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DE GEMEENTERAAD

AANHEF
Wettelijk kader:
Op grond van diverse artikelen van de gemeentewet kan de gemeente belastingen heffen. Bij
de tariefbepaling is uitgegaan van het coalitieakkoord "Samen Verder".
Bijgevoegde bijlage(n):
Verordening onroerendezaakbelastingen 2016
Verordening reinigingsheffingen 2016
Tarieventabel afvalstoffenheffing 2016
Verordening lijkbezorgingsrechten 2016
Verordening parkeerbelasintgen 2016
Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2016
Verordening forensenbelasting 2016
Verordening hondenbelasting 2016
Verordening Toeristenbelasting 2016
Verordening leges 2016
Tarieventabel leges 2016
Verordening markt- en standplaatsgelden 2016
Verordening rioolheffing 2016
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MOTIVERING
Wat is de aanleiding?
Op basis van het heffingenbeleid, zoals vermeld in het coalitie-akkoord "Samen Verder" is bepaald
dat de tarieven van de belastingen c.q. leges met 3% verhoogd worden.
Wat willen we bereiken?
Door uitvoering van het lokale belastingbeleid kunnen we inkomsten voor de gemeente Terneuzen
genereren volgens de begroting 2016.
Ieder jaar worden de gemeentelijke belastingverordeningen vastgesteld. Zonder verordeningen kan
geen belasting geheven worden. De inkomsten uit belastingen stellen de gemeente mede in staat
om haar taken uit te voeren
Wat gaan we er voor doen?
Vaststellen van de belastingverordeningen.
Per verordening lichten wij de wijzigingen en verwachte inkomsten toe:
Verordening onroerende-zaakbelasting 2016
Bij de vaststelling van de begroting voor 2016 is mede bepaald dat de tarieven voor de
onroerende-zaakbelastingen met 3% verhoogd moeten worden. Op grond van de Wet WOZ moet
per 1 januari 2016 een nieuwe WOZ-waarde worden vastgesteld naar peildatum 1 januari 2015. Op
basis van de beschikbare taxatiegegevens zal de gemiddelde waardedaling voor de woningen 0%
bedragen en voor niet woningen 1%. De tarieven voor 2016 worden:
- voor woningen eigenarendeel: 0,1514
- voor niet-woningen eigenarendeel: 0,2654
- voor niet-woningen gebruikersdeel: 0,2131
De inkomsten aan onroerende-zaakbelasting worden geraamd op € 15.496.000,Verordening reinigingsheffingen 2016
Bij de vaststelling van de begroting voor 2016 is uitgegaan een volledige kostendekking, dit houdt
geen tariefstijging in.Hierbij is rekening gehouden met de aan de afvalstoffenheffing toe te rekenen
baten en lasten, inclusief de compensabele BTW
De inkomsten aan reinigingsheffingen worden geraamd op € 7.508.000,-.
Verordening lijkbezorgingrechten 2016
Bij de samenstelling van de begroting is vooralsnog uitgegaan van handhaving van de tarieven van
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2015, dit in afwachting van de resultaten van het verdiepingsonderzoek naar de begraafplaatsen en
de begraafrechten. Het tarief voor de herberekening van betalingen in termijnen is evenwel
gebaseerd op een jaarlijkse samengestelde rente van 3,75% met betaling vooraf.
De inkomsten aan lijkbezorgingrechten worden geraamd op € 631.000,Verordening parkeerbelastingen 2016
Bij de samenstelling van de begroting 2016 gold als uitgangspunt dat het uurtarief € 1,40 werd. De
overige tarieven zijn met drie procent verhoogd.
De inkomsten aan parkeerbelastingen en -heffingen worden geraamd op € 1.384.000,-.
Verordening forensenbelasting 2016
Op basis van de beschikbare taxatiegegevens zal de gemiddelde waardedaling van de woningen in
de gemeente Terneuzen 0 procent bedragen. Hiermee rekeninghoudend en de gewenste stijging
van de belastingopbrengst met drie procent wordt het tarief voor 2016: 10,95x1,03/1=11,28
promille.
Tot 2015 was in de verordening een maximum aanslagbedrag opgenomen terwijl hiervoor een
wettelijke basis ontbreekt. In 2006 is besloten het maximum bedrag geleidelijk te verhogen en niet
ineens af te schaffen. Dit maximum aanslagbedrag is vanaf 2016 afgeschaft.
De geraamde inkomsten aan forensenbelasting bedragen € 284.000,-.
Verordening hondenbelasting 2016
Bij de samenstelling van de begroting is uitgegaan van een stijging van de tarieven met drie
procent.
De inkomsten aan hondenbelasting worden geraamd op € 375.000,-.
Verordening toeristenbelasting 2016
Bij de samenstelling van de begroting is uitgegaan van een stijging van de tarieven met drie
procent. Het bedrag per overnachting wordt voor 2016 vastgesteld op € 0,74 per overnachting.
De inkomsten aan toeristenbelasting worden geraamd op € 176.000,-.
Legesverordening 2016
Bij de vaststelling van de begroting voor 2016 is uitgegaan van een tariefstijging van de leges met
drie procent, met uitzondering van landelijk vastgestelde tarieven (zoals reisdocumenten).
In deze Legesverordening zijn de nieuwe maximumtarieven voor 2016 voor reisdocumenten, zoals
die in de aanpassing van het besluit paspoortgelden zijn vastgelegd, reeds verwerkt. Dit geldt ook
voor de tarieven voor rijbewijzen. Door de reikwijdte van artikel 10 van deze verordening is het
college bevoegd tussentijdse wijzigingen door te voeren.
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Voor 2016 zijn de inkomsten aan leges geraamd op € 2.393.000,-.
Verordening marktgelden 2016
Bij de vaststelling van de begroting voor 2016 is uitgegaan van een tariefstijging van de
marktgelden met drie procent In deze tarieven is een percentage opgenomen van 15 procent, wat
wordt aangewend voor promotie-activiteiten ten gunste van de weekmarkt.
Voor 2016 zijn de inkomsten aan marktgelden geraamd op € 50.770,-. De door te berekenen
energiekosten zijn geraamd op € 15.000,-.
Verordening rioolheffing 2015
Bij de vaststelling van de begroting voor 2016 is mede bepaald dat de tarieven voor de rioolheffing
met 3% verhoogd moeten worden. Op grond van de Wet WOZ moet per 1 januari 2016 een nieuwe
WOZ-waarde worden vastgesteld naar peildatum 1 januari 2015. Op basis van de beschikbare
taxatiegegevens zal de gemiddelde waardedaling cq waardestijging voor de woningen in de
gemeente Terneuzen 0 procent bedragen. Rekeninghoudend met de waardedaling cq
waardestijging en de gewenste stijging van de van de belastingopbrengst met 3% wordt het tarief
voor 2016: 0,088x1,03/1=0,091%.
Voor 2016 zijn de inkomsten aan rioolheffingen geraamd op € 4.536.000,-. Rekeninghoudende met
volumeontwikkeling houdt dit een kostendekkendheid van 92,80% in.
Wat mag het kosten?
Er zijn geen kosten aan verbonden.
Begrotingswijziging:
Nee
Wat zijn de vervolgstappen?
De verordeningen zullen worden geplaatst op de Centrale Voorziening voor Decentrale
Regelgeving (CVDR) en de Gemeenschappelijke Voorziening Officiële Publicaties (GVOP) op 18
december 2015.

Op voorstel van het college van burgemeester en wethouders
Beslist het volgende:

VOORSTEL
Besluitpunt 1:
De gemeenteraad besluit de Verordening onroerende-zaakbelasting 2016 vast te stellen en de
Verordening onroerende-zaakbelasting 2015 in te trekken.
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Besluitpunt 2:
De gemeenteraad besluit de Verordening reinigingsheffing 2016 en daarbij behorende tarieventabel
vast te stellen en de Verordening reinigingsheffing 2015 in te trekken.
Besluitpunt 3:
De gemeenteraad besluit de Verordening lijkbezorgingsrechten 2016 en daarbij behorende
tarieventabel vast te stellen en de Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 in te trekken.
Besluitpunt 4:
De gemeenteraad besluit de Verordening parkeerbelastingen 2016 en daarbij behorende
tarieventabel vast te stellen en de Verordening parkeerbelastingen 2015 in te trekken.
Besluitpunt 5:
De gemeenteraad besluit de Verordening forensenbelasting 2016 vast te stellen en de Verordening
forensenbelasting 2015 in te trekken
Besluitpunt 6:
De gemeenteraad besluit de Verordening hondenbelasting 2016 vast te stellen en de Verordening
hondenbelasting 2015 in te trekken.
Besluitpunt 7:
De gemeenteraad besluit de Verordening toeristenbelasting 2016 vast te stellen en de Verordening
toeristenbelasting 2015 in te trekken.
Besluitpunt 8:
De gemeenteraad besluit de Verordening leges 2016 en daarbij behorende tarieventabel vast te
stellen en de Verordening leges 2015 in te trekken.
Besluitpunt 9:
De gemeenteraad besluit de Verordening marktgelden 2016 vast te stellen en de Verordening
marktgelden 2015 in te trekken.
Besluitpunt 10:
De gemeenteraad besluit de Verordening rioolheffing 2016 vast te stellen en de Verordening
rioolheffing 2015 in te trekken.

