
De commissie bestuur alblasserdam van de gemeente Alblasserdam;

gelet op:
artikel 149 van de Gemeentewet

B E S L U I T:

1. De Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 en tarieventabel 2020 vast te 
stellen.
2. De verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020 en tarieventabel 
2020 vast te stellen.
3. De Verordening op de heffing en invordering van begrafenisrechten 2020 vast te stellen.
4. De Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020 vast te stellen.
5. De Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020 vast te 
stellen.
6. De Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020 vast te stellen.
7. De Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020 vast te stellen.
8. De Verordening op de heffing en invordering van marktgelden 2020 vast te stellen.
9. De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2020 vast te stellen.
10. De Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020 vast te stellen.

Alblasserdam, 10 december 2019



VERORDENING KWIJTSCHELDINGEN 

GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN 

HEFFINGEN 2020 
 

De raad van de gemeente Alblasserdam; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2019; 

 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, de Nadere regels kwijtschelding gemeentelijke en 

waterschapsbelastingen, alsmede artikel 28, eerste lid, onder b, van de Uitvoeringsregeling 

Invorderingswet 1990; 

 

overwegende dat het gewenst is om regels te stellen voor het verlenen van kwijtschelding van 

gemeentelijke belastingen en heffingen; 

 

besluit vast te stellen de: 

 

Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen en heffingen 2020 

 

Artikel 1. Uitgesloten van kwijtschelding 

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt geen kwijtschelding verleend voor: 

 de precariobelasting 2020; 

 de begrafenisrechten 2020; 

 de leges 2020; 

 de marktgelden 2020; 

 de toeristenbelasting 2020. 

 

Artikel 2. Percentage kosten van bestaan 

Bij de invordering van de volgende belastingen en heffingen wordt in afwijking van artikel 16, eerste en 

tweede lid, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 het percentage voor de berekening van de 

kosten van bestaan vastgesteld op 100 percent: 

 de onroerende-zaakbelastingen 2020; 

 de rioolheffing 2020; 



 de hondenbelasting 2020; 

 de afvalstoffenheffing 2020. 

 

  



Artikel 3. Kwijtschelding in geval van een natuurlijk persoon die een bedrijf of 

zelfstandig een beroep uitoefent 

Met betrekking tot een natuurlijke persoon die een bedrijf of zelfstandig een beroep uitoefent die een 

verzoek om kwijtschelding indient, is in plaats van de afdelingen 3 en 4 van hoofdstuk II van de 

Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 van overeenkomstige toepassing de afdeling 2 van hoofdstuk II 

van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, ten aanzien van de in artikel 2 genoemde belastingen en 

heffingen die geen (geheel of gedeeltelijk) verband houden met de uitoefening van dat bedrijf of beroep. 

 

Artikel 4. Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De ‘Verordening kwijtscheldingen 2019’, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2018, 

wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum van ingang van deze 

verordening, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor 

die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening kwijtscheldingen 2020’. 

3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 

4. De datum van ingang van deze verordening is 1 januari 2020, met dien verstande dat zij slechts 

van toepassing is op belastingaanslagen ter zake van het belastingjaar 2020. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Alblasserdam d.d. 17 december 2019 

 

 

 

 

De griffier,                                                De voorzitter,  

I.M. de Gruijter                                         J.G.A. Paans  

 



VERORDENING OP DE HEFFING EN 

INVORDERING VAN ONROERENDE-

ZAAKBELASTINGEN 2020 
 

De raad van de gemeente Alblasserdam;  

 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2019     ; 

 

gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t  

 

vast te stellen de: 

 

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2020 

 

Artikel 1 Belastbaar feit en belastingplicht 

1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden voor binnen de gemeente gelegen 

onroerende zaken twee directe belastingen geheven:  

a. een belasting 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 belasting 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 

basisregistratie kadaster 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.  

 

Artikel 4 Vrijstellingen 

1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten 

aanmerking gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel 

bedoelde waarde, de waarde van: 

a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede 

begrepen de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig 

aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als 

voedingsbodem te gebruiken; 

b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, voor 

zover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond; 

c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden 

van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met 

uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 

1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 

te stellen 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; 

n. gebouwde eigendommen met inbegrip van de ondergrond en ongebouwde eigendommen welke in 

hoofdzaak zijn bestemd voor de uitoefening van de activiteiten van verenigingen waarop in 

principe de ‘Algemene Subsidieverordening’ van de gemeente Alblasserdam van toepassing is. 

