Was-wordt-lijst Scherpenzeel 2021
LEGESVERORDENING
Artikel
Aanhef

Was
gelet op artikelen 156..

Wordt
gelet op de artikelen 156..

1
5

Verordening op de heffing en
invordering..
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Artikel 5 Tarieven

Verordening op de heffing en de
invordering..
Artikel 1 Definities
Artikel 5 Maatstaven van heffing en
tarieven

De leges worden geheven naar de
maatstaven en tarieven,
opgenomen in de bij deze
verordening behorende
tarieventabel, met inachtneming van
het overige in dit artikel bepaalde.
De leges worden geheven bij wege
van..
Het college is bevoegd..

De leges worden geheven naar de
maatstaven en tarieven,
opgenomen in de bij deze
verordening behorende
tarieventabel.

hoofdstuk 1 (Algemene
Dienstverlening)
..de in het derde lid genoemde
datum..

hoofdstuk 1 (Burgerlijke stand)

In afwijking in zoverre van het in de
voorgaande leden bepaalde, blijft,
indien de datum van
inwerkingtreding.. in het derde lid
genoemde..

Indien de datum van
inwerkingtreding.. in het vierde lid
opgenomen..

..de ingetrokken verordening blijft
gelden voor de in de..

..genoemde verordening gelden
voor de in de..

..voor zover ter zake daarvan de
heffing van de leges in die periode
plaatsvindt.

.. voor zover de heffing van de
leges hiervoor in die periode
plaatsvindt.

Deze verordening kan worden
aangehaald als..
Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van..

Deze verordening wordt
aangehaald als..
Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van..

6
10

11

Slot

De leges worden geheven door
middel van..
Het college van burgemeester en
wethouders is bevoegd..

..de in het vierde lid genoemde
datum..

TARIEVENTABEL LEGESVERORDENING
Artikel
2.3.1.1.2

Was
vermeerderd met:..

2.3.1.1.3

vermeerderd met:..

2.3.1.1.4

vermeerderd met:..

Wordt
vermeerderd met:
van het bedrag waarmee de
bouwkosten € 200.000 te boven
gaan..
vermeerderd met:
van het bedrag waarmee de
bouwkosten € 500.000 te boven
gaan..
vermeerderd met:

2.3.1.1.5

vermeerderd met:..

2.3.1.1.6

vermeerderd met:..

van het bedrag waarmee de
bouwkosten € 1.00.000 te boven
gaan..
Vermeerderd met:
van het bedrag waarmee de
bouwkosten € 2.000.000 te boven
gaan..
Vermeerderd met:
van het bedrag waarmee de
bouwkosten € 5.000.000 te boven
gaan..

VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING
Artikel
1
2
3A / 4

Was
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
De afvalstoffenheffing als bedoeld..
Artikel 3A Belastingplicht

Wordt
Artikel 1 Definities
De afvalstoffenheffing bedoeld..
Artikel 4 Belastingplicht

4/5

De belasting wordt geheven van
degenen die al dan niet krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht..
Artikel 4 Maatstaf van heffing en
belastingtarief
Artikel 5 Belastingjaar
Artikel 6 Wijze van heffing

De belasting wordt geheven van
degene die al dan niet krachtens
eigendom, bezit, beperkt recht..
Artikel 5 Maatstaf van heffing en
belastingtarief
Artikel 6 Belastingjaar
Artikel 7 Wijze van heffing

..bedoeld in 1.1..

..bedoeld in hoofdstuk 1.1..

..bedoeld in 1.2..
Artikel 7 Ontstaan van de
belastingschuld en heffing naar
tijdsgelang

..bedoeld in hoofdstuk 1.2..
Artikel 8 Ontstaan van de
belastingschuld en heffing naar
tijdsgelang

De belasting bedoeld in 1.1 van de
tarieventabel is verschuldigd bij het
begin van het belastingjaar of, zo dit
later is, bij de aanvang van de
belastingplicht.

