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Voorstelnummer : 69 
 
 
 

Agendapunt :  
 
 
 
 

GEMEENTEBESTUUR VAN SLOCHTEREN 
 

 
Aan de gemeenteraad. 

 
 
 
 
ONDERWERP:  BIJL: divers    SLOCHTEREN, 28 augustus 2007 
vaststellen belastingverordeningen 2008 
 
 
Geachte raadsleden, 
 
Hierbij bieden wij u een raadsvoorstel met als onderwerp vaststellen belastingverordeningen 
2008 aan. 
 
 
Voorstel 
Refererend aan hetgeen zal worden gesteld bij de begroting 2008 met betrekking tot het 
tarievenbeleid, doen wij u hierbij een voorstel tot vaststelling van de tarieven en een aantal 
wijzigingen van de belastingverordeningen toekomen. 

 
De volgende wijzigingen zijn doorgevoerd in de vast te stellen verordeningen. 

 
1. Verordening onroerende zaakbelastingen: 
* Conform begroting is een tariefwijziging doorgevoerd van +1,0%. 

 
2. Verordening roerende zaakbelastingen: 
Recentelijk is onze gemeente geconfronteerd met een procedure over het begrip “onroerend”. In 
deze casus ging het om een bedrijf met technische installaties. Hoewel onze gemeente positief 
uit deze procedure is gekomen, is de kwestie wel als een signaal op te vatten voor mogelijke 
risico’s in de toekomst. Risico’s in de zin dat andere organisaties een procedure kunnen voeren 
over het begrip onroerend. Wegens risicobeheersing, is voor belastingjaar 2008 dan ook een 
verordening roerende zaakbelasting voorgesteld. De werking is hetzelfde als voor een verordening 
onroerende zaakbelasting, echter dan voor alle roerende zaken. Caravans en dergelijke zijn 
uiteraard van de heffing  uitgezonderd.  

 
3. Legesverordening: 
* Conform begroting is geen algemene tariefwijziging doorgevoerd. 
* Het `Slochterenmodel´ is in de legesverordening opgenomen. De VNG, Vereniging Eigen Huis, 
Vereniging Bouw- en Woningtoezicht NL, alsmede een aantal grote gemeenten hebben interesse 
in het model dat door onze gemeente is ontwikkeld. Met betrekking tot het model is de uitleg als 
volgt.  
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Onze gemeente berekent momenteel, net als andere gemeenten, de leges voor 
bouwvergunningen volgens de modelverordening van de VNG. De aanneemsom wordt gebruikt 
als uitgangspunt en de standaarden volgens bijvoorbeeld de taxatieboekjes van Elsevier worden 
gebruikt als referentie. Steeds vaker ontvangt onze gemeente bezwaren tegen de hoogte van de 
door ons berekende aanneemsom. Het blijkt dat, mede door de marktwerking binnen Europa, er 
steeds scherpere prijzen worden gehanteerd door aannemers. De invloed van onder andere 
Duitse, Poolse en andere buitenlandse bouwers is daarbij onmiskenbaar. 

  
De bezwaren kosten veel tijd. Bovendien is discutabel of het huidige systeem dat gehanteerd 
wordt binnen de modelverordening van de VNG wel toereikend is. Degene die voor een scherpe 
prijs een woning of andersoortig pand kan bouwen heeft naast de scherpe bouwsom eveneens 
voordeel met de leges bouwvergunning. Terwijl het uitgangspunt het beoordelen van een 
bouwaanvraag zou moeten zijn. Het zou in feite niet uit mogen maken of degene die het 
bouwwerk laat bouwen duurder danwel goedkoper uit is dan zijn buurman die een andere 
aannemer in dienst neemt. 

 
Om deze reden heeft onze gemeente een model leges bouwvergunning ontwikkeld welke het 
soort object en objectgrootte als uitgangspunt neemt. De intentie is om te komen tot een zelfde 
legesopbrengst. Het is evenwel van belang dat de bouwsom op geen enkele wijze in beeld is bij 
het aanvragen van een bouwvergunning. Dat belang geldt ook bij de leges welstandszorg. 

 
Ten aanzien van de leges bouwvergunning is uitgegaan van de volgende uitgangspunten: 
· Voor vrijstaande woningen wordt het omgerekende tarief per kuub gehanteerd; 
· Ten opzichte van vrijstaande woningen geldt voor een tussenwoning, als onderdeel van 

een aaneengesloten rijwoning, een kortingspercentage van 40%. De reden voor deze 
korting is de snelheid en efficiëntie waarmee deze aanvragen bekeken kunnen worden; 

· Ten opzichte van vrijstaande woningen wordt op de niet-vrijstaande woningen een korting 
van 5% gehanteerd. De aanvragen voor deze woningen kunnen weliswaar efficiënter dan 
vrijstaande woningen, doch aanzienlijk minder snel dan rijwoningen, worden beoordeeld. 

· Voor alle bouwleges (m.u.v. de vaste tarieven) geldt dat tot 500 m3 met het reguliere 
tarief wordt gerekend. Op elke kuub die daar boven zit wordt een korting toegepast van 
20%. Voorts is er sprake van een maximumtarief van € 70.000,-. De reden voor deze 
afstaffelling en maximum is gelegen in het feit dat recente jurisprudentie aangeeft dat een 
aflopend tarief gewenst is. Voorts geeft recente jurisprudentie aan dat de hoogte van de 
legesheffing in een redelijke verhouding staat met de behandeling van de onderhavige 
vergunningsaanvraag voor de gemeente gemoeide kosten. Het hebben van een 
maximumtarief en afstaffelling dragen hierin bij.  

· Voor kerken en windmolens wordt een korting gehanteerd van 50%. De reden voor deze 
korting is gelegen in het feit dat de bouwvergunning van deze objecten aanzienlijk sneller 
en efficiënter beoordeeld dan andere niet-woningen (winkels en industriecomplexen). Met 
kerken worden alleen erkende denominaties bedoeld. Hiermee worden de reguliere 
geloofsovertuigingen bedoeld, dit voorkoming dat geloofsovertuigingen worden verzonnen 
om in aanmerking te komen voor deze korting. 

· Zoals eerder gesteld is het de intentie om te komen tot een zelfde legesopbrengst. Het is 
evenwel van belang dat de bouwsom op geen enkele wijze in beeld is bij het aanvragen 
van een bouwvergunning. Dat belang geldt ook bij de leges welstandszorg. De leges 
welstandszorg worden echter momenteel geheven op basis van een heffingsmaatstaf die 
gekoppeld is aan de hoogte van een bouwsom. Met betrekking hiertoe is aan Libau 
verzocht om een andere heffingsmaatstaf te hanteren voor het opleggen van de leges 
welstandszorg. Daarbij is aangegeven dat een percentage op de leges bouwvergunning de 
voorkeur heeft. In afwachting op de definitieve tariefstelling van Libau is 
voorzichtigheidshalve een percentage van 8% opgenomen in de verordening. Dit tarief zal 
naar alle waarschijnlijkheid neerwaarts worden bijgesteld. 
  

Zoals eerder genoemd is het `Slochterenmodel´ in de legesverordening opgenomen. Het model is 
door onze gemeente bedacht en bevat behoorlijk veel pionierswerk. Daaraan is ook een risico 
verbonden. Indien in het model een onvolkomenheid zit, zal vanwege de tijdsduur die de 
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behandeling in de Raad met zich meebrengt, het een behoorlijke tijd duren voordat een eventuele 
fout is hersteld.  

 
Om deze reden wordt ook het voorstel gedaan om de bevoegdheid tot het vaststellen van de 
legesverordening gedurende belastingjaar 2008 neer te leggen bij het college. Artikel 156 lid 2 
sub g Gemeentewet biedt hiervoor ruimte. Indien een onvolkomenheid zich voordoet kan tijdig 
door het college, vanwege het uitblijven van de goedkeuring van de raad, worden ingegrepen. 