BIJKOMENDE INFO BIJ HET BESLUIT

Dit voorstel kadert binnen:
Paragraaf Lokale heffingen,

STEMMING
Ontwerpbesluit door de gemeenteraad in vergadering van 17 december 2015
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BIJLAGEN DIE INTEGRAAL DEEL UITMAKEN VAN HET BESLUIT
Verordening onroerendezaakbelastingen 2016
Verordening reinigingsheffingen 2016
Tarieventabel afvalstoffenheffing 2016
Verordening lijkbezorgingsrechten 2016
Verordening parkeerbelasintgen 2016
Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2016
Verordening forensenbelasting 2016
Verordening hondenbelasting 2016
Verordening Toeristenbelasting 2016
Verordening leges 2016
Tarieventabel leges 2016
Verordening markt- en standplaatsgelden 2016
Verordening rioolheffing 2016
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Verordening onroerendezaakbelastingen 2016

Kenmerk:
168644
Afdeling
Middelen/Financiën
VERORDENING

Datum:

17 december 2015

Onderwerp:

Verordening onroerende zaakbelastingen 2016 gemeente Terneuzen

De raad van de gemeente Terneuzen;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet ;
besluit:
de Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015 in te trekken;
de volgende verordening vast te stellen.
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2016
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 bij het begin van het kalenderjaar een
onroerende zaak die niet in hoofdzaak tot woning dient, 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
onroerende zaak 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 onroerende zaak in gebruik is
gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven;
degene die 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.
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Artikel 2 Belastingobject
a. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III
van de Wet waardering onroerende zaken.
b. 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 kalenderjaar,
bedoeld in artikel 1.
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, 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende
zaken.
Artikel 4 Vrijstellingen
1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling 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, voor zover de 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. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op
zichzelf als gebouwde eigendommen zijn aan te merken.
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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 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, met
uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;
m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, 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 dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn
aan woondoeleinden.
Artikel 5 Belastingtarieven
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het
percentage bedraagt voor:
a. de gebruikersbelasting
0,2131%;
b. de eigenarenbelasting
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,1514%;
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen
0,2654%.
2. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing
van de vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde
bedragen onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één
belastingbedrag.
Artikel 6 Wijze van heffing
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.
Artikel 7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen
worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag
van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is
vermeld en de tweede twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
bedrag daarvan, meer is dan € 50,00 doch minder is dan € 10.000,00 en zolang de
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden
afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen
worden opgelegd overblijven, met dien verstande, dat het aantal termijnen tenminste
vier en ten hoogste negen bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de
dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand
later.
3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijn.
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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 de invordering van de onroerende-zaakbelastingen.
Artikel 9 Overgangsrecht
De ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen 2015’ van 18 december 2014 wordt
ingetrokken met ingang van de in artikel 10, tweede 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.
Artikel 10 Inwerkingtreding
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 2016.
Artikel 11 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onroerende-zaakbelastingen 2016.

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op 17
december 2015.
griffier,

voorzitter,

mr. J.H.P. de Jong

J.A.H. Lonink
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Verordening reinigingsheffingen 2016

Kenmerk:
Afdeling

168644
Middelen/Financiën

VERORDENING

Datum:

17 december 2015

Onderwerp:

Verordening reinigingsheffingen 2016 gemeente Terneuzen

De raad van de gemeente Terneuzen;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel
15.33 van de Wet milieubeheer;
besluit:
de Verordening reinigingsheffingen 2015 in te trekken;
de volgende verordening vast te stellen.
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en
reinigingsrechten 2016
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1 Inleidende bepaling
Krachtens deze verordening worden geheven:
a een afvalstoffenheffing;
b reinigingsrechten.
Artikel 2 Begripsomschrijving
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
‘gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33
Wet milieubeheer.
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 ter zake van het gebruik maken
van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet
milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
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Artikel 4 Belastingplicht
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden
beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik
maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de
Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.
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 gebruik maakt.
Artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen
worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag
van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is
vermeld en de tweede twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
bedrag daarvan, meer is dan € 50,00 doch minder is dan € 10.000,00 en zolang de
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden
afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen
worden opgelegd overblijven, met dien verstande, dat het aantal termijnen tenminste
vier en ten hoogste negen bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de
dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand
later.
3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijn.
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.
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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 Belastingjaar
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk
aan het kalenderjaar.
Artikel 14 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. Het gevorderde
bedrag wordt door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de
belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel 15 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 16 Termijnen van betaling
1 De reinigingsrechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld
in artikel 14:
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 30 dagen na de dagtekening
van de kennisgeving.
2 De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde
termijnen.
Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen
Artikel 17 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 reinigingsheffingen.
Artikel 18 Kwijtschelding
Bij de invordering van de belasting en rechten onder onderdeel 1.1.3, 1.2.1 tot en met 1.4.1,
2.1.1 en 2.2.1 van de tarieventabel wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 19 Overgangsrecht
De ‘Verordening reinigingsheffingen 2015’ van 18 december 2014 wordt ingetrokken met
ingang van de in artikel 20, tweede 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.
Artikel 20 Inwerkingtreding
1 Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de
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2

bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 21 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening reinigingsheffingen 2016.

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op
17 december 2015.
griffier,

voorzitter,

mr. J.H.P. de Jong

J.A.H. Lonink
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Tarieventabel afvalstoffenheffing 2016

Tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen 2016
Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze
verschuldigd is.
Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing
Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing
1.1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:
1.1.1 indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt
door één persoon
€ 267,30
1.1.2. indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, wordt gebruikt
door twee of meer personen
€ 312,55
1.1.3 indien het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht
later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht wordt gebruikt als niet-permanente
bewoonde woning
€ 312,55
1.1.4 De belasting als bedoeld in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 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 grijze container, per container met
€ 177,70
een extra groene container, per container met
gratis
een extra blauwe container, per container
€ 27,55
Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing
Inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen
1.2. Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting voor
het op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen:
1.2.1 per aanvraag
€ 23,20
Extra ledigen container dient geschrapt te worden
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 afvalstoffen:
- voor 1 m³ of een gedeelte daarvan
€ 109,40
- voor meer dan 1 m³ doch maximaal 2 m³
€ 148,00
- voor meer dan 2 m³ doch maximaal 3 m³
€ 195,20
- voor meer dan 3 m³ doch maximaal 4 m³
€ 229,50
- voor meer dan 4 m³
€ 257,00
2.2 Het recht bedraagt voor:
2.2.1 het ledigen van een vetput per m³

€ 500,40

Behoort bij raadsbesluit van 18 december 2015;
De griffier,

Mr. J.H.P. de Jong
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Verordening lijkbezorgingsrechten 2016

Kenmerk:
Afdeling

168644
Middelen/Financiën

VERORDENING

Datum:

17 december 2015

Onderwerp:

Verordening lijkbezorgingsrechten 2016 gemeente Terneuzen

De raad van de gemeente Terneuzen;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
de Verordening lijkbezorgingsrechten 2014 in te trekken;
de volgende verordening vast te stellen.
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2016
Artikel 1 Begripsomschrijving
Deze verordening verstaat onder:
a
begraafplaatsen: de gemeentelijke begraafplaatsen te Axel (aan de Burchtlaan en de
Westsingel), Biervliet (aan de Beukelsstraat), Hoek (aan de Begoniastraat en de
Molendreef), Sas van Gent (aan de Schapersweg), Philippine (aan de Oude
Kerkstraat), Sluiskil (aan de Nieuwe Kerkstraat), Terneuzen (aan de Bellamystraat)
en Zaamslag (aan de Veerstraat);
b
eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of
rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot:
1 het doen begraven en begraven houden van lijken;
2 het doen bijzetten en bijgezet houden van urnen;
3 het doen verstrooien van as.
c
algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid
wordt geboden tot het doen begraven van lijken;
d
kindergraf: een algemeen graf, uitsluitend bestemd tot het doen begraven van één
overledene beneden de leeftijd van achttien jaar;
e
eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een
natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten en
bijgezet houden van maximaal twee urnen;
f
algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder
gelegenheid wordt geboden tot het doen bijzetten van urnen;
g
eigen urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend
recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet worden van maximaal twee urnen;
h
urn: een voorwerp ter berging van één asbus;
i
asbus: een bus ter berging van as van een overledene;
j
verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;
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grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, een verstrooiingsplaats of
gedenkplaats;
gedenkplaats: een plaats ingericht om overledenen te gedenken;
rechthebbende: de rechthebbende op een eigen graf, urnengraf of urnennis;
grafruimte: ruimte welke twee of meer eigen graven kunnen bevatten;

Artikel 2 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de
begraafplaatsen en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de
begraafplaats.
Artikel 3 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 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in 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 5 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 6 Wijze van heffing
De rechten, bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende
kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.
Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld van de rechten
De rechten bedoeld in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 8 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten
worden betaald binnen 30 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de
schriftelijke kennisgeving.
2
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde
termijn.
Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.
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 rechten.
Artikel 11 Overgangsrecht
De ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2015’ van 18 december 2014 wordt ingetrokken met
ingang van de in artikel 12, tweede 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.
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Artikel 12 Inwerkingtreding
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 2016.
Artikel 13 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening lijkbezorgingsrechten 2016.