De belasting bedoeld in hoofdstuk
1.1 van de tarieventabel is
verschuldigd bij het begin van het
belastingjaar of, zo dit later is, bij de
aanvang van de belastingplicht dan
wel de aanvang van de
dienstverlening.

Indien de belastingplicht, voor de
belasting als bedoeld in 1.1 van de
tarieventabel, 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.

Indien de belastingplicht in de loop
van het belastingjaar aanvangt, is
de belasting bedoeld in onderdeel
1.1 van de tarieventabel
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.

Indien de belastingplicht, voor de
belasting als bedoeld in 1.1 van de
tarieventabel, 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

Indien de belastingplicht in de loop
van het belastingjaar eindigt,
bestaat aanspraak op ontheffing
van de belasting bedoeld in
onderdeel 1.1 van de tarieventabel
voor zoveel twaalfde gedeelten van
de voor dat jaar verschuldigde
belasting als er in dat jaar, na het

5/6
6/7

7/8

einde van de belastingplicht, nog
volle kalendermaanden overblijven.

einde van de belastingplicht, nog
volle kalendermaanden overblijven,
tenzij het bedrag van de ontheffing
minder bedraagt dan € 4,50,-.
Het tweede en het derde lid zijn niet
van toepassing indien de
belastingplichtige binnen de
gemeente verhuist en aldaar van
een ander perceel gebruik maakt.

De belasting bedoeld in hoofdstuk
1.2 van de tarieventabel is
verschuldigd bij de aanvang van de
dienstverlening.

De belasting bedoeld in hoofdstuk
1.2 van de tarieventabel is
verschuldigd bij de aanvang van de
dienstverlening.

Terugbetalingen onder de € 4,50
worden niet terugbetaald.

8/9

Voor toepassing van het bepaalde
in het vijfde lid wordt het totaal van
de op één aanslagbiljet verenigde
aanslag afvalstoffenheffing of
andere heffing aangemerkt als één
belastingaanslag.

Voor toepassing van het bepaalde
in het derde lid wordt het totaal van
de op één aanslagbiljet verenigde
aanslag afvalstoffenheffing of
andere heffing aangemerkt als één
belastingaanslag.

Artikel 8 Termijnen van betaling

Voor belastingbedragen tot € 5,00,vindt geen invordering plaats. Voor
de toepassing van de vorige volzin
wordt het totaal van op een
aanslagbiljet verenigde
verschuldigde bedragen
afvalstoffenheffing of andere
heffingen aangemerkt als één
belastingbedrag.
Artikel 9 Termijnen van betaling

De op grond van artikel 6, eerste lid,
verschuldigde belasting moet
worden betaald uiterlijk vier
maanden na de dagtekening van
het aanslagbiljet.

In afwijking van artikel 9, eerste lid,
van de Invorderingswet 1990 moet
de in artikel 7, eerste lid, bedoelde
belasting worden betaald uiterlijk
vier maanden na de dagtekening
van het aanslagbiljet.

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

In afwijking in zoverre van het
eerste lid geldt, in 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 € 2.500,- en zolang de
verschuldigde bedragen door
middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden
afgeschreven, dat de aanslagen
moeten worden betaald in negen
gelijke termijnen. De eerste termijn
vervalt één maand na de
dagtekening van het aanslagbiljet
en elk van de volgende termijnen
telkens één maand later.

De op grond van artikel 6, tweede
lid, verschuldigde belasting moet
worden betaald op het tijdstip van
uitreiking van de gedagtekende
kennisgeving.

9 / 10

10 / 11

11 / 12

Artikel 9 Kwijtschelding

De belasting moet worden betaald
ingeval de kennisgeving bedoeld in
artikel 7, tweede lid:
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 een maand na dagtekening
van de kennisgeving.
Artikel 10 Kwijtschelding

..in hoofdstuk 1.1..

..in onderdeel 1.1..

..maximaal 9 keer..in hoofdstuk
1.2.1 en 1.2.2;

..maximaal 7 keer..in onderdeel
1.2.1 en 1.2.2;

.. maximaal 35 keer..in hoofdstuk
1.3.1.