2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken 

voor de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft 

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht. 

3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 

gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak 

die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

 

Artikel 5 Belastingtarieven 

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt 

voor:  

a. de gebruikersbelasting 0,2650%; 

b. bij de eigenarenbelasting  

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1134 %; 

2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2988 %. 

2. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000,- blijft, wordt geen belasting geheven. 

3. Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele euro's. 

4. Voor bedragen tot € 9 ,- wordt geen aanslag opgelegd.  Voor de toepassing van de vorige volzin 

wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde belastingen of heffingen 

aangemerkt als één bedrag. 

 

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 moet de aanslag worden betaald 

uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.  

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van 

automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden 

betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het 

aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

Artikel 8 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019’, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 18 

december 2018, 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 eerste dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2020'. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Alblasserdam d.d. 17 december 2019 

 

 

 

 

De griffier,                                                De voorzitter,  

I.M. de Gruijter                                         J.G.A. Paans  

 



VERORDENING OP DE HEFFING EN 

INVORDERING VAN 

AFVALSTOFFENHEFFING 2020 
 

De raad van de gemeente Alblasserdam; 

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2019; 

 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 

 

b e s l u i t  

 

vast te stellen de: 

 

Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2020 

 

Artikel 1 Definities 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’: gebruik maken in de zin 

van artikel 15.33 Wet milieubeheer. 

 

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit 

1. Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 

15.33 van de Wet milieubeheer. 

2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening wordt geheven ter zake van het gebruik maken 

van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet 

milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

 

Artikel 3 Belastingplicht 

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden beoordeeld al dan 

niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten 



aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het 

inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

  



 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 

1. De belasting bedraagt per perceel voor: 

 

a.  
meerpersoonshuishoudens: € 358,00 

b.  éénpersoonshuishoudens € 298,00 

 

2. Bij de bepaling van het aantal personen dat het perceel gebruikt, als bedoeld in de onderdelen a en 

b van het eerste lid, wordt uitgegaan van de situatie op 1 januari van het belastingjaar, dan wel 

van de situatie bij aanvang van de belastingplicht. 

3. Onder een éénpersoonshuishouden wordt verstaan één persoon die alleen op één adres is 

ingeschreven. Meerdere personen die op één adres wonen, maar die wel een eigen huishouding 

voeren, worden niet aangemerkt als een éénpersoonshuishouden.  

 

Artikel 5 Belastingjaar 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 6 Wijze van heffing 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

 

Artikel 7 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 € 9,--.  

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 

gemeente verhuist en aldaar een ander perceel in gebruik neemt. 

5. Belastingbedragen van minder dan € 9,-- worden niet geheven. 

6. Voor de toepassing van de bepalingen in het derde en vijfde lid, wordt het totaal van op één 

aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen aangemerkt als één belastingbedrag. 

  



 

Artikel 8 Termijnen van betalen 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald 

uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.  

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van 

automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden 

betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het 

aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

 

 

Artikel 9 Inwerkingtreding en citeerartikel 

1. De ‘Verordening afvalstoffenheffing 2019’, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 

2018, 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 eerste dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening afvalstoffenheffing 2020'. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Alblasserdam d.d. 17 december 2019 

 

 

 

 

De griffier,                                                De voorzitter,  

I.M. de Gruijter                                         J.G.A. Paans  

 



VERORDENING OP DE HEFFING EN 

INVORDERING VAN 

BEGRAFENISRECHTEN 2020 
 

De raad van de gemeente Alblasserdam; 

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2019; 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet; 

 

 b e s l u i t 

 

vast te stellen de: 

  

Verordening op de heffing en invordering van Begrafenisrechten 2020 

 

Artikel 1 Definities 

1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Algemeen graf: 

een graf, keldergraf, urngraf en urnnis daaronder begrepen, bij de gemeente in beheer waarin 

gelegenheid wordt geboden tot het doen begraven van lijken; 

b. Begraafplaats: 

de algemene begraafplaats aan de Kerkstraat, en de daarbij behorende gronden en voorzieningen; 

c. Beheersverordening: 

verordening op het gebruik en beheer van de algemene begraafplaats van de gemeente 