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op
17 december 2015.
griffier,

voorzitter,

mr. J.H.P. de Jong

J.A.H. Lonink
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Verordening parkeerbelasintgen 2016

Kenmerk:
168644
Afdeling
Middelen/Financiën
VERORDENING

Datum:

17 december 2015

Onderwerp:

Verordening parkeerbelastingen 2016 gemeente Terneuzen

De raad van de gemeente Terneuzen;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de Parkeerverordening 2008;
besluit:
de Verordening parkeerbelastingen 2015 in te trekken;
de volgende verordening vast te stellen.
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2016
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een
voertuig, anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het
onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen
van zaken, op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar vervoer openstaande
terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een wettelijk
voorschrift is verboden;
b. houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet
worden beschouwd, met dien verstande dat voor een motorrijtuig dat is ingeschreven
in het krachtens de Wegenverkeerswet 1994 aangehouden register van opgegeven
kentekens als houder wordt aangemerkt degene op wiens naam het voor het
motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het register was
ingeschreven;
c. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van
verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens
onder parkeerapparatuur wordt verstaan.
d. Belparkeren: Het in werking stellen van de parkeerapparatuur met behulp van een
mobiele telefoon of op een andere door de serviceprovider geaccepteerde methode,
of op een andere in het maatschappelijk en economisch verkeer geaccepteerde
methode om achteraf aan de betaalplicht te kunnen voldoen.
e. Serviceprovider: Aanbieder van belparkeren welke is aangesloten bij het Centraal
register.
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f.

‘Dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als
een hele dag wordt aangemerkt;

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven:
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel
krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van
burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze;
b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het
parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze.
Artikel 3 Belastingplicht
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het
voertuig heeft geparkeerd.
2. Als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt:
a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de
belasting te willen voldoen;
b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft
plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat
1e indien een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst
wordt overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge
deze overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder
maar de huurder wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft
geparkeerd;
2e indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan
ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig
heeft geparkeerd.
3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op
de voet van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd
wordt aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een
ander tegen zijn wil van het voertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik
redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen.
4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de
vergunning heeft aangevraagd.
Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak
De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze
verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel.
Artikel 5 Wijze van heffing
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van
voldoening op aangifte. Als voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de
aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur op de daartoe
bestemde wijze en met inachtneming van de door het college van burgemeester en
wethouders gestelde voorschriften.
2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van
voldoening op aangifte.
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Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het
parkeren.
2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop
de vergunning wordt verleend.
Artikel 7 Termijnen van betaling
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte
worden betaald bij de aanvang van het parkeren. Indien gebruik wordt gemaakt van
een parkeergarage of belparkeren, gebeurt betaling achteraf.
2. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte
worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.
3. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.
Artikel 8 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen
De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de
belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle
gevallen door het college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit.
Artikel 9 Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling
1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting
bedoeld in artikel 2, onderdeel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden
aangebracht, waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden.
2. Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in
alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast.
3. Indien na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het voertuig
naar een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet
bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen plaats worden overgebracht en in
bewaring worden gesteld.
Artikel 10 Kosten
1. De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2,
onderdeel a, bedragen € 60.75.
2. De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen €
113,30.
3. De kosten voor het overbrengen en bewaren van het voertuig naar de bewaarplaats
zijn opgenomen in de Wegsleepregeling gemeente Terneuzen.
4. Het bedrag van de ingevolge het tweede, derde en vierde lid in rekening te brengen
kosten wordt bij beschikking vastgesteld.
Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van de parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 12 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 parkeerbelasting.
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Artikel 13 Overgangsrecht
De ‘Verordening parkeerbelastingen 2015’ van 7 juli 2015 wordt ingetrokken met ingang van
de in artikel 14, tweede 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.
Artikel 14 Inwerkingtreding
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 2016.
Artikel 15 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening parkeerbelastingen 2016.
Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op 17
december 2015
griffier,

voorzitter,

mr. J.H.P. de Jong

J.A.H. Lonink
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Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2016

Tarieventabel behorende bij de verordening parkeerbelastingen 2016.
A

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a,
bedraagt
binnen de grenzen van het exploitatiegebied:

1

op de Markt en de Oostkant (bronpunt Oostkant), tegenover de bibliotheek, met een
maximum parkeerduur van 1 uur, € 1,40 per uur, met een minimum inworp van € 0,10:
van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

2

op de Herengracht, aan de Rosegracht (bronpunt Rosegracht), aan de oostzijde van
de Scheldekade, aan de noord-oostzijde van het stadskantoor (bronpunt
Stadhuisplein), aan de noordzijde van de Scheldekade (bronpunt Scheldekade), het
gedeelte van de Vlooswijkstraat tussen de Noordstraat en de Dwarsstraat, aan de
Steenkamplaan (bronpunt Steenkamplaan), aan het Oostelijk Bolwerk (bronpunt
Oostelijk Bolwerk), op het parkeerterrein aan de Binnenvaartweg (bronpunt
Westerscheldedijk), op het parkeerterrein aan de Binnenvaartweg (bronpunt
Binnenvaartweg), op het parkeerterrein aan de Axelsedam (bronpunt Axelsedam), op
het parkeerterrein aan de oude veerhaven (bronpunt Oude Veerhaven) € 1,40 per uur,
met een minimum inworp van € 0,10:
van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

3

op het parkeerterrein Westkolk, gelegen aan de Westkolkstraat, € 1.40 per uur, met
een minimum inworp van € 0,10:
van maandag tot en met zondag van 09.00 uur tot 24.00 uur.

4

op de parkeerplaats Westerscheldedijk, gelegen tussen de Binnenvaartweg en de
Westerscheldedijk:
- € 1,40 per uur, met een minimum inworp van € 0,10, van maandag tot en met zondag
van 09.00 uur tot 24.00 uur;
- € 1,40 per uur, met een minimum inworp van € 0,10, met een maximum van € 2,60
van maandag tot en met zondag van 18.00 uur tot 24.00 uur.

5

op de daarvoor bestemde parkeerplaatsen aan de dr. Buizestraat (parkeerterrein
Epicurus), € 1,40 per uur, met een minimum inworp van € 0,10 met dien verstande dat
het eerste uur parkeren gratis is:
van maandag tot en met zaterdag van 09.00 uur tot 18.00 uur.

B

Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, bedraagt:

1

voor een vergunning op grond van artikel C,lid 2 onder a van de
Parkeerverordening Terneuzen 2008 per jaar (bewonersvergunning);
voor een vergunning op grond van artikel C, lid 2, onder b of c van de
Parkeerverordening Terneuzen 2008 (werknemers-, werkgevers-,
bedrijfsvergunning)
voor één dag, per jaar
voor twee dagen, per jaar
voor drie dagen, per jaar
voor vier dagen, per jaar
voor vijf dagen, per jaar
voor zes dagen, per jaar
voor een vergunning op grond van artikel C, lid 2, onder b of c van de
Parkeerverordening Terneuzen 2008 (werknemers-, werkgevers-,
bedrijfsvergunning) bestemd voor bronpunt Binnenvaartweg

2

2.1

€ 29,25

€ 138,95
€ 173,65
€ 208,45
€ 243,30
€ 278,00
€ 347,40
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3
4
5
6

voor één dag, per jaar
voor twee dagen, per jaar
voor drie dagen, per jaar
voor vier dagen, per jaar
voor vijf dagen, per jaar
voor zes dagen, per jaar
voor een vergunning op grond van artikel C, lid 2 onder d van de
Parkeerverordening Terneuzen 2008 per jaar (ambulante handel)
voor het wijzigen van kentekens
voor een vergunning op grond van artikel C,lid 2 onder e
van de Parkeerverordening Terneuzen 2008 per jaar
(bezoekersvergunning);
voor een vergunning op grond van artikel C, lid 3 van de
Parkeerverordening Terneuzen 2008:
per week
per dag
voor twee dagen

€ 69,55
€ 86,85
€ 104,35
€ 121,60
€ 138,95
€ 173,75
€ 75,50
€ 7,30
€

6,90

€ 14,00
€ 4,95
€ 9,90

Behoort bij raadsbesluit van 17 december 2015
De griffier,

Mr. J.H.P. de Jong
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Verordening forensenbelasting 2016

Kenmerk:
Afdeling

168644
Middelen/Financiën

VERORDENING

Datum:

17 december 2015

Onderwerp:

Verordening forenzenbelasting gemeente Terneuzen 2016

De raad van de gemeente Terneuzen;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
gelet op artikel 223 van de Gemeentewet;
besluit:
de Verordening forensenbelasting 2015 in te trekken;
de volgende verordening vast te stellen.
Verordening op de heffing en de invordering van een forensenbelasting 2016
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder woning:
een gemeubileerde woning als bedoeld in artikel 223 van de Gemeentewet.
Artikel 2 Belastbaar feit en belastingplicht
1 Onder de naam ‘forensenbelasting’ wordt een directe belasting geheven van de
natuurlijke personen, die, zonder in de gemeente hoofdverblijf te hebben, er op meer dan
90 dagen van het belastingjaar voor zich of hun gezin een gemeubileerde woning
beschikbaar houden.
2 Of iemand in de gemeente hoofdverblijf heeft, wordt naar de omstandigheden
beoordeeld.
Artikel 3 Vrijstellingen
Niet belastingplichtig is degene die ter tijdelijke waarneming van een openbare betrekking of
ter bijwoning van de vergaderingen van een vertegenwoordigend openbaar lichaam,
waarvan hij het lidmaatschap bekleedt, dan wel ingevolge last of bevel van de overheid,
buiten de gemeente van zijn hoofdverblijf vertoeft.
Artikel 4 Maatstaf van heffing
1 De belasting wordt geheven naar de heffingsmaatstaf voor de onroerendezaakbelastingen zoals die voor het belastingobject waarvan de woning deel uitmaakt
voor het tijdvak waarbinnen het belastingjaar valt is vastgesteld.
2 In afwijking van het eerste lid wordt de belasting geheven naar de waarde, indien de
heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen voor het belastingobject waarvan
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de woning deel uitmaakt voor het belastingjaar is vastgesteld onder toepassing van
artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken.
Ingeval geen heffingsmaatstaf voor de onroerende-zaakbelastingen is vastgesteld, wordt
de belasting berekend naar de waarde.
De vaststelling van de waarde bedoeld in het tweede en derde lid geschiedt
overeenkomstig de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet, met dien
verstande dat daarbij artikel 16, onderdeel e, van de Wet waardering onroerende zaken
niet wordt toegepast.

