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VOORSTEL
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

In te stemmen met de publiekrechtelijke tarieven 2012 en daartoe de volgende stukken vast te stellen:
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2012
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2012
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012 (incl. tarieventabel)
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2012
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012 (incl.
tarieventabel)
1.7. Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2012 (incl. tarieventabel)
1.8. Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2012 (incl. tarieventabel)
1.9. Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2012
1.10. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 (incl. tarieventabel)
1.11. Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2012
2.
Het te storten deel van het tarief rioolheffing in de Voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan 2012 te
bepalen op € 578.673 ofwel 14,66% van de opbrengst. Het te storten deel van het tarief rioolheffing
per verbruiksklasse dienovereenkomstig te bepalen op:
2.1. Art.6.1: € 19,61 (woningen)
2.2. Art.6.2: € 19,61 (niet-woning met een verbruik < 250 m3)
2.3. Art.6.2a: € 0,76 (niet woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 250 m3 tot en met 2.500
m3)
2.4. Art.6.2b: € 0,40 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 2.500 m3 tot en met
25.000 m3)
2.5. Art.6.2c: € 0,20 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 25.000 m3 tot en met
50.000 m3)
2.6. Art.6.2d: € 0,12 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 50.000 m3 tot en met
100.000 m3)
2.7. Art.6.2e: € 0,07 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 100.000 m3)
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Aan de raad van de gemeente Zeist
Opsteller: C. Vermij
ONDERWERP
Tarieven 2012
VOORSTEL
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

In te stemmen met de publiekrechtelijke tarieven 2012 en daartoe de volgende stukken vast te stellen:
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2012
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2012
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012 (incl. tarieventabel)
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2012
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012 (incl.
tarieventabel)
1.7. Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2012 (incl. tarieventabel)
1.8. Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2012 (incl. tarieventabel)
1.9. Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2012
1.10. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 (incl. tarieventabel)
1.11. Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2012
2.
Het te storten deel van het tarief rioolheffing in de Voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan 2012 te
bepalen op € 578.673 ofwel 14,66% van de opbrengst. Het te storten deel van het tarief rioolheffing
per verbruiksklasse dienovereenkomstig te bepalen op:
2.1. Art.6.1: € 19,61 (woningen)
2.2. Art.6.2: € 19,61 (niet-woning met een verbruik < 250 m3)
2.3. Art.6.2a: € 0,76 (niet woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 250 m3 tot en met
2.500 m3)
2.4. Art.6.2b: € 0,40 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 2.500 m3 tot en met
25.000 m3)
2.5. Art.6.2c: € 0,20 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 25.000 m3 tot en met
50.000 m3)
2.6. Art.6.2d: € 0,12 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 50.000 m3 tot en met
100.000 m3)
2.7. Art.6.2e: € 0,07 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 100.000 m3)
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Daarnaast kan de Raad op basis van dit voorstel kennis nemen van de volgende zaken:
A. De privaatrechtelijke tarieven 2012, zoals vastgesteld door het College. Deze zijn als laatste onderwerp in
de toelichting opgenomen.

INLEIDING
Normaliter ontvangt u de tarievenvoorstellen voor het volgende jaar gelijktijdig met de Begroting voor het
volgende jaar. Voor 2012 verloopt dit proces anders in verband met de integrale afweging.
De vaststelling van de Begroting 2012 wordt meegenomen in de integrale afweging.
In dit Raadsvoorstel vindt u dus enkel de publiekrechtelijke tarieven ter vaststelling. Ter info zijn de
privaatrechtelijke tarieven toegevoegd.
Doel van het voorstel
Het doel van dit voorstel is om de publiekrechtelijke tarieven voor 2012 vast te stellen.

ARGUMENTEN/ KANTTEKENINGEN
Normaliter worden de tarievenvoorstellen gelijktijdig met de Begroting voor het volgende jaar ter vaststelling
aangeboden. Reden hiervoor is dat de financiële consequenties van de tarieven een directe relatie hebben met
de opbrengsten in de Begroting.
Voor de tarieven 2012 verloopt dit anders aangezien de Begroting 2012 meegenomen wordt in de totale
integrale afweging. De gevolgen van de tarieven zijn wel verwerkt in de Begroting.
Alle tarieven, zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke, dienen voor 1 januari 2012 te zijn
vastgesteld (publiekrechtelijke door de Raad, privaatrechtelijke door het College) en gepubliceerd om vanaf 1
januari 2012 te kunnen worden toegepast.

FINANCIËLE TOELICHTING
Conform de uitgangspunten van de Voorjaarsnota 2011 zijn de tarieven verhoogd met 1,5%. Bij de
kostendekkende tarieven hanteren we een andere systematiek. Hier worden de kosten geactualiseerd en op
basis hiervan worden de tarieven herberekend. Hieronder een toelichting op de kostendekkende tarieven met
grote afwijkingen.
Afvalstoffenheffing
De tarieven afvalstoffenheffing dalen in 2012 ten opzichte van 2011 met 10,4%. De Voorjaarsnota ging nog
uit van een stijging van 0,5%. Ten opzichte van de Voorjaarsnota wordt het verschil van 10,9% (10,4 + 0,5)
veroorzaakt door:
• lagere kosten RMN door een gunstig contract met de AVU -/- 1,5%
• een hogere inbreng reserve afvalstoffenheffing -/- 3,7%
• een hogere opbrengst voor afvalscheiding -/- 1,7% (deels gemeld bij Voorjaarsnota)
• een hoger aantal aansluitingen tot een tariefdaling van -/- 2,5%
• uitgangspunt van stijging 1,5% van de kosten in Voorjaarsnota niet nodig gebleken -/- 1,5%
Rioolrechten
De rioolheffingen stijgen per saldo in 2012 met 4,4%. In de Voorjaarsnota is uitgegaan van een stijging van
5,2%. Deze daling van 0,8% (4,4 – 5,2) ten opzichte van de Voorjaarsnota wordt veroorzaakt door:
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•
•
•
•
•

lagere toevoeging aan de spaarvoorziening voor toekomstige investeringen -/- 1,0%
aanpassing kosten uitvoering van rioolonderhoud + 2,6%
aanpassing opbrengst kolken -0,2%
een hogere inbreng reserve rioolrecht -/- 1,0%
uitgangspunt van stijging 1,5% van de kosten in Voorjaarsnota niet nodig gebleken -/- 1,5%

Grafrechten
De kosten van de begraafplaats stijgen in 2012 met 3,85%. Dit wordt veroorzaakt door een combinatie van:
• een herverdeling van uren
• een loonkostenstijging
• een stijging van de overheadkosten
De loonkostenstijging is conform de CAR-UWO en conform aangekondigde premiestijgingen van
bijvoorbeeld ABP. De stijging van de overheadkosten wordt veroorzaakt door een vermindering van het
aantal fulltimers waarover de overhead verdeeld kan worden, alsmede een aantal budgetten die meer centraal
is weggezet (zoals bijvoorbeeld de opleidingskosten).
De stijging van de kosten is doorberekend in de tarieven voor grafrecht, begraafrecht en onderhoud graven,
waardoor deze tarieven ook met 3,85% stijgen en hiermee weer 100% kostendekkend zijn.
De tarieven voor de zogenoemde extra diensten (zoals bijvoorbeeld het gebruik van het orgel) zijn aangepast
aan de werkelijke kosten van de dienst, dan wel bijgesteld richting een meer commercieel tarief. Deze tarieven
stijgen soms met meer en soms met minder dan 3,85%.
Marktgeld
De tarieven voor de markt zijn niet aangepast aan de stijgende kosten voor de markt (loonkosten en
overhead). Aangezien met de marktcommissie nog niet gesproken is over stijgende marktgelden, is het nu niet
haalbaar om de tarieven te verhogen. Met het uitgangspunt van kostendekkendheid betekent dit dat binnen de
markt een taakstelling ligt om in 2012 binnen hetzelfde kostenbudget als in 2011 te blijven.
OZB
Zoals gebruikelijk zullen de OZB tarieven later aan de Raad worden aangeboden.
Elk jaar vindt een hertaxatie plaats van de WOZ-waarde. Deze hertaxatie is nog niet gereed.
De inschatting is dat de waarde van de woningen in 2012 zal dalen met 3% en van de niet-woningen met 5%.
Om de OZB-opbrengst gelijk te houden, zullen de tarieven met respectievelijk 3% en 5% moeten stijgen. Het
effect hiermee is enkel dat inwoners hetzelfde betalen als vorig jaar. Daarmee halen we dus ook dezelfde
opbrengst als vorig jaar.
Omdat de tarieven enkel naar beneden bijgesteld mogen worden, is het voorstel om een extra marge op te
nemen van 2%. Uiteindelijk zal de OZB berekend worden op basis van de werkelijke waarde (na hertaxatie)
en dus is deze 2% enkel als voorzichtigheidsmarge nu voorlopig meegenomen.
Bij de Voorjaarsnota is besloten de opbrengsten met 1,5% te verhogen. Dit leidt uiteindelijk tot een totale
tariefsverhoging van 6,5% voor woningen en 8,5 voor niet-woningen%.
A. Tariefstijging door waardedaling
B. Voorzichtigheidsmarge
C. Opbrengstenstijging Voorjaarsnota
Totaal (A+B+C)

Woningen
3%
2%
1,5%
6,5%

Niet-woningen
5%
2%
1,5%
8,5%

Leges
Vorig jaar is aangegeven dat het vanuit juridische oogpunt verstandig is om de legesverordening te herzien. Er
zal gewerkt worden aan een betere onderbouwing van inkomende bouwaanvragen (onderverdeeld in
categorieën). Daarbij zal tevens rekening gehouden worden met de bouwaanvragen die voortvloeien uit
gemeentelijke projecten (bijv. Kerckebosch, enz.). Vervolgens zal geschat worden hoeveel tijd per categorie
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nodig is om de bouwaanvragen te verwerken. Door dit te vermenigvuldigen met het uurtarief ontstaat een
nieuwe geprognosticeerde opbrengst. Ook zal gekeken worden naar de systematiek van het opleggen van de
aanslag. Dit alles kan leiden tot een herziening van de legesverordening en de hoogte van de legesopbrengst.
Deze herziening zal eind van dit jaar ter vaststelling worden voorgelegd.
Overige publiekrechtelijke tarieven
Alle overige publiekrechtelijke tarieven zijn conform besluitvorming bij de Voorjaarsnota verhoogd met 1,5%.
JURIDISCHE ASPECTEN
Alle tarieven, zowel de publiekrechtelijke als de privaatrechtelijke, dienen voor 1 januari 2012 te zijn
vastgesteld (publiekrechtelijke door de Raad, privaatrechtelijke door het College) en gepubliceerd om vanaf 1
januari 2012 te kunnen worden toegepast.
UITVOERING

Planning
De vastgestelde tarieven moeten worden gepubliceerd voor 1 januari 2012, daarna kunnen ze worden
toegepast.
Communicatie en Informatie en Automatisering
Publicatie van de tarieven vindt op de gebruikelijke wijze plaats.
Bijlagen
Bijlage 1: Toelichting en vaststelling van de verordeningen en publiekrechtelijke tarieven 2012
Bijlage 2: Privaatrechtelijke tarieven (ter kennisname)
Evaluatie/controle door de raad

Burgemeester en wethouders,

W.C.M. Lissenberg-van Dam, gemeentesecretaris

drs. J.J.L.M. Janssen, burgemeester

RAADSBESLUIT
Behoort bij raadsvoorstel
Nr. 11RAAD0091
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011
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Besluit:
1.
1.1.
1.2.
1.3.
1.4.
1.5.
1.6.

In te stemmen met de publiekrechtelijke tarieven 2012 en daartoe de volgende stukken vast te stellen:
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2012
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2012
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012 (incl. tarieventabel)
Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2012
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012 (incl.
tarieventabel)
1.7. Verordening op de heffing en de invordering van begraafrechten 2012 (incl. tarieventabel)
1.8. Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2012 (incl. tarieventabel)
1.9. Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2012
1.10. Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012 (incl. tarieventabel)
1.11. Verordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2012
2.
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
2.7.

Het te storten deel van het tarief rioolheffing in de Voorziening Gemeentelijk Rioleringsplan 2012 te
bepalen op € 578.673 ofwel 14,66% van de opbrengst. Het te storten deel van het tarief rioolheffing
per verbruiksklasse dienovereenkomstig te bepalen op:
Art.6.1: € 19,61 (woningen)
Art.6.2: € 19,61 (niet-woning met een verbruik < 250 m3)
Art.6.2a: € 0,76 (niet woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 250 m3 tot en met 2.500
m3)
Art.6.2b: € 0,40 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 2.500 m3 tot en met
25.000 m3)
Art.6.2c: € 0,20 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 25.000 m3 tot en met
50.000 m3)
Art.6.2d: € 0,12 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 50.000 m3 tot en met
100.000 m3)
Art.6.2e: € 0,07 (niet-woningen: surplus heffing per eenheid bij verbruik boven 100.000 m3)

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2011
De raad voornoemd,

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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BIJLAGEN
Bijlage 1: Publiekrechtelijke tarieven

Verordening op de heffing en invordering van
Marktgeld
2012
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BIJLAGEN
Behorende bij raadsvoorstel Nr. 11RAAD0091
Inzake Begroting 2012
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld 2012

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingplicht
1
Onder de naam ‘marktgeld’ wordt een recht geheven van degene, die een standplaats inneemt voor de
verkoop van levensmiddelen en geregelde en ongeregelde goederen op enig gedeelte van de pleinen of
straten welke voor het houden van de markt zijn aangewezen.
2
Met betrekking tot het recht als bedoeld in het eerste lid wordt het recht geheven van degene aan wie
de standplaats is toegewezen en wordt berekend voor elke standplaats afzonderlijk.
Artikel 2 Maatstaf van heffing
Het recht als bedoeld in artikel 1 wordt geheven:
a
voor een standplaats naar de frontbreedte van de standplaats in strekkende meters (m¹);
b
voor een zogenaamde standplaats voor standwerkers naar een vast bedrag.
Artikel 3 Belastingtarieven
Het recht bedraagt:
1
voor een vaste standplaats:
a
per dag, per strekkende meter
met een minimum per dag van
b
per kwartaal, per strekkende meter
met een minimum per kwartaal van
2
voor een dagstandplaats:
per dag per strekkende meter
met een minimum per marktdag van
3
voor een standplaats voor reclameverkoop door zogenaamde standwerkers, per marktdag

€ 3,00
€ 12,00
€ 36,00
€ 144,00
€ 3,00
€ 12,00
€ 12,00

Artikel 4 Wijze van heffing
Het recht wordt geheven bij wegen van een mondelinge of een gedagtekende schriftelijke kennisgeving,
waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel nota of andere schriftuur dan wel bij wege van
aanslag.
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Artikel 5 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald voor
vaste standplaatsen:
a
indien per dag wordt betaald: vóór het innemen van een zodanige plaats;
b
indien per kwartaal wordt betaald: binnen 1 maand na dagtekening van het aanslagbiljet.
2
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het recht worden betaald voor
de dagstandplaatsen en standplaatsen voor standwerkers: vóór het innemen van een zodanige plaats.
3
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Artikel 6 Kwijtschelding
Bij de invordering van dit recht wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 7 Nader 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 het marktgeld.
Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening marktgeld 2011’ van 9 november 2010 wordt ingetrokken.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
4
Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening marktgeld 2012’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2011.