 
4. Afvalstoffenheffing en reinigingsrechten: 
* Conform begroting is geen algemene tariefwijziging doorgevoerd. De verordening is tekstueel 
aangepast, in plaats van afzonderlijke tarieven voor het variabele en vaste deel van de 
afvalstoffenheffing gelden nu twee tarieven die afhankelijk zijn van de bewoningssituatie (één- en 
meerpersoons huishoudens) 

 
5. Overige verordeningen: 
* Conform begroting zijn voor de navolgende verordeningen geen tariefwijzigingen doorgevoerd: 
forensenbelasting, rioolrechten, toeristenbelasting, lijkbezorgingsrechten en brandweerrechten. 
Voorts zijn er geen tekstuele aanpassingen waardoor de noodzaak voor het opnieuw vaststellen 
ontbreekt. 

 
 

Communicatie 
Conform artikel 139 Gemeentewet zal publicatie geschieden in 't Bokkeblad. 
 

 
In verband met voorgestelde wijzigingen is het wenselijk uw raad in de vergadering van 25 
oktober 2007 een besluit neemt omtrent dit voorstel. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Slochteren, 
 
 
 
  C.L.H.B. Verstegen  , burgemeester. 
 
 
 
  C.C.W. van den Akker  , secretaris. 



  
 

 

 

 
           Agendapunt:  
 
Nr. 69A 
 
 
De raad van de gemeente Slochteren;  
 
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2007 
 
overwegende dat het wenselijk is om een verordening van belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten 
vast te stellen voor 2008; 
 
gelet op artikel 221 van de Gemeentewet;  
 
 b e s l u i t :  
 
 
vast te stellen de: 
 
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN BELASTINGEN OP ROERENDE WOON- EN 
BEDRIJFSRUIMTEN 2008. 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

a. ruimte: een roerende woon- of bedrijfsruimte, welke duurzaam aan een plaats gebonden is en dient 
tot permanente bewoning of permanent gebruik; 

b. woonruimte: een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan worden toegerekend aan 
delen van de ruimte die dienen tot woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden; 

c. bedrijfsruimte: een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte.  
 
Artikel 2 Belastingplicht 

1. Onder de naam 'belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten' worden ter zake van binnen de 
gemeente gelegen ruimten twee directe belastingen geheven: 

a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een bedrijfsruimte, 
al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt, verder te 
noemen: gebruikersbelasting;  

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een ruimte het 
genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: 
eigenarenbelasting. 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 
a. gebruik door degene aan wie een deel van een bedrijfsruimte in gebruik is gegeven, 

aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; 
b. het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik aangemerkt als 

gebruik door degene die die ruimte ter beschikking heeft gesteld. 
3. Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven of ter beschikking 

heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die ruimte of deel 
daarvan in gebruik is gegeven of ter beschikking is gesteld.  

 
Artikel 3 Belastingobject 
Als één ruimte wordt aangemerkt: 

a. een binnen de gemeente gelegen ruimte; 
b. een gedeelte van een in onderdeel a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is bestemd om als een 

afzonderlijk geheel te worden gebruikt; 



  
 

 

 

c. een samenstel van twee of meer onder a bedoelde ruimten of in onderdeel b bedoelde gedeelten 
daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar 
behoren; 

d. het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a bedoelde ruimte, van een in onderdeel b 
bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld samenstel.  

 
Artikel 4 Maatstaf van heffing 

1. De heffingsmaatstaf is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend indien de volle en 
onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden overgedragen en de verkrijger de ruimte in de 
staat waarin deze zich bevindt, onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een bedrijfsruimte, met uitzondering 
van ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de Monumentenwet 1988 vastgestelde 
registers van beschermde monumenten, bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een 
hogere waarde dan die ingevolge het eerste lid. Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt 
rekening gehouden met: 

a. de aard en de bestemming van de ruimte; 
b. de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele veroudering waarbij 

de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt genomen. 
3. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in aanbouw bepaald op de 

vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een ruimte in aanbouw wordt verstaan een 
roerende zaak of gedeelte daarvan waarvoor een bouwvergunning in de zin van de Woningwet is 
afgegeven en dat door bouw nog niet geschikt is voor gebruik overeenkomstig de beoogde 
bestemming. 

4. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een woonruimte die deel uitmaakt van 
een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, 
derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde voorwaarden bepaald met inachtneming van een 
vooronderstelde verplichting om het landgoed gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in stand 
te houden en geen opgaand hout te vellen anders dan volgens de regels van normaal bosbeheer 
noodzakelijk of gebruikelijk is. Ruimten die dienstbaar zijn aan de woonruimte worden geacht deel uit 
te maken van die woonruimte. 

5. Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, wordt de waarde 
gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden toegekend aan de gehele ruimte.  

 

Artikel 5 Vrijstellingen  
1. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking 

gelaten, de waarde van: 
a. glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, 

voor zover de ondergrond daarvan bestaat uit cultuurgrond die bedrijfsmatig wordt 
geëxploiteerd ten behoeve van de land- of bosbouw. Onder cultuurgrond wordt mede 
begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig 
aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als 
voedingsbodem te gebruiken; 

b. ruimten die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden van 
openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met 
uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning; 

c. ruimten ten behoeve van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd 
door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, een en ander met 
uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning; 

d. ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden 
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, een en 
ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die dienen als woning; 

e. werktuigen die van een ruimte kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van 
betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als ruimten zijn aan te 
merken.  

f. bedrijfsruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de 



  
 

 

 

gemeente, met uitzondering van delen van zodanige bedrijfsruimten die bestemd zijn te 
worden gebruikt voor het geven van onderwijs;  

g. ruimten voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt ten behoeve van begraafplaatsen, 
urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten die 
dienen als woning; 

h. mobiele kampeeronderkomens. 
2. De vrijstelling met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel f, bedoelde bedrijfsruimte geldt niet 

voor de eigenarenbelasting voor zover de gemeente van die ruimten niet het genot heeft krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht.  

3. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de bedrijfsruimte die in 
hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

 
Artikel 6 Waardepeildatum  

1. De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op 1 januari 2007 heeft.  
2. De heffingsmaatstaf vindt toepassing voor kalenderjaar 2008.  
3. De waarde van de ruimte wordt bepaald naar de staat waarin de ruimte op de waardepeildatum 

verkeert.  
4. Indien een ruimte tussen de waardepeildatum en het begin van het kalenderjaar:  

a. opgaat in een andere ruimte dan wel in meer ruimten, of  
b. wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of vernietiging, hetzij 

verandering van bestemming, of  
c. een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor de ruimte 

geldende, bijzondere omstandigheid,  
wordt, in afwijking van het derde lid, de waarde bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin 
van het kalenderjaar.  

 
Artikel 7 Belastingtarieven  

1. Het tarief van de belasting is voor elke volle € 2.500,- van de heffingsmaatstaf 
a. bij de gebruikersbelasting € 3,25 
b. bij de eigenarenbelasting: 

1. voor woonruimten € 2,67 
2. voor bedrijfsruimten € 4,07 

2. Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro's.  
3. Voor belastingbedragen tot € 5,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige 

volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen belastingen op 
roerende woon- en bedrijfsruimten of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 

 
Artikel 8 Wijze van heffing 
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 
  
Artikel 9 Termijnen van betaling  

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald 
in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op 
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen 
telkens twee maanden later. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische 
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in negen 
gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van 
de volgende termijnen telkens een maand later. 

3. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met 
een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 
overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 
aanslag. 

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. 



  
 

 

 

 
Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de 
invordering van de belastingen op roerende woon- en bedrijfsruimten. 
 
Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.  
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008.  
3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening belastingen op roerende woon- en 

bedrijfsruimten 2008'.  
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2007 
 
         De raad voornoemd, 
 
 
 
            , voorzitter 
 
 
 
            , de griffier 



 
           Agendapunt:  
 
Nr. 69B 
 
 
De raad van de gemeente Slochteren;  
 
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van; 28 augustus 2007 
 
overwegende dat het wenselijk is om een verordening inzake de heffing en invordering op de afvalstoffenheffing 
en reinigingsrechten 2008; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet 
milieubeheer;  
 
 b e s l u i t :  
 
 
vast te stellen de: 
 
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN AFVALSTOFFENHEFFING EN REINIGINGSRECHTEN 
2008. 
 
 
Hoofdstuk I Algemene bepalingen 
 
Artikel 1 Inleidende bepaling  
Krachtens deze verordening worden geheven:  
a een afvalstoffenheffing;  
b reinigingsrechten. 
 
 
Artikel 2 Begripsomschrijvingen  
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering 
van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet 
periodiek worden ingezameld. 
 