Artikel 5 Belastingtarief
De belasting bedraagt 11,28 promille van de heffingsmaatstaf zoals bedoeld in artikel 4 van
deze verordening.
Artikel 6 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 7A Ontstaan van de belastingschuld
De belasting is verschuldigd op het moment dat de gemeubileerde woning meer dan 90
dagen in het belastingjaar beschikbaar is gehouden als bedoeld in artikel 2.
Artikel 8 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen
worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag
van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is
vermeld en de tweede twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
bedrag daarvan, meer is dan € 50,00 doch minder is dan € 10.000,00 en zolang de
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden
afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen
worden opgelegd overblijven, met dien verstande, dat het aantal termijnen tenminste
vier en ten hoogste negen bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de
dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand
later.
3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijn.

Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van forensenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
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 forensenbelasting.
Artikel 11 Overgangsrecht
De ‘Verordening forensenbelasting 2015’ van 18 december 2014 wordt ingetrokken met
ingang van de in artikel 12, tweede 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.
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Artikel 12 Inwerkingtreding
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 2016.
Artikel 13 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening forensenbelasting 2016.
Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op 17
december 2015.
griffier,

voorzitter,

mr. J.H.P. de Jong

J.A.H. Lonink
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Verordening hondenbelasting 2016

Kenmerk:
Afdeling

168644
Middelen/Financiën

VERORDENING

Datum:

17 december 2015

Onderwerp:

Verordening hondenbelasting gemeente Terneuzen 2016

De raad van de gemeente Terneuzen;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet
besluit:
de Verordening hondenbelasting 2015 in te trekken;
de volgende verordening vast te stellen.
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2016
Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam ‘hondenbelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van het
houden van een hond binnen de gemeente.
Artikel 2 Belastingplicht
1 Belastingplichtig is de houder van een hond.
2 Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich
heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is.
3 Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het
houden van een hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden.
Artikel 3 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:
a die uitsluitend dienen om blinde personen te leiden;
b die door de ‘Stichting hulphond Nederland’ als gehandicaptenhond aan een
gehandicapte ter beschikking zijn gesteld;
c die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Hondenen kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel
5, tweede lid , van genoemd besluit;
d die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een
bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit
1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede
lid, van genoemde besluit;
e die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij te samen met de moederhond worden
gehouden.
Artikel 4 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.
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Artikel 5 Belastingtarief
1 De belasting bedraagt per belastingjaar:
a voor een eerste hond € 66,60;
b voor iedere hond boven het aantal van één €149,85;
2 In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden,
gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied
in Nederland, € 266,.05per kennel.
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 jaar aanvangt, dan wel het aantal honden in
de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere
belasting ter zake van het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde
gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang
van de belastingplicht, respectievelijk de toename van het aantal honden, nog volle
kalendermaanden overblijven.
3 Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal
honden in de loop van het belastingjaar vermindert, 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 respectievelijk de vermindering van het aantal
honden, nog volle kalendermaanden overblijven.
Artikel 9 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen
worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag
van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is
vermeld en de tweede twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
bedrag daarvan, meer is dan € 50,00 doch minder is dan € 10.000,00 en zolang de
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden
afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen
worden opgelegd overblijven, met dien verstande, dat het aantal termijnen tenminste
vier en ten hoogste negen bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de
dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand
later.
3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijn.
Artikel 10 Kwijtschelding
Bij de invordering van hondenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 11 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 hondenbelasting.
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Artikel 12 Overgangsrecht
De ‘Verordening hondenbelasting 2015’ van 19 december 2014 wordt ingetrokken met
ingang van de in artikel 13, tweede 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.
Artikel 13 Inwerkingtreding
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 2016.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening hondenbelasting 2016.

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op 17
december 2015 .
griffier,

voorzitter,

mr. J.H.P. de Jong

J.A.H. Lonink
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Verordening Toeristenbelasting 2016

Kenmerk:
168644
Afdeling
Middelen/Financiën
VERORDENING

Datum:

17 december 2015

Onderwerp:

Verordening toeristenbelasting 2016 gemeente Terneuzen

De raad van de gemeente Terneuzen;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;
besluit:
de Verordening toeristenbelasting 2015 in te trekken;
de volgende verordening vast te stellen.
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. vakantieonderkomens: woningen en andere verblijven, niet zijnde mobiele
kampeeronderkomens of stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor dan wel gebezigd
als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;
b. mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto’s, toercaravans
en soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan
wel gebezigd worden als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden;
c. verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet-zijnde
mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn
als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden, doch wel in bepaalde
perioden van het jaar voor die doeleinden worden verhuurd dan wel te huur
aangeboden;
d. vaste jaarplaats: een terrein of terreingedeelte op een kampeerterrein, dat is gehuurd
van de exploitant van het kampeerterrein, bestemd voor het gedurende een jaar
hebben van een zelfde mobiel kampeeronderkomen, stacaravan of
vakantieonderkomen, dat doorgaans na afloop van het seizoen niet wordt verwijderd,
voor het gebruik door de huurders voor toeristische of recreatieve doeleinden
gedurende de totale huurperiode;
e. vaste seizoenplaats: een terrein of terreingedeelte op een kampeerterrein, dat is
gehuurd van de exploitant van het kampeerterrein, bestemd voor het gedurende een
seizoen hebben van een zelfde mobiel kampeeronderkomen, stacaravan of
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f.

g.
h.
i.
j.

k.
l.
m.
n.
o.

vakantieonderkomen, dat doorgaans na afloop van het seizoen niet wordt verwijderd
en waarin het gedurende de winterperiode niet toegestaan is om te overnachten, voor
het gebruik door de huurders voor toeristische of recreatieve doeleinden gedurende
de totale huurperiode;
seizoenplaats: een terrein of terreingedeelte op een kampeerterrein, dat is gehuurd
van de exploitant van het kampeerterrein, bestemd voor het gedurende het seizoen
hebben van een zelfde mobiel kampeeronderkomen, stacaravan of
vakantieonderkomen, dat doorgaans na afloop van het seizoen wordt verwijderd,
voor het gebruik door de huurders voor toeristische of recreatieve doeleinden
gedurende de totale huurperiode;
toeristische plaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende
een jaar of seizoen plaatsen van steeds wisselende mobiele kampeeronderkomens;
verhuureenheden: vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens of
verhuurde ruimten die door de eigenaar of exploitant worden verhuurd voor perioden
korter dan een maand aan steeds wisselende personen;
kampeerterrein: een terrein dat bestemd is om te worden gebruikt voor
verblijfsrecreatie;
stacaravans: caravans die op een seizoens-, vaste seizoens- of jaarplaats op een
kampeerterrein zijn neergezet om voor langere tijd als verblijfsplaats te dienen en die
bestemd zijn voor en gebezigd worden als verblijf voor vakantie- en andere
recreatieve doeleinden;
arrangement: een reservering op een toeristische plaats voor een gezin, echtpaar of
samenreizende personen gedurende een vooraf vastgelegde periode van miimaal
vier weken voor een vast huurbedrag;
voorseizoenarrangement: een arrangement lopend vanaf het begin van het
kampeerseizoen en eindigend aan het eind van de maand juni;
verlengd voorseizoenarrangement: een arrangement lopend vanaf het begin van het
kampeerseizoen en eindigend in de eerste helft van de maand juli;
naseizoenarrangement: een arrangement met een looptijd van ongeveer twee
maanden, startend na het hoogseizoen en eindigend bij de afloop van het
kampeerseizoen;
maandarrangement: een arrangement met een looptijd van één maand gedurende de
maand juni of september;

Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘toeristenbelasting’ wordt een directe belasting geheven voor het houden
van verblijf binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen
die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn
ingeschreven.
Artikel 3 Belastingplicht
1
Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2.
2
De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die
verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.
3
Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene
belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2.
Artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:
1 van degene die verblijf houdt in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5,
eerste lid, van de Wet Toegelaten Zorginstellingen;
2 van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet
2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h,
van voornoemde wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel
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2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang
Asielzoekers;
van degene die verblijf houdt in een gemeubileerde woning voor welk verblijf
forensenbelasting is verschuldigd;