..maximaal 34 keer..in onderdeel
1.3.1.

Kwijtschelding van belastingen van
een natuurlijk persoon die een
bedrijf of zelfstandig een beroep
uitoefent, wordt uitsluitend verleend
indien dit geschiedt in het kader van
een akkoord met alle schuldeisers
en er geen redelijke mogelijkheid
aanwezig is om een derde
aansprakelijk te stellen.
Artikel 10 Vrijstellingen

Artikel 11 Vrijstellingen

..vanaf een 10e aanbieding van een
container (de eerste 9 aanbiedingen
komen niet in aanmerking voor
vrijstelling)

..vanaf een 8e aanbieding van een
container (de eerste 7 aanbiedingen
komen niet in aanmerking voor
vrijstelling)

..vanaf de 36e aanbieding aan een
ondergrondse container. (de eerste
35 aanbiedingen komen niet in
aanmerking voor vrijstelling)
Artikel 11 Inwerkingtreding en
citeertitel

..vanaf de 35e aanbieding aan een
ondergrondse container. (de eerste
34 aanbiedingen komen niet in
aanmerking voor vrijstelling)
Artikel 12 Inwerkingtreding en
citeertitel

..de in het vierde lid genoemde
datum..

..de in het derde lid genoemde
datum..

De “Nadere regels Verordening
Afvalstoffenheffing 2019” van 2 april
2019 wordt ingetrokken met ingang
van de in het vierde lid genoemde
datum van ingang van de heffing,
met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare
feiten die zich voor die datum
hebben voorgedaan
Deze verordening kan worden
aangehaald als..

Deze verordening wordt
aangehaald als..

TARIEVENTABEL VERORDENING AFVALSTOFFENHEFFING
Artikel
1.2
1.3

Was
Hoofdstuk 1 Maatstaf en tarief
afvalstoffenheffing
..in hoofdstuk 1.1, 1.1.1 en 1.1.2..
..in hoofdstuk 1.1, 1.1.1 en 1.1.2..

1.4

.. in hoofdstuk 1.1, 1.1.1 en 1.1.2..

Wordt
Hoofdstuk 1.1
.. in onderdeel 1.1..
.. in onderdeel 1.1..
Hoofdstuk 1.2
.. in hoofdstuk 1.1..

VERORDENING HONDENBELASTING
Artikel
2

Was
..een hond door de in artikel..

3

..ter verkoop of aflevering in
voorraad worden gehouden in een
bedrijfsinrichting..
..afwijking van het voorgaande lid..
onder een kennel verstaan..

Wordt
..een hond door een door de in
artikel..
..ten verkoop of aflevering in
voorraad worden gehouden in een
inrichting..
..afwijking van het eerste lid.. onder
kennel verstaan..

..indien belastingplichtige.. het
werkelijk aantal.. indien blijkt.. is dan
op voet van..
.. zo dit later is..

.. als belastingplichtige.. het
werkelijke aantal.. als blijkt.. is dan
het op voet van..
.. als dit later is..

Indien de belastingplicht..

Als de belastingplicht.. tenzij blijkt
dat het bedrag van de ontheffing
minder bedraagt dan € 4,50,-.

..in het vierde lid..
De aanslagen moeten worden
betaald uiterlijk vier maanden na de
dagtekening van het aanslagbiljet.

.. in het derde lid..
In afwijking van artikel 9, eerste lid,
van de Invorderingswet 1990
moeten de aanslagen worden
betaald uiterlijk vier maanden na de
dagtekening van het aan-slagbiljet.

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

In afwijking in zoverre van het
eerste lid geldt, in geval het
totaalbedrag van de op één
aanslagbiljet verenigde aanslagen,
of als het aanslagbiljet maar één
aan-slag bevat het bedrag daarvan,
meer is dan € 50,00,- doch minder
is dan € 2.500,- en zolang de
verschuldigde bedragen door
middel van automatische betalingsincasso kunnen worden
afgeschreven, dat de aanslagen
moeten worden be-taald in negen
gelijke termijnen. De eerste termijn
vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en
elk van de volgende termijnen
telkens één maand later.