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Verordening op de heffing en invordering van
Hondenbelasting
2012

BIJLAGEN
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 11RAAD0091
Inzake Begroting 2012
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2012
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, dove en/of slechthorende 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 Honden- en
kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid,
van genoemd besluit;
d
boven het aantal van twee, 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 genoemd
besluit;
e
die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;
f
waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma der Koninklijke Nederlandse
Politiehondenvereniging, mits de houder zich verbindt zijn hond met een geleider aan wiens bevelen
de hond gehoorzaamt, op aanvraag ter beschikking van de politie te stellen;
g
waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma van het hoofdcomité van Het
Nederlandse rode kruis of van De Nederlandse vereniging van rode kruishonden.
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 € 98,40;
b
voor een tweede hond € 157,20;
c
voor iedere hond boven het aantal van twee € 255,00.
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, € 255,00
per 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 belastingjaar 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, tenzij
blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.
4
Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige
volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen hondenbelasting of
andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.
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 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,-, doch
minder is dan € 1.500,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de
aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier
en ten hoogste tien 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 het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de hondenbelasting.
Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend.
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Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2011’ van 9 november 2010
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing,
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
4
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening hondenbelasting 2012’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2011.
mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 11RAAD0091
Inzake Begroting 2012
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;
gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2012
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a
vakantie-onderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of
stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en 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
niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, nietzijnde 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 standplaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een seizoen of een
jaar plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of stacaravan.
Artikel 2 Belastbaar feit
Ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, pensions, vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste
standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als ingezetene in de
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn opgenomen, wordt onder de naam
‘toeristenbelasting’ een directe belasting geheven.
Artikel 3 Belastingplicht
1
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.
2
De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, ter zake van wiens
verblijf de belasting verschuldigd wordt.
3
Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig
degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.
Artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf: door degene, die:
a
als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van
gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft;
b
tijdelijk in de gemeente verblijft in het kader van jeugdwerk op basis van op niet commerciële basis
georganiseerde activiteiten.
Artikel 5 Maatstaf van heffing
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.
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Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing
Met betrekking tot de in de volgende leden genoemde onderkomens, wordt de maatstaf van heffing forfaitair
berekend.
1
Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot:
vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste standplaatsen en in
hoofdzaak bestemd voor het verblijfhouden door één of meer leden van eenzelfde huishouden
gedurende de periode van:
a
1 januari tot en met 31 december bepaald op 2,36;
b
1 april tot en met 30 juni bepaald op 2,36;
c
1 september tot en met 15 oktober bepaald op 2,36;
2
Het aantal malen dat door de in het eerste lid bedoelde personen is overnacht wordt:
ingeval verblijf wordt gehouden in vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens en
stacaravans op vaste standplaatsen gedurende de periode van:
a
1 januari tot en met 31 december bepaald op 51;
b
1 april tot en met 30 juni bepaald op 22;
c
1 september tot en met 15 oktober bepaald op 11;
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 overnachting in:
a
vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens en stacaravans op vaste standplaatsen:
b
in overige verblijfsaccommodaties :

0,58;
2,04.

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
Belastingaanslagen van minder dan € 10,00 worden niet opgelegd.
Artikel 12 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
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 13 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belasting 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.
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Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening toeristenbelasting 2011’ van 9 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van de
in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing
blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
4
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening toeristenbelasting 2012’.
Aldus vastgesteld in openbare raadsvergadering van 8 november 2011.
mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 11RAAD0091
Inzake Begroting 2012
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;
gelet op artikel 228 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2012
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a
dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan:
b
week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;
c
maand: een kalendermaand;
d
jaar: een kalenderjaar;
e
vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen
toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de
openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd in
deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
1
De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van
wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde
gemeentegrond aanwezig zijn.
2
In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend
voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst
bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger
aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft.
Artikel 4 Vrijstellingen
De belasting wordt niet geheven ter zake van:
1
2
3
4
5
6.

voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, met
uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;
voorwerpen, ten algemenen nutte, ten behoeve van instellingen van weldadigheid, van inrichtingen tot
verpleging van zieken en gebrekkigen of ten behoeve van politieke partijen ter ontplooiing van
politieke activiteiten;
voorwerpen, welke aan of tegen de gevel zijn aangebracht en niet meer dan 10 centimeter uitsteken
boven de voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond;
voorwerpen, ten behoeve van de inzameling van oud papier door algemeen nut beogende instellingen,
sportverenigingen, scholen en andere niet-winstbeogende organisaties;
spandoeken.
voorwerpen welke rechtens moeten worden gedoogd.
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Artikel 5 Maatstaven van heffing en belastingtarieven
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening bepaalde.
Artikel 6 Berekening van de precariobelasting
1
Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel
genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt.
2
Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de
oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald.
3
De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee
aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek.
4
Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de
berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij
blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat
aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is.
5
Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn
opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige
wijze.
6
In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:
a
indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is
opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week;
b
indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of
weektarief is opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand.
7
Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen
en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand
omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak.
Artikel 7 Belastingtijdvak
1
In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp
of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, 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.
2
In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten periode
gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan.
Artikel 8 Wijze van heffing
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een
afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd.
Artikel 9 Ontstaan belastingschuld en heffing naar tijdsgelang
1
In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van
het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht.
2
In de gevallen bedoeld in artikel 7, tweede lid, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van
het belastingtijdvak.
3
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt is de naar jaartarieven geheven
precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde
belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden
overblijven.
4
Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat er aanspraak op ontheffing
voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat
tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog
volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan
€ 5,00.
5
Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.
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Artikel 10 Termijnen van betaling
1
In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden
betaald in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de 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 termijn.
Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belasting 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 de
invordering van precariobelasting.
Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2011’ van 9 november 2010,
wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing,
met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
4
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening precariobelasting 2012’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2011.
mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Gemeente Zeist
Tarieventabel behorende bij de Verordening precariobelasting 2012
Nummer

Omschrijving

1

Voor een afschutting van gebouwen, muren of erven en
voor steigerwerk, alsmede voor een werk- of bergloods,
een keet of ander gebouw of getimmerte of enig ander
werktuig ten dienste van bouwwerken en voor de
ruimte, ingenomen door containers, grind, stenen, zand
of andere bouwmaterialen, puin en dergelijke,
per vierkante meter:
per dag
per week
per maand
Voor banken, stoelen of andere voorwerpen, bestemd
om als zitplaats te dienen en voor de daarbij behorende
tafels, per vierkante meter:
per maand
per jaar
Voor tentoonstellingstenten en dergelijke, per vierkante
meter in gebruik genomen ruimte:
per dag
per week
per maand
Voor een standplaats ten behoeve van de verkoop van
bloemen, verversingen en ander klein koopwaar, ongeacht of de verkoop plaatsheeft in een kiosk, kraam of dergelijke inrichting, per vierkante meter:
Voor een standplaats, welke wordt ingenomen gedurende
ten hoogste vijf hele dagen per week:
per dag
per week
per maand
Voor een standplaats, welke wordt ingenomen gedurende
tenminste zes hele dagen per week en welke na de openingsuren niet van de voor de openbare dienst bestemde
grond wordt verwijderd, per jaar
Voor uitgestalde zaken langs en aan gevels, per vierkante meter:
per dag
per week
per maand
Voor een automaat of soortgelijke inrichting, per halve
meter breedte, per jaar
Voor een ondergrondse benzine- of olietank met pompinstallatie, al of niet ingericht voor de meting van afgetapte
vloeistoffen, met de daarbij behorende leidingen of buizen,
per jaar
Voor een ondergrondse benzine- of olietank met de daarbij
behorende leidingen of buizen, per jaar
Voor een benzine- of oliepomp, al of niet ingericht voor de
meting van afgetapte vloeistoffen, met de daarbij behorende
leidingen of buizen, per jaar

1.1
1.2
1.3
2
2.1
2.2
3
3.1
3.2
3.3
4

4.1
4.1.1
4.1.2
4.1.3
4.2

4.3
4.3.1
4.3.2
4.3.3
5
6

7
8

Tarief

€
€
€

0,60
2,10
6,20

€ 3,05
€ 30,60
€
€
€

0,30
0,80
2,30

€ 1,50
€ 7,00
€ 21,30

€ 50,80
€ 1,50
€ 7,00
€ 21,30
€ 16,15

€ 202,75
€ 101,40
€ 101,40
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Omschrijving

9

Voor een bovengrondse, al of niet verplaatsbare olie- of
benzinetank, al of niet ingericht voor de meting van afgetapte
vloeistoffen, per jaar
Voor een lucht- of waterpomp (zgn. ‘servicezuil’), per jaar
Voor een ondergrondse draadgeleiding per strekkende meter:
per maand
per jaar
Voor een bovengrondse draadgeleiding, met uitzondering
van die welke is aangebracht ten behoeve van feestverlichting, alsmede de feestverlichting op zich, per strekkende meter:
per maand
per jaar
Voor een lichtbak, uithangbord of ander tot reclame dienend
voorwerp, behoudens het bepaalde onder 14, per vierkante
meter voor reclame bestemde oppervlakte van het voorwerp,
per jaar
Voor voorwerpen - ter aankondiging van evenementen, manifestaties, voorstellingen en dergelijke – langs de openbare weg,
per vierkante meter oppervlakte van het voorwerp:
per dag
per week
Voor voorwerpen waarvoor in deze tarieventabel geen afzonderlijk tarief is opgenomen, per vierkante meter:
per dag
per week
per maand

10
11
11.1
11.2
12
12.1
12.2
13

14
14.1
14.2
15
15.1
15.2
15.3

Behorende bij raadsbesluit van 8 november 2011.
De griffier,

Tarief

€ 101,40
€ 16,15
€
€

0,40
2,10

€
€

0,60
4,10

€

6,20

€
€

0,30
2,10

€ 1,50
€ 7,00
€ 21,30
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 11RAAD0091
Inzake Begroting 2012
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;
gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012
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 voorzieningen voor inzameling, verwerking,

zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in beheer of in onderhoud
bij de gemeente;
c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft;
d. 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
1. De belasting wordt geheven:
a. van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of

beperkt recht van een woning die direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering,
verder te noemen: eigenarendeel; en
b. van de gebruiker van een perceel, niet dienende tot bewoning, van waaruit water direct of indirect op

de gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen: gebruikersdeel.
2. 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.
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3. Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt:

a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld het perceel al dan niet krachtens eigendom, bezit,

beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt;
b. ingeval een gedeelte van een perceel – niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 – voor gebruik is

afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan.
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. Het eigenarendeel, als bedoeld in artikel 3 lid 1 a, wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.
2. Het gebruikersdeel, als bedoeld in artikel 3 lid 1 b, wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat

vanuit het perceel wordt afgevoerd.
3. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en grondwater dat

in de laatste aan het begin van het belastingjaar voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is
toegevoerd of opgepompt. Ingeval de verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden,
wordt de hoeveelheid water door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte
van een kalendermaand voor een volle maand gerekend.
4. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien van een:
a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of
b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in bedrijf is

geweest kan worden afgelezen.
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt water geschiedt
op grond van enige andere wettelijke bepaling.
5. De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd

met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd.
Artikel 6 Belastingtarieven
1 De belasting als bedoeld in artikel 3 lid 1 a, bedraagt, per eigendom € 133,80
2 De belasting als bedoeld in artikel 3 lid 1 b, bedraagt, per belastingjaar:
•

wanneer niet meer dan 250 m³ water wordt afgevoerd € 133,80

•

indien meer dan 250 m³ water wordt afgevoerd wordt boven het krachtens het eerste lid
verschuldigde recht geheven voor elke volle eenheid van 10 m³ water:
a

€ 5,19 per eenheid boven de 250 m³ tot en met 2.500 m³;

b

€ 2,74 per eenheid boven de 2.500 m³ tot en met 25.000 m³;

c. € 1,39 per eenheid boven de 25.000 m³ tot en met 50.000 m³;
d. € 0,81 per eenheid boven de 50.000 m³ tot en met 100.000 m³;
e. € 0,48 per eenheid boven de 100.000 m³.
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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
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel, zo dit later is, bij

de aanvang van de belastingplicht.
2. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het

belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar
verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van het

belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar
verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle
kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.
4. Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.
5. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist

en aldaar een ander eigendom in gebruik neemt.
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

De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.

3

Met betrekking tot de belasting bedoeld in artikel 3 lid 1 a geldt, in afwijking van het eerste lid, 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,-, doch minder is dan € 1.500,-, en zolang de
verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso kunnen worden afgeschreven, dat de
aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als er na de maand van dagtekening van
het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de aanslagen worden opgelegd overblijven,
met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier en ten hoogste tien bedraagt. De eerste
termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen
telkens een maand later.