 
Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing 
 
 
Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit  
1. Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 

van de Wet milieubeheer. 
2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt naar 

afzonderlijke grondslagen geheven terzake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien waarvan 
krachtens artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

 
 
Artikel 4 Belastingplicht  
1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel ten 

aanzien waarvan ingevolge artikel 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het 
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.  

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt: 
 a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht 

of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel; 
 b. ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: 
    degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan. 
 



  
 

 

 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij deze 
verordening behorende tarieventabel. 
 
 
Artikel 6 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
Artikel 7 Wijze van heffing 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
 
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de 

belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd voor 

zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang 
van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor 
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde 
van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente 
verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt. 

 
 
Artikel 9 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in 

drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de 
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens twee 
maanden later. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische 
betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke 
termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de 
volgende termijnen telkens een maand later. 

3. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een 
belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 
overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag. 

4.    De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. 
 
 
Hoofdstuk III Reinigingsrechten 
 
Artikel 10 Belastbaar feit 
Onder de naam 'reinigingsrechten' worden rechten geheven zowel voor het genot van door het 
gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde 
gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn. 
 
 
Artikel 11 Belastingplicht 
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt 
verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. 
 
Artikel 12 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 2 van de bij 



  
 

 

 

deze verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid 

als een volle eenheid aangemerkt. 
 
 
Artikel 13 Wijze van heffing   
De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende 
kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld . 
 
 
Artikel 14 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten 
De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening 
of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen. 
 
 
Artikel 15 Termijnen van betaling 
De  rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 13:  
1. a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
 b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving;, dan wel ingeval 

van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 
2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met 

een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid 
overeenkomstig van toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 
aanslag. 

 
 
Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen 
 
 
Artikel 16  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
invordering van de reinigingsheffingen. 
 
 
Artikel 17 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening reinigingsheffingen 2007" zoals vastgesteld d.d. 21 december 2006 wordt ingetrokken 

met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat 
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening reinigingsheffingen 2008". 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 25 oktober 2007 
 
 
         De raad voornoemd, 
 
            , voorzitter 
 
 
 
            , de griffier 
 



  
 

 

 

 
Tarieventabel 
behorende bij de "Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 
2008". 
 
Algemeen 
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is. 
 
 
Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing 
1.1.1  De belasting bedraagt per belastingjaar € 226,58 voor 
   een perceel, bewoond door meer dan één persoon en € 204,58     
  voor een perceel bewoond door één persoon. 
1.1.2  De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1.1 wordt vermeerderd   
  voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de  
  belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de  
  belastingplicht, in bruikleen hebben van een extra  
  (= boven hetgeen volgens de gemeentelijke  
  afvalstoffenverordening aan het perceel 
  is verstrekt): 
1.1.2.1  container, bestemd voor groente, fruit- en tuinafval  
  per  extra container met €   28,24  
1.1.2.2            container, bestemd voor de overige huishoudelijke 

afvalstoffen, per  extra container met € 164,82  
1.1.2.3 grote container, bestemd voor groente, fruit- en tuinafval,  

indien deze ter vervanging van de normale (kleine) container 
bestemd voor groente, fruit- en tuinafval dient € 28,24 

 
Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 
1.2.1  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de  
  belasting: 
  voor het op aanvraag inzamelen van grove huis- 
  houdelijke afvalstoffen tot maximaal 1 kubieke meter,  
  per kubieke meter       €   20,00   
1.2.2  voor het achterlaten van grove huishoudelijke afval- 
  stoffen op een daartoe van gemeentewege ter beschikking 
   gestelde plaats tot maximaal 1 kubieke meter, per kubieke meter €   10,00  
1.2.3.1.1 voor het achterlaten van asbest op een daartoe van  
  gemeentewege ter beschikking gestelde plaats tot  

maximaal 1 kubieke meter, per kubieke meter  €   20,00  
1.2.3.1.2 voor het achterlaten van groenafval op een daartoe van  
  gemeentewege ter beschikking 
   gestelde plaats tot maximaal 1 kubieke meter, per kubieke meter €   5,00  
 
  
 
Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten 
2.1  Het recht bedraagt voor: 
2.1.1  het ledigen van beer- of zinkputten, septictanks, 
  en het verwijderen van de daarin verzamelde afval- 
  stoffen:        € 136,68  
2.1.1.1            voor ieder bestede kwartier of gedeelte daarvan wordt het 

het onder 2.1.1 berekende tarief verhoogd met:   €   29,99  



  
 

 

 

2.1.2  het achterlaten van bouw- en sloopafval  op een daartoe  
  van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats,  
  tot maximaal 1 kubieke meter          €   35,00  
2.1.3   het achterlaten van dode honden en katten op een daartoe van 
  gemeentewege ingevolge de destructieverordening aangewezen 
  verzamelplaats, per hond of kat     € 5,25  
2.1.4.  Het recht bedraagt per belastingjaar per container voor het  

beschikbaar stellen, het gebruik danwel het ledigen van  
containers en het verwijderen van de daarin verzamelde, 
andere dan huishoudelijke afvalstoffen indien het betreft  
éénmaal per week: 
- voor de eerste container met een inhoud van 120 of 240 liter € 226,58  
- voor elke volgende container met een inhoud van 120 of 240 liter € 164,82 

  
 
 
Behoort bij raadsbesluit van 25 oktober 2007 
 
De griffier van de gemeente Slochteren, 
 
 
 
 
   



 
 
 

 
          Agendapunt:  
 
 
Nr.  69C 
 
 
De raad van de gemeente Slochteren; 
 
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2007; 
 
overwegende dat het wenselijk is om een verordening op de heffing en invorde- 
ring van leges voor 2008 vast te stellen;  
 
gelet op de artikelen 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;  
 
  
 b e s l u i t : 
 
 
vast te stellen de:  
 
VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES 2008. 
 
 
Artikel 1   Begripsomschrijvingen  
Deze verordening verstaat onder: 
a.  "dag": de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele 

dag wordt aangemerkt; 
b.  "week": een aaneengesloten periode van zeven dagen; 
c.  "maand": het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste 

dag in dezelfde kalendermaand; 
d.  "jaar": het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot en met de laatste dag van 

het kalenderjaar; 
e.  "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december. 
 
 
Artikel 2   Belastbaar feit 
Onder de naam "leges" worden rechten geheven ter zake van het genot van door het gemeentebestuur 
verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 
 
 
Artikel 3   Belastingplicht 
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is 
verleend. 
 
 
Artikel 4   Vrijstelling 
Leges worden niet geheven voor: 
a.  Het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van Dienst 

van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie; 
b.  Het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen. 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

Artikel 5    Tarieven    
1.  De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening  
  behorende tarieventabel. 
2.  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 

eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 
 
 
Artikel 6    Wijze van heffing  
De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. 
 
 
Artikel 7    Termijnen van betaling 
De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:  
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving dan wel in geval van 
  toezending daarvan, binnen 8 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 
 
 
Artikel 8    Kwijtschelding 
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
 
Artikel 9    Teruggaaf 
Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst 
wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en overeenkomstig 
een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel opgenomen 
bepaling. 
 
 
Artikel 10   Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
invordering van de leges. 
 
 
Artikel 11  Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel 
1. De "Legesverordening 2007" zoals vastgesteld d.d. 16 november 2006, wordt  ingetrokken 

met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van de 
heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode 
plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die 
periode plaatsvindt.  

4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008. 
5. Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2008". 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 25 oktober 2007-09-28 
 
    De raad voornoemd, 
 
       , voorzitter 
 
 
       , de griffier 



 
 
 

Bijlage behorende bij raadsbesluit nr. 69C 
 
 
 
              Agendapunt:    
 
 
Tarieventabel  
 
 
Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2008. 

 
 

Indeling tarieventabel. 
 