5

8

9

10

Kwijtschelding van belastingen van
een natuurlijk persoon die een
bedrijf of zelfstan-dig een beroep
uitoefent, wordt uitsluitend verleend
indien dit geschiedt in het kader van
een akkoord met alle schuldeisers

Slot

en er geen redelijke mogelijkheid
aanwezig is om een derde
aansprakelijk te stellen.
Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van..

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van..

VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN
Artikel
1

2
3A / 4
4/5

5/6
6/7

7/8

8/9
9 / 10
10 / 11

Slot

Was
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Wordt
Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:

In deze verordening wordt verstaan
onder:
.. van de begraafplaatsen.. met de
begraafplaatsen.
Artikel 4 Vrijstellingen
Artikel 5 Maatstaf van heffing en
belastingtarief

.. van de begraafplaats.. met de
begraafplaats.
Artikel 3A Vrijstellingen
Artikel 4 Maatstaf van heffing en
belastingtarief
.. bij deze verordening behorende
tarieventabel, met inachtneming van
de daarbij behorende bijzondere
bepalingen.
Artikel 5 Belastingjaar
Artikel 6 Wijze van heffing

..bij deze verordening behorende
tarieventabel.

De rechten van de tarieventabel
worden geheven..
Artikel 7 Ontstaan van de
belastingschuld

De rechten worden geheven..

De rechten van de tarieventabel zijn
verschuldigd..
Artikel 8 Termijnen van betaling
Artikel 9 Kwijtschelding
Artikel 10 Inwerkingtreding en
citeertitel

De rechten zijn verschuldigd..

In afwijking van het in voorgaande
lid bepaalde, blijft, indien de datum
van inwerkingtreding van deze
verordening ligt na de in het vierde
lid genoemde datum van ingang
van de heffing, de ingetrokken
verordening gelden voor de in de
tussenliggende periode
plaatsvindende belastbare feiten
voor zover daarvan de heffing van
de rechten in die periode
plaatsvindt.
Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van..

Indien de datum van
inwerkingtreding van deze
verordening ligt na de in het vierde
lid genoemde 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
rechten hiervoor in die periode
plaatsvindt.

Artikel 6 Belastingjaar
Artikel 7 Wijze van heffing

Artikel 8 Ontstaan van de
belastingschuld

Artikel 9 Termijnen van betaling
Artikel 10 Kwijtschelding
Artikel 11 Inwerkingtreding en
citeertitel

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van..

TARIEVENTABEL VERORDENING LIJKBEZORGINGSRECHTEN
Artikel
2.4

Was
voor het verlenen en verlengen van
het uitsluitend recht tot het doen
begraven en begraven houden van
1 overledene in een particulier graf

Wordt
voor het verlenen en verlengen van
het uitsluitend recht tot het doen
begraven en begraven houden van
1 overledene in een particulier graf

dat uitsluitend bedoeld is voor 1
persoon wordt 75% geheven van de
tarieven zoals vermeld onder 2.1 en
2.2

dat uitsluitend bedoeld is voor 1
persoon wordt 75% geheven van de
tarieven zoals vermeld onder 2.1 en
2.2

voor een periode van 10 jaar
voor een periode van 20 jaar
voor een periode van 30 jaar
voor een periode van 40 jaar
voor een periode van 50 jaar
2.7

Voor het plaatsingsrecht van een
gedenkplaatje op een algemeen
herdenkingsmonument voor de
termijn van 20 jaar
Opgraven en herbegraven
Opgraven van een stoffelijk
overschot
Op verzoek samenvoegen van
overledenen in een bestaand graf
Op verzoek verwijderen van
asbussen of urnen
Overige diensten
Vergunning afhandeling voor het
plaatsen van grafbedekkingen die
afwijken van de voorschriften (die
niet vallen onder de categorie
meldingsplichtig) en voor
keldergraven
Voor het gebruik van een
gemeentelijk keldergraf voor 2
overledenen op begraafplaats
Lambalgen
Overschrijven van grafrechten
Voor het luiden van de klok, per
kwartier
Lijkschouwing door een
gemeentelijke lijkschouwer