Artikel 11 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze heffing 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 de
invordering van de rioolheffing.
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Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel

1. De 'verordening rioolheffing 2011’ van 9 november 2010 worden ingetrokken met ingang van de in het

derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op
de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2012'.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2011.
Mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 11RAAD0091
Inzake Begroting 2012
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en artikel 15.33 van de Wet
milieubeheer;
Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing en reinigingsrechten 2012.
Hoofdstuk I Algemene bepalingen
Artikel 1 Inleidende bepaling
Krachtens deze verordening worden geheven:
a
een afvalstoffenheffing;
b
reinigingsrechten.
Artikel 2 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met
uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door aard, omvang of
hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld.
Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing
Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit
1
Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33
van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80).
2
De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt
naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik 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.
Artikel 4 Belastingplicht
1
De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk 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.
2
Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt:
a
degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit,
beperkt recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van het perceel;
b
ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten
gebruike heeft afgestaan.
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief
1
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij
deze verordening behorende tarieventabel.
2
Voor de bepaling van het aantal personen dat gebruik maakt van een perceel wordt uitgegaan van de
situatie op het tijdstip van het ontstaan van de belastingschuld.
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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, tenzij het bedrag van de
ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.
4
Indien het aantal personen dat gebruik maakt van een perceel in de loop van het jaar wijziging
ondergaat, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar
verschuldigde belasting als er in dat jaar na de wijziging nog volle kalendermaanden overblijven en
bestaat uit het verschil, in het tarief over die periode, tussen de eerder vastgestelde belastingschuld en
de belastingschuld na wijziging, tenzij het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.
5
Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente
verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt.
6
Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige
volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen afvalstoffenheffing
of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.
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 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,-, doch
minder is dan € 1.500,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de
aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier
en ten hoogste tien 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 het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 10 Kwijtschelding.
Bij de invordering van de afvalstoffenheffing wordt voor maximaal 100 % van het verschuldigde bedrag
kwijtschelding verleend.
Hoofdstuk III Reinigingsrechten
Artikel 11 Belastbaar feit
Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het genot van door het
gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde
gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.
Artikel 12 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.
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Artikel 13 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 14 Belastingjaar
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.
Artikel 15 Wijze van heffing
De rechten worden bij wege van aanslag geheven.
Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang
1
De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn 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 zijn de rechten verschuldigd voor
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten 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 rechten als er in dat jaar, na het
einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de
ontheffing minder bedraagt dan € 5,00.
4
Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente
verhuist.
5
Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige
volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen reinigingsrechten
of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.
Artikel 17 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 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,-, doch
minder is dan € 1.500,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de
aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier
en ten hoogste tien 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 het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 18 Kwijtschelding.
Bij de invordering van dit recht wordt geen kwijtschelding verleend.
Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen
Artikel 19 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.
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Artikel 20 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening reinigingsheffingen 2011’ van 9 november 2010 wordt ingetrokken met ingang van
de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
4
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening reinigingsheffingen 2012’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2011.
mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Gemeente Zeist
Tarieventabel behorende bij de verordening reinigingsheffingen 2012
Algemeen
De bedragen genoemd in deze tabel zijn inclusief omzetbelasting indien deze verschuldigd is.
Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing
1.1
De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:
1.1.1 Bij gebruik daarvan door 1 persoon
1.1.2 Bij gebruik daarvan door 2 personen
1.1.3 Bij gebruik daarvan door meer dan 2 personen, maar niet
meer dan 10 personen
1.1.4 Bij gebruik daarvan door meer dan 10 personen, maar niet
meer dan 25 personen
1.1.5 Bij gebruik daarvan door meer dan 25 personen, maar niet
meer dan 50 personen
1.1.6 Bij gebruik daarvan door meer dan 50 personen
1.2
De belasting als bedoeld in onderdeel 1.1 wordt vermeerderd
voor het op 1 januari van het belastingjaar of, indien de belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de belastingplicht, in
bruikleen hebben van meer minicontainers dan de twee van
gemeentewege aan het perceel verstrekte minicontainers:
1.2.1 voor elke tweede grijze minicontainer
1.2.2 voor elke tweede GFT minicontainer
Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten
2.1
Het recht voor het periodiek verwijderen van bedrijfsafval van
beperkte omvang of hoeveelheid bedraagt per belastbaar feit
per belastingjaar:
2.1.1 indien éénmaal per week wordt ingezameld
2.1.2 indien tweemaal per week wordt ingezameld
2.1.3 indien éénmaal per twee weken wordt ingezameld
2.2
In afwijking van het bepaalde in 2.1 bedraagt het recht per
belastingjaar voor het beschikbaar stellen, het gebruik dan
wel het ledigen van minicontainers van maximaal 240 liter
en het verwijderen van de daarin verzamelde afvalstoffen
indien:
2.2.1 het betreft éénmaal alternerend per week gescheiden middels
één minicontainer
2.2.2 het betreft éénmaal per twee weken:
2.2.2.1 middels één minicontainer
2.2.2.2 middels twee minicontainers
2.3
De tarieven reinigingsrechten zoals weergegeven in
hoofdstuk 2 van deze tarieventabel zijn inclusief 19% BTW.
Behoort bij raadsbesluit van 8 november 2011.
De griffier,

€
€

153,60
180,00

€

226,20

€

698,40

€ 1749,00
€ 7115,40

€
€

90,00
40,00

€ 292,80
€ 528,60
€ 168,60

€ 292,80
€ 168,60
€ 292,80
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 11RAAD0091
Inzake Begroting 2012
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2012
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
a
begraafplaats: de begraafplaats aan de Woudenbergseweg;
b
n.v.t.
c
graf: een zandgraf of een keldergraf;
d
grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden begraven of
asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse muur of wand;
e
asbus: een bus ter berging van as van een overledene
f
urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen;
g
particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend
tot:
- het doen begraven en begraven houden van lijken;
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
- het doen verstrooien van as;
h
algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het doen
begraven van lijken;
i
particulier urnengraf: een graf waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend
recht is verleend tot:
- het doen bijzetten of bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
- het doen verstrooien van as;
j
algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot het
doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen;
k.
particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend
recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;
l.
n.v.t.
m.
verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid;
n.
n.v.t.
o.
grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats.
Artikel 2 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats 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 Vrijstellingen
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De rechten worden niet geheven voor:
a
de verhoging als bedoeld in onderdeel 2.4 van de tarieventabel, indien dit geschiedt op last van de
burgemeester in het belang van de openbare orde of gezondheid;
b
het opgraven van een lijk en overblijfselen van een lijk indien dit geschiedt op rechtelijk gezag.
Artikel 5 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 6 Belastingjaar
1.
Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 1 en 5 van de tarieventabel is het
belastingtijdvak gelijk aan de in het betreffende artikel genoemde periode.
2.
Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5.4 van de tarieventabel is het belastingtijdvak
gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht.
3.
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalender
jaar.
Artikel 7 Wijze van heffing
De rechten als bedoeld in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende aanslag of
gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks verschuldigde
rechten
De rechten als in de tarieventabel genoemd zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening, of bij
de aanvang van het gebruik van bezittingen, werken of inrichtingen.
Artikel 9 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 de aanslag of schriftelijke kennisgeving.
2
De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.
Artikel 10 Kwijtschelding
Bij de invordering van lijkbezorgingsrechten 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 rechten.
Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening begraafrechten 2011’ van 9 november 2010, wordt ingetrokken met ingang van de
in het vierde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van
toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
4
Deze verordening wordt aangehaald als de ‘Verordening lijkbezorgingsrechten 2012’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2011.
mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Gemeente Zeist
Tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten 2012
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten
1.1
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf)
wordt geheven:
1.1.1
in klasse A, voor een periode van 10 jaar
1.1.2
in klasse B, voor een periode van 10 jaar
1.1.3
in klasse C, voor een periode van 10 jaar
1.1.4
in klasse DI, voor een periode van 10 jaar
1.1.5
in klasse DII, voor een periode van 10 jaar
1.2
Voor een periode van langer dan 10 jaar, in eenheden van 5 jaar, tot een
maximum periode van 100 jaar, wordt geheven:
1.2.1
in klasse A, voor een periode van 5 jaar
1.2.2
in klasse B, voor een periode van 5 jaar
1.2.3
in klasse C, voor een periode van 5 jaar
1.2.4
in klasse DI, voor een periode van 5 jaar
1.2.5
in klasse DII, voor een periode van 5 jaar
1.3
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier
urnengraf) wordt geheven:
1.3.1
voor een urnengraf voor 4 urnen of asbussen, voor een periode van 10 jaar
1.3.2
voor een urnenkeldergraf voor 2 urnen of asbussen, voor een periode van 10
jaar
1.3.3
voor een urnenkeldergraf incl. opbouw voor 2 urnen of asbussen, voor een
periode van 10 jaar
1.4
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere
urnennis) wordt geheven:
1.4.1
voor een muurnis voor 4 urnen of asbussen (oude urnentuin) en voor 2
urnen of asbussen (nieuwe urnentuin), voor een periode van 10 jaar
1.4.2
voor een zuilnis (oude urnentuin) voor 1 urn of asbus, voor een periode van
10 jaar
1.4.3
voor een taludnis (oude en nieuwe urnentuin) voor 2 urnen of asbussen, voor
een periode van 10 jaar
1.5
Voor het verlengen van het uitsluitend recht bedoeld in de voorgaande
onderdelen 1.1 t/m 1.4 wordt geheven:
1.5.1
voor een periode van 5 jaar: een recht gelijk aan de helft van het bedrag dat
wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode
van 10 jaar
1.5.2
voor een periode van 10, 15 of 20 jaar: een recht gelijk aan het bedrag dat
wordt geheven voor het verlenen van het uitsluitend recht voor die periode
1.6
Indien door het college van burgemeester en wethouders wordt toegestaan
dat wordt afgeweken van de volgorde zoals die voor de uitgifte van
grafruimte is bepaald, worden de rechten als bedoeld in onderdeel 1.1
verhoogd met vijftig procent.
1.7
Indien directe begraving niet aan de orde is, worden de rechten als bedoeld in
onderdeel 1.1 verhoogd met vijftig procent.

€ 4.692,00
€ 2.111,00
€ 1.056,00
€ 645,00
€ 645,00
€ 2.346,00
€ 1.056,00
€ 528,00
€ 323,00
€ 323,00
€
€

235,00
337,00

€

379,00

€

349,00

€

349,00

€

435,00
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Hoofdstuk 2 Begraven
2.1
Voor het begraven van een lijk in een particulier graf wordt geheven:
2.1.1
in klasse A
2.1.2
in klasse B
2.1.3
in klasse C
2.1.4
in klasse DI
2.1.5
In klasse DII
2.2
Voor het begraven van een lijk in een algemeen graf wordt geheven:
2.2.1
in klasse E
2.3
Voor het na ruimen van een graf begraven van de overblijfselen van een lijk
in een particulier graf wordt geheven:
2.3.1
in klasse A
2.3.2
in klasse B
2.3.3
in klasse C
2.3.4
in klasse DI
2.3.5
In klasse DII
2.4
Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht bedoeld in de
onderdelen 2.1 t/m 2.3 verhoogd met:
2.5
Onder buitengewone uren wordt verstaan: ma t/m vr voor 10.00 uur en na
15.00 uur, en zaterdag de hele dag
Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen
3.1
Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven:
3.1.1
in een urnennis (zie onderdeel 1.4)
3.1.2
in of op een urnengraf (zie onderdeel 1.3)
3.1.3
in of op een particulier graf
Hoofdstuk 4 Verstrooien van as
4.1
Voor het verstrooien van as op het daartoe aangewezen terrein, wordt per
asbus geheven:
Hoofdstuk 5 Grafbedekking en onderhoud
5.1
Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een grafkelder,
als bedoeld in artikel 16 van de Beheersverordening Gemeentelijke
begraafplaats Zeist (2012), wordt geheven:
5.2
Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een
grafbedekking als bedoeld in artikel 21 van de Beheersverordening
Gemeentelijke begraafplaats Zeist 2012, wordt geheven:
5.2.1
voor gedenktekens of andere voorwerpen, per gedenkteken of voorwerp
5.2.2
voor een gedenkteken voor een urnengraf, muurnis, zuilnis of taludnis, per
gedenkteken
5.3
Voor het verwijderen en terugplaatsen van een gedenkteken of andere
voorwerpen bij bijzetten, wordt geheven:
5.4
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte of
plaats verstrekt voor 1 januari 2006, daaronder begrepen het onderhoud van
grafbedekking als bedoeld in 5.2, wordt geheven per grafruimte per jaar:
5.4.1.1 in klasse A
5.4.1.2 voor elke vierkante meter boven de 10 vierkante meter
5.4.2
in klasse B
5.4.3
in klasse C
5.4.4
in klasse DI
5.4.5
in klasse DII
5.4.6
voor een urnengraf of -nis

€ 4.787,00
€ 2.154,00
€ 1.077,00
€ 658,00
€ 658,00
€ 1.176,00
€ 4.787,00
€ 2.154,00
€ 1.077,00
€ 658,00
€ 658,00
€ 319,00

€
€
€

239,00
239,00
239,00

€

70,00

€

52,00

€
€

78,00
78,00

€

86,00

€
€
€
€
€
€
€

157,00
12,00
80,00
48,00
37,00
37,00
24,00
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5.5

De rechten als bedoeld in onderdeel 5.4 kunnen worden afgekocht door
betaling ineens van een som, gelijk aan de contante waarde van de rechten
over het tijdvak waarop de afkoop betrekking heeft. Voor de berekening van
de bedoelde contante waarde wordt uitgegaan van een rentevoet van 4,5% en
een inflatiepercentage van 2% per jaar, en een betaling op uiterlijk het tijdstip
waarop de afkoop ingaat.

5.6

Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van een grafruimte of
plaats verstrekt na 1 januari 2006, daaronder begrepen het onderhoud van
grafbedekking als bedoeld in 5.2, wordt geheven per periode van grafrecht
zoals genoemd in hoofdstuk 1 van deze tarieventabel:
in klasse A, voor een periode van 10 jaar
in klasse A, voor een periode van 5 jaar
in klasse B, voor een periode van 10 jaar
in klasse B, voor een periode van 5 jaar
in klasse C, voor een periode van 10 jaar
in klasse C, voor een periode van 5 jaar
in klasse DI, voor een periode van 10 jaar
in klasse DI, voor een periode van 5 jaar
in klasse DII, voor een periode van 10 jaar
in klasse DII, voor een periode van 5 jaar
Voor het door of vanwege de gemeente onderhouden van urnengraven (zie
onderdeel 1.3) en urnennissen (zie onderdeel 1.4), daaronder begrepen de op
het urnengraf of urnennis voorkomende gedenktekens wordt geheven, per
periode van het grafrecht zoals genoemd in hoofdstuk 1 van deze
tarieventabel:
voor een periode van 10 jaar
voor een periode van 5 jaar

5.6.1.1
5.6.1.2
5.6.2.1
5.6.2.2
5.6.3.1
5.6.3.2
5.6.4.1
5.6.4.2
5.6.5.1
5.6.5.2
5.7

€ 1.128,00
€ 636,00
€ 513,00
€ 291,00
€ 261,00
€ 150,00
€ 163,00
€
95,00
€ 163,00
€
95,00

€
€

89,00
56,00

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van particulier graf, urnengraf of
urnennis
7.1
Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf, een urnengraf
€
(zie onderdeel 1.3) of een urnennis (zie onderdeel 1.4) in een daartoe bestemd
register wordt geheven:

18,00

5.7.1.1
5.7.1.2

Hoofdstuk 6 Lijkschouwing
6.1
Voor het schouwen van een stoffelijk overschot, dan wel het sluiten en
verzegelen van een kist, door een gemeentelijke lijkschouwer worden de
tarieven gehanteerd conform de vastgestelde tarieven voor verrichtingen in
dit kader door de schouwer. Voorafgaand aan de werkzaamheden wordt van
de kosten melding gemaakt aan de aanvrager door middel van overlegging
van de genoemde vastgestelde tarieven.

Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen
8.1
Voor het opgraven van een lijk of overblijfselen van een lijk wordt geheven:

€

718,00
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Hoofdstuk 9 Overige diensten
9.1.1
Voor het gebruik van de koffiekamer, langer dan 45 minuten, wordt geheven
per half uur:
9.1.2
Voor het gebruik van de koffiekamer, anders dan bedoeld in onderdeel 9.1.1,
wordt geheven per half uur:
9.2.1
Voor het gebruik van de aula, langer dan 45 minuten, wordt geheven per half
uur:
9.2.2
Voor het gebruik van de aula, anders dan bedoeld in onderdeel 9.2.1, wordt
geheven per half uur:
9.3
Voor het bespelen van het orgel wordt geheven per half uur:
9.4
Voor het afspelen van mechanische muziek wordt geheven per half uur:
9.5
Voor het gebruik van de audioinstallatie buiten wordt geheven per half uur:
9.6
Voor het groen maken van een graf (het vóór de begraving bekleden van het
graf met dennentakken) wordt geheven:
9.7
Voor de toepassing van alle artikelen wordt een gedeelte van een half uur
aangemerkt als een half uur.
9.8
Voor het aanbrengen van wijzigingen in een daartoe bestemd register, anders
dan bedoeld in hoofdstuk 7 van deze tarieventabel, wordt geheven per
wijziging:
Behoort bij raadsbesluit van 8 november 2011.
De griffier,

€

151,00

€

151,00

€

151,00

€

151,00

€
€
€
€

15,00
73,00
54,00
67,00

€

18,00
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 11RAAD0091
Inzake Begroting 2012
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;
gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en het bepaalde in de Parkeerverordening 2011;
besluit:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2012
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:
a. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist;
b. motorvoertuig: hetgeen daaronder wordt verstaan in het RVV 1990 met uitzondering van motorfietsen, zoals
bedoeld in artikel 1 onder y van het RVV 1990, maar met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in
artikel 1 onder ia van het RVV 1990;
c. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een motorvoertuig, 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 goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het
openbaar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge
een wettelijk voorschrift is verboden;
d. houder: degene
• op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het
kentekenregister zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 was ingeschreven; of
• die krachtens een lease- of gebruiksovereenkomst feitelijke gebruiker is van het motorvoertuig; of
• die het motorvoertuig anderszins, anders dan eigenaar of bezitter, tot duurzaam gebruik onder
zich heeft.
e. dagkaartautomaat: parkeerapparatuur uitsluitend ingericht voor het kopen van dagkaarten;
f. dagkaart: een parkeerkaart waarmee het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe
aangewezen parkeerapparatuurplaatsen aan de openbare weg gedurende de gehele dag;
g. parkeerapparatuur: parkeermeters, voor het betalen van de parkeerbelasting ingerichte mobiele telefoons,
parkeerautomaten, centrale computer en hetgeen naar maatschappelijke opvatting overigens onder
parkeerapparatuur wordt verstaan, exclusief dagkaartautomaten;
h. centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Zeist (direct of indirect) een
overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen in het kader van het
verlenen van diensten op het gebied van betaald parkeren met gebruik van telefoon / internet.
i. parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats behorend bij parkeerapparatuur;
j. belanghebbendenplaats: een parkeerplaats, aangeduid door het (zonale) bord E9 (Bijlage I RVV 1990), al dan
niet voorzien van een onderbord, dan wel door een bord waarop staat vermeld dat uitsluitend geparkeerd
mag worden door vergunninghouders, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd vanwege een
parkeerverbod of anderszins, of omdat parkeren door middel van betaling bij parkeermeters of automaten is toegestaan;
k. parkeerterrein: een cluster parkeerplaatsen, al of niet overdekt, gelegen op de openbare weg, welke niet is
bedoeld voor doorgaand verkeer;
l. parkeervergunning: een vergunning waarmee het is toegestaan een motorvoertuig te parkeren op daartoe
aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;
m. vergunninggebied: het gebied als bedoeld in artikel 1 lid 2 Besluit Betaald Parkeren (gebied waarbinnen
parkeervergunningen kunnen worden verleend);
n. vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een parkeervergunning is verleend;
o. bewonersvergunning: een vergunning waarmee het aan een bewoner is toegestaan een motorvoertuig te
parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;
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p. bedrijfsvergunning: een vergunning waarmee het aan een bedrijf of instelling is toegestaan een motorvoertuig
te parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;
q. werknemersvergunning: een vergunning waarmee het aan een werknemer is toegestaan een motorvoertuig te
parkeren op daartoe aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;
r. deelauto: motorvoertuig bestemd voor deelautogebruik;
s. deelautogebruik: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van motorvoertuigen op grond van een
overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder;
t. deelautoplaats: een parkeerplaats aangewezen voor een motorvoertuig bestemd voor deelautogebruik;
u. deelautovergunning: een vergunning voor een deelauto waarmee het is toegestaan te parkeren op daartoe
aangewezen parkeerapparatuur- en/of belanghebbendenplaatsen;
v. kraskaart: een vergunning waarmee aan bewoners of bedrijven of instellingen van het aangewezen rayon
(waar parkeren vergunningplichtig is) de mogelijkheid wordt verleend om éénmalig, voor een beperkte
periode, bezoekers te doen parkeren op een daartoe aangewezen belanghebbendenplaats;
w. dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan:
x. week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen;
y. maand: een kalendermaand;
z. jaar: een kalenderjaar.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven:
a
een belasting ter zake van het parkeren van een motorvoertuig op een bij, dan wel krachtens deze
verordening in de daarin aangewezen gevallen te bepalen plaats en tijdstip en wijze;
b
een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een
motorvoertuig op de in die vergunning aangegeven plaats, tijdstip en wijze.
Artikel 3 Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen
De aanwijzing van de plaats waar en het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting als bedoeld
in artikel 2 onder a, mag worden geparkeerd, geschiedt in alle gevallen door het college bij openbaar te maken
besluit.
Artikel 4 Belastingplicht
1
De belasting als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, wordt geheven van de degene die het motorvoertuig
heeft geparkeerd.
2
Als degene die het motorvoertuig 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 motorvoertuig, met dien verstande dat:
i indien een huurovereenkomst voor ten hoogste drie maanden wordt overgelegd waaruit
blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze overeenkomst de huurder of
gebruiker van het motorvoertuig was, niet de houder maar de huurder of gebruiker
wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd;
ii indien blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan ingeschreven, die
ander wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd.
3
De belasting, als bedoeld in artikel 2 onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van
het tweede lid, onderdeel b, wordt aangemerkt als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd,
indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het
motorvoertuig heeft gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen
voorkomen.
4
De belasting als bedoeld in artikel 2 onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft
aangevraagd.
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Artikel 5 Vrijstelling van belastingplicht
Vrijgesteld van de belastingplicht als genoemd onder artikel 2 onderdeel a zijn:
a
motorvoertuigen voorzien van een geldige gehandicaptenparkeerkaart, mits deze parkeerkaart met de
daartoe bestemde zijde op een van buitenaf duidelijk leesbare plaats direct achter de voorruit van het
voertuig is geplaatst;
b
ambulances en motorvoertuigen van politie en brandweer voor zover deze voertuigen bij het
uitoefenen van de dienst worden gebruikt en mits deze motorvoertuigen als zodanig uiterlijk
herkenbaar zijn.
Artikel 6 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 7 Wijze van heffing
1
De belasting bedoeld in artikel 2 onderdeel a, wordt geheven door 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
gestelde voorschriften.
2
De belasting bedoeld in artikel 2 onderdeel b, wordt geheven door voldoening op aangifte danwel
door mondelinge kennisgeving en moet worden betaald bij het verlenen van de vergunning. Voldoen
via een daartoe afgegeven machtiging tot automatische incasso wordt hier met betalen gelijkgesteld.
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld
1
De belasting bedoeld in artikel 2 onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren.
2
In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is de belasting terstond na afloop van het parkeren
verschuldigd, indien wordt geheven door middel van het aanmelden bij de centrale computer.
3
De belasting bedoeld in artikel 2 onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning
wordt verleend.
4
Indien het een bewoners-, bedrijfs- of werknemersvergunning betreft en het tijdstip waarop de
vergunning ingaat later is dan 1 januari van het kalenderjaar waarop de vergunning betrekking heeft, is
de belasting verschuldigd voor zoveel volle dagen dat het kalenderjaar nog telt.
5
Indien een parkeervergunning wordt ingetrokken of vervalt, wordt op schriftelijke aanvraag restitutie
van de belasting verleend over de nog niet ingetreden volle dagen, waarop de parkeervergunning
betrekking heeft.
6
De in het vorige lid bedoelde restitutie wordt uitsluitend verleend indien de vergunning en de daarbij
behorende bescheiden zijn geretourneerd bij de gemeente.
7
Indien als gevolg van maatregelen getroffen door of met instemming van het gemeentebestuur de
houder over een gedeelte van het tijdvak waarvoor de parkeervergunning geldt geen gebruik kan
maken van de parkeervergunning, wordt restitutie verleend over het aantal volle maanden gedurende
welke dat gebruik niet mogelijk is geweest.
8
Restitutie van de parkeerbelasting wordt niet verleend indien het bedrag daarvan minder bedraagt dan
€ 10,00.
Artikel 9 Termijnen van betaling
1
De belasting bedoeld in artikel 2 onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de
aanvang van het parkeren.
2
In afwijking van het vorige lid moet de belasting, indien het in werking stellen van de
parkeerapparatuur geschiedt door middel van het aanmelden bij de centrale computer (via telefoon,
sms of internet), overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen één maand na de dag waarop het
belastbare feit heeft plaats gevonden.
3
De belasting bedoeld in artikel 2 onderdeel b, wordt geheven bij wege van mondelinge – dan wel
gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede begrepen een nota of andere schriftuur:
a. op het moment van uitgifte van de vergunning indien de kennisgeving mondeling is gedaan;
b. terstond, voordat de vergunning wordt verleend, indien de kennisgeving schriftelijk is gedaan.
4
Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald.
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Artikel 10 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 motorvoertuig ook een wielklem worden aangebracht, waardoor wordt
verhinderd dat het motorvoertuig wordt weggereden.
2
Het college wijst 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 motorvoertuig 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 11 Kosten
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2 onderdeel a, bedragen
€ 54,00.
Artikel 12 Kwijtschelding
Bij de invordering van parkeerbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 13 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de invordering van de parkeerbelasting.
Artikel 14 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘Verordening parkeerbelastingen 2011’, vastgesteld door de raad op 9 november 2010, wordt
ingetrokken met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van inwerkingtreding, met dien
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
4
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening parkeerbelastingen 2012’.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2011.

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Tarieventabel
Parkeerbelastingen
2012
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 11RAAD0091
Inzake Begroting 2012
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;
besluit:
vast te stellen de:
Tarieventabel behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2012

1. Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onder a, bedraagt voor:
a. parkeerterreinen met parkeerautomaten
per 3,2 min. € 0,10.
b. het straatparkeren bij parkeerautomaten en –meters
per 3,2 min.
€ 0,10.
c. een dagkaart te verkrijgen bij dagkaartautomaten
per dag
€ 14,50
2. Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onder b., bedraagt voor een:
a. Bewonersvergunning of bedrijfsvergunning zoals bedoeld in de Parkeerverordening 2011,
voor een van de rayons A t/m H, J, L en M,
i. per jaar
€ 69,00
b. Bewonersvergunning, bedrijfs- of werknemersvergunning zoals bedoeld in de
Parkeerverordening 2011, voor een van de rayons I en K,
i. per jaar
€ 257,50
c. Algemene parkeervergunning zoals bedoeld in de Parkeerverordening 2011 betrekking
hebbende op belanghebbendenplaatsen in alle rayons,
i. per jaar
€ 206,50
d. Algemene parkeervergunning zoals bedoeld in de Parkeerverordening 2011 betrekking
hebbende op alle parkeerapparatuurplaatsen in alle rayons,
i. per maand
€ 28,00
ii. per jaar
€ 280,00
e. Algemene parkeervergunning zoals bedoeld in de Parkeerverordening 2007 betrekking
hebbende op alle belanghebbenden- en parkeerapparatuurplaatsen in alle rayons,
i. Per dag
€ 14,50
ii. per week
€ 47,00
iii. per maand
€ 140,50
iv. per jaar
€ 559,50
f.

een setje kraskaarten bestaande uit 10 kraskaarten

Behoort bij raadsbesluit van 8 november 2011,
De griffier,

€ 24,00
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Verordening op de heffing en invordering van
Leges
2012
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 11RAAD0091
Inzake Begroting 2012
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;
gelet op artikel 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de
Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2012
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 het genot van door of vanwege het gemeentebestuur
verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.
Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
a diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn
of worden verhaald;
b diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een
omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die
aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1,
eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht;
c het raadplegen van de bij de gemeente berustende registers, leggers en plankaarten van de Diensten van
het Kadaster en de Openbare Register door ambtenaren, in de uitoefening van hun functie;
d het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;
e de verstrekking van stukken als bedoeld onder de onderdelen 1.7.2. en 1.7.3. van de tarieventabel aan
afdelingen van politieke partijen, waarvan de naam is geregistreerd, dan wel van andere verenigingen,
welke naar het oordeel van het college van burgemeester en wethouders een politieke doelstelling hebben
of aan een organisatie en instelling van welzijn, mits deze organisatie plaatselijk, dan wel buurt- of
wijkgebonden is, de totale plaatselijke bevolking, dan wel de gehele buurt- of wijkbevolking als doelgroep
beschouwt en zich als doel stelt het namens en voor deze doelgroep onderhouden van contacten met de
plaatselijke overheid, zulks tot ten hoogste vijf exemplaren;
f vervallen;
g het in behandeling nemen van een aanvraag tot verkrijgen van een ontheffing als bedoeld onder het
onderdeel 1.19.1.2 van de tarieventabel van Stichting Dierenambulance Utrecht.
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
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Blad 50