Alblasserdam; 

d. Belanghebbende 

rechthebbende van een particulier graf of gebruiker van een algemeen graf; 

e. College:  

het college van burgemeester en wethouders; 

f. Particulier graf: 

een graf, gemetseld graf, keldergraf, urngraf en moslimgraf daaronder begrepen, waarvoor aan 

een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is verleend tot het doen begraven en 

begraven houden van lijken en/of het bijzetten en bijgezet houden van asbussen en het doen 

verstrooien van as; 

g. Gebruiker: 

de natuurlijke of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een algemeen graf, of 

algemene urnplaats is verleend, dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens 

plaats te zijn getreden; 



h. Gedenkteken: 

een grafsteen, liggende of staande zerk, sluitplaat of ander monument ter nagedachtenis aan een 

overledene; 

i. Grafbedekking: 

gedenktekens of vaste planten die op het graf of de urnplaats zijn geplaatst; 

j. Grafrecht: 

het uitsluitend recht op een particulier (urn)graf;  

k. Kindergraf: 

een algemeen graf bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen 

begraven van lijken van kinderen tot en met 11 jaar; 

l. Onderhoudsrecht: 

verplichte bijdrage in het onderhoud van de gehele begraafplaats, welke wordt berekend per graf 

en te voldoen door de gebruiker of rechthebbende van dat graf; 

m. Rechthebbende: 

de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is verleend op een particulier graf of 

op een particulier urngraf dan wel degene die redelijkerwijze geacht kan worden in diens plaats te 

zijn getreden; 

n. Strooiveld: 

een daartoe aangewezen plaats op de begraafplaats waar as van een overledene wordt verstrooid; 

o. Urngraf: 

een algemeen graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt gegeven tot het doen 

bijzetten van asbussen; dan wel een particulier graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon 

het uitsluitend recht is verleend tot het doen het bijzetten van asbussen; 

p. Urnnis: 

een algemene, gesloten nis in de urnmuur, bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt 

gegeven tot het doen bijzetten van asbussen; 

q. Urnplaats: 

een urngraf, een urnnis of een andere ruimte bij de gemeente in beheer, waarin gelegenheid wordt 

gegeven tot het doen bijzetten van asbussen; 

r. Wet: 

de Wet op de lijkbezorging en de daaruit voortvloeiende regelgeving. 

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt een stoffelijk overschot na crematie als een 

stoffelijk overschot en het bijzetten daarvan, in welke vorm ook, als begraven aangemerkt. 

 

Artikel 2 Aard van de heffing 

Op basis van deze verordening worden, onder de naam begrafenisrechten, rechten geheven ter bestrijding 

van de kosten van aanleg, onderhoud en beheer van de algemene begraafplaats, alsmede voor het 

verrichten van de diensten als in deze verordening omschreven. 

 

Artikel 3 Definities 

De graven worden onderscheiden in: 



a. particuliere graven, ten aanzien waarvan voor 1 januari 1969 aan de rechthebbende voor 

onbepaalde tijd het recht is verleend om met uitsluiting van anderen daarin stoffelijke 

overschotten te doen begraven; 

b. particuliere graven, ten aanzien waarvan aan de rechthebbende voor bepaalde tijd het recht is 

verleend om met uitsluiting van anderen daarin stoffelijke overschotten te doen begraven; 

1. ten behoeve van de wettelijk verplichte grafrusttermijn van 10 jaar wordt de uitgiftetermijn met 

het daartoe benodigde aantal jaren verlengd. 

2. de uitgiftetermijn kan op verzoek van de rechthebbende telkens met een termijn van tien jaren 

worden verlengd. Het verzoek om deze termijn te verlengen kan ingediend worden vanaf twee jaar 

vóór het verstrijken van de lopende termijn tot uiterlijk het moment van verstrijken van de lopende 

termijn; 

c. algemene graven, waaronder worden verstaan alle overige graven, naar de in artikel 4, vijfde lid, 

van de Beheersverordening gemaakte onderverdeling; 

d. onder algemene graven en particuliere graven worden tevens begrepen algemene en particuliere 

urnplaatsen. 