 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
Hoofdstuk 2 Bestuurstukken 
Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie 
    Persoonsgegevens 
Hoofdstuk  5 Bouwvergunningen 
Hoofdstuk 6 Wet milieubeheer-vergunningen en –ontheffingen (vervallen) 
Hoofdstuk  7 Gemeentearchief 
Hoofdstuk  8 Kiezersregister 
Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie 
Hoofdstuk 10 Reisdocumenten 
Hoofdstuk 11 Rijbewijzen 
Hoofdstuk  12 Wet op de kansspelen 
Hoofdstuk 13 Drank- en Horecawet 
Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet 
Hoofdstuk 15 Huisvestingswet 
Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer 
Hoofdstuk 17 Wet op de openluchtrecreatie 
Hoofdstuk  18 Diversen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 

 
Hoofdstuk 1 Algemeen   

   
1.1       Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een     

 aanvraag tot het verstrekken van:    
1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet     

 elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een ta-    
   rief is opgenomen, per pagina € 3,40 
1.1.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover    

 daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke    
 regeling een tarief is opgenomen:   

1.1.2.1  per pagina op papier van A4-formaat  € 0,35 
1.1.2.2 kleurenafdruk per pagina op papier van A3/A4 € 0,70 
1.1.2.3  per pagina op papier van een ander formaat  € 0,25 
1.1.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de   

 in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover   
 daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke   

   regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk    
 voor het formaat:   
 A3  29,7 x   42,0  cm € 3,00 

     A2  42,0 x   59,4  cm € 4,50 
 A1  59,4 x   84,1  cm € 6,00 
 AO 84,1 x 118,9 cm € 8,50 

1.1.4 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in    
 deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opge-   

   nomen  € 15,00 
1.1.4.1 een beschikking op aanvraag van een vent- en of standplaatsver-   

 gunning, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel een tarief   
 is opgenomen:   

    a. met een geldigheidsduur voor maximaal één dag  € 9,15 
             b. met een geldigheidsduur voor maximaal één week  € 19,30 
   c. met een geldigheidsduur voor maximaal één maand  € 26,90 
    d. met een geldigheidsduur voor maximaal één jaar  € 59,00 
1.1.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten    

 worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of   
 in een andere wettelijke regeling    

   een tarief is opgenomen, per pagina  € 0,35 
    

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken   
    

2.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een    
 aanvraag tot het verstrekken van:   

2.1.2 een afschrift van de gemeenterekening € 19,00 
    

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand   
    

3.1 Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk    
 of de registratie van een partnerschap op:   

3.1.1 a maandag tot en met woensdag voor eigen inwoners € 245,25 
 b maandag tot en met woensdag voor niet-inwoners € 316,90 
 c donderdag en vrijdag voor eigen inwoners € 347,50 
 d donderdag en vrijdag voor niet-inwoners € 375,00 

3.1.2 a voor een huwelijks/partnerschapsregistratie op    
 zaterdag voor eigen inwoners € 633,75 



 
 
 

 b voor een huwelijks/partnerschapsregistratie op    
 zaterdag voor niet-inwoners € 745,00 

3.1.3 a voor een huwelijks/partnerschapregistratie voor   
 08.00 uur of na 18.00 uur voor eigen inwoners € 937,50 
 b voor een huwelijks/partnerschapregistratie voor   
 08.00 uur of na 18.00 uur voor niet-inwoners € 1.115,00 

3.1.4 Kostenloze huwelijksvoltrekking en kostenloze    
 partnerschapregistratie vindt plaats op dinsdag-    
 en woensdagmorgen om 10.30 uur.   
 Onder een huwelijk of partnerschapsregistratie van   
 eigen inwoners wordt verstaan een huwelijk of part-   
 nerschapregistratie, waarvan minimaal één van de   
 partners in de gemeente Slochteren woonachtig is;   
 alle overige huwelijken of partnerschapsregistraties   
 zijn huwelijken of partnerschapsregistraties van   
 niet-inwoners.   

3.2 Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van   
 een huwelijk of de registratie van een partnerschap   
 in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1,   
 van het Burgerlijk Wetboek € 170,95 

3.3 Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken    
 van:   

3.3.1 een trouwboekje of partnerschapsboekje € 12,00 
3.3.2 een duplicaat trouw- of partnerschapsboekje € 17,65 
3.4 N.v.t.   
3.5 N.v.t.   
3.6 Het tarief bedraagt terzake van het doen van    

 nasporingen in de registers van de Burgerlijke Stand,   
 voor ieder daaraan besteed kwartier € 8,80 

3.7 Terzake van het in behandeling nemen van een aan-   
 vraag tot het verstrekken van een stuk als bedoeld   
 in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand   
 geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het    
 Legesbesluit akten burgerlijke stand.   
    

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie   
persoonsgegevens   

    
4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van   
         de onderdelen 4.3 en 4.4, wordt onder één verstrekking   
       verstaan één of meer gegevens omtrent een persoon waarvoor   

 de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet   
   worden geraadpleegd.   
4.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   

 van een aanvraag:   
4.2.1 tot het verstrekken van gegevens:   
  per verstrekking € 5,00 
4.2.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van   

 gegevens gedurende de periode van 1 jaar:    
4.2.2.1 voor 100 verstrekkingen € 230,25 
4.2.2.2 voor 500 verstrekkingen € 861,40 
4.2.2.3 voor 1.000 verstrekkingen € 1.437,00 
4.2.2.4 voor 5.000 verstrekkingen € 5.748,60 



 
 
 

4.2.2.5 voor 10.000 verstrekkingen € 10.059,45 
4.2.3 N.v.t.   
4.3 Voor de toepassing van onderdeel 4.4 wordt onder één   

 verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één   
 persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke   
 basisadministratie persoonsgegevens.    

4.4 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   
 van een aanvraag:   

4.4.1 tot het verstrekken van gegevens:   
   per verstrekking € 5,00 
4.4.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van   

 gegevens gedurende de periode van een jaar:   
4.4.2.1 voor 100 verstrekkingen € 230,25 
4.4.2.2 voor 500 verstrekkingen € 861,40 
4.4.2.3 voor 1.000 verstrekkingen € 1.437,00 
4.4.2.4 voor 5.000 verstrekkingen € 5.748,60 
4.4.2.5    voor 10.000 verstrekkingen € 10.059,45 
4.5 Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen   

 van de gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan   
  besteed kwartier € 8,80 

    
 
Hoofdstuk 5 Bouwvergunningen   
5.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een bouwaanvraag wordt 

conform onderstaand tabel geheven. Voor de toepassing worden de volgende 
uitgangspunten gehanteerd: 

  

5.1.1 leges bouwvergunning zijn gebaseerd op objecten zoals deze worden na 
bouw, verbouw of aanbouw 

  

5.1.2       De genoemde categorieën van objectgrootte worden vastgesteld op de grootte 
zoals deze zal zijn na bouw, verbouw of aanbouw met uitzondering van 
uitbreiding die wordt beoogd na verbouw of aanbouw 

  

5.1.3 Het aantal te rekenen m3 is de inhoud tussen de buitenwerkse gevelvlakken 
(en/of de harten van gemeenschappelijke scheidsmuren) en de dakvlakken, 
zulks met inbegrip van erkers en dakkapellen, te rekenen vanaf de onderste 
vloer (m.u.v. kelderruimten, bunkers en zwembaden) 

  

5.1.4 M.u.v. categorieën D en E valt, indien de grootte van een bouwwerk groter is 
dan hetgeen in kolom A is gesteld, slechts het meerdere dan hetgeen in kolom 
A is gesteld onder het tarief van kolom B. Indien de bouwaanvraag betrekking 
heeft op een combinatie van categorieën D en/of E met categorie A, B of C 
zal, indien dit leidt tot een hogere heffing, de tariefsberekening respectievelijk 
onder categorie A, B of C plaatsvinden. 

  

5.1.5 Het aantal te bouwen m3, als genoemd onder punt 3, wordt naar boven 
afgerond op gehele m3 

  

5.1.6 Voor de bepaling van de categorie of een object een woning, deels een 
woning danwel een niet-woning betreft wordt aangesloten  
op de bepalingen van de wet WOZ 

  

5.1.7 Voor de op te leggen leges geldt per bouwvergunning een maximum  
van € 70.000,00 

  

5.1.8 Indien toetsing aan welstandscriteria moet plaatsvinden wordt het berekende 
bedrag van de leges bouwvergunning verhoogd met 8% leges welstand. 