De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening
behorende tarieventabel, met in achtneming van het overigens in dit artikel bepaalde.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als
bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op
grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de
ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter
vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet.
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 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 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 dertig 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 Teruggaaf
1 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.
2 Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf van leges,
bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag.
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. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
2. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
3. onderdeel 1.4.3 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);
4. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);
5. onderdeel 1.9.1.1 (verklaring omtrent het gedrag);
6. hoofdstuk 16 (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 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.
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Artikel 12 Overgangsrecht
1. De Legesverordening 2011, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 7 december 2010, wordt ingetrokken
met ingang 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich
voor die datum hebben voorgedaan.
2. De op artikel 10 van de in het eerste lid genoemde verordening gebaseerde regels van het college worden
geacht mede gebaseerd te zijn op artikel 11 van deze verordening.
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 2012.
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2012.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2011.
mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2012
Indeling tarieventabel
Titel 1

Algemene dienstverlening

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
Hoofdstuk 16
Hoofdstuk 17
Hoofdstuk 18
Hoofdstuk 19
Hoofdstuk 20

Burgerlijke stand
Reisdocumenten
Rijbewijzen
Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
Bestuursstukken
Vastgoedinformatie
Overige publiekszaken
Gemeentearchief
Huisvestingswet
Leegstandwet
Gemeentegarantie
Marktstandplaatsen
Winkeltijdenwet
Kansspelen
Kinderopvang
Telecommunicatie
Verkeer en vervoer
Diversen

Titel 2

Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7
Hoofdstuk 8
Hoofdstuk 9
Hoofdstuk 10

Begripsomschrijvingen
Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag
Omgevingsvergunning
Vermindering
Teruggaaf
Intrekking omgevingsvergunning
Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
Sloopmelding
In deze titel niet benoemde beschikking

Titel 3

Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

Hoofdstuk 1
Hoofdstuk 2
Hoofdstuk 3
Hoofdstuk 4
Hoofdstuk 5
Hoofdstuk 6
Hoofdstuk 7

Horeca
Organiseren evenementen of markten
Prostitutiebedrijven
Splitsingsvergunning woonruimte
Leefmilieuverordening
Brandbeveiligingsverordening
In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
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Titel 1

Algemene dienstverlening

tarief
2012

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.3
1.1.3.1
1.1.3.2
1.1.3.a
1.1.3.a.1
1.1.3.a.2
1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3

1.1.4.a
1.1.5
1.1.5.1
1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.2
1.1.7
1.1.7.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
partnerschap op:
maandag tot en met vrijdag
zaterdag
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in
een huwlijk in een spreekkamer
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of een
andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:
maandag tot en met vrijdag
zaterdag
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
partnerschap in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het
Burgerlijk Wetboek op:
maandag tot en met vrijdag
zaterdag
Het tarief bedraagt voor een huwelijksvoltrekking of een partnerregistratie als
omschreven in 1.1.1, 1.1.2 en 1.1.3:
op een ander tijdstip dan tussen 9.00 en 17.00 uur; 1,25 maal het tarief van het
voor die dag bepaalde;
op een zondag of daaraan gelijkgestelde dag: 2 maal het voor de zaterdag
bepaalde tarief.
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het
Burgerlijk Wetboek op:
maandag tot en met vrijdag
zaterdag
indien voor de voltrekking van een huwelijk of de registratie van een
partnerschap benoeming plaatsvindt van een trouwambtenaar naar eigen
keuze tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand voor één dag
vindt er een toelslag op bovengenoemde tarieven plaats van
Het tarief voor het getuige zijn bij een huwelijk, ingevuld door een ambtenaar
van de gemeente, bedraagt per kwartier
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
een (duplicaat van) trouwboekje of partnerschapboekje
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een lijst waarop zijn vermeld:
alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor
zover voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst
vermelde aangifte
alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde
paren of geregistreerde partners, als voor plaatsing op die lijst toestemming is
verleend, voor elk op die lijst vermeld paar
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afsluiten van een abonnement op het geregeld eenmaal per week verstrekken
van lijsten als in 1.1.6.1 en 1.1.6.2 bedoeld:
zonder opgave van adres

330,10
388,70
65,00

330,10
388,70

330,10
388,70

330,10
388,70

95,00
15,40
35,25

23,00
23,00

213,90
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1.1.7.2
1.1.8
1.1.9

voor elke volgende categorie vermeerderd met
Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de
burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier
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.

145,40
15,40

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
1.2.1
1.2.1.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

1.2.1.2

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op
grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander
wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)
tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1,
1.2.1.2 en1.2.1.3, direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument

52,10

58,20

1.2.1.4

52,10
9,20

1.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds
uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en1.2.1.3

1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.1.8

vervallen
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)
tot het verstrekken van een Jeugd Nederlandse Identiteitskaart (tot en met 13
jaar)
Indien de aanvraag betrekking heeft op het verstrekken van documenten als
bedoeld in 1.2.1, na vermissing, worden de tarieven genoemd onder 1.2.1
verhoogd met
De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in
1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag
van
Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van
een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het
bijschrijven van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer
per reisdocument berekend.

1.2.1.a
1.2.2

1.2.3

1.2.4

Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.5 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met een bedrag per bijschrijvingssticker van

21,50
43,85
9,20
30,80

45,00

21,40

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met

38,70
33,50
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Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
1.4.1
1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2
1.4.3

1.4.4

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan
één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
tot het verstrekken van een afschrift van de persoonslijst (uitgezonderd de
wettelijk voorgeschreven eerste levering)
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 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

11,75
8,05

2,25
15,40

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

nihil

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
1.6.1.1.1

bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
ten hoogste 100 pagina’s, per pagina
met een maximum per bericht van
meer dan 100 pagina’s
bij verstrekking anders dan op papier
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking,
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
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.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld
in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

1.6.1.1.2
1.6.1.2
1.6.1.3
1.6.2
1.6.3

0,23
4,50
22,50
4,50
22,50

4,50

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken

1.7.1.1
1.7.1.2

begroting, jaarrekening
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van de gemeentebegroting
een afschrift van de gemeenterekening

41,45
64,65

1.7.2
1.7.2.1
1.7.2.1.1
1.7.2.1.2

raadsstukken, raadsverslagen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een raadsvergadering, per pagina
een afschrift van de stukken behorende bij een raadsvergadering, per pagina

0,30
0,30

1.7.1
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1.7.2.2
1.7.2.2.1
1.7.2.2.2
1.7.2.3
1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.1.1
1.7.3.1.2
1.7.3.2
1.7.3.2.1
1.7.3.2.2
1.7.3.3
1.7.4
1.7.4.1
1.7.4.2
1.7.5
1.7.5.1
1.7.5.2

tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
op de verslagen van de raadsvergaderingen
op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen
voor toezending van de onder 1.7.2.2.1 en 1.7.2.2.2 bedoelde bescheiden
commissiestukken, commissieverslagen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van:
een afschrift van het verslag van een vergadering van een raadscommissie, per
pagina
een afschrift van de stukken behorende bij een vergadering van een
raadscommissie, per pagina
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
voor toezending van de onder 1.7.3.2.1 en 1.7.3.2.2 bedoelde bescheiden
gemeentebladen, verordeningen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van het gemeenteblad, per pagina
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op het
gemeenteblad
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van de bouwverordening met toelichting
een afschrift van de de brandbeveiligingsverordening

24,25
33,85
72,25

0,30
0,30
12,40
29,30
72,25

0,30
19,70
86,25
12,00

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
1.8.1.1
1.8.1.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
voor het beschikbaar stellen van een bestemmingsplan of een ontwerp
daarvan, dan wel om beschikbaarstelling van hiermee gelijk te stellen stukken,
bedraagt per plan of een gedeelte daarvan
Het onder 1.8.1.1 vermelde bedrag wordt verhoogd met een bedrag van

38,70
8,60

per plankaart of een gedeelte daarvan, te vermeerderen met de externe door de
gemeente te maken kosten op basis van een vooraf opgestelde offerte. De
aanvrager wordt geïnformeerd over de hoogte van deze kosten.
1.8.2
1.8.3
1.8.4

Het tarief bedraagt voor het verlenen van inzage in de kadastrale kaarten, per
perceel
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van inlichtingen uit het AKR-bestand, per perceel
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een fotokopie van de kadastrale kaart op A3, of A4-formaat,
per fotokopie

5,05
17,20
17,20
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Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.2
1.9.1.3
1.9.1.4
1.9.1.5
1.9.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag
tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn
tot het verkrijgen van een bewijs van Nederlanderschap
tot het verkrijgen van een uittreksel uit het GBA
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
Voor het in behandeling nemen van een verzoek als bedoeld in artikel 13 van
de Rijkswet op het Nederlanderschap geldt het tarief zoals dat is opgenomen
in het vigerende Besluit optie- en naturalisatiegelden (o.a.: verkrijging van
Nederlanderschap).

30,05
11,75
11,75
11,75
4,60

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief
1.10.1

1.10.1.a
1.10.2
1.10.2.1
1.10.2.2
1.10.2.3
1.10.2.4

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in de in het
gemeentearchief berustende stukken (w.o. gemeentelijke bouwdossiers jonger
dan 20 jaar), voor ieder daaraan besteed half uur, of een gedeelte daarvan,
ongeacht het resultaat
Indien met de onder 1.10.1 bedoelde verrichtingen naar verwachting meer tijd
is gemoeid dan een half uur, wordt vooraf met de opdrachtgever overleg
gepleegd over aard en omvang van de opdracht.
Onverminderd het bepaalde onder 1.10.1 bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:
een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per
pagina
een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk
lichtdrukken tot en met A4-formaat, per lichtdruk
lichtdrukken groter dan A4-formaat, per lichtdruk

30,80

0,75
6,05
1,00
2,05

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet
1.11
1.11.1
1.11.2
1.11.3
1.11.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in artikel 7,
eerste lid, van de Huisvestingswet
tot het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking
van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in artikel 30,
eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet
tot het verkrijgen van een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met
andere woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b, van de
Huisvestingswet
tot het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid,
onderdeel c, van de Huisvestingswet

90,90
505,15
505,15
505,15

Hoofdstuk 12 Leegstandwet
1.12
1.12.1
1.12.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van leegstaande
woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet
tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van woonruimte als
bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

90,90
45,45
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Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie
1.13
1.13.1
1.13.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een gemeentegarantie
tot het instemmen met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente
gegarandeerde hypothecaire geldlening

107,35
107,35

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen
1.14

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.14.1
1.14.2

tot registratie op de wachtlijst voor een vaste standplaats op de warenmarkt
tot verlenging van de registratie op de wachtlijst voor een vaste standplaats op
de warenmarkt

101,05
101,05

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15
1.15.1
1.15.2
1.15.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde
ontheffing over te dragen aan een ander
tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde ontheffing

30,80
30,80
30,80

Hoofdstuk 16 Kansspelen
1.16.1
1.16.1.1
1.16.1.2
1.16.1.a

1.16.1.a.1
1.16.1.a.2
1.16.2

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:
voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat
voor een periode van twaalf maanden voor twee kansspelautomaten
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning voor onbepaalde tijd, in een
inrichting bestemd om publiek de gelegenheid te geven een spel d.m.v.
kansspelautomaten te beoefenen als bedoeld in artikel 30c lid 1, onder b, van
de Wet op de kansspelen
een basisbedrag van
vermeerderd met het produkt van het aantal kansspelautomaten die op de
vergunning zijn vermeld, een bedrag van
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)

56,50
90,50

226,00
90,50
140,10

30,80

Hoofdstuk 17 Kinderopvang
1.17.1

vervallen
nihil
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Hoofdstuk 18 Telecommunicatie
In Zeist worden geen leges geheven voor werkzaamheden als bedoeld in de
Telecommunicatiewet. In Zeist wordt de vergoeding geregeld in een private
overeenkomst ter zake van het uit te voeren werk.
Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer
1.19.1
1.19.1.1

1.19.1.2
1.19.1.3
1.19.1.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV, Stb. 459) voor zover
noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere
transporten
tot het verkrijgen van een ontheffing volgens artikel 87 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV, Stb. 459) anders dan volgens
onderdeel 1.19.1.1
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling
voertuigen
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW)

27,00
32,35
27,00
32,35

1.19.1.5
1.19.2
1.19.3
1.19.4

1.19.5

tot wijziging van een gehandicaptenparkeerkaart of afgifte van een duplicaat
gehandicaptenparkeerkaart
Voor een geneeskundig onderzoek ten behoeve van de aanvraag als bedoeld in
1.19.3 wordt afzonderlijk in rekening gebracht
Bij het niet op het juiste tijdstip verschijnen voor het geneeskundig onderzoek
als bedoeld in 1.19.2 wordt in rekening gebracht
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
nemen van een besluit tot het plaatsen van Bord E6 van bijlage I van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV, Stb. 459)
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een real time parkeerkaart

16,15
106,00
41,20

30,80
2,50

Hoofdstuk 20 Diversen
Overige vergunningen
1.20.1.1

1.20.1.1.1
1.20.1.1.2
1.20.1.1.3
1.20.1.1.4
1.20.1.1.5
1.20.1.1.6

Ventvergunningen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter
verkrijging van een ventvergunning als bedoeld in artikel 5.2.2 van de APV, zo
deze vergunning geldt voor:
een dag:
een week:
een maand:
een kwartaal:
een half jaar:
een jaar:

30,80
34,85
47,25
63,65
87,40
116,70
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1.20.1.2