Artikel 5 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar. Het aantal
overnachtingen wordt gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met
het aantal nachten.
Artikel 6
Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing
1. Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot mobiele
kampeeronderkomens, vakantieonderkomens en stacaravans op vaste jaarplaatsen,
vaste seizoenplaatsen en seizoenplaatsen bepaald op 2,5
2. Het aantal malen dat door de in het eerste lid bedoelde personen is overnacht, wordt:
a. in geval van het eerste lid, sub a, bepaald op 55
b. in geval van het eerste lid, sub b, betaald op:
1. 29, indien sprake is van een voorseizoenarrangement
2. 39, indien sprake is van een verlengd voorseizoenarrangement
3. 14, indien sprake is van een naseizoenarrangement
4. 12, indien sprake is van een maandarrangement.
In afwijking van de eerste twee leden wordt het forfait niet toegepast op verblijf in
verhuureenheden, vakantieonderkomens en mobiele kampeeronderkomens, die niet door
dezelfde peroon of personen worden gehuurd voor de gehele jaar-, seizoens- of
arrangementenperiode, doch steeds worden gehuurd door wisselende verblijfhoudenden
voor een korte periode.
Artikel 7 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing
In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de
aangifte gedane aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal
overnachtingen, indien blijkt dat dit aantal lager is dan het op grond van artikel 6 berekende
aantal.
Artikel 8 Belastingtarief
Het tarief bedraagt per persoon per overnachting € 0,74.
Artikel 9 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 10 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 11 Aanslaggrens
Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal overnachtingen, waartoe
gelegenheid wordt of is gegeven, gedurende het belastingjaar minder dan tien zal of heeft
belopen.
Artikel 12 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de
aanslagen worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de derde maand volgend op
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld.
2
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde
termijnen.
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Artikel 13 Kwijtschelding
Bij de invordering van toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 14 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 toeristenbelasting.
Artikel 15 Aanmeldingsplicht
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste
maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft,
zulks schriftelijk te melden aan de door het college van burgemeester en wethouders
aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 231 tweede lid, onderdelen b en d,
van de Gemeentewet.
Artikel 15

Registratieplicht

1. De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden degenen die verblijf
houden te registreren in een daarvoor bestemd nachtverblijfregister.
2. Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met
betrekking tot de inrichting en het gebruik van het nachtverblijfregister
3. De verplichting als bedoeld in de voorgaande leden geldt niet voor zover de
belastingplichtige gebruikmaakt van een eigen registratiesysteem dat voldoet aan de
door het college van burgemeester en wethouders gestelde eisen aan het
nachtverblijfregister of voor zover de belastingplichtige gebruikmaakt van de
forfaitaire berekeningswijze van de heffingsmaatstaf als bedoeld in artikel 6.
Artikel 16 Overgangsrecht
De ‘Verordening toeristenbelasting 2015’ van 18 december 2014 wordt ingetrokken met
ingang van de in artikel 17, tweede 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.
Artikel 17 Inwerkingtreding
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 2016.
Artikel 18 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening toeristenbelasting 2016.
Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op
17 december 2015.
griffier,

voorzitter,

mr. J.H.P. de Jong

J.A.H. Lonink
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Verordening leges 2016

Kenmerk:
Afdeling

168644
Middelen/Financiën

VERORDENING

Datum:

17 december 2015

Onderwerp:

Legesverordening gemeente Terneuzen 2016

De raad van de gemeente Terneuzen;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en
onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 van de Wet van 13 oktober 2011, houdende
de regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse
identiteitskaart (Stb.2011, 440);
besluit:
de Legesverordening 2015 in te trekken
de volgende Legesverordening 2016 vast te stellen
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2016
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 ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e dag
in de volgende kalendermaand;
d. ‘jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in
het volgende kalenderjaar;
e. ‘kalenderjaar’: de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een
Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende
tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het
reisdocument, dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen
zijn verricht.
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Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
- het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;
- het in behandeling nemen van een verzoek van rechthebbende tot het verstrekken van een
afschrift van jaaropgave en uitkeringsspecificatie in het kader van de WWB, IOAW,IOAZ en
BBZ.
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
1
De leges worden geheven naar de maatstaven en 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. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt
Artikel 7 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges
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 30 dagen na de dagtekening van de
kennisgeving.
2
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde
termijnen.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze
verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een
met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
a. van zuiver redactionele aard zijn;
b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie
maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of
de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de
tarieventabel betreft:
1. onderdeel 1.1.5 (akten burgerlijke stand);
2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
4. onderdeel 1.4.5 en 1.4.6 (verstrekkingen uit de basisregistratie personen met behulp van
alternatieve media of schriftelijk);
5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);
6. onderdeel 1.9 1 (verklaring omtrent het gedrag);
7. hoofdstuk 12 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging
van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
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Artikel 11 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 leges.
Artikel 12 Overgangsrecht
1 De ‘Legesverordening 2015’ van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van
de in artikel 13, tweede 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 Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13,
tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid
genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende
belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt.
Artikel 13 Inwerkingtreding
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 2016.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2016.

Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op
17 december 2015.
griffier,

voorzitter,

mr. J.H.P. de Jong

J.A.H. Lonink
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Tarieventabel leges 2016

Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2016.
Indeling tarieventabel
Titel 1
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10
Hoofdstuk 11
Hoofdstuk 12
Hoofdstuk 13
Hoofdstuk 14
Hoofdstuk 15

Algemene dienstverlening
Burgerlijke stand
Reisdocumenten
Rijbewijzen
Verstrekkingen uit de basisregistratie perosnen
Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Bestuursstukken
Vastgoedinformatie
Overige publiekszaken
Gemeentearchief
Winkeltijdenwet
Kansspelen
Telecommunicatie
Verkeer en vervoer
Diversen

Titel 2
Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning
Hoofdstuk 3 Teruggaaf
Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning
Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Hoofdstuk 6 Diversen
Titel 3
Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Horeca
Organiseren evenementen of markten
Prostitutiebedrijven
Diversen
In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
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Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van
een partnerschap op:
1.1.1.1
een andere tijd dan ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand,
voor kosteloze voltrekking is bepaald
1.1.1.2
zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde
1.1.1.3
een andere tijd dan ingevolge artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand
voor kosteloze voltrekking is bepaald, indien de voltrekking c.q. registratie
plaatsvindt in een nader aangewezen locatie
1.1.1.4
zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde, indien de
voltrekking c.q. registratie plaatsvindt in een nader aangewezen locatie
1.1.2
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van
een partnerschap:
1.1.2.1
in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk
Wetboek
1.1.2.2
in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk
Wetboek op zaterdagen en alle andere dagen, geen werkdagen zijnde
1.1.3
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
1.1.3.1
een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering
1.1.3.2
een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering
1.1.3.3
een duplicaat van een boekje als onder 1.1.3.1
1.1.3.4
een duplicaat van een boekje als onder 1.1.3.2
1.1.4
Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de
burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier
1.1.5
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag 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.
1.1.6
Het tarief bedraagt voor het éénmalig benoemen van een Buitengewoon
Ambtenaar Burgerlijke Stand:
1.1.6.1
met beëdiging door de rechtbank
1.1.6.2
zonder beëdiging door de rechtbank
1.1.7
Het tarief bedraagt voor het optreden als getuige:
1.1.7.1
per getuige uit de gemeentelijke organisatie
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van
1.2.
een aanvraag:
van een nationaal paspoort;
1.2.1
1.2.1.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan
1.2.2.
een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):
1.2.2.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
1.2.2.2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de
1.2.3.
Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt Behandeld
(faciliteitenpaspoort):
1.2.3.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
1.2.3.2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
1.2.4.
vreemdelingen
van een Nederlandse identiteitskaart:
1.2.5.
1.2.5.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is
1.2.5.2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18
jaar nog niet heeft bereikt
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5
1.2.6.

2016

€ 386,00
€ 864,40

€ 772,00
€ 1.728,00

€ 386,00
€ 864,40
€ 19,60
€ 39,25
€ 19,60
€ 39,25
€ 19,10

€ 224,90
€ 168,65
€ 33,75

€ 64,40
€ 51,20

€ 64,40
€ 51,20

€ 64,40
€ 51,20
€ 51,20
€ 50,40
€ 28,45
€ 47,30
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genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd
met een bedrag van
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
1.3.2
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen
1.4.1
Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen
1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer
gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet
worden geraadpleegd.
1.4.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.4.2.1
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking **
1.4.2.3
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
1.4.2.3.1 voor 250 verstrekkingen
1.4.2.3.2 voor 500 verstrekkingen
1.4.3
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn
opgenomen in de basisregistratie personen.
1.4.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.4.4.1
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking **
1.4.5
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als
bedoeld in artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen.
1.4.6
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie
personen, voor ieder daaraan besteed kwartier.
1.4.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een bewijs van opneming in de basisregistratie personen **
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
1.5
Het tarief bedraagt voor 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
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
1.6.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming
persoonsgegevens:
1.6.1.1
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina
met een maximum per bericht van
1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s
1.6.1.2
bij verstrekking anders dan op papier
1.6.1.3
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking,
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
1.6.2
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en
1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt slechts de
hoogste gevraagd.
1.6.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als
bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens
Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
1.7.1.1
een afschrift van de gemeentebegroting
1.7.1.2
een afschrift van de gemeenterekening

€ 38,95
€ 34,10

€ 11,25
€ 534,15
€ 760,05

€ 11,20

€ 2,27
€ 19,00
€ 11,20

€ 7,60

€ 0,25
€ 5,45
€ 23,90
€ 5,45
€ 23,90

€ 4,80

€ 102,05
€ 102,05
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1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.1
1.7.2.1.2
1.7.2.2
1.7.2.2.1
1.7.2.2.2
1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.1.1
1.7.3.2
1.7.3.2.1
1.7.3.2.2
1.7.4
1.7.4.1
1.7.4.2
1.7.4.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een raadsvergadering
een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
op de verslagen van de raadsvergaderingen
op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van:
een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een
raadscommissie
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie
op de stukken behorende bij de vergaderingen van een raadscommissie
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van de algemene plaatselijke verordening
een afschrift van de bouwverordening
een afschrift van een overige gemeentelijke verordening