  

 

Categorie Objectsoort Tarief kolom A Tarief kolom B 
        

A Woning 
t/m 500 m3,  

per m3 
boven de 500 m3, 

per m3 
1 Woning, vrijstaand € 4,67  € 3,89  
2 Tussenwoning, als onderdeel van een € 2,82  € 2,35  



 
 
 

aaneengesloten rijwoning 
3 Woning, niet vrijstaand € 4,44  € 3,70  
4 Overige objecten dientbaar aan categorie A € 4,67  € 3,89  

        

B Niet-woning deels in gebruik als woning 
t/m 500 m3,  

per m3 
boven de 500 m3, 

 per m3 

1 

Niet woning deels in gebruik als woning, muv 
objecten die deels  
punten 2 t/m 5 van categorie B betreffen € 2,10  € 1,50  

2 Windmolen  € 1,05  € 0,75  
3 Kerk (alleen erkende denominaties) € 1,05  € 0,75  
4 Objecten in eigendom bij gemeente € 0,00  € 0,00  
5 Bedrijfsmatige objecten tbv land of tuinbouw/veeteelt € 1,90  € 1,35  

        

C Niet-woning niet deels in gebruik als woning 
t/m 1000 m3,  

per m3 
boven de 1000 m3, 

per m3 
1 Niet-woning niet deels in gebruik als woning, muv 

objecten die (deels)  
punten 2 t/m 8 van categorie C betreffen € 2,03  € 1,45  

2 Windmolen  € 1,02  € 0,73  
3 Kerk (alleen erkende denominaties) € 1,02  € 0,73  
5 Objecten in eigendom bij gemeente € 0,00  € 0,00  
6 Bedrijfsmatige objecten tbv land of tuinbouw/veeteelt € 1,82  € 1,30  
4 Trafo € 200,- per trafo 
7 Elektriciteitscentrale € 23,50 per elke € 1.000,- van de  

bouwsom of gedeelte ervan 
8 Gasdistributiestation € 23,50 per elke € 1.000,- van de  

bouwsom of gedeelte ervan 

        
D Wijzigingen bij object die geen vergroting van het object tot gevolg hebben 
1 Vervangen of renoveren van gevels € 300,00 per adres 
2 Vervangen of renoveren van kozijnen € 150,00 per adres 
3 Vervangen of renoveren van een dakconstructie € 250,00 per adres 
4 Interne verbouwing  € 100,00 per adres 
5 Vloer (extra verdieping) € 75,00 per verdieping 

6 Reclameobjecten 
€ 100,00 per reclame-uiting of

mededeling 
7 
 

Parkeerplaats/carport 
 

€ 100,00 per parkeerplaats of 
carport 

8 Plaatsen van een antennemast € 600,00 per adres 
9 Plaatsen van een schutting € 80,00 per adres 

10 Plaatsen schuifpui  € 80,00 per schuifpui 
11 

 
Overig 
 

€ 175,00 per wijziging per 
adres 

        
E Wijzigingen bij object die een geringe vergroting van het object tot gevolg hebben 
1 Dakkapel  € 150,00 per dakkapel 
2 Garage, dienstbaar aan wonen € 275,00 per garage 
3 
 

Plaatsen of vernieuwen van een tuinhuis dienstbaar 
aan wonen 

€ 150,00 
 
per tuinhuis 
 

4 Berging, dienstbaar aan wonen € 175,00 per berging 
5 Plaatsen ventilatoren € 100,00 per adres 
6 Serre dienstbaar aan wonen € 300,00 per serre 

 
 
 



 
 
 

 
Teruggaaf    
5.3.1 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning   

 betrekking heeft op het gewijzigd uitvoeren van een bouwplan, waarvoor    
 reeds een vergunning is afgegeven maar waarvan nog geen gebruik is    
 gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke vergunning geheven leges    
 verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van het tarief 
als 

  

 vermeld in 5.1 met dien verstande    

 dat zij niet minder dan € 59,00 zullen bedragen. Het vorenstaande is niet van   
 toepassing indien de afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden   
 beoordeeld van een nieuw bouwplan sprake is.   

 5.3.2.1 Indien van een verleende vergunning geen gebruik wordt gemaakt   
 binnen 26 weken na het onherroepelijk worden van de bouwvergunning   
 en deze vergunning wordt ingetrokken, (eventueel op verzoek van de    
 aanvrager) wordt een teruggaaf van 10% van de geheven leges verleend.  

5.3.2.2 Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen    
 van een bouwvergunning doch voor dat er een advies is gevraagd    
 van de Welstandscommissie, deze aanvraag wordt ingetrokken wordt    
 een teruggaaf van 75% van de geheven leges verleend.   

5.3.2.3 Indien bedoeld na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het    
 verkrijgen van een vergunning en na ontvangst van een welstandsadvies    
 doch voor het verlenen van de vergunning, deze aanvraag wordt    
 ingetrokken, wordt een teruggaaf van 50% van de geheven    
 leges verleend.   

5.3.2.4 Indien de gevraagde vergunning wordt geweigerd, wordt een teruggaaf   
 van 25% van de geheven leges verleend.   

5.3.3 Indien de meldingen “begin der werkzaamheden” en “gereedmelding” binnen 
14 dagen na het begin c.q. het gereedkomen schriftelijk zijn gemeld bij de af- 
deling Bouw- en Woningtoezicht van de gemeente, kan op verzoek teruggaaf 
van de geheven leges als vermeld in 5.1 worden verleend ten bedrage van: 

 
 
 
 
€ 30,00

 
Overschrijving  bouwvergunning 

  

5.4 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   
 van een aanvraag tot het overschrijven van een verleende   
 bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwver-   

   ordening € 59,00 
    

Verhogingen in verband met bestemmingsplanwijzigingen   
5.5 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waar-   

 voor een vergunning wordt verleend met toepassing van   
 artikel 50, vierde, vijfde en zesde lid van de Woningwet of artikel 16   
 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, wordt het overeenkomstig    
 5.1 berekende bedrag verhoogd met € 296,25 
   
    

Aanlegvergunningen   
5.7.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   

 van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als   
 bedoeld in artikel 14 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening    
 (aanlegvergunning) € 59,00 

5.7.2 Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaam-   



 
 
 

 heden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend   
 met toepassing van artikel  16 van de Wet op de Ruimtelijke    
 Ordening of artikel 46, zesde, zevende of achtste lid van de Wet op   
 de Ruimtelijke ordening, wordt het overeenkomstig 5.7.1 berekende    
 bedrag verhoogd met  € 296,25 
    

Vrijstellingen, bestemmingswijzigingen en illegale bouw   
5.8. Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan of bouwwerk waarvan    
 de bouw zonder lichte of reguliere bouwvergunning, bouwvergunning eerste  
 of tweede fase is aangevangen of voltooid, wordt het overeenkomstig 5.1  
 berekende bedrag verhoogd met 100%  
5.8.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van  

 een verzoek om vrijstelling van het geldende bestemmingsplan,   
 (waaronder begrepen impliciete verzoeken voortvloeiende uit de    
 toepassing van artikel 42, vijfde lid of 46, derde lid van de Woningwet,   
 waarbij de leges slechts dan verschuldigd zijn als   
 het verzoek uiteindelijk leidt tot daadwerkelijke verlening van bedoelde   
 vrijstelling:   

5.8.1.1 voor vrijstelling als bedoeld in artikel 15 van de Wet op de Ruimtelijke 
Ordening: 

  

 a. waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouw-   
 vergunning als bedoeld in 5.1 is vereist en geen sprake is van werken of 
werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning als bedoeld in 5.7 is vereist 

 
€  296,25

 b. waarbij wel sprake is van een bouwplan waarvoor een bouw-   
 vergunning als bedoeld in 5.1.    
 is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden  
 waarvoor een aanlegvergunning als bedoeld in 5.7 of een vrijstellingsproce-  
 dure als in 5.8.1.2, 5.8.1.3, 5.8.2 of 5.8.3 is vereist € 50,00
 c. waarbij een verklaring van geen bezwaar van Gedeputeerde Staten  
 benodigd is en niet uit hoofde van 5.8.1.1 onder a reeds leges ver-  
 schuldigd zijn € 296,25 