1.20.1.2.1
1.20.1.2.2
1.20.1.2.3
1.20.1.2.4
1.20.1.3

1.20.1.4
1.20.1.4.1
1.20.1.4.2
1.20.1.5

Uitoefenen beroep of bedrijf/ diversen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag ter
verkrijging van een vergunning tot het op of aan de weg uitoefening van het
beroep of bedrijf als bedoeld in artikel 2.1.4.3 van de APV (straatartiest,
straatfotograaf, tekenaar, filmoperateur of gids), zo deze vergunning geldt
voor:
een dag:
een week:
een maand:
een jaar:

30,80
34,85
47,25
116,70

Als een gevraagde vergunning als bedoeld onder 1.20.1.1 of 1.20.1.2 wordt
geweigerd bedraagt het tarief

30,80

Brandweer
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
ontheffing van het verbod volgens artikel 5.5.1 van de APV (stookverbod):
voor een tijdelijke ontheffing:
voor een doorlopende ontheffing:

30,80
61,65

Gebruik gemeentegrond
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
verstrekken van een vergunning (gebruik gemeentegrond) volgens artikel
2.1.5.1 van de APV per kwartier ambtelijke inzet of een deel daarvan
met een minimum bedrag per vergunning van

15,40
30,80

Vangnetbepalingen
1.20.1a
1.20.2
1.20.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
verkrijging van ontheffing van enigerlei bepaling van de APV, voor zover niet
in deze tabel genoemd
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina

30,80

6,05
1.20.2.2
1.20.2.2.1
1.20.2.2.2

afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen:
per pagina op papier van A4-formaat, of kleiner
per pagina op papier groter dan A4-formaat

1.20.2.3

kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de
onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 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:

1.20.2.3.1
1.20.2.3.2
1.20.2.4

van A4-formaat, of kleiner
groter dan A4-formaat
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders onder Titel 1 of
in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen

0,30
0,60

1,00
2,00
30,80
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1.20.2.5

1.20.3
1.20.3.1
1.20.3.2

1.20.4.1

1.20.4.2

stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden
opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders onder Titel 1 of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
Voor zover niet elders in deze tabel een tarief is opgenomen of een ander
wettelijk voorschrift geldt, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen
van een aanvraag:
voor het verrichten van onderzoek in bij de gemeente berustende documenten
of bestanden, ongeacht het resultaat, door een daartoe bevoegde ambtenaar;
per half uur of een gedeelte daarvan
Indien met de onder 1.20.3.1 bedoelde verrichtingen naar verwachting meer
tijd is gemoeid dan een half uur, wordt vooraf met de opdrachtgever over aard
en omvang van de opdracht overleg gevoerd.
Voor zover niet elders in deze tabel opgenomen, wordt als de aanvrager
verzoekt om toezending van in deze tabel genoemde stukken, de daarvoor
verschuldigde leges verhoogd met het door de posterijen gehanteerde tarief
voor ieder poststuk dat meer weegt dan 20 gram, tenzij aangetekend of per
expresse verzonden, in welk geval de kosten daarvan in rekening worden
gebracht
De aanvrager wordt geïnformeerd over deze kosten voordat de aanvraag in
behandeling genomen wordt.

6,05

30,80

Blad 62

BIJLAGEN

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
2.1.1.1

2.1.1.2

Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
aanlegkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid,
van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken 1989 (UAV), 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;
bouwkosten:
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid,
van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van
werken 1989 (UAV 1989), 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

exploitatieplan:
een plan als bedoeld in artikel 6.12, eerste lid van de Wet ruimtelijke ordening

2.1.1.4
2.1.2

Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, hebben
dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
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.

2.1.3

Hoofdstuk 2 Beoordeling conceptaanvraag
2.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
2.2.1
om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:
van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een
omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld, met dien
verstande dat het minimumtarief bedraagt
2.2.2
Indien over de conceptaanvraag het advies van de Welstand Monumenten
Midden Nederland moet worden ingewonnen, wordt het op grond van 2.2.1
verschuldigde bedrag verhoogd met:

50%
280,00

62,80
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Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3

2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.1.1

2.3.1.1.2

2.3.1.1.3

2.3.1.1.4

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 en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de
vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een
legesbedrag worden gevorderd.

Bouwactiviteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
indien de bouwkosten € 5.000.000,- of minder bedragen
voor elke € 500,- bouwkosten of een gedeelte daarvan
met een minimum bedrag per vergunning van
indien de bouwkosten meer dan € 5.000.000,-, maar niet meer dan
€ 10.000.000,- bedragen:
een bedrag van
vermeerderd met een bedrag van
voor elke € 500,- bouwkosten of een gedeelte daarvan, dat de
€
5.000.000,- aan bouwkosten overstijgt;
indien de bouwkosten meer dan € 10.000.000,-, maar niet meer dan
€ 20.000.000,- bedragen:
een bedrag van
vermeerderd met een bedrag van
voor elke € 500,- bouwkosten of een gedeelte daarvan, dat de
€
10.000.000,- aan bouwkosten overstijgt;
indien de bouwkosten meer dan € 20.000.000,- bedragen:
een bedrag van
vermeerderd met een bedrag van
voor elke € 500,- bouwkosten of een gedeelte daarvan, dat de
€
20.000.000,- aan bouwkosten overstijgt.

14,00
280,00

140.000,00
13,30

273.000,00
12,60

525.000,00
11,90

Welstandstoets
2.3.1.2

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt, indien een
welstandstoets noodzakelijk is, het tarief:

2.3.1.2.1

als over het bouwplan niet het advies van de Welstand Monumenten Midden
Nederland (WMMN) behoeft te worden ingewonnen (toetsing aan
loketcriteria), het bedrag van
als over het bouwplan wel het advies van de WMMN moet worden
ingewonnen, het bedrag van:
indien de bouwkosten niet meer dan € 5.000 bedragen, het bedrag van

2.3.1.2.2
2.3.1.2.2.1

34,60

24,90
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2.3.1.2.2.2

indien de bouwkosten meer dan € 5.000,-, maar niet meer dan
€ 225.000,- bedragen:
een bedrag van
vermeerderd met een bedrag van

2.3.1.2.2.3

2.3.1.2.2.4

2.3.1.2.2.5

voor elke € 1.000,- bouwkosten;
indien de bouwkosten meer dan € 225.000,-, maar niet meer dan
€ 450.000,- bedragen:
een bedrag van
vermeerderd met een bedrag van
voor elke € 1.000,- bouwkosten, dat de € 225.000,- aan bouwkosten overstijgt;
indien de bouwkosten meer dan € 450.000,-, maar niet meer dan
€ 2.250.000,- bedragen:
een bedrag van
vermeerderd met een bedrag van
voor elke € 1.000,- bouwkosten, dat de € 450.000,- aan bouwkosten overstijgt;

2.3.1.4

2.3.1.5

2.3.2
2.3.2.1

2.3.2.2

535,10
1,30

834,00
0,30

indien de bouwkosten meer dan € 2.250.000,- bedragen:
een bedrag van
vermeerderd met een bedrag van
voor elke € 1.000,- bouwkosten, dat de € 2.250.000,- aan bouwkosten
overstijgt;

2.3.1.3

13,30
2,30

1.312,30
0,10

Dit artikelnummer is niet in gebruik
Achteraf ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien de
in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of
gereedkomen van de bouwactiviteit, waarvoor een omgevingsvergunning
verplicht is:
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum
van € 1.000,00

10%

Beoordeling aanvullende gegevens
Zeist heft niet aanvullend voor het in behandeling nemen van aanvullende
gegevens die worden ingediend nadat de aanvraag al in behandeling is
genomen. Dit is betrokken in de tariefstelling van onderdeel 2.3.1.1.

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, is
het tarief gelijk aan het tarief bedoeld in onderdeel 2.3.1.1, met dien verstande
dat voor het begrip "bouwkosten" wordt gelezen "aanlegkosten".
Achteraf ingediende aanvraag
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien de
in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of
gereedkomen van de aanlegactiviteit, waarvoor een omgevingsvergunning
verplicht is:
van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges, met een maximum
van € 1.000,00

10%
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2.3.3

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
bouwactiviteit
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 wordt, 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, het
tarief:

2.3.3.1
2.3.3.2
2.3.3.3.1

2.3.3.3.2

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking):
bedraagt het tarief
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking)
bedraagt het tarief
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse grote afwijking), wordt aanvullend op de leges van onderdeel
2.3.1 een tarief geheven dat 53% bedraagt van de in de artikelen 2.3.1.1
genoemde bedragen, doch minimaal
indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.3.3.1 ter ter inzage wordt
gelegd op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt
aanvullend op onderdeel 2.3.3.3 een tarief geheven dat 53% bedraagt van de in
artikel 2.3.1.1 genoemde bedragen, doch minimaal

2.3.3.5

Artikelnummer niet in gebruik

2.3.3.6

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke
afwijking):
bedraagt het tarief;
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van exploitatieplan):
bedraagt het tarief;
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):
bedraagt het tarief
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)
bedraagt het tarief
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van voorbereidingsbesluit)
bedraagt het tarief
Indien nog geen sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning
dient voor de bepaling van de verschuldigde leges in de onderdelen 2.3.3.3.1
en 2.3.3.3.2 te worden uitgegaan van de raming van de bouwkosten van de
voorzieningen die in de omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo zijn opgenomen, een en ander
overeenkomstig het bepaalde in onderdeel 2.1.1.2.

2.3.3.7
2.3.3.8

2.3.3.9

2.3.3.10
2.3.3.11

116,70
116,70

148,20

148,20

116,70
1.300,50

1.300,50

1.300,50
116,70
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2.3.4

Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een
aanlegactiviteit
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.2 wordt, 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
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, het
tarief:

2.3.4.1
2.3.4.2
2.3.4.3.1

2.3.4.3.1

2.3.4.5
2.3.4.6
2.3.4.7
2.3.4.8

2.3.4.9

2.3.4.10
2.3.4.11

indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking):
bedraagt het tarief
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse kleine afwijking)
bedraagt het tarief
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo wordt toegepast
(buitenplanse grote afwijking), wordt aanvullend op de leges van onderdeel
2.3.2 een tarief geheven dat 53% bedraagt van de in de onderdelen 2.3.2,
juncto 2.3.1.1 genoemde bedragen, doch minimaal
indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.4.3.1 ter inzage wordt gelegd
op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt
aanvullend op onderdeel 2.3.4.3.1 een tarief geheven dat 53% bedraagt van de
in de onderdelen 2.3.2, juncto 2.3.1.1 genoemde bedragen, doch minimaal
artikelnummer niet in gebruik
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke
afwijking):
bedraagt het tarief;
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van exploitatieplan):
bedraagt het tarief;
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):
bedraagt het tarief
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)
bedraagt het tarief
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van voorbereidingsbesluit)
bedraagt het tarief
Indien nog geen sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning
dient voor de bepaling van de verschuldigde leges in de onderdelen 2.3.4.3.1
en 2.3.4.3.2 te worden uitgegaan van de raming van de aanlegkosten van de
voorzieningen die in de omgevingsvergunning met toepassing van artikel 2.12,
eerste lid, onder a, onder 3º van de Wabo zijn opgenomen, een en ander
overeenkomstig het bepaalde in onderdeel 2.1.1.1.

116,70
116,70

148,20

148,20

116,70
1.300,50

1.300,50

1.300,50
116,70
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2.3.4.a

Planologisch strijdig gebruik waarbij sprake is van een functiewijziging
of gebruikswijziging

2.3.4.a.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een
activiteit voor een functie- of gebruikswijziging en niet tevens sprake is van
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo
of een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de
Wabo, bedraagt het tarief:
- als de nieuwe functie een woonfunctie is; per m2 bruto vloeroppervlakte, een
bedrag van:
- als de nieuwe functie een niet-woonfunctie is: per m2 bruto
vloeroppervlakte, een bedrag van:
- voor overige functie- of gebruikswijzigingen; per m2 bruto vloeroppervlakte,
een bedrag van:
De tarieven voor functie- of gebruikswijzigingen als bedoeld onder 2.3.4.a.1
zijn per aanvraag nooit hoger dan
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.4.a.1 wordt, indien de aanvraag
om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in
artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, het tarief:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast
(binnenplanse afwijking):

2.3.4.a.1.1
2.3.4.a.1.2
2.3.4.a.1.3
2.3.4.a.2
2.3.4.a.3

2.3.4.a.3.1
2.3.4.a.3.2
2.3.4.a.3.3.1

2.3.4.a.3.3.2

2.3.4.a.3.5
2.3.4.a.3.6
2.3.4.a.3.7
2.3.4.a.3.8

2.3.4.a.3.9

2.3.4.a.3.10

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 grote afwijking), wordt aanvullend een tarief geheven dat 53%
bedraagt van de in de artikelen 2.3.4.a.1 en 2.3.4.a.2 genoemde bedragen, doch
minimaal
indien een aanvraag als bedoeld in onderdeel 2.3.4.a.3.3.1 ter inzage wordt
gelegd op grond van afdeling 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht, wordt
aanvullend op onderdeel 2.3.4.a.3.3.1 een tarief geheven dat 53% bedraagt van
de in artikel 2.3.4.a.1 en 2.3.4.a.2 genoemde bedragen, doch minimaal
Artikelnummer niet in gebruik
indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke
afwijking):

30,30
121,10
60,50
1.780,40

116,70
116,70

148,20

148,20

148,20

indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking
van exploitatieplan):

1.300,50

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):

1.300,50

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)

1.300,50
116,70
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2.3.4.a.3.11

Indien nog geen sprake is van een aanvraag om een omgevingsvergunning
dient voor de bepaling van de verschuldigde leges in dit onderdeel 2.3.4.a.1 te
worden uitgegaan van een raming van de oppervlakte.

2.3.5

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid

2.3.5.1

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:
een basisbedrag van
te vermeerderen met een bedrag, voor een inrichting van een vloeroppervlak
van
0 tot 100 m2, van
100 tot 500 m2, van
500 tot 2.000 m2, van
2.000 tot 5.000 m2, van
5.000 tot 15.000 m2, van
15.000 tot 25.000 m2, van
25.000 tot 50.000 m2, van
50.000 en meer m2, van

2.3.5.2

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van
een bestaande gebruiksvergunning is gelijk aan het tarief bedoeld onder
2.3.5.1.