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.8.1.1
tot het verstrekken van kaarten,tekeningen of lichtdrukken van een plan,
zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart,
structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per kaart, tekening of lichtdruk
1.8.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:
1.8.2.1
de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke
basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties
adressen en gebouwen
1.8.2.2
de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de
Monumentenwet 1988
1.8.2.4
het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20
van de Monumentenwet 1988
1.8.2.5
het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke
beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het verstrekken van
een aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste
lid, onder c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
1.8.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag als
bedoeld in artikel 12 van de Monumentenwet 1988
1.8.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.8.4.1
tot het verstrekken van informatie omtrent een kadastraal perceel, per
informatie, per perceel
1.8.4.2
tot het verstrekken van informatie omtrent de milieugesteldheid van een
onroerende zaak, per adres
1.8.4.3
tot het verrichten van een historisch bodemonderzoek per besteed uur.
Vanaf volgend jaar +3 Procent
De kosten worden voorafgaand aan het in behandeling nemen van de
aanvraag aan de aanvrager medegedeeld, blijkend uit een begroting die ter
zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.9.1.1
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag
1.9.1.2
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
1.9.1.3
tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap **
1.9.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een:
1.9.2.1
enkelvoudig naturalisatieverzoek
1.9.2.2
gezamenlijk naturalisatieverzoek

€ 13,10
€ 23,60
€ 117,80
€ 172,60

€ 5,85
€ 27,85
€ 43,15

€ 47,05
€ 47,05
€ 27,90

€ 12,45

€ 8,90
€ 7,60
€ 7,60

€ 8,90
€ 41,65
€ 13,00
€ 57,95
€ 115,90

€ 41,35
€ 9,20
€ 11,40
€ 840,00
€ 1.072,00

p 41 van 95

1.9.2.3

enkelvoudig naturalisatieverzoek van een meerderjarige vreemdeling die
staatloos is of houder van een verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28
of artikel 33 van de Vreemdelingenwet 2000 in Nederland
1.9.2.4
gezamenlijk naturalisatieverzoek, indien tenminste één van de personen
een vreemdeling is die staatloos is of houder is van een verblijfsvergunning
als bedoeld in artikel 28 of artikel 33 van de Vreemdelingenwet 2000 in
Nederland
1.9.2.5
verzoek tot medeverlening als bedoeld in artikel 11, eerste lid, van de
Rijkswet op het Nederlanderschap, per kind
1.9.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
1.9.3.1
een optie ter verkrijging van het Nederlanderschap op grond van de
Rijkswet op het Nederlanderschap:
1.9.3.2
voor een enkelvoudige optie
1.9.3.3
voor een gemeenschappelijke optie
1.9.3.4
voor een medeopterend kind
Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het
gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier
1.10.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:
1.10.2.1
een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk,
per pagina
1.10.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot :
1.10.3.1
het overzetten van reeds bestaande digitale scans op eigen digitale drager
of verzenden van reeds bestaande digitale scans per email, per afbeelding
Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet
1.11
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.11.1
voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
1.11.2
tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1 bedoelde
ontheffing over te dragen aan een ander
1.11.3
tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing
Hoofdstuk 12 Kansspelen
1.12.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van
de Wet op de kansspelen:
1.12.1.1
voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode van
vier jaar
1.12.1.2
voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een
periode van vier jaar, voor de eerste kansspelautomaat
en voor iedere volgende kansspelautomaat
1.12.1.3
de in 1.12.1.1 en 1.12.1.2 genoemde bedragen zijn van overeenkomstige
toepassing, indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan vier jaar,
met dien verstande dat de bedoelde bedragen naar evenredigheid van het
verschil in looptijd van de vergunning verlaagd worden
1.12.2
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) **
Hoofdstuk 13 Telecommunicatie
1.13.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze
van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van
de Telecommunicatiewet
1.13.1.1
indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de aanbieder van het
netwerk, verhoogd met
1.13.1.2
indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de
beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de

€ 625,00

€ 858,00
€ 124,00

€ 179,00
€ 305,00
€ 21,00

€ 19,10

€ 0,50
€ 2,90

€ 39,25
€ 24,95
€ 24,95

€ 226,00
€ 226,00
€ 136,00

€ 21,20

€ 205,70

€ 205,70
€ 205,70
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1.13.1.3

1.13.2

Telecommunicatiewet, verhoogd met
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 door het college van burgemeester en
wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 1.13.1.3 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.

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer
1.14
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.14.1
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 **
1.14.2
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 Wet vervoer
gevaarlijke stoffen per aanvraag voor één afleveradres
1.14.3
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 22 Wet vervoer
gevaarlijke stoffen per aanvraag voor twee of meer afleveradressen
1.14.4
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel
49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
(BABW) **
1.14.5
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990(Stbl.459) met betrekking
tot een parkeerschijfzone **
Hoofdstuk 15 Diversen
1.15.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.15.1.1
tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 10, juncto 148 van
de Wegenverkeerswet **
1.15.1.2
tot het verkrijgen van een verklaring van geen bezwaar als bedoeld in artikel
5, lid 6 van het besluit inrichting en gebruik niet-aangewezen
luchtvaartterreinen (ballonvaart) **
1.15.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.15.2.1
tot het scannen van een foto of digitaal fotograferen van een archiefstuk
1.15.2.2
tot het afdrukken van een foto op fotopapier, A-4 formaat
1.15.2.3
tot het afdrukken van een foto op fotopapier, A-3 formaat
1.15.2.4
tot het afdrukken van een foto op fotopapier, A-3 formaat wordt het tarief
berekend naar evenredigheid
1.15.2.5
tot het wijzigen van een parkeervergunning
1.15.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
1.15.3.1
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per
pagina
1.15.3.2
afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen:
1.15.3.2.1 per pagina op papier van A4-formaat
1.15.3.2.2 per pagina op papier van een ander formaat
1.15.3.3
kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de
onderdelen 1.15.3.1 en 1.15.3.2 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
1.15.3.4
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel
of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen
1.15.3.5
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
1.15.3.6
een afdruk van een archiefstuk op microfiche, indien door de aanvrager

€ 19,45
€ 91,40
€ 274,05

€ 18,15

€ 31,45

€ 24,15
€ 24,15
€ 3,90
€ 8,30
€ 16,65

€ 7,30

€ 5,50

€ 1,30
€ 1,70

€ 12,45
€ 39,05

€ 6,40
€ 0,55
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1.15.4
1.15.5

zelfstandig door middel van speciaal beschikbaar gestelde
kopieerapparatuur gemaakt, per afdruk
Het tarief bedraagt voor het in bewaring nemen van een gevonden en
onbeheerd aangetroffen (brom-)fiets of groot voorwerp
Het tarief bedraagt voor het afgeven van een meldingsnummer met
registratie van de gegevens van een visser die met een staand want wil
vissen

€ 21,85

€ 17,70

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
2.1.1.1
aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste
lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit
te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de
aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of
werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden
wordt in deze titel onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde
in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of
werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft;
2.1.1.2
bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste
lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van
werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), voor het uit
te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de
bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631,
uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt
wordt in deze titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in
het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand
brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;
2.1.1.3
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
2.1.2
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,
hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
2.1.3
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn
omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben
dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.
Hoofdstuk 2 Omgevingsvergunning
2.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een omgevingsvergunning voor een project: de som van de verschuldigde
leges voor de verschillende activiteiten of handelingen waaruit het project
geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft en
de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in verband met de
aanvraag moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en
overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige
volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag
worden gevorderd.
2.2.1
2.2.1.1

2.2.1.1.1
2.2.1.1.2

Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1 en 2.5, eerste lid, onder a, van de
Wabo, bedraagt het tarief:
indien de bouwkosten minder dan € 150.000 bedragen:
van de bouwkosten , met een minimum van:
indien de bouwkosten € 150.000 tot € 500.000 bedragen:
vermeerderd met 1,67% van het bedrag waarmee die bouwkosten
€ 150.000 te boven gaan;

2,10%
€ 103,30
€ 3.120,00
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2.2.1.1.3

2.2.1.2

2.2.1.3

2.2.1.4

2.2.2
2.2.2.1

2.2.2.2

2.2.3

2.2.3.1

2.2.3.2

2.2.3.3

2.2.3.4

2.2.3.5

2.2.3.6

indien de bouwkosten € 500.000 of meer bedragen:
vermeerderd met 1,49% van het bedrag waarmee die bouwkosten
€ 500.000 te boven gaan;
Beoordelen bouwveiligheidsplan
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag
een bouwveiligheidsplan nodig is en wordt beoordeeld:
Verplicht advies agrarische commissie
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag
een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld:
Achteraf ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.1.1 bedraagt het tarief, indien
de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of
gereedkomen van de bouwactiviteit

€ 8.964,95

€ 382,25

€ 710,00
exclusief BTW

€ 281,40

Aanlegactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
van de aanlegkosten, met een minimum van:

0,84%
€ 103,30

Verplicht advies landschaps- en natuurdeskundige
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.2.1 bedraagt het tarief, indien
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag
een advies van een landschaps- en natuurdeskundige nodig is en wordt
beoordeeld:

€ 418,00

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en
tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in
onderdeel 2.2.1:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt
toegepast (binnenplanse afwijking):
van het op grond van onderdeel 2.2.1.1 t/m 2.2.1.3 verschuldigde bedrag;
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse kleine afwijking), het op grond van
onderdeel 2.2.1.1 t/m 2.2.1.3 verschuldigde bedrag, verhoogd met
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse afwijking):
van het op grond van onderdeel 2.2.1.1 t/m 2.2.1.3 verschuldigde bedrag;
indien artikel 2.12, eerste lid onder a, van de Wabo wordt toegepast
(tijdelijke afwijking):
van het op grond van onderdeel 2.2.1.1 t/m 2.2.1.3 verschuldigde bedrag;
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan), het op grond van onderdeel 2.2.1.1 t/m
2.2.1.3 verschuldigde bedrag, verhoogd met

75% met een
maximum van €
10.000,-

75% met een
maximum van €
10.000,75% met een
maximum van €
10.000,50% met een
maximum van €
10.000,-

€ 464,20

indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de
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2.2.3.7

2.2.3.8

2.2.4

2.2.4.1
2.2.4.2
2.2.4.3
2.2.4.4
2.2.4.5
2.2.4.6

2.2.4.7

2.2.4.8
2.2.4.9

2.2.5
2.2.5.1

2.2.5.2

2.2.5.3

Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo
wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving), het op
grond van onderdeel 2.2.1.1 t/m 2.2.1.3 verschuldigde bedrag, verhoogd
met
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo
wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving), het op
grond van onderdeel 2.2.1.1 t/m 2.2.1.3 verschuldigde bedrag, verhoogd
met
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit), het op grond van
onderdeel 2.2.1.1 t/m 2.1.1.3 verschuldigde bedrag, verhoogd met
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een
bouwactiviteit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet
tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid,
onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt
toegepast (binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke
afwijking)
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van exploitatieplan):
indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo
wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving):
indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo
wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast
(afwijking van voorbereidingsbesluit):
Indien artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wro wordt toegepast en er
geen sprake is van een bouwplan als bedoeld in artikel 6.2.1. Bro
(binnenplanse wijziging)

€ 413,20

€ 413,20
€ 413,20

€ 464,20
€ 464,20
€ 4.637,20
€ 464,20
€ 464,20

€ 413,20

€ 413,20
€ 413,20
€ 2.898,15

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo,
bedraagt het tarief voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van
maximaal 100 m2:
het in 2.2.5.1 genoemde bedrag wordt verhoogd met een toeslag voor
een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte van:
101 – 500 m2 € 125,40 + € 1,75 per m2
501 – 2.000 m2 € 691,40 + € 0,72 per m2
2.001 – 5.000 m2 € 1.745,70 + € 0,22 per m2
5.001 – 50.000 m2 € 2.621,10 + € 0,03 per m2
meer dan 50.000 m2 € 3.946,40 + € 0,01 per m2
Indien een aanvraag om een vergunning als bedoeld in 2.2.5.1 wordt
ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen wordt op verzoek

€ 604,15
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2.2.5.4

2.2.6
2.2.6.1

2.2.6.1.1
2.2.6.1.2

2.2.7
2.2.7.1

2.2.7.2

2.2.8
2.2.8.1

2.2.8.2

2.2.9

2.2.10

2.2.11

voor 50% van de geheven leges ontheffing verleend.
Het tarief bedraagt, indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in
2.2.5.1 betrekking heeft op een bouwwerk dat tijdelijk als zodanig is
ingericht, 10% van de volgens 2.2.5.1 en 2.2.5.2 berekende bedragen
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of
dorpsgezichten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit met betrekking tot een beschermd monument als bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking tot een
krachtens provinciale verordening of de Erfgoedverordening Terneuzen
2011 aangewezen monument, waarvoor op grond van die provinciale
verordening of op grond van de Erfgoedverordening 2011 een vergunning of
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een
monument:
voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument op een
wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:

€ 413,20

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stadsof dorpsgezicht
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan,
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel
2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:

€ 413,20

Beoordelen sloopveiligheidsplan
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.2.7.1 bedraagt het tarief, indien
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag
een sloopveiligheidsplan nodig is en wordt beoordeeld:

€ 384,15

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor
het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren
of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief:
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats
en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en
Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid,
van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief

€ 413,20

€ 103,30

€ 103,30

Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en
Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief

€ 405,25

Uitweg/inrit
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of
gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt
het tarief

€ 213,90

Omgevingsvergunning in twee fasen
Vervallen per 1 januari 2016
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2.2.13
2.2.13.1

2.2.13.2

2.2.13.3

Advies
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen
bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de
aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een
omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in
behandeling nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het
college van burgemeester en wethouders is opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 2.2.13.1 is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop
de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag
voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
uitbrengen van een advies zoals bedoeld in artikel 2.26 van de Wabo: het
bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in deze tarieventabel
voor de activiteiten, de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de
aanvraag om een omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek
betrekking heeft. In het kader van het adviesverzoek worden de in deze
tarieventabel opgenomen tarieven toegepast als ware de activiteit, de
aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een
omgevingsvergunning waarop het adviesverzoek betrekking heeft
rechtstreeks in behandeling genomen.

2.2.14
2.2.14.1

Verklaring van geen bedenkingen
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene maatregel van
bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen
moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden verleend, als
bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:
2.2.14.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven:
2.2.14.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen
moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling
nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld.
2.2.13.1.3 Indien een begroting als bedoeld in 2.2.14.1.2 is uitgebracht, wordt een
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop
de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag
voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.
Hoofdstuk 3 Teruggaaf
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor
2.3.1
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 en 2.2.7,
intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente,
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf
bedraagt:
2.3.1.1
indien het legesbedrag minder bedraagt dan € 100,30
2.3.1.2
indien het legesbedrag € 103,30 of meer bedraagt maar minder dan
€ 1.000,00, tot
indien het legesbedrag € 1.000,00 of meer bedraagt, tot 50%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
2.3.2

€ 413,20

0%
€ 103,30

Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
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2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3

2.3.3

2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3

2.3.3.4

Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als
bedoeld in de onderdelen 2.2.1, 2.2.2, 2.2.6 en 2.2.7, intrekt op aanvraag
van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel
van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening
van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De
teruggaaf bedraagt:
indien het legesbedrag minder bedraagt dan € 100,30
indien het legesbedrag € 100,30 of meer bedraagt maar minder dan
€ 1.000,00, tot
indien het legesbedrag € 1.000,00 of meer bedraagt, tot 50%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.2.1.1, 2.2.2,1, 2.2.6 of 2.2.7 weigert, bestaat aanspraak op
teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
indien het legesbedrag minder bedraagt dan € 103,30
indien het legesbedrag € 103,30 of meer bedraagt maar minder dan
€ 1.000,00, tot
indien het legesbedrag € 1.000,00 of meer bedraagt, tot 50%
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.3.3.1 t/m 2.3.3.3 wordt mede
verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is
verleend bij rechterlijke uitspraak.

2.3.4

Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen
Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.2.12 en 2.2.13
wordt geen teruggaaf verleend.

2.3.5

Niet in behandeling nemen aanvraag
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1
eerste lid onder a, of artikel 2.5, eerste lid van de Wabo niet in behandeling
wordt genomen, worden de overeenkomstig onderdeel 2.2.1 of 2.2.10
berekende leges in rekening gebracht met een maximum van
€ 206,50.

0%
€ 103,30

0%
€ 103,30

Hoofdstuk 4 Intrekking omgevingsvergunning
2.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
gehele of gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld
in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.3.2 van
toepassing is:

€ 103,30

Hoofdstuk 5 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de
omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in het project:

€ 206,50

Hoofdstuk 6 Diversen
2.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
2.6.1
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, van
de Gebruiksverordening tweede woningen Terneuzen
2.6.2
om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

€ 292,30
€ 39,05
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Indien de onder deze titel van de tarieventabel met een ‘**’ gewaarmerkte producten digitaal
worden aangevraagd, verlenen wij een korting van € 2,00 op het tarief.
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en
Horecawet **
€ 126,90
3.1.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als
bedoeld in artikel 30 en 30 a van de Drank- en Horecawet **
€ 53,85
3.1.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en
Horecawet **
€ 17,80
3.1.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een exploitatievergunning horecabedrijf (art.2:28 Algemene
plaatselijke verordening) **
€ 41,25
3.1.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning alcoholvrije drank **
€ 126,90
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten
3.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in
artikel 2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening
(evenementenvergunning) **
3.2.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 5:17 en 5:18 van
de Algemene plaatselijke verordening voor:
3.2.2.1
een dag **
3.2.2.2
een week **
3.2.2.3
een maand **
3.2.2.4
onbepaalde tijd **
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
3.3.1
een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als
bedoeld in artikel 3.4 van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan
een wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2:
3.3.1.1
voor een seksinrichting
3.3.1.2
voor een escortbedrijf
3.3.2
wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een
wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in
artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening

€ 23,50

€ 14,65
€ 29,60
€ 44,65
€ 166,95

€ 1.256,65
€ 786,25

€ 309,10

Hoofdstuk 4 Diversen
3.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een vergunning tot het aanbrengen van
reclamevoorwerpen (artikel 4:15 van de Algemene plaatselijke verordening)
**