 

Artikel 4 Tarieven 

De begrafenisrechten bedragen: 

A. uitsluitend recht 20 jaar bij uitgifte van een particulier graf, als bedoeld in artikel 3.b.: 

1.  a.  bij uitgifte voor het begraven van 2 stoffelijke overschotten € 1.800,00 

 b.  bij wijzigen van het uitsluitend recht indien in een graf met 2 

graflagen een derde stoffelijk overschot wordt bijgezet, per 

ontbrekend jaar tot einde lopende termijn 

€ 40,00 

2.  
 

bij uitgifte voor het begraven van 3 stoffelijke overschotten € 2.600,00 

3.  
 

toeslag bij uitgifte grafruimte t.b.v. plaatsing grafkelder € 440,00 

4.  
a.  bij uitgifte voor het plaatsen van 2 asbussen € 900,00 

 b.  bij wijzigen uitsluitend recht van 2 naar 3 posities indien een 

derde asbus wordt bijgezet, per ontbrekend jaar tot einde 

lopende uitgiftetermijn 

€ 19,00 

5.  
 

bij uitgifte uitsluitend recht voor plaatsing van 3 asbussen € 1.300,00 

 

B. voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf: 

1.  
 ten behoeve van de grafrusttermijn, als bedoeld in artikel 3, 

onder b.1 

 

 a.  per ontbrekend jaar 5% van het van toepassing zijnde tarief 

in Artikel 4, A 

 



2.   verlengen 10 jaar, als bedoeld in artikel 3, onder b.2;  

 a.  indien het graf bestemd is voor het begraven van 2 stoffelijke 

overschotten 

€ 1.180,00 

 b.  
indien het graf bestemd  is voor het begraven van 3 

stoffelijke overschotten 

€ 1.500,00 

 c.  indien het graf bestemd is voor plaatsing van 2 asbussen € 525,00 

 
d.  

indien het graf bestemd is voor plaatsing van 3 asbussen € 750,00 

 

C. voor het begraven van een stoffelijk overschot op werkdagen tussen 09.00 en 16.00 uur: 

1.  a.  voor begraving in een particulier graf € 1.340,00 

 
b.  voor begraving in een algemeen keldergraf € 324,00 

 
c.  voor bijzetting asbus in een algemeen urngraf  of urnmuur € 185,00 

 
d.  voor bijzetting asbus in een particulier urngraf € 270,00 

2.  
 De onder C.1. genoemde rechten worden verminderd, indien 

het een begraving of bijzetting van een stoffelijk overschot 

van een kind betreft, tot 

 

 
a.  van één tot twaalf jaar 50% 

 
b.  beneden één jaar of een doodgeboren kind 25% 

3.  
 De onder C.1. genoemde rechten worden verhoogd met:  

 
a.  bij begraving op maandag t/m vrijdag tussen 07.00 en 09.00 

uur en tussen 16.00 en 20.00 uur, en op zaterdag tussen 

09.00 en 16.00 uur 

25% 

 
b.  bij begraving buiten bovengenoemde tijden en op zaterdag, 

zondag of feestdag 

100% 

De genoemde verhogingen zijn niet verschuldigd, indien de burgemeester het begraven in het belang van 

de openbare orde of gezondheid gelast. 

 

D. Opgraven en/of herbegraven 

1.   voor het opgraven van een stoffelijk overschot of 

overblijfselen van een stoffelijk overschot anders dan op 

rechterlijk bevel 

€ 525,00 

2.  
 voor het herbegraven van een opgegraven stoffelijk 

overschot of overblijfselen van een stoffelijk overschot, tenzij 

het herbegraven geschiedt na een opgraving op rechterlijk 

bevel 

€ 525,00 

3.  
 het op verzoek van de rechthebbende ruimen van een 

particulier graf 

€ 820,00 



4.  
 het opgraven, verzamelen en op de onderste graflaag 

herbegraven van de overblijfselen van één of meer stoffelijke 

overschotten in een particulier graf (schudden) 

€ 820,00 

Indien voor het transport van de overblijfselen van één of meer stoffelijke overschotten anders dan een 

eenvoudige beenderenkist noodzakelijk is, is deze kist niet inbegrepen in bovengenoemde tarieven.  