2.3.5.3

Het tarief bedraagt voor een aanvraag tot vervanging van een
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.3.5.1 indien de bestaande
vergunning in het ongerede is geraakt:
een basisbedrag van:
te vermeerderen met een bedrag van:
per afschrift op papier van A4-formaat of kleiner:
per afschrift op papier groter dan A4-formaat:

2.3.5.3.1
2.3.5.3.2
2.3.5.3.3
2.3.5.3.4
2.3.6

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of
dorpsgezichten

2.3.6.1

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 gemeentelijke Erfgoedverordening aangewezen
monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of de
gemeentelijke Erfgoedverordening een vergunning of ontheffing is vereist,
bedraagt het tarief:

2.3.6.1.1

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:

2.3.6.1.2

210,90
469,60
939,20
1.878,40
2.817,50
3.756,70
4.695,90
5.635,10
6.574,30

210,90
0,30
0,60

84,60
84,60
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2.3.6.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld
in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, of op het slopen van een
bouwwerk in een krachtens provinciale verordening, bedoeld in artikel 2.2,
eerste lid, onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale
verordening een vergunning of ontheffing is vereist,bedraagt het tarief:

2.3.6.3

Onverminderd het bepaalde in onderdelen 2.3.1.1 en 2.3.6.1 wordt, indien de
aanvraag ter beoordeling in handen wordt gesteld van de gemeentelijke
monumentencommissie, het tarief:

2.3.6.3.1

indien de bouwkosten niet meer dan € 5.000 bedragen, het bedrag van

2.3.6.3.2

indien de bouwkosten meer dan € 5.000,-, maar niet meer dan
€ 225.000,- bedragen:

124,50

een bedrag van
vermeerderd met een bedrag van
2.3.6.3.3

2.3.6.3.4

2.3.6.3.5

voor elke € 1.000,- bouwkosten;
indien de bouwkosten meer dan € 225.000,-, maar niet meer dan
€ 450.000,- bedragen:
een bedrag van
vermeerderd met een bedrag van
voor elke € 1.000,- bouwkosten, dat de € 225.000,- aan bouwkosten overstijgt;
indien de bouwkosten meer dan € 450.000,-, maar niet meer dan
€ 2.250.000,- bedragen:
een bedrag van
vermeerderd met een bedrag van
voor elke € 1.000,- bouwkosten, dat de € 450.000,- aan bouwkosten overstijgt;

2.3.7

Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of
dorpsgezicht

2.3.7.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
slopen van een bouwwerk, bedraagt het tarief:
in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of
voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van
de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een
vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en
onder a, van de Wabo:
in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 van de Bouwverordening een
vergunning of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en
onder a, van de Wabo,

2.3.7.1.2

11,20
1,90

449,60
1,10

700,90
0,20

indien de bouwkosten meer dan € 2.250.000,- bedragen:
een bedrag van
vermeerderd met een bedrag van
voor elke € 1.000,- bouwkosten, dat de € 2.250.000,- aan bouwkosten
overstijgt;

2.3.7.1.1

20,80

1.102,80
0,10

124,50
124,50
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Aanleggen of veranderen weg
2.3.8

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een
weg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of
artikel 2.1.5.2 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld
in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief:
30,80

2.3.9

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 artikel
2.1.5.3 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in
artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief:

2.3.10
2.3.10.1

2.3.10.2
2.3.10.3

2.3.11

104,50

Kappen
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling
in een provinciale verordening of de gemeentelijke Bomenverordening 2005
een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief:
per vergunning
dit bedrag wordt per boom verhoogd met:
Indien sprake is van een besluit tot noodkap op grond van de
Bomenverordening 2005 wordt hetzelfde bedrag gehanteerd als onder artikel
2.3.10.1.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
verkrijging van een ontheffing als bedoeld in artikel 11 van de
Bomenverordening 2005:

75,05
15,00

33,35

Opslag van roerende zaken
Dit artikel is bedoeld voor gemeenten die opslag van roerende zaken in de
APV nog niet hebben gedereguleerd. Zeist heeft ter zake geen bepaling in de
APV.

2.3.12

Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet
1998

2.3.12.1

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:

124,50
-
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2.3.12.2

2.3.13

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

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

2.3.14

2.3.14.2.1
2.3.14.2.2
2.3.15

Omgevingsvergunning in twee fasen

2.3.14.2

2.3.15.1

2.3.15.2

2.3.16
2.3.16.1
2.3.16.1.1

2.3.16.1.2

124,50

Andere activiteiten
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het
verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande
onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling:
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief:
behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of
waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed
kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid,
van de Wabo, bedraagt het tarief:
als het een gemeentelijke verordening betreft
als het een provinciale of waterschapsverordening betreft

2.3.14.1

124,50

124,50

124,50
124,50

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee fasen
plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het
tarief:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de
eerste fase betrekking heeft;
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking met
betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de
tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de
tweede fase betrekking heeft.

Beoordeling bodemrapport
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het instellen
van een historisch bodemonderzoek bedraagt:
voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 2.1.5, leden twee,
drie en zes, van de Bouwverordening als onderdeel voor een bodemonderzoek
overeenkomstig NEN 5740 voor een aanvraag om een omgevingsvergunning,
een bedrag van
voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1.5,
vierde lid, van de Bouwverordening om beoordeling, respectievelijk
goedkeuring van de onderzoeksopzet van een bodemonderzoek
overeenkomstig NEN 5740 voor een aanvraag omgevingsvergunning, een
bedrag van

42,70

85,40
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2.3.16.1.3

2.3.16.2

2.3.16.2.1
2.3.16.2.2
2.3.16.2.3

2.3.16.3

2.3.17

voor het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in artikel 2.1.5,
eerste lid, van de Bouwverordening voor het beoordelen van de resultaten van
een onderzoeksrapport inzake de gesteldheid van de bodem als bedoeld in
artikel 2.1.5 van de bouwverordening, een bedrag van
Als uit het bodemgesteldheidonderzoek blijkt dat een saneringsonderzoek
nodig is en/of de bodem dient te worden gesaneerd en aan de
bouwvergunning één of meer saneringsvoorwaarden dienen te worden
verbonden, bedraagt het tarief
bij saneringskosten tot ten hoogste € 100.000:
voor beoordeling van een nader (sanerings)onderzoek
voor beoordeling van het saneringsplan
bij saneringskosten tussen € 100.000 en € 500.000:
voor beoordeling van een nader (sanerings)onderzoek
voor beoordeling van het saneringsplan
bij saneringskosten hoger dan € 500.000:
voor beoordeling van een nader (sanerings)onderzoek
voor beoordeling van het saneringsplan
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk
bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat
onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld, voor de
beoordeling van een archeologisch bodemrapport

294,90
294,90
738,00
738,00
1.448,40
1.448,40

156,10

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:

2.3.18
2.3.18.1

Verklaring van geen bedenkingen

2.3.18.1.1
2.3.18.1.2

indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven
indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet
afgeven

2.3.20
2.3.20.1

85,40

156,10

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
156,10
156,10

Akoestisch onderzoek
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het
beoordelen van de resultaten van een akoestisch onderzoek ter bepaling van
de maximaal toegestane geluidsbelasting op gevels van gebouwen bedraagt
30,80

2.3.21

Wonen in gebouwen niet in gebruik als woning
Artikel is vervallen bij invoering van de Wabo per 1 oktober 2010.
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2.3.22

Huisnummers

2.3.22.1

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toekenning,
respectievelijk vernummering van de huisnummers bedraagt:

2.3.22.2
2.3.22.3

als de aanvraag één huisnummer betreft:
als de aanvraag maximaal vijf huisnummers betreft, per toe te kennen of te
wijzigen huisnummer:
als de aanvraag meer dan vijf huisnummers betreft, per toe te kennen of te
wijzigen huisnummer:

2.3.22.4

75,60
37,80
18,90

Rioolaansluitingsvergunning
2.3.23

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een rioolaansluitingsvergunning waarbij op grond van artikel 2.1.5.2 van
de APV een vergunning is vereist, bedraagt

2.3.24
2.3.24.1.

Handelsreclame
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
handelsreclame met behulp van een opschrift, aankondiging of afbeelding in
welke vorm dan ook, die zichtbaar is vanaf een voor het publiek toegankelijke
plaats, waarvoor ingevolge een bepaling in een provinciale verordening of
4.7.2 van de APV een vergunning of ontheffing is vereist, en indien niet
tevens sprake is van een activiteit als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1
(bouwactiviteit), bedraagt het tarief indien de activiteit bestaat uit het maken of
voeren van die handelsreclame bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid,
onder g, van de Wabo:

2.3.24.2

Indien over de aanvraag het advies van de Welstand Monumenten Midden
Nederland moet worden ingewonnen, wordt het op grond van 2.3.24.1
verschuldigde bedrag verhoogd met:

2.3.25
2.3.25.1

Publicatie
Als met betrekking tot het verlenen van een omgevingsvergunning met
toepassing van de artikelen 2.12 lid 1, onder a, onder 1°, 2°, 3°, artikel 2.12 lid
2, artikel 2.12 lid 1, onder b, artikel 2.12 lid 1 onder c en artikel 2.12 lid 1,
onder d, van de Wabo enigerlei vorm van publicatie verplicht of noodzakelijk
is, wordt het verschuldigde tarief verhoogd met een bedrag van

54,10

30,80

62,80

111,80

Hoofdstuk 4 Vermindering
2.4.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een
aanvraag om beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in hoofdstuk 2,
waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter zake van
de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht
op de leges voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de
omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3.

2.4.2

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer
dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met
uitzondering van het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van
geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De
vermindering bedraagt:
bij 5 tot 10 activiteiten:

2.4.2.1

2%
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2.4.2.2
2.4.2.3

van de voor die activiteiten verschuldigde leges;
bij 10 tot 15 activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges;
bij 15 of meer activiteiten:
van de voor die activiteiten verschuldigde leges.

3%
5%

Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1

2.5.2

2.5.3
2.5.3.1

2.5.3.2

2.5.4

Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw- of
aanlegactiviteiten
Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, als
bedoeld in de onderdelen 2.3.1 of 2.3.2, intrekt terwijl deze reeds in
behandeling is genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf
van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor bouw- of
aanlegactiviteiten
Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1 of 2.3.2, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder,
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits van de
vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor bouw of
aanlegactiviteiten
Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of
gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten als bedoeld in de
onderdelen 2.3.1 of 2.3.2 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel
van de leges. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een
vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij
rechterlijke uitspraak.
Teruggaaf als gevolg van buiten verdere behandeling stellen aanvraag omgevingsvergunning
voor bouw- of aanlegactiviteiten
Als een aanvraag om omgevingsvergunning met de activiteit bouwen of
aanleggen buiten verdere behandeling wordt gesteld op grond van artikel 4:5
van de Awb, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges bedoeld
in de onderdelen 2.3.1 en 2.3.2. De teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.

50%

25%

25%

75%
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Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
2.6

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 2.5.2 van
toepassing is:

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project
2.7.1
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:
2.7.1.1
een bedrag naar tarief en berekend volgens de onder artikel 2.3.1 en 2.3.2
genoemde methode, met dien verstande dat het bedrag nooit minder bedraagt
dan
2.7.2
Er vindt geen teruggave plaats als de totale bouw- of aanlegkosten lager zijn
dan bij de indiening van de oorspronkelijke verleende omgevingsvergunning
zijn berekend.
2.7.3
Er vindt geen teruggave plaats als de afwijking zodanig is, dat naar
omstandigheden beoordeeld, sprake is van een nieuw bouw- of aanlegplan.

124,50

156,10

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten
2.8.1
2.8.2.1

2.8.2.2

2.8.3

2.8.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van
de Wet ruimtelijke ordening
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het toepassen van een
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke
ordening, voor de bouw van maximaal 5 woningen en/of de bouw van
overige gebouwen met een bebouwd oppervlak van maximaal 800m2 of de
daarbij behorende onbebouwde oppervlakte van maximaal 4.000 m2, bedraagt
het tarief
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het toepassen van een
wijzigingsbevoegdheid ex artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke
ordening, voor de bouw van meer dan 5 woningen en/of de bouw van overige
gebouwen met een bebouwd oppervlak groter dan 800m2 of de daarbij
behorende onbebouwde oppervlakte van meer dan 4.000 m2, bedraagt het
tarief
De onder 2.8.1 tot en met 2.8.3 vermelde bedragen worden verhoogd met
externe advieskosten op basis van een vooraf opgestelde offerte.
Indien een offerte als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt de
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de
offerte aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze
vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

Publicatie
Als bij toepassing van de onderdelen 2.8.1 of 2.8.2 enigerlei vorm van
publicatie verplicht of noodzakelijk is, wordt het verschuldigde tarief
verhoogd met een bedrag van

26.009,40

5.337,80

10.675,60

111,80

Blad 76

BIJLAGEN
Hoofdstuk 9 Sloopmelding
2.9

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als
bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

124,50

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
2.10

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
andere, in deze titel niet benoemde beschikking

84,60
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Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.4

3.1.4.1
3.1.4.2
3.1.4.3
3.1.4.4
3.1.4.5
3.1.5

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
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als
bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet
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
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning tot geopend houden van cafés en dergelijke
inrichtingen tot na het algemene sluitingsuur, voor elk volgend uur, geldig
voor:
een dag:
een maand:
wee maanden:
drie maanden:
onbepaalde tijd:

30,80
40,65
68,95
100,05
166,70

Exploiteren van een horecabedrijf
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
exploitatievergunning ingevolge de APV voor het exploiteren van een
Horecabedrijf (artikel 2.3.1.2 van de APV)

266,40

399,60
30,80
30,80

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
2.2.2 van de APV (evenementenvergunning)

30,80

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3
3.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als
bedoeld in artikel 3.2.1 van de APV

1428,15

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte
3.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de
Huisvestingswet

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening
De gemeente Zeist kent geen leefmilieuverordening

420,95
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Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening
3.6.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning, dan wel een aanvraag tot wijziging van een
bestaande vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een
inrichting, als bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening:

3.6.1.1
3.6.1.2

een basisbedrag van
te vermeerderen met een bedrag als het gaat om een inrichting met een
vloeroppervlakte van
0 tot 100 m2, van
100 tot 500 m2, van
500 tot 2.000 m2, van
2.000 tot 5.000 m2, van
5.000 tot 15.000 m2, van
15.000 tot 25.000 m2, van
25.000 tot 50.000 m2, van
50.000 en meer m2, van

3.6.1.2.1
3.6.1.2.2
3.6.1.2.3
3.6.1.2.4
3.6.1.2.5
3.6.1.2.6
3.6.1.2.7
3.6.1.2.8
3.6.2