5.8.1.2 Voor vrijstelling als bedoeld in artikel 17 van de Wet op de Ruimtelijke    
 Ordening (Stb. 1962, 286) € 510,75 

5.8.1.3 a. voor vrijstelling als bedoeld in artikel 19, eerste lid van de Wet    
 op de Ruimtelijk Ordening € 2.298,30 
 b. voor vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede lid van de Wet   
 op de Ruimtelijke Ordening waarbij een verklaring van geen bezwaar    
 van Gedeputeerde Staten benodigd is € 1.532,20 
 c. voor vrijstelling als bedoeld in artikel 19, tweede lid van de Wet   
 op de Ruimtelijke Ordening waarbij geen verklaring van geen bezwaar    
 van Gedeputeerde Staten benodigd is € 510,75 
 d. voor vrijstelling als bedoeld in artikel 19, derde lid van de Wet   
 op de Ruimtelijke Ordening € 510,75 

5.8.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een    
 verzoek om wijziging of uitwerking van het geldende bestemmings-   
 plan als bedoeld in artikel 11 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening,   
 doch alleen indien een en ander uiteindelijk leidt tot daadwerkelijke   
 vaststelling van bedoelde wijziging of uitwerking € 2.298,30 

5.8.3 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een    
 verzoek om een (partiéle) herziening van het geldende bestemmingsplan   
 als bedoeld in artikel 10 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening, 
daadwerkelijke 

  

 doch alleen indien een en ander uiteindelijk leidt tot   
 vaststelling van bedoelde planherziening € 2.860,10 



 
 
 

    
Bodemgesteldheidsonderzoek   
5.9 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van   

 een aanvraag tot het beoordelen van de resultaten van een on-   
 derzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem, als bedoeld   

   in artikel 2.1.5 van de bouwverordening  € 87,30 
    

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid   
5.10 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van:   
5.10.1 een aanvraag voor het verlenen van een vergunning tot het in   

 gebruik hebben of houden van een bouwwerk, als bedoeld in   
    artikel 6.1.1 van de bouwverordening € 187,40 
5.10.2 voor het wijzigen, aanvullen of intrekken van de voorwaarden   

 waaronder de vergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 van de   
      bouwverordening is verleend € 51,55 
5.10.3 voor het aanbrengen van een wijziging in de vergunning als   

 bedoeld in artikel 6.1.1 van de bouwverordening bestaande uit:   
 a. een wijziging van de tenaamstelling en/of   
 b. een wijziging van de naam van het bouwwerk  waarop   
 de vergunning betrekking heeft € 51,55 

5.10.4 voor het aanbrengen van wijzigingen in de vergunning en voorwaarden    
 als bedoeld in artikel 6.1.1 van de bouwverordening als gevolg van:   
 a. een uitbreiding van een bouwwerk   
 b. gedeeltelijk slopen van een bouwwerk € 187,40 

5.10.5 een aanvraag voor het verlenen van een tijdelijke vergunning tot het   
 in gebruik hebben of houden van een bouwwerk, als bedoeld in    
 artikel 6.1.1 van de bouwverordening, vanwege tijdelijk afwijkend    
 gebruik van dat bouwwerk € 187,40 

5.10.6 een aanvraag voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik   
 hebben of houden van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1 van de   
 brandbeveiligingsverordening, niet zijnde een vergunning als bedoeld   
 onder 5.10.8 € 187,40 

5.10.7 voor het aanbrengen van wijzigingen in de vergunning en voorwaarden als    
 bedoeld in artikel 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening als gevolg   
 van uitbreiding van een inrichting € 187,40 

5.10.8 een aanvraag voor het verlenen van een vergunning tot het in gebruik   
 hebben of houden van een tijdelijke inrichting, als bedoeld in artikel   
 2.1.1 van de brandbeveiligingsverordening € 187,40 

5.10.9 de overeenkomstig het in 5.10.1 of 5.10.4 sub a, waarbij alleen de m2   
 van de uitbreiding tellen, en 5.10.6 en 5.10.7 waarbij alleen de m2   
 van de uitbreiding tellen, genoemde tarieven geheven leges worden   
 vermeerderd met de bedragen genoemd in 5.10.10, indien en voor zover   
 deze op het bouwwerk of op de inrichting, waarop de verleende ver-   
 gunning betrekking heeft, van toepassing zijn   

5.10.10 de opslag als bedoeld in 5.10.9 bedraagt voor:   
 a. bouwwerken of inrichtingen waarin aan meer dan tien personen   
 bedrijfsmatig of in het kader van verzorging nachtverblijf zal    
 worden verschaft;   
 b. bouwwerken of inrichtingen waarin aan bejaarden in het kader   
 van de Wet op de bejaardenoorden huisvesting zal worden   
 verschaft;   
 c. bouwwerken of inrichtingen waarin aan meer dan 10 kinderen   
 jonger dan twaalf jaar of aan meer dan 10 lichamelijke en/of   



 
 
 

 geestelijke gehandicapten dagverblijf zal worden geschaft;   
 d. bouwwerken of inrichtingen waarin meer dan vijftig personen   
 tegelijk aanwezig kunnen zijn, niet zijnde woongebouwen;   
 e. bouwwerken waarin bedrijfsmatig de in artikel 6.2.2 van de    
 bouwverordening bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen;   
 f. inrichtingen waarin bedrijfsmatig de in artikel 2.2.2 van de    
 brandbeveiligingsverordening bedoelde stoffen zullen worden   
 opgeslagen   
 met een oppervlakte van:   
 minder dan 100 m2 € 120,50 
 100 tot 200 m2 € 179,75 
 200 tot 300 m2 € 300,30 
 300 tot 500 m2 € 480,10 
 500 tot 1.000 m2 € 722,65 
 1.000 tot 2.000 m2 € 1.080,20 
 2.000 tot 3.000 m2 € 1.414,70 
 3.000 tot 4.000 m2 € 1.567,95 
 4.000 tot 5.000 m2 € 1.716,05 
 5.000 tot 10.000 m2 € 1.912,70 
 10.000 tot 20.000 m2 € 2.160,40 
 20.000 tot 30.000 m2 € 2.530,70 
 30.000 tot 40.000 m2 € 2.913,70 
 40.000 tot 50.000 m2 € 3.235,50 
 50.000 m2 of meer € 3.531,70 
 en voor:   
 g. inrichting waarin meer dan vijftig personen tegelijk aanwezig   
 kunnen zijn, niet zijnde woongebouwen;   
 h. inrichtingen waarin bedrijfsmatig de in artikel 2.2.2 van de brand-    
 beveiligingsverordening bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen;   
 met een oppervlakte van:   
 minder dan 100 m2 € 60,25 
 100 tot 200 m2 € 89,85 
 200 tot 300 m2 € 150,15 
 300 tot 500 m2 € 240,00 
 500 tot 1.000 m2 € 361,10 
 1.000 tot 2.000 m2 € 539,85 
 2.000 tot 3.000 m2 € 707,35 
 3.000 tot 4.000 m2 € 783,95 
 4.000 tot 5.000 m2 € 858,00 
 5.000 tot 10.000 m2 € 956,10 
 10.000 tot 20.000 m2 € 1.080,20 
 20.000 tot 30.000 m2 € 1.265,05 
 30.000 tot 40.000 m2 € 1.456,60 
 40.000 tot 50.000 m2 € 1.617,45 
 50.000 m2 of meer € 1.765,60 

5.10.11 de overeenkomstig de in 5.10.1 en 5.10.10 onder e en g genoemde   
 tarieven geheven leges worden vermeerderd met de bedragen genoemd   
 in 5.10.12 indien en voor zover de verleende vergunning betrekking heeft   
 op niet bebouwde voor bedrijfsdoeleinden bestemde terreinen bij bouw-   
 werken waarin bedrijfsmatig de in artikel 6.2.2 van de bouwverordening    
 bedoelde stoffen zullen worden opgeslagen   

5.10.12 de opslag als bedoeld in 5.10.11 bedraagt voor terreinen met een    
 oppervlakte van:   



 
 
 

 minder dan 500 m2 € 60,75 
 500 tot 2.000 m2 € 120,50 
 2.000 tot 5.000 m2 € 180,80 
 5.000 m2 of meer € 180,80 
 vermeerderd met € 30,65 
 per 1.000 m2 of gedeelte daarvan   
    

Sloopvergunning en sloopmelding   
5.11.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een   

 aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning als bedoeld in   
    artikel 8.1.1 van de bouwverordening € 101,00 
5.11.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een   
    sloopmelding als bedoeld in artikel 8.2.1. van de bouwverordening € 89,00 
5.11.3 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een   

 aanvraag tot het overschrijven van een verleende sloopvergunning   
 als bedoeld in artikel 10.3 van de bouwverordening € 89,00 

   
Overige    
5.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag   

 tot het verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrij-   
 stelling of een andere beschikking voorzover daarvoor niet elders   

    in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen € 59,00 
5.13 Vervallen.   
    