E. Grafbedekkingen 

1.  
leges vergunningaanvraag t.b.v. plaatsen van een 

gedenkteken op een graf 

€ 130,00 

2.  
Wegnemen en herplaatsen van grafbedekking op een 

particulier graf t.b.v. begrafenis 

 

a. 
 door gemeentepersoneel € 225,00 

b.  
het houden van toezicht daarop, indien de genoemde 

werkzaamheden niet of deels door gemeentepersoneel 

worden verricht 

€ 160,00 

 

F. Onderhoudsrecht, jaarlijks of afkoop tot einde lopende uitgiftetermijn 

1.   Algemeen graf  

 
a.  jaarlijks onderhoudsrecht; of, bij afkoop, per ontbrekend jaar € 95,00 

 
b.  afkoop 20 jaar voor gehele uitgiftetermijn € 1.710,00 

 
c.  afkoop resterende jaren tot einde uitgiftetermijn, per 

ontbrekend jaar 

€ 95,00 

2.  
 Particulier graf  

 
a.  jaarlijks onderhoudsrecht; of, bij afkoop, per ontbrekend jaar € 135,00 

 
b.  afkoop 20 jaar bij eerste uitgifte € 2.430,00 

 
c.  afkoop resterende jaren tot einde uitgiftetermijn, per 

ontbrekend jaar 

€ 135,00 

 

G.  
 Voor het verstrooien van as op een daartoe aangewezen veld € 90 

 

Artikel 5 Belastingplicht 

De rechten worden geheven van degene op wiens verzoek dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt 

verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. 

 

Artikel 6 Belastingjaar 

1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het 

kalenderjaar. 



2. Met betrekking tot de rechten genoemd in artikel 4 onder F. is het belastingtijdvak gelijk aan de 

periode waarvoor wordt afgekocht.  

 

Artikel 7 Wijze van heffing 

1. De rechten, bedoeld in artikel 4 onder F.1.en F.2. worden geheven bij wege van aanslag. 

2. Andere rechten als die bedoeld in lid 1 worden geheven door middel van een gedagtekende 

kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door 

toezending of uitreiking van de kennisgeving aan de belastingschuldige bekend gemaakt.  

 

Artikel 8  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks 

verschuldigde rechten 

1. De onderhoudsrechten, als bedoeld in artikel 4 onder F. zijn verschuldigd bij de aanvang van het 

belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de eerste helft van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten bedoeld 

in artikel 4 onder F. verschuldigd voor het gehele belastingjaar.  

3. Indien de belastingplicht in de tweede helft van het belastingjaar aanvangt, zijn de rechten 

bedoeld in artikel 4 onder F. verschuldigd voor de helft van de voor dat jaar verschuldigde rechten. 

4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar wijzigt, bestaat aanspraak op ontheffing 

voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar verschuldigde onderhoudsrecht als er in dat 

jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag 

van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,--. 

5. Belastingbedragen van minder dan € 9,-- worden niet geheven. 

6. Voor de toepassing van de bepalingen in het vierde en vijfde lid, wordt het totaal van op één 

aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen aangemerkt als één belastingbedrag. 

 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten 

Andere rechten dan die bedoeld in artikel 4 onder F. zijn verschuldigd bij de aanvang van de 

dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.  

 

Artikel 10 Termijnen van betaling 

1. De rechten, bedoeld in artikel 4 onder F.1.a. en F.2.a. moeten, in afwijking van artikel 9, eerste lid, 

van de Invorderingswet 1990, worden voldaan uiterlijk drie maanden na dagtekening van het 

aanslagbiljet. In afwijking hiervan geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van 

automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden 

betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het 

aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

2. Andere rechten als die bedoeld in artikel 4 onder F.1.a. en F.2.a. moeten, in afwijking van artikel 9, 

eerste lid, van de Invorderingswet 1990, worden betaald binnen 1 maand na de dagtekening van 

de schriftelijke kennisgeving.  

 



  



Artikel 11 Overgangsbepaling 

De bepalingen, bedoeld in artikel 4 onder F.2.a. zijn niet van toepassing op de particuliere graven ten 

aanzien van welke voor de gemeente op 1 januari 1969 krachtens een schenkingsovereenkomst naar 

burgerlijk recht een verplichting tot onderhoud bestaat. 