3
3.1
3.2
3.3
4
4.1

4.2

4.3
4.4
4.5

VERORDENING MARKT- EN STANDPLAATSGELDEN
Artikel
1
3
4

Was
Artikel 1 Belastbare feiten
De rechten als bedoeld in artikel 1
worden geheven..
Artikel 4 Wijze van heffing

Wordt
Artikel 1 Belastbaar feit
De rechten worden geheven..
Artikel 4 Belastingtijdvak
In de gevallen waarin de gemeente
een vergunning heeft verleend is
het belastingtijdvak de periode
waarvoor de vergunning is
verleend, met dien verstande dat bij
een kalenderjaaroverschrijdende
geldigheidsduur van de vergunning
het belastingtijdvak gelijk is aan het
kalenderjaar.
In andere dan de in het eerste lid
bedoelde gevallen, is het
belastingtijdvak de in het
kalenderjaar gelegen
aaneengesloten periode gedurende

5
4/5

Artikel 5 Betaling
Artikel 4 Wijze van heffing
De rechten als bedoeld in artikel 1
worden geheven bij wege van een
mondelinge dan wel een
gedagtekende schriftelijke
kennisgeving, waaronder mede
wordt begrepen een stempelafdruk,
zegel, nota of andere schriftuur.

6

7
5/7

Slot

Artikel 6 Kwijtschelding

Artikel 7 Inwerkingtreding en
citeertitel
Artikel 5 Betaling

welke het belastbaar feit zich
voordoet of heeft voorgedaan.
Artikel 5 Wijze van heffing
Artikel 5 Wijze van heffing
De rechten worden geheven door
middel 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 6 Ontstaan van de
belastingschuld
De rechten zijn verschuldigd bij de
aanvang van het belastingtijdvak of,
zo dit later is, bij de aanvang van de
belastingplicht.
Artikel 7 Termijnen van betaling
Artikel 7 Termijnen van betaling

..danwel in geval..

..dan wel in geval..

.. in het eerste lid gestelde termijn.

.. in het eerste lid gestelde
termijnen.
Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van..

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van..

TARIEVENTABEL VERORDENING MARKT- EN STANDPLAATSGELDEN
Artikel
1

Was
.. per strekkende meter per jaar..

2

.. per strekkende meter per
marktdag..

Wordt
.. per strekkende meter of een
gedeelte daarvan per jaar..
.. per strekkende meter of een
gedeelte daarvan per marktdag..

VERORDENING ONROERENDE-ZAAKBELASTINGEN
Artikel
1

Was
Artikel 1 Belastingplicht

Wordt
Artikel 1 Belastbaar feit en
belastingplicht

Onder de naam onroerendezaakbelastingen worden ter zake
van..

Onder de naam ‘onroerendezaakbelastingen’ worden voor..

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

gebruik door degene aan wie een
deel van een onroerende zaak in
gebruik is gegeven (verder: de
gebruiker), aangemerkt als gebruik
door degene die dat deel in gebruik
heeft gegeven (verder: de
gebruikgever); de gebruikgever is

3
4

5

7

verhalen op degene aan wie dat
deel in gebruik is gegeven;

bevoegd de belasting als zodanig te
verhalen op de gebruiker;

Met betrekking tot.. in de kadastrale
registratie is vermeld..
Indien met betrekking tot een..
..voor zover dit niet reeds is
geschied bij..

Voor de.. in de basisregistratie
kadaster is vermeld..
Als voor een..
.. voor zover dit niet al is gebeurd
bij..

ten behoeve van de land- of
bosbouw..

voor de land- of bosbouw..

voorzover de ondergrond daarvan..

voor zover de ondergrond daarvan..

.. voldoet aan voorwaarden..

.. voldoet aan de voorwaarden..

.. zijn geplaatst ten gerieve of in..

..zijn geplaatst voor..