€ 52,53

Hoofdstuk 5 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere
beschikking

€ 39,05
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Verordening markt- en standplaatsgelden 2016

Kenmerk:
Afdeling

168644
Middelen/Financiën

VERORDENING

Datum:

17 december 2015

Onderwerp:

Verordening markt- en standplaatsgelden 2016 gemeente Terneuzen

De raad van de gemeente Terneuzen;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
de Verordening marktgelden 2015 in te trekken;
de volgende verordening vast te stellen.
Verordening op de heffing en de invordering van markt- en standplaatsgelden 2016
Artikel 1 Begripsomschrijving
Deze verordening verstaat onder:
a dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan;
b kwartaal: een kalenderkwartaal.
Artikel 2 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden onder de naam markt- en standplaatsgelden rechten
geheven voor:
a. het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning
als bedoeld in artikel 7 van de Marktverordening Terneuzen 2011;
b. het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond tot
standplaats op de weekmarkt gedurende de daarvoor aangewezen dagen;
c. het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond tot
standplaats als bedoeld in artikel 5:17 en 5:18 van de Algemene plaatselijke
verordening;
d. het gebruik van een electriciteitsaansluiting op een van gemeentewege aangebrachte
electriciteitskast;
e. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten ten behoeve
van de weekmarkt met betrekking tot promotie-activiteiten.
Artikel 3 Belastingplicht
De rechten worden geheven van degene die het in artikel 2 omschreven gebruik of genot
heeft.
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Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief marktstandplaatsen
De rechten worden als volgt geheven:
A. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een nieuwe
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 7 van de
Marktverordening Terneuzen 2011
€ 20,-B. Per weekmarktdag:
1. Voor kramen, tenten, overdekte of niet overdekte tafels en uitstallingen op de grond,
het uitstallen of demonstreren van werktuigen en dergelijke, alsmede voor
inrichtingen en uitstallingen van kooplieden, die door aanprijzing, uitlegging of
toelichting van het gebruik hunner waren toeschouwers om zich heen verzamelen
(zgnde standwerkers, demonstrateurs e.d.):
a. In Axel:
Per strekkende meter of een gedeelte daarvan
€ 1,90
Met een minimum van
€ 7,60
b. In Sas van Gent en Terneuzen
Per strekkende meter of een gedeelte daarvan
€ 1,55
Met een minimum van
€ 5.90
2. Voor auto’s en caravans, landbouwwerktuigen en soortgelijke voertuigen waaronder
begrepen vrachtauto’s, tractoren en dergelijke, welke op de marktterreinen worden
tentoongesteld of gedemonstreerd, een vast bedrag per auto, caravan,
landbouwwerktuig, tractor e.d.van:
a. In Axel
€ 8,75
b. In Sas van Gent en Terneuzen
€ 6,35
3. Voor het onder B1 genoemde recht kan per kwartaal een abonnementstarief worden
geheven;
a. In Axel:
Per strekkende meter of een gedeelte daarvan
€ 16,00
Met een minimum van
€ 63,65
b. In Sas van Gent en Terneuzen
Per strekkende meter of een gedeelte daarvan
€ 11,30
Met een minimum van
€ 46,95
4. In het recht genoemd onder B1 tot en met B3 is een percentage opgenomen van 15.
Deze gelden zullen uitsluitend worden aangewend voor promotie-activiteiten ten
gunste van de weekmarkt.
De aanwending en het beheer geschiedt volgens door burgemeester en wethouders
nader te stellen regels.
C. Per aansluiting op een van gemeentewege aangebrachte elektriciteitskast tijdens de
weekmarkt:
1. voor een aansluiting voor verlichting bij incidentele afname, per dag
€ 3,70 (incl. BTW)
2. voor een aansluiting voor verlichting bij afname gedurende vaste perioden van een
kwartaal, per kwartaal
€ 34,00 (incl. BTW)
3. voor een aansluiting voor verlichting en bakken of koelen bij incidentele
afname, per dag
€ 7,40 (incl. BTW)
4. voor een aansluiting voor verlichting en bakken of koelen bij afname gedurende vaste
perioden van een kwartaal, per kwartaal
€ 68,00 (incl. BTW)
5. voor een aansluiting voor verlichting, bakken en koelen bij incidentele
afname, per dag
€ 11,10 (incl. BTW)
6. voor een aansluiting voor verlichting, bakken en koelen bij afname gedurende vaste
perioden van een kwartaal, per kwartaal
€ 102,00 (incl. BTW)
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Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief standplaatsen als bedoeld in de APV
1. De rechten worden als volgt geheven:
a. voor een standplaats voor de duur van een dag
€ 7,50
b. voor een standplaats voor de duur van een week
€ 25,-c. voor een standplaats voor de duur van een maand
€ 50,-d. voor een standplaats voor de duur van een jaar
€ 275,-Artikel 6 Wijze van heffing
De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende kennisgeving, nota of ander
schriftuur.
Artikel 7 Tijdstip van betaling
1 De rechten dienen te worden voldaan op het moment van aanbieding van de
kennisgeving, nota of ander schriftuur.
2 Indien de kennisgeving, nota of ander schriftuur wordt toegezonden, dient het
verschuldigde bedrag te worden voldaan binnen 14 dagen na dagtekening van de
schriftelijke kennisgeving.
3 In afwijking van het eerste en tweede lid geldt, indien de kennisgeving, nota of andere
schriftuur betrekking heeft op een jaarbedrag en zolang de verschuldigde bedragen door
middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de
verschuldigde bedragen moeten worden betaald in twaalf gelijke termijnen. De eerste
termijn vervalt in de maand van de dagtekening van de kennisgeving en elk van de
volgende termijnen telkens een maand later.
Artikel 8 Terugbetaling
Indien het tarief onder B3 van artikel 4 toepassing heeft gevonden, doch in de loop van een
kalenderkwartaal als gevolg van bijzondere omstandigheden het gebruik van de
marktstandplaats blijvend is beëindigd, vindt op verzoek door de heffingsambtenaar
terugbetaling plaats voor een evenredig gedeelte van het betaalde abonnementstarief, mits
het verzoek binnen zes weken, nadat bedoeld feit zich heeft voorgedaan, bij hem is
ingediend.
Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van de in deze verordening genoemde rechten wordt geen kwijtschelding
verleend.
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 rechten.
Artikel 11 Overgangsrecht
De ‘Verordening marktgelden 2015’ van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang
van de in artikel 12, tweede 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.
Artikel 12 Inwerkingtreding
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 2016.
Artikel 13 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening markt- en standplaatsgelden 2016.
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Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op 17 december
2015.
griffier,

voorzitter,

mr. J.H.P. de Jong

J.A.H. Lonink
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Verordening rioolheffing 2016

Kenmerk:
168644
Afdeling
Middelen/Financiën
VERORDENING

Datum:

17 december 2015

Onderwerp:

Verordening rioolheffing 2016 gemeente Terneuzen

De raad van de gemeente Terneuzen;
gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders;
gelet op 228a van de Gemeentewet;
besluit:
de Verordening rioolheffing 2015 in te trekken;
de volgende verordening vast te stellen.
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2016
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan;
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningenvoor
inzameling, verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater,
in eigendom, in beheer of in onderhoud bij de gemeente;
c. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater.
Artikel 2 Aard van de belasting
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de
kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan:
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater,
alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en
b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde
hemelwater, alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige
gevolgen van de grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel
mogelijk te voorkomen of te beperken.
Artikel 3 Belastbaar feit en belastingplicht
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1.
2.

De belasting wordt geheven van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot
heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is
aangesloten op de gemeentelijke riolering, verder te noemen: eigenarendeel.
Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is,
als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die
bij het begin van het belastingjaar 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 4 Zelfstandige gedeelten
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om
als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als
zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten
tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt.
Artikel 5 Maatstaf van heffing
1. De belasting wordt geheven naar de waarde in het economische verkeer van het
perceel.
2. Ingeval het perceel een onroerende zaak is, is de waarde in het economisch verkeer de
op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de
onroerende zaak vastgestelde waarde zoals deze voor het in artikel 7 bedoelde
kalenderjaar geldt.
3. Ingeval voor het perceel geen waarde op de voet van hoofdstuk IV van de Wet
waardering onroerende zaken is vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf van dat perceel
bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen
17, 18, en 20, tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.
Artikel 6 Belastingtarieven
Het tarief bedraagt 0,091% van de heffingsmaatstaf.
Artikel 7 Belastingjaar
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar.
Artikel 10 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen
worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag
van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is
vermeld en de tweede twee maanden later.
2. In afwijking van het eerste lid geldt, in het geval het totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het
bedrag daarvan, meer is dan € 50,00 doch minder is dan € 10.000,00 en zolang de
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden
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3.

afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen
worden opgelegd overblijven, met dien verstande, dat het aantal termijnen tenminste
vier en ten hoogste negen bedraagt. De eerste termijn vervalt één maand na de
dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand
later.
De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden
gestelde termijn.

Artikel 11 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 rioolheffing.
Artikel 12 Overgangsrecht
De ‘Verordening rioolheffing 2015’ van 18 december 2014 wordt ingetrokken met ingang van
de in artikel 13, tweede 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.
Artikel 13 Inwerkingtreding
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 2016.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rioolheffing 2016.
Besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Terneuzen op 17 december
2015.
griffier,

voorzitter,

mr. J.H.P. de Jong

J.A.H. Lonink
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