GEMEE

UDEN
VERORDENING

De Raad van de gemeente Uden;
gelezen het voorstel van het College van burgemeester en wethouders van 10 november 2020

gelet op de artikelen 1 56, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en
onderdeel b, van de Gemeentewet, de artikelen 2,tweede lid, en 7 van de Paspoortwet en artikel 12,
vrjfde lid, van de Algemene Verordening Gegevensbescherming,

besluit
vast te stellen de

Verordening op de heffing en de invordering van leges 2021
Artikel

1. Begripsomschrij vineen
Deze verordening verstaat onder:
a. dag:
de periode van 00.00 uur tot 24.00 wx,waarbij een gedeelte van een dag als een
hele dag wordt aangemerkt;
b. week:
een aaneengeslotenperiode van zeven dagen;
c. maand: kalendermaand;
d. jaar:
kalenderjaar;
e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 3l december.

Artikel 2. Belastbaar feit
1. Onder de naam

'leges' worden rechten geheven voor:
het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraagvan een Nederlandse identiteitskaart
of een reisdocument;
c. het in behandeling nemen van de aanwaagin de zin van artikel4:5, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende
tarieventabel.
2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een Nederlandse
identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraagde leeftijd van l8 jaar nog niet
heeft bereikÍ, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende Nederlandse identiteitskaart
voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.
a.

Artikel 3. Belastinesolicht
Belastingrlichtig is de aanwager 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.

AÍikel
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j.

k.
L

2.

4. Vrijstellingen

De leges worden niet geheven voor:
a. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn wijgesteld van rechtenheffing of kosteloos
moeten worden verleend;
b. nasporingen en werkzaamheden als omschreven in hoofdstuk 7 vantitel1 van bijbehorende
tarieventabel, die in het openbaar belang worden verricht;
c. de stukken, genoemd inhoofdstuk I vantitel 1, onder 1.6.1.1 tot enmet 1.6.1.2 en onder
L6.2.L van bijbehorende tarieventabel, te verstrekken aan dag- en weekbladen voor zover
deze verstrekking in het belang van de gemeente is;
d. stukken, nodig voor het in ontvangst kunnen nemen van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden,
lonen, bezoldiging en andere dergelijke periodieke uitkeringen;
e. beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastingen;
f. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen ofafschriften daarvan, houdende
aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of
toelage, dan wel verhoging hiervan, betrekking hebbend op enige gemeentelijke functie of

dienstverrichting j egens de gemeente;
de aan de belanghebbenden uit te reiken beschikkingen ofafschriften daarvan, houdende
beslissingen op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas;
collectevergunningen;
verklaringen betreffende de zuiverheid van gebouwen enlof huisraad;
ter zake van het in behandeling nemen van een aanwaagtot het verkrijgen van een
vergunning/ontheffing genoemd in hoofdstuk 13 van titel I onder 1.13.1.1., hoofdstuk l6
van titel 1 onder 1.16.1.3., hoofdstuk I van titel 3 onder 3.1.1 ím 3.1.4,3.1.6 en3.1.7,
hoofdstuk 2vantitel3, onder 3.2.1. en3.2.2., indien deze aanwaag betreft voor een
instelling die zich
blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt van activiteiten van maatschappelijke,
sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak worden verricht door

wijwilligers.
diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
(grondexploitatie) zijn of worden verhaald;
diensten met betrekking tot een aanwaag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking
van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een
omgevingsvergunning, voor zover die aanwaag betrekking heeft op een activiteit met
betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel e, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel

2.2a v an het Besluit omgevingsrecht.
Het bepaalde in hoofdstuk 6 van titel 1, onder 1.6.2.3 van bijbehorende tarieventabel is niet van
toepassing op het verstrekken bij wijze van abonnement van stukken, welke in de vergadering
van de Raad zullen worden behandeld, indien deze worden gewaagd doorpolitieke groeperingen,
die aan de laatste verkiezingen van de Raad hebben deelgenomen, met dien verstande, dat het
aantal gratis abonnementen niet meer bedraagt dan twee per politieke groepering, vermeerderd
met de helft van het getal der leden van de Raad van die politieke groepering die in de Raad
vertegenwoordigd is. De berekeningen worden naar boven op een geheel getal afgerond.

Artikel 5. Maatstaven van heffing

L

2.

en tarieven

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel.
Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde
eenheid als een volle eenheid aangemerkt.

Artikel 6. WUze van heffing
De leges 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 (elektronische toezending
daaronder begrepen) ofuitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige
bekendgemaakt.
Artikel 7. Termiinen 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.
b'

2.

mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving;
schriftelijke wordt gedaan; op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel

ingeval van toezending daarvan binnen één maand na de dagtekening van de kennisgeving.
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 8. KwUtschelding
Bij de invordering van de leges wordt

geen kwijtschelding verleend.

Artikel 9. Verminderine of teruggaaf

1.

2.

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf vanleges voor een in de bij deze verordening
behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend op een aanwaagals bedoeld in artikel
242van de Gemeentewet en overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze
verordening behorende tarieventabel opgenomen bepaling.
Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de
teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de
belastingaanslag.

Artikel

I

0. Overdracht van bevoeedheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien
de wijzigingen:

L van zuiver redactionele aardzijn;
2. een gevolg zijnvannieuwe 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 hoofdstukÍ<en of onderdelen van

titel 1 van de tarieventabel

beheft:
a) hoofdstuk
b) hoofdstuk
c) hoofdstuk
d) hoofdstuk

2 (reisdocumenten);
3 (rijbewijzen);
4, onderdeel1.4.5 tlm 1.4.7 (verstrekking uit basisregistratie personen);
5 (verstrekkingen op grond van de Algemene verordening
Gegevensbescherming of AVG-e) ;
e) onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag);
f) hoofdstuk 13 (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.

Artikel l l.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.

1'
2'

io?(ifi

De Legesverordening
tg d"cember 2l-lg,laatstelijk gewijzigd
bij raadsbesluit van 16
ap'il2020' wordt ingetrokken met ingang
van de in het deráe Èo geno-emoË ootum
van ingang
van de heffing, met dien verstande aít
z{i van *p"rri"eilï:ft op de belastbare feiten
die zich
voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordeningtreedt
ll Jerkinsmet ingang van de eerste dag na die van bekendmaking met
uitzondering van de bepaling
orr".á" eekid;aki"À*"iïr
1.6.4.1, die in werking rreedr
tegelijk mer de inwerkingtreàing van de
wet .r.mroïrrie "nikel

iublicaties.

4.

Deze verordening kan worden aangËrraatá

ak ,Legesverordening rJden2L2r,.

Vastgesteld in de openbare vergadering
van 17 december 2020.
De Raad voornoemd
de

griffier

drs.

de burgemeester

Hermans

drs. H.A.G. Hellegers