 

 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De ‘Verordening begrafenisrechten 2019’, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2018, 

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 eerste dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening begrafenisrechten 2020’. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Alblasserdam d.d. 17 december 2019, 

 

 

 

 

De griffier,                                               De voorzitter,  

I.M. de Gruijter                                         J.G.A. Paans  

 



 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN 

INVORDERING VAN 

HONDENBELASTING 2020 
De raad van de gemeente Alblasserdam; 

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2019; 

 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t  

 

vast te stellen de: 

 

Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2020 

 

Artikel 1 Belastbaar feit 

Onder de naam ‘hondenbelasting’ wordt een directe belasting geheven terzake 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 232, vierde lid, onderdeel a, van de Gemeentewet bedoelde 

gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

 

Artikel 3 Vrijstellingen 

1. In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes 

bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen, dan 

wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is 

aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren. 

2. De belasting wordt niet geheven voor honden: 

a. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een blind 

persoon worden gehouden; 



 

 

b. die zijn opgeleid tot en dienen als assistentiehond en in hoofdzaak als zodanig door een 

gehandicapt persoon worden gehouden; 

c. die verblijven in een hondenasiel; 

d. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een inrichting als 

bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren; 

e. die jonger zijn dan twee maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing 

De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. 

 

Artikel 5 Belastingtarief 

 

a.  De belasting bedraagt per belastingjaar Per hond € 85,20 

b.  In afwijking van het eerste lid bedraagt 

de belasting voor honden, gehouden in 

een kennel, per belastingjaar, per kennel  

Voor de toepassing van de vorige volzin 

wordt onder een kennel verstaan een 

inrichting als bedoeld in artikel 3.7, 

eerste lid, van het Besluit houders van 

dieren, bestemd en gebruikt voor het 

fokken van honden voor de verkoop of 

aflevering van nakomelingen. 

per jaar € 426,00 

c.  Het tweede lid blijft buiten toepassing 

indien de belastingplichtige schriftelijk 

verzoekt de verschuldigde belasting vast 

te stellen naar het werkelijke aantal 

honden indien blijkt dat dit bedrag lager 

is dan het op voet van het twee lid 

bepaalde bedrag. 

  

 

Artikel 6 Belastingjaar 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 7 Wijze van heffing 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

 



 

 

Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang 

van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, 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, 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 het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 9,--.  

4. Belastingbedragen van minder dan € 9,-- worden niet geheven. 

5. Voor de toepassing van de bepalingen in het derde en het vierde lid, wordt het totaal van op één 

aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen aangemerkt als één belastingbedrag.  

 

Artikel 9 Termijnen van betalen 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald 

uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.  

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van 

automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden 

betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het 

aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeerartikel 

1. De ‘Verordening hondenbelasting 2019’, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2018, 

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 eerste dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening hondenbelasting 2020'. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Alblasserdam d.d. 17 december 2019, 

 

 

 

 

De griffier,                                               De voorzitter,  

I.M. de Gruijter                                         J.G.A. Paans  

 



 

 

 



 

 

TARIEVENTABEL BEHORENDE BIJ DE 

VERORDENING OP DE HEFFING EN 

INVORDERING VAN LEGES 2020 
 

Titel 1 Algemene dienstverlening 

 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

1.1. Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, 

registratie van een partnerschap of het omzetten van een 

geregistreerd partnerschap in een huwelijk: 

 

1.1.1 Zonder toespraak in de trouwzaal of een andere door de 

gemeente toegewezen ruimte: 

 

1.1.1.1 dinsdag om 09:00 uur en 09:30 uur: Gratis 

1.1.1.2 maandag en woensdag tot en met vrijdag tussen 09:00 – 17:00 

uur: 

€ 215,00 

1.1.1.3 dinsdag tussen 09:30 – 17:00 uur: € 215,00 

1.1.2 Met toespraak in de trouwzaal of een andere door de gemeente 

toegewezen ruimte: 

 

