Leeswijzer modelbepalingen

- […] of [iets] = door gemeente in te vullen.
- [(iets)] = een voorbeeld ter illustratie of uitleg voor gemeente.
- [iets] = facultatief.
- Combinaties zijn ook mogelijk.

Modelwijzigingsbesluit
legesverordening
De raad van de gemeente [gemeentenaam];
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum en eventueel
nummer] ;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede
lid, en 7 van de Paspoortwet;
gezien het advies van […];
besluit vast te stellen de Verordening tot wijziging van de [citeertitel legesverordening] :

Artikel I
De [citeertitel legesverordening] wordt als volgt gewijzigd:

A. In artikel 10, onder b, vervalt onderdeel 5, en worden de onderdelen 6 en 7
vernummerd tot 5 en 6.

B. In de tarieventabel worden de volgende wijzigingen aangebracht:

1 . In titel 1 vervallen hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming
persoonsgegevens, hoofdstuk 14 Markten en hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet.
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2. In titel 3 wordt, onder vernummering van hoofdstuk 6 in 7 en onderdeel 3.6 in
3.7, hoofdstuk 5 vervangen door twee hoofdstukken, luidende:

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
3.5.1

3.5.1.1

3.5.1.2

3.5.1.3

3.5.1.4

aanvraag op grond van de [citeertitel marktverordening]:

tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning (artikel [3,

€

eerste lid]):

[…];

tot het verlenen van een dagplaatsvergunning (artikel [3, eerste

€

lid]), die leidt tot vergunningverlening:

[…];

tot het verlenen van een standwerkvergunning (artikel [3, vierde

€

lid]), die leidt tot vergunningverlening:

[…];

tot het verlenen van een bedienvergunning (artikel [3, vijfde lid]):

€
[…];

3.5.1.5

3.5.1.6

tot het toekennen van een andere vaste standplaats

€

overeenkomstig het anciënniteitsstelsel (artikel [5, derde lid]):

[…];

tot het inschrijven op de wachtlijst (artikel [6, tweede lid]):

€
[…];
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3.5.1.7

3.5.1.8

3.5.1.9

tot het verlengen van de inschrijving op de wachtlijst (artikel [6,

€

vijfde lid]):

[…];

tot het overschrijven van een vaste-standplaatsvergunning op

€

naam van een ander (artikel [9]):

[…];

tot het toestaan van vervanging van de vergunninghouder (artikel

€

[11, tweede lid]):

[…];

3.5.1.10 tot het verlenen van ontheffing van de verplichting om de
standplaats in te nemen tot de sluitingstijd van de markt (artikel
[17, tweede lid]):
3.5.2

Als een aanvraag om een vaste-standplaatsvergunning, te verlenen
via het selectiestelsel, niet leidt tot vergunningverlening, bestaat
aanspraak op teruggaaf van [… (bijvoorbeeld 50)] % van de op
grond van onderdeel 3.5.1.1 verschuldigde leges.

3.5.3

Als een aanvraag om een vaste-standplaatsvergunning, te verlenen
via loting, niet leidt tot vergunningverlening, bestaat aanspraak op
teruggaaf van [… (bijvoorbeeld 75)] % van de op grond van
onderdeel 3.5.1.1 verschuldigde leges.

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet

€
[…];
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag:
3.6.1 tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de
Winkeltijdenwet
3.6.2 tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing

€
[...];
€
[...].

Artikel II
Deze verordening treedt in werking met ingang van de [eerste] dag na die van de
bekendmaking, welke dag tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien
verstande dat de bepalingen die in gevolge deze verordening worden gewijzigd van
toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum] .
De voorzitter,
De griffier,

Artikel I, onder A en onder B, onder 1 (vervallen hoofdstuk 6) houden verband met
de inwerkingtreding op 25 mei 2018 van de Algemene verordening
gegevensbescherming en de intrekking van de Wet bescherming persoonsgegevens.
Artikel I, onder B, onder 1 (vervallen hoofdstukken 14 en 15) en 2 (nieuwe
hoofdstukken 5 en 6 in titel 3) houden verband met het arrest van het Europese Hof
van Justitie van 30 januari 2018, HvJ EU 30-01-2018, C-31/16 (Visser
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Vastgoed/Appingedam), ECLI:EU:C:2018:44, waarin het Hof oordeelt dat
detailhandel in goederen een dienst vormt in de zin van de Dienstenrichtlijn.