De vrijstelling met betrekking tot..
de gebruikersbelasting nietwoningen

De vrijstelling voor..
de gebruikersbelasting

Voor de toepassing van het
bepaalde in het tweede lid wordt het
totaal van op een aanslagbiljet
verenigde verschuldigde bedragen
onroerende-zaakbelastingen of
andere heffingen aangemerkt als
één belastingbedrag.

Voor belastingbedragen tot € 5,00,vindt geen invordering plaats. Voor
de toepassing van de vorige volzin
wordt het totaal van op een
aanslagbiljet verenigde
verschuldigde bedragen
onroerende-zaakbelastingen of
andere heffingen aangemerkt als
één belastingbedrag.
In afwijking van artikel 9, eerste lid,
van de Invorderingswet 1990
moeten de aanslagen worden
betaald uiterlijk vier maanden na de
dagtekening van het aanslagbiljet.

1.De aanslagen moeten worden
betaald uiterlijk vier maanden na de
dagtekening van het aanslagbiljet.

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

Slot

Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van..

In afwijking in zoverre van het
eerste lid geldt, in 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 € 2.500,- en zolang de
verschuldigde bedragen door
middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden
afgeschreven, dat de aanslagen
moeten worden betaald in negen
gelijke termijnen. De eerste termijn
vervalt één maand na de
dagtekening van het aanslagbiljet
en elk van de volgende termijnen
telkens één maand later.
Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van..

VERORDENING RIOOLHEFFING
Artikel
1

3

6

8
9

Was
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Wordt
Artikel 1 Definities

Deze verordening verstaat onder:
..eigendom, bezit of beperkt of
persoonlijk recht..

In deze verordening wordt verstaan
onder:
.. eigendom, bezit of beperkt recht
of persoonlijk recht..

Voor het gebruikerdeel wordt..

Voor het gebruikersdeel wordt..

Gebruik door een persoon aan wie
een deel..

gebruik door degene aan wie een
deel..

.. gebruik door de persoon die dat
perceel..
De belasting als bedoeld in artikel 3,
eerste lid, onderdelen a. en b.,
bedraagt per belastingjaar:

.. gebruik door degene die dat
perceel..
De belasting bedraagt per
belastingjaar:

.. of gedeelte ervan boven..

.. of gedeelte daarvan boven..

..percelen bedoeld in artikel 5, vijfde
lid..
De belasting wordt geheven bij
wege van aanslag.
Indien de belastingplicht met
betrekking tot het perceel 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.

.. percelen bedoeld in artikel 5,
vijfde lid, per jaar..
De belasting wordt bij wege van
aanslag geheven.
Indien de belastingplicht met
betrekking tot het perceel 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,
tenzij het bedrag van de ontheffing
minder bedraagt dan € 4,50,-.

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

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

Terugbetalingen onder de € 4,50
worden niet terugbetaald.
Voor toepassing van het bepaalde
in het vijfde lid wordt het totaal van
de op één aanslagbiljet verenigde
aanslag rioolheffing of andere
heffingen aangemerkt als één
belastingaanslag.

Voor toepassing van het bepaalde
in het derde lid wordt het totaal van
de op één aanslagbiljet verenigde
aanslag rioolheffing of andere
heffingen aangemerkt als één
belastingaanslag.
Voor belastingbedragen tot € 5,00,vindt geen invordering plaats. Voor
de toepassing van de vorige volzin
wordt het totaal van op een
aanslagbiljet verenigde
verschuldigde bedragen rioolheffing
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De aanslagen moeten worden
betaald uiterlijk vier maanden na de
dagtekening van het aanslagbiljet.