   
     
Hoofdstuk 6 Wet milieubeheer-vergunningen en –ontheffingen   

 (Vervallen)   
    

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief   
    

7.1 Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van   
 nasporingen in de in het gemeentearchief berustende   

    stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier € 10,50 
7.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   

 van een aanvraag tot het verkrijgen van:   
7.2.1 een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief   
   berustend stuk, per pagina € 0,35 
7.2.2 een afschrift van het gemeentewapen in kleur € 1,25 

    
Hoofdstuk 8 Kiezersregister   

    
8.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   

 van een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting   
 betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer,   

   bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 1989, 423) € 2,75 
    

Hoofdstuk 9 Vastgoedinformatie   
    

9.1 Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doen van   
 nasporingen in het gemeentelijk kadaster voor ieder daaraan   

   besteed kwartier € 12,75 
9.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   



 
 
 

 van een aanvraag:   
9.2.1 tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan,   

 voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, of dorpsvernieuwingsplan   
9.2.1.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde € 5,60 

 in formaat A3 € 11,25 
9.2.2 tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan,   

 voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, of dorpsvernieuwingsplan   
9.2.2.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde € 5,60 

 in formaat A3 € 11,20 
 in formaat A2 € 16,85 
 in formaat A1 € 22,45 
 in formaat AO € 28,05 

9.3 het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van aanvraag tot het   
 verstrekken van een afschrift:   

9.3.1 uit de kadastrale massale output per object € 5,60 
9.4 het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:   
9.4.1 tot het verstrekken van een plot of print van een uitsnede van de digitale   

 kadastrale kaart:   
9.4.1.1 in formaat A4 of kleiner, per kaart € 5,60 

 in formaat A3 € 11,20 
 in formaat A2 € 16,85 
 in formaat A1 € 22,45 
 in formaat AO € 28,00 

9.5 het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van aanvraag tot het   
 verstrekken van een afschrift:   

9.5.1 uit het Kadastrale Netwerk per object € 5,60 
9.6 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag  
 door makelaars tot het verstrekken van inlichtingen omtrent gegevens met  
 Betrekking tot publiekrechtelijke beperkingen. €  79,00
9.7 het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van aanvraag tot het  
 verstrekken van een schermafdruk in het kader van Wet Kenbaarheid 

Publiekrechtelijke Beperkingen 
€ 

2,00
9.8 het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van aanvraag tot het  
 verstrekken van een gewaarmerkt afschrift in het kader van Wet Kenbaarheid 

Publiekrechtelijke Beperkingen 
€ 

10,00
   
   
Hoofdstuk 10 Reisdocumenten   

    
10.1.1 tot het verstekken van een nationaal paspoort, een   

 reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor   
 vreemdelingen € 47,45 

10.1.2 tot het verstekken van een nationaal paspoort, een groter   
 aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als   
 bedoeld in 10.1.1 (zakenpaspoort) € 51,90 

10.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van   
 een persoon die op grond van de Wet betreffende de positie   
 van Molukkers van 9 september 1976 als Nederlander wordt   
 behandeld (faciliteitenpaspoort) € 47,45 

10.1.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als   
 bedoeld in 10.1.1, 10.1.2 en 10.1.3 direct bij aanvraag van dit   
 dit nieuwe document € 8,20 

10.1.5 tot het bijschrijven van een kind middels bijschrijvingssticker   
 in een reeds uitgegeven reisdocument als bedoeld in 10.1.1,    



 
 
 

 10.1.2 en 10.1.3 € 19,20 
10.1.6 tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument   

 als bedoeld in 10.1.1, 10.1.2 en 10.1.3 € 9,60 
10.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart € 31,25 
10.1.8 de tarieven als genoemd in de onderdelen 10.1.1 tot en met   

 10.1.3 alsmede in 10.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd   
 met een bedrag van  € 40,40 

10.1.9 het tarief als genoemd in 10.1.8 wordt bij een gecombineerde   
 spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 10.1.1,   
 10.1.2 en 10.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als   
 bedoeld in 10.1.4, slechts één keer per reisdocument bereken.   

10.1.10 het tarief als genoemd in onderdeel 10.1.5 wordt bij een spoedlevering   
 vermeerderd  met een bedrag per bijschrijvingssticker van  € 19,20 

10.2 Indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument als   
 bedoeld in 10.1.1, 10.1.2, 10.1.3 alsmede 10.1.7 werd verstrekt, welk   
 document bij de aanvraag -anders dan door overmacht- niet   
 compleet kan worden overgelegd, wordt de terzake verschul-   

   digde leges, verhoogd met € 21,00 
    

Hoofdstuk 11 Rijbewijzen   
    

11.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   
 van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen   

   van een rijbewijs € 36,50 
11.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   

 van een aanvraag tot het verkrijgen van gegevens uit het   
   Centraal Register Rijbewijzen € 2,80 
11.4 Voor een spoedprocedure wordt een toeslag geheven van  € 40,00

 
11.5  Het tarief voor de kosten procesverbaal (leges vermissing) bedraagt € 21,00

 
    

Hoofdstuk 12 Wet op de kansspelen   
    

12.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   
 van een aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheids-   
 vergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de   
 kansspelen (Stb. 1964, 483):   

12.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat € 56,50 
12.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speel-   
 automaten, voor de eerste speelautomaat € 56,50 en voor iedere  
 volgende speelautomaat € 34,00
12.1.3 voor één speelautomaat, welke vergunning gledt voor een periode  
 langer dan vier jaar of voor onbetaalde tijd € 226,50
12.1.4 voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor  
 een periode van langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd,  
 voor de eerste speelautomaat € 226,50 en voor iedere volgende  
 speelautomaat  € 136,00
12.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een   

 aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld   
    in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)  € 8,80 

    
Hoofdstuk 13 Drank- en Horecawet   

    



 
 
 

13.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een   
 aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3  

 van de Drank- en horecawet € 385,00 
13.2 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een    

 aanvraag tot het wijzigen van een vergunning ingevolge de Drank  
 en horecawet € 170,00 

13.3 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een   
 aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing ingevolge artikel 35  
 van de Drank- en horecawet € 16,00 

13.4 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een   
 aanvraag tot het verkrijgen van een verlof ingevolge artikel 3 van de  
 Drank- en horecaverordening € 90,00 

13.5 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een   
 aanvraag tot het verkrijgen van een verlof ingevolge artikel 4 van de  
 Drank- en horecaverordening € 285,00
   

Hoofdstuk 14 Winkeltijdenwet   
    

14.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   
 van een aanvraag:   

14.1.1     tot het verkrijgen van een vrijstelling of ontheffing op grond van de   
 Winkeltijdenwet of de winkeltijdenverordening € 7,30 

14.1.2 tot het  wijzigen van een vrijstelling of ontheffing € 7,30 
    

Hoofdstuk 15 Huisvestingswet   
 N.v.t.   
    