Het tarief voor een aanvraag tot vervanging van een gebruiksvergunning,
indien de bestaande vergunning in het ongerede is geraakt bedraagt:

3.6.2.1
3.6.2.2
3.6.2.3
3.6.2.4

een basisbedrag van:
te vermeerderen met een bedrag van:
per afschrift op papier van A4-formaat of kleiner:
per afschrift op papier groter dan A4-formaat:

214,10
119,50
239,10
478,10
717,20
956,30
1195,40
1434,40
1673,50

214,10
0,30
0,60

Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere
beschikking, die valt onder de Europese dienstenrichtlijn

Behorende bij raadsbesluit van 8 november 2011.
De griffier,

30,80
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Verordening
Onroerende-zaakbelastingen
2012
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 11RAAD0091
Inzake Begroting 2012
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;
gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet,
besluit:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2012
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.
Artikel 2 Belastingobject
1
Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet
waardering onroerende zaken.
2
Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV
van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan
worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig
dienstbaar zijn aan woondoeleinden.
Artikel 3 Maatstaf van heffing
1
De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken
voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het 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 en 20,
tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.
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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,
voorzover 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;
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.
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Artikel 5 Belastingtarieven
1
Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt
voor:
a.
de gebruikersbelasting
0,1111 %
b.
bij de eigenarenbelasting:
1 voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen
0,0773 %
2 voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen
0,1443 %.
2
Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro’s
3
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 onroerendezaakbelastingen 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 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,-, doch
minder is dan € 1.500,-, en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische incasso
kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in zoveel gelijke termijnen als
er na de maand van dagtekening van het aanslagbiljet nog maanden in het kalenderjaar waarin de
aanslagen worden opgelegd overblijven, met dien verstande dat het aantal termijnen ten minste vier
en ten hoogste tien 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 het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de onroerende-zaakbelastingen wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 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 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1
De ‘1e Wijzigingsverordening op de heffing en invordering van onroerende zaakbelastingen 2011’ van
25 januari 2011, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang
van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor
die datum hebben voorgedaan.
2
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
3
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012.
4
Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening onroerende-zaakbelastingen 2012’.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2011.
de griffier,

de voorzitter,
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Bijlage 2 : Privaatrechtelijke tarieven (ter kennisname)

Tarieventabel privaatrechtelijke tarieven ter zake van het
Parkeren
2012
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Gemeente Zeist
Tarieventabel privaatrechtelijke tarieven inzake het parkeren 2012.
Parkeergarages met betalen achteraf (tarieven incl. BTW)

Omschrijving

Tarief 2012

Kort parkeren

1,00

Dagdeel standaard

n.v.t.

Aantal minuten of tijdseenheid

36 minuten

Abonnement standaard

642,50

Jaar

Abonnement nachtparkeren

322,000

Jaar

Bezoekerskaarten garage Remise
(10 stuks)

31,00

Maximaal 14 uur per kaart
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Behorende bij raadsvoorstel Nr. 11RAAD0091
Inzake Begroting 2012
De raad van de gemeente Zeist;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 20 september 2011;
gelet op artikelen 234, zesde en zevende lid en 142 van de Gemeentewet, de artikelen 2 en 3 van
het Besluit gemeentelijke parkeerbelastingen en de Verordening parkeerbelastingen 2012;
besluit:
vast te stellen de:
Kosten van de naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2012
1. Kostenberekening
Loonkosten op basis van 9.268 uren
Overhead incl. automatisering
(geraamd, echter max. 50% loonkosten)
Totale kosten

€. 343.633,00
- 171.816,00
€. 515.449,00

Geraamd aantal naheffingen op aaneengesloten parkeerperioden 9.000
Kosten per eenheid €. 515.449,00/9.000 =

€. 57,27

Kosten naheffingsaanslag €. 54,00 (wettelijk maximum voor 2012).

2. Inwerkingtreding
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
2. De bepalingen die op grond van dit besluit worden gewijzigd blijven van toepassing op belastbare feiten
die zich voor de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.
3. De datum van ingang van de heffing van de kosten van een naheffingsaanslag is 1 januari 2012.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 8 november 2011.

mr. J. Janssen, griffier

drs. J.J.L.M. Janssen, voorzitter
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Uitvoeringstarieven
Beheer openbare ruimte
2012
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Gemeente Zeist
Privaatrechtelijke tarieven

Uitvoeringstarieven Leefomgeving en welzijn/beheer openbare ruimte
tarieven ex BTW, behalve waar anders vermeld
1

Aanleg van wegen
a Uitweg in bestaand trottoir
straat- en tegelwerk met oppervlakte van 3m2
aanvulling per per m2
b Uitweg in bestaand trottoir gelijktijdig met volledig hertegelen
straat- en tegelwerk met oppervlakte van 3m2
aanvulling per m1 of per m2
c Uitweg in nieuw aan te leggen trottoir
straat- en tegelwerk tot 3m breed met oppervlakte van 3m2
aanvulling per m1 of per m2
d Uitweg in groenstrook in eigen beheer aanvrager
per m2 voor onderhoud
toezicht/uitvoering

2

Aanleg rioolaansluitingen
PVC 125 mm doorsnee per m1
PVC 160 mm doorsnee per m1
PVC 200 mm doorsnee per m1
PVC 250 mm doorsnee per m1

3
a
b

4

Waarborgsommen c.a. gebruik gemeentegrond
Waarborgsommen te allen tijde
Herstelwerkzaamheden na gebruik gemeentegrond
tegelwerk per m2, eerste 10 m2
idem, meer dan 10 m2
klinkers per m2, eerste 10 m2
idem, meer dan 10 m2
geteerde paden per m2, eerste 10 m2
idem, meer dan 10 m2
gazon of berm per m2, eerste 10 m2
idem, meer dan 10 m2

Werkzaamheden t.b.v. nutsbedrijven
a asfaltbeton met fundering
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
a1 als a doch m.u.v. tijdelijk straatwerk 1)

2012
Tarieven

403,90
53,50
196,50
35,25
107,15
35,25
6,05
33,90

103,30
117,55
142,55
169,85

548,00
30,30
24,20
48,45
38,75
42,00
33,50
21,00
16,80

162,00
129,45
38,00
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b

m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
koudasfalt met fundering
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2

b1 als b doch m.u.v. tijdelijk straatwerk 1)
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
c klinker- en keibestrating
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
d geteerde weg met fundering
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
e tegelpaden
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
f geteerde paden
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
g open paden (grind, steenslag)
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
h gazon of plantsoen
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
i onverharde grasberm
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
j trottoirbanden stellen
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
op uitvoering derden per m2
k koprollaag herstellen
m1 per m2 of m1
meer per m2 of m1
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103,05
82,70
24,40
138,25
110,45
34,55

77,95
60,35
20,35
44,75
34,55
4,10
103,05
92,90
19,00
22,40
17,00
2,75
36,65
27,80
3,40
13,60
10,15
2,75
21,70
17,00
2,05
5,40
4,10
0,60
12,90
10,15
0,70
12,90
10,15
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l
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op uitvoering derden per m2
buizen persen of boren onder gesloten wegdek 2)
per boring
breedte rijweg 4 - 7 m
breedte rijweg 7 - 9 m
breedte rijweg meer dan 9 m

0,70

38,00
50,85
63,05

1) het tijdelijke straatwerk wordt door de betrokken bedrijven uitgevoerd en als zodanig onderhouden
2) het aanbrengen van schutbuizen, doorvoerbuizen of kabelkokers geschiedt niet door de gemeente
Als later verzakkingen optreden ten gevolge van genoemde werkzaamheden,
zal herstel van gemeentewege geschieden tegen de werkelijke kosten.
Bijzondere gevallen worden afzonderlijk berekend.
5

Uitzetten rooilijnen
Werkelijke kosten uitzetten rooilijnen
(gemiddeld circa € 250,- per object)

6

Uitzetten grenzen tussen gemeente-eigendom en particulier-eigendom
50% van de werkelijke kosten (op offertebasis)

7

Verkoop uit GBKZ-bestanden (1:1000 blad)
Basistarief (wordt minimaal in rekening gebracht)
1 - 5 ruiten, per ruit
6 - 20 ruiten, per ruit
21 - 50 ruiten, per ruit

8

Aanleg- en verhuiskosten invaliden-parkeerplaatsen
Dit tarief is inclusief BTW en leges
Aanleg invaliden-parkeerplaats
Verplaatsing (bij verhuizing) invaliden-parkeerplaats
Wijziging onderbord (kenteken) gereserveerde gehandicaptenparkeerplaats

61,10
15,90
12,70
10,85

216,35
118,50
87,60

Het gedeeltelijk verhalen van de uitvoeringskosten is gebaseerd op artikel 29 BABW
(Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer)
9

Maximale vergoeding bij gemaakte kosten door verstopping gemeenteriool
Maximale vergoeding

101,50
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Tarieven
Sport- en recreatievoorzieningen
2012
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Gemeente Zeist
Privaatrechtelijke tarieven

Tarieven Sport- en recreatievoorzieningen
accommodatie

berekeningsnorm

Sportvelden
(BTW niet van
toepassing)

20 personen per uur
SWE team per jaar
korting schoonhouden kleedkamers per uur
toeslag gebruik sportveld met overdekte zittribune per uur
vergoeding voor voetbalverenigingen per speelveld
per jaar voor zelfwerkzaamheid
zkv Tovers korting voor zelf voorzien in kleedaccomm. p/uur
sv Austerlitz, sc Patria, sv Zeist, korting voor zelf
voorzien in kleedaccommodatie per SWE-team per jaar
vv Jonathan, korting voor gedeetelijk zelf voorzien in
kleedaccommodatie per SWE-team per jaar

Atletiekbaan
(BTW niet van
toepassing)

Korting voor schoonhouden van kleedkamers per uur

Sporthallen
(tarieven incl btw)

37,5 personen per uur
niet-sportgebruik

Gymnastieklokalen
(tarieven incl btw)

14 personen per uur

Activiteiten
(BTW niet van
toepassing)

Lobbus

Baan: 40 personen per uur

Lobbus weekkaart
Lobbus busvervoer
Galm activiteiten

tarieven
2012
€

17,80
1.599,95
1,60
2,65
360,30
5,15
465,15
185,50
38,25
3,10
40,35
112,00
12,40

2,05
12,35
1,05
3,60
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Tarieven
Zwembad
2012
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Gemeente Zeist
Privaatrechtelijke tarieven

Tarieven Zwembad
incl.BTW
tarieven
2012
€
losse baden
recreatiebad volw.
recreatiebad jeugd
wedstrijdbad
dalurentarief
actieprijs
jeugdbuitenverblijven
kinderpartijtje Mister Goggles party
kinderen tot 1 jaar
Discozwemmen
Disco arrangement Mister Goggles party

4,25
3,55
3,20
3,20
2,15
2,90
9,10
gratis
4,15
10,10

meerbadenkaart
recreatiebad volw. 10 baden
recreatiebad jeugd 10 baden
recreatiebad gezin 10 baden
recreatiebad gezin 20 baden
wedstrijdbad 10 baden
wedstrijdbad 20 baden
persoonlijke jaarkaart
persoonlijke jaarkaart duplicaat
dalurenkaart 20 baden
zomerkaart persoonlijk 100 dagen
zomermaandkaart persoonlijk (30 dagen)
Discozwemmen 5 badenkaart
Discozwemmen 10 badenkaart

37,30
32,30
32,85
60,35
29,10
51,60
204,10
14,35
51,60
69,55
27,25
20,75
41,50

commercieel gebruik
wedstrijdbad per baan per uur
wedstrijdbad per uur
recreatiebad per uur
recreatie- en instructiebad per uur
totale accommodatie per uur
toezichthouder per uur

31,65
184,80
211,15
369,60
422,40
63,40

vergaderruimte per uur (sporthal)

12,95

Blad 94

BIJLAGEN

Gemeente Zeist
Privaatrechtelijke tarieven

Tarieven Zwembad
incl.BTW
tarieven
2012
€
doelgroepen
los bad begeleid
10-badenkaart begeleid
20-badenkaart begeleid
babyzwemmen los bad
babyzwemmen 10-badenkaart
zwangerschapszwemmen
zwangerschapszwemmen 5-badenkaart
Aquajoggen/Aquarobic los bad
Aquajoggen/Aquarobic 10-badenkaart
Aquavaria
Aquavaria 10-badenkaart
Aquazumba + aquajoggen combikaart 10x
Hart in beweging
Maandkaart vrouwenzwemmen

3,35
29,45
55,65
5,35
46,35
4,85
21,45
5,95
46,35
5,95
46,35
46,35
5,95
23,60

(incl. materiaal en vrijzwemmen)

zwemlessen
losse les
weekleskaart
maandleskaart
vakantiecursus
diplomazwemmen
inschrijfgeld zwemlessen
schoolzwemmen
losse les
zonnestudio
1 x 18 minuten
10 x 18 minuten
verenigingen
wedstrijdbad per uur
instructiebad per uur
instr + wedstr.bad per uur
instructiebad les per uur
wedstrijdbad per uur per baan
Extra uur toezichthouder per uur

4,85
9,50
33,40
26,95
10,75
8,05

2,50

6,40
53,80

76,50
70,60
117,65
101,10
17,60
63,40
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Tarieven
Figi-zalen
2012
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Tarieven Figi 2012

dagdelen

ochtend

middag

tarieven (incl.BTW)
2012
€
avond ochtend + middag +
middag
avond

gehele
dag

Amateurverenigingen/
andere door de
gemeente
aangewezen nonprofitgebruikers
(prijzen incl.b.t.w.)

Schouwburgzaal:
repetitie

104,00

104,00

104,00

104,00 104,00

104,00

uitvoering

558,00

558,00

558,00

558,00 697,00

810,00

repetitie

104,00

104,00

104,00

104,00 104,00

104,00

uitvoering
Derden

222,00

222,00

222,00

222,00 279,00

324,00

Schouwburgzaal

712,00

712,00

1.068,00

concertzaal

279,00

279,00

415,00

Concertzaal

(prijzen excl.b.t.w.)

1.068,00 1.328,00 1.620,00
415,00 519,00

632,00

Het tarief voor decor-opbouw en/of repetitie bedraagt 101,- ongeacht welke zaal en voor zowel een los
dagdeel, als voor een combinatie van dagdelen, mits op deze op dezelfde dag vallen.