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

11

Slot

Bij de invordering van rioolheffing
kan kwijtschelding verleend worden
tot een waterverbruik van 500m³.
Kwijtschelding van belastingen van
een natuurlijk persoon die een
bedrijf of zelfstandig een beroep
uitoefent, wordt uitsluitend verleend
indien dit geschiedt in het kader van
een akkoord met alle schuldeisers
en er geen redelijke mogelijkheid
aanwezig is om een derde
aansprakelijk te stellen.
Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van..

of andere heffingen aangemerkt als
één belastingbedrag.
In afwijking van artikel 9, eerste lid,
van de Invorderingswet 1990
moeten de aanslagen worden
betaald uiterlijk vier maanden na de
dagtekening van het aanslagbiljet.
In afwijking in zoverre van het
eerste lid geldt, in 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 € 2.500,- en zolang de
verschuldigde bedragen door
middel van automatische
betalingsincasso kunnen worden
afgeschreven, dat de aanslagen
moeten worden betaald in negen
gelijke termijnen. De eerste termijn
vervalt één maand na de
dagtekening van het aanslagbiljet
en elk van de volgende termijnen
telkens één maand later.
Bij de invordering van rioolheffing
kan kwijtschelding verleend worden
voor het tarief opgenomen in artikel
6, eerste lid, onder a.

Aldus vastgesteld in de openbare
raadsvergadering van..

VERORDENING TOERISTENBELASTING
Artikel
1

2

Was
Artikel 1 Begripsomschrijvingen

Wordt
Artikel 1 Definities

Voor de toepassing van deze
verordening wordt verstaan onder:
Ter zake van het houden van
verblijf met overnachten binnen de
gemeente in hotels, pensions,
vakantieonderkomens, mobiele
kampeeronderkomens, nietberoepsmatig verhuurde ruimten en
op vaste standplaatsen tegen
vergoeding in welke vorm dan ook
door personen die niet als
ingezetene in de gemeentelijke
basisadministratie

In deze verordening wordt verstaan
onder:
Onder de naam ‘toeristenbelasting’
wordt een directe belasting geheven
voor het houden van verblijf met
overnachting binnen de gemeente
tegen een vergoeding in welke vorm
dan ook in hotels, pensions,
vakantieonderkomens, mobiele
kampeeronderkomens, nietberoepsmatig verhuurde ruimten en
op vaste standplaatsen door
personen die niet als ingezetene

3

4
5

6

12
Slot

persoonsgegevens van de
gemeente zijn opgenomen, wordt
onder de naam "toeristenbelasting"
een directe belasting geheven.
Belastingplichtig is degene die
gelegenheid biedt tot verblijf als
bedoeld in artikel 2 in hem ter
beschikking staande ruimten dan
wel op hem ter beschikking staande
terreinen.

met een adres in de gemeente in de
basisregistratie personen zijn
ingeschreven.

De belastingplichtige is bevoegd de
belasting als zodanig te verhalen op
degene, van wiens verblijf de
belasting verschuldigd wordt.

De belastingplichtige is bevoegd de
belasting als zodanig te verhalen op
degene die verblijf houdt als
bedoeld in artikel 2.

Indien met toepassing van het
eerste lid geen belastingplichtige is
aan te wijzen, is belastingplichtig
degene die in overeenstemming
met het bepaalde in artikel 2 verblijf
houdt.
..wordt niet geheven van verblijf
door degene..
De belasting wordt geheven naar
het aantal overnachtingen. Het
aantal overnachtingen wordt gesteld
op het aantal overnachtende
personen vermenigvuldigd met het
aantal nachten dat zij verblijf
houden.
Als de maatstaf van de heffing is
vastgesteld op het aantal
overnachtingen, artikel 5, bedraagt
het tarief per overnachting..
.. gelegenheid tot overnachten
verschaft..
Aldus besloten in de openbare
vergadering van de raad van..

Als er geen persoon is aan te wijzen
die gelegenheid biedt tot verblijf, is
degene belastingplichtig die verblijf
houdt als bedoeld in artikel 2.

Belastingplichtig is degene die
gelegenheid biedt tot verblijf als
bedoeld in artikel 2.

.. wordt niet geheven voor het
verblijf van degene..
De belasting wordt geheven naar
het aantal overnachtingen in het
belastingjaar.

Het tarief bedraagt per
overnachting..
.. gelegenheid tot overnachten
biedt..
Aldus vastgesteld in openbare
raadsvergadering van..