Hoofdstuk 16 Verkeer en vervoer   
    

16.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   
 van een aanvraag:   

16.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in   
 artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens   

   1990 € 32,90 
16.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het 

Voertuigregelement, indien: 
  

   a. het een incidentele ontheffing betreft  € 16,00 
 b. het een langlopende ontheffing betreft € 2,00
16.1.3 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als   

 bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve   
    bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) € 14,15 
16.1.4 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in   
   artikel 5 van de Wet personenvervoer  € 28,90 

    
Hoofdstuk 17 Wet op de openluchtrecreatie   

    
17.1 Het tarief terzake van het in behandeling nemen van een   

 aanvraag:   
17.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in   

 artikel 8, eerste lid, van de Wet op de openluchtrecreatie € 590,20 
17.1.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in   

 artikel 8, tweede lid, onderdeel a, van de Wet op de   
   openluchtrecreatie € 59,00 



 
 
 

17.1.3 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in   
 artikel 8, tweede lid, onderdeel b, van de Wet op de   

   openluchtrecreatie € 59,00 
17.1.4 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in   

 artikel 8, tweede lid, onderdeel c, van de Wet op de   
   openluchtrecreatie € 59,00 
17.1.5 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in   
   artikel 13 van de Wet op de openluchtrecreatie € 59,00 
17.1.6 tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als   
   bedoeld in artikel 24 van de Wet op de openluchtrecreatie € 59,00 

    
Hoofdstuk 18 Diversen   

    
18.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   

 van een aanvraag:   
18.1.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag € 30,05 
18.1.2 tot het verkrijgen van een attestatie de vita € 5,00 
18.1.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een   

 handtekening € 5,00 
18.1.4 tot het verkrijgen van een vergunning tot het maken van een   

 uitrit, het leggen van een dam, het dempen van een sloot of   
   het maken van een aansluiting op de openbare riolering € 74,00 
18.3 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   

 van een aanvraag tot het verkrijgen van een bericht als   
 bedoeld in de artikel 35 van de Wet bescherming   

   persoonsgegevens € 5,00 
18.4 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen   

 van een aanvraag:   
18.4.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in   

 artikel 4.1.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening € 30,05
18.4.2 tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 4.5.2   

 van de Algemene Plaatselijke Verordening (kapvergunning) € 29,95 
18.5   Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag 

om toestemming voor het: 
  

18.5.1 plaatsen van reclameborden (sandwich) € 9,15 
18.5.2 organiseren van een barbecue € 9,15 
18.5.3 ten gehore brengen van muziek (taptoe) € 9,15 
18.5.4 rijden met een geluidswagen € 9,15 
18.5.5 organiseren van een open dag c.q tuinfeest € 9,15 
18.5.6 organiseren van een Fancy Fair € 9,15 
18.5.7 organiseren van een rommelmarkt € 9,15 
18.5.8 organiseren van een Sinterklaasintocht € 9,15 
18.5.9 fotograferen tijdens festiviteiten € 9,15 
18.5.10 organiseren van evenementen als bedoeld in artikel 2.2.2   

 van de Algemene Plaatselijke Verordening € 29,95
18.6 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.6A.1 van de  
 

 van de Algemene Plaatselijke Verordening (carbidschieten), per ontheffing € 9,15
18.7 Het tarief bedraagt  terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de 
Algemene Plaatselijke Verordening 

 
 
€ 229,80

18.8     Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een    
 melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent   
 tijdstip, plaats en wijze van uitvoering van werkzaamheden als    



 
 
 

 bedoeld in artikel 5.2, derde lid, van de Telecommunicatiewet € 204,25
18.8.1     Indien over een melding overleg moet plaatsvinden tussen gemeenten,    

 andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het netwerk,    
 verhoogd met € 127,65

18.8.2 Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status van de kabel   
 plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de voorafgaand aan het in    
 behandeling nemen van de melding aan de melder meegedeelde kosten,    
 blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester    
 en wethouders is opgesteld   

18.8.3 Indien een begroting als bedoeld in 18.8.2 is uitgebracht, wordt een melding in   
 behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting    
 aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde   
 werkdag schriftelijk is ingetrokken   

18.9 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot het verstrekken van een  uittreksel uit het register bedoeld in artikel 46 van 
de Wet kinderopvang, per uitreksel 

 
 

€ 5,00
18.10 Het tarief voor de bestrijding van plaagdieren bedraagt per uur inclusief btw  € 47,50

   
   

   
   
   
 De raad voornoemd:  
   
                                    ,voorzitter.  
   
   
                                    ,de griffier.  
   

 
 

 
 
 
 
 
 



  
 

           Agendapunt:    
 
Nr.  69D 
 
De raad van de gemeente Slochteren; 
 
gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 28 augustus 2007 
 
overwegende dat het wenselijk is om een verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen vast te stellen voor 2008; 
 
gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 
 
 
 b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: 
 
VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN 2008  
 
Artikel 1  Belastingplicht 
1. Onder de naam "onroerende-zaakbelastingen" worden ter zake van binnen de gemeente gelegen 

onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 
 a. een gebruikersbelasting van degene die -naar de omstandigheden beoordeeld- bij het begin van 

het kalenderjaar een onroerende zaak al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 
persoonlijk recht gebruikt; 

  b. een eigenarenbelasting van degene, die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende 
zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht.  

2. Met betrekking tot de gebruikersbelasting wordt:   
  a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, 

aangemerkt als gebruik  door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene het deel in 
gebruik heeft gegeven is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat 
deel in gebruik is gegeven; 

  b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als 
gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de 
onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen 
op degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.   

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of 
beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de 
kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht is. 

 
Artikel 2    Belastingobject 
1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet 

waardering onroerende zaken. 
2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van 

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak 
in hoofdzaak kan worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning 
dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 
 

Artikel 3    Maatstaf van heffing 
1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken 

voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het tijdvak waarbinnen het in artikel 1 
bedoelde kalenderjaar valt. 

2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van 
Hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die 
onroerende zaak bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de 
artikelen 17, 18 en 20 tweede van de Wet waardering onroerende zaken. 

 



 
 

 

 
 

Artikel 4    Vrijstellingen 
1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij het bepalen van de heffingsmaatstaf buiten 

aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel 
bedoelde waarde, de waarde van: 

 a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder 
mede begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig 
aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als 
voedingsbodem te gebruiken; 

 b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, 
voorzover die ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond; 

  c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden 
van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met 
uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

 d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 
1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet 
bedoelde voorwaarden met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen; 

 e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, 
moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd 
worden; 

 f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met 
inbegrip van kunstwerken; 

 g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen 
of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige 
werken die dienen als woning; 

 h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden 
beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met 
uitzondering van de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

  i. tot de onroerende zaak behorende, daaraan al dan niet aard- of nagelvast verbonden 
werktuigen welke verwijderd kunnen worden met behoud van hun waarde als zodanig en niet 
op zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken. 

 j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van 
de gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te 
worden gebruikt voor het geven van onderwijs; 

 k. straatmeubilair, waaronder worden begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen -niet zijnde 
gebouwen- welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste van 
het verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, 
standbeelden, monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen; 

 l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de 
gemeente het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht; 

 m.begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van delen van 
zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken 
voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. 

3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak 
die in hoofdzaak tot woning dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

 
Artikel 5    Belastingtarieven 
1. Voor elke volle € 2.500,-- van de heffingsmaatstaf bedraagt het tarief: 

a) de gebruikerbelasting € 3,25  
b) de eigenarenbelasting 
 1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woningen dienen € 2,67  

  



 
 

 

 
 

  2. voor onroerende zaken die in hoofdzaak niet tot woning dienen € 4,07  
2. Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro’s. 
3. Voor belastingbedragen van minder dan € 5,-- vindt geen invordering plaats. 
4. Voor de toepassing van het bepaalde in het derde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet 

verenigde verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als 
één belastingbedrag. 

 
Artikel 6    Wijze van heffing 
De belastingen worden geheven bij wege van aanslag. 
 
Artikel 7    Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 

betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de tweede maand 
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende 
termijnen telkens twee maanden later. 

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van 
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden 
betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het 
aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

3. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, 
met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid 
van overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling 
van de aanslag. 

4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. 
 

 Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
invordering van de onroerende-zaakbelastingen. 
   
Artikel 9   Inwerkingtreding en citeertitel 
1.  De "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2007" van 22 februari 2007, wordt ingetrokken met 

ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat 
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.  

2.  Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 
3.   De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2008. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening onroerende-zaakbelastingen 2008”. 
 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 28 augustus 2007 

 
   De raad voornoemd: 
 
       , voorzitter. 
 
 
       , de griffier. 
 
 
 
 

  


	Raadsvoorstel belastingverordeningen 2008
	2008 roerende zaakbelasting
	2008VERORDEN.AFVALSTOFFEN
	Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing

	2008VERORDEN.LEGES.TOTAAL
	2008VERORDEN.OZB
	Artikel 2    Belastingobject
	1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet waardering onroerende zaken.
	Artikel 3    Maatstaf van heffing
	Artikel 5    Belastingtarieven
	Artikel 6    Wijze van heffing
	Artikel 7    Termijnen van betaling
	Artikel 9   Inwerkingtreding en citeertitel