1.1.2.1 maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur: € 338,25 

1.1.2.2 N.v.t. N.v.t. 

1.1.2.3 zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur: € 774,25 

1.1.2.4 N.v.t. N.v.t. 

1.1.2.5 N.v.t. N.v.t. 

1.1.3 Met toespraak op een locatie van uw eigen keuze:  

1.1.3.1 maandag tot en met vrijdag tussen 09:00 en 17:00 uur: € 438,25 

1.1.3.2 N.v.t. N.v.t. 



 

 

1.1.3.3 zaterdag tussen 10:00 en 16:00 uur: € 874,25 

1.1.3.4 N.v.t. N.v.t. 

1.1.3.5 N.v.t. N.v.t. 

1.1.4 Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk, registratie van 

een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd 

partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van 

artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek bedraagt: 

€ 195,50 

1.1.5 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of 

registratieboekje in: 

 

1.1.5.1 een trouwboekje, partnerschapsboekje of duplicaat: € 24,50 

1.1.5.2 een trouwboekje of duplicaat in luxe uitvoering: € 41,65 

1.1.6 Het tarief bedraagt:  

1.1.6.1 voor het fungeren van een gemeenteambtenaar als getuige bij 

een huwelijksvoltrekking of een partnerschapsregistratie, per 

ambtenaar per huwelijksvoltrekking of partnerschapsregistratie: 

€ 16,10 

1.1.6.2 voor het reserveren van extra tijd bij de voltrekking, per 30 

minuten: 

€ 50,00 

1.1.7 Wijziging of afzegging  

1.1.7.1 Geeft u binnen 4 weken voor de geplande datum een wijziging 

door, dan wordt het tarief voor de voltrekking verhoogd met: 

€ 79,50 

1.1.7.2 Zegt u binnen 4 weken voor de geplande datum de voltrekking af, 

dan betaalt u: 

€ 79,50 

1.1.8 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. 

 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 

1.2.  Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten 

behoeve van een aanvraag: 

 



 

 

1.2.1 van een nationaal paspoort:  

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of 

ouder is: 

€ 73,23 

1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd 

van 18 jaar nog niet heeft bereikt: 

€ 55,37 

1.2.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden 

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 

1.2.1 (zakenpaspoort): 

 

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of 

ouder is: 

€ 73,23 

1.2.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd 

van 18 jaar nog niet heeft bereikt: 

€ 55,37 

1.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond 

van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander 

wordt behandeld (faciliteitenpaspoort): 

 

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of 

ouder is: 

€ 73,23 

1.2.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd 

van 18 jaar nog niet heeft bereikt: 

€ 55,37 

1.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument 

voor vreemdelingen: 

€ 55,37 

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:  

1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of 

ouder is: 

€ 58,31 

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd 

van 18 jaar nog niet heeft bereikt: 

€ 30,73 

1.2.6 Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 

1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde 

leges vermeerderd met een bedrag van: 

€ 49,86 



 

 

1.2.7 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5.2, 

worden voor het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van 

het document, per bezorgd document, verhoogd met: 

€ 4,95 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een 

rijbewijs: 

€ 40,65 

1.3.2 Het tarief voor de afgifte van een rijbewijs zoals bedoeld in het 

eerste lid, wordt, bij een aanvraag in verband met beschadiging 

of vermissing van een eerder afgegeven rijbewijs vermeerderd 

met: 

€ 29,50 

1.3.3 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een 

spoedlevering verhoogd met: 

€ 34,10 

1.3.4 De tarieven genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt voor het op 

verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document, per 

bezorgd document, verhoogd met: 

€ 4,95 

 

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen 

1.4.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van inlichtingen of het afgeven van een afschrift, uit 

de Basisregistratie personen, voor zover niet elders in titel 1 

vermeld: 

€ 11,30 

1.4.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

het verstrekken van inlichtingen uit de Basisregistratie personen 

bedraagt per verstrekking: 

 

1.4.2.1 betreffende door de aanvrager niet met namen en/of adressen 

aangeduide personen, of groepen van personen ten behoeve 

waarvan één of meer kaartverzamelingen en/of registers geheel 

of gedeeltelijk visueel moeten worden doorlopen per 30 minuten 

of gedeelte daarvan: 

€ 52,20 



 

 

1.4.2.2 betreffende door de aanvrager niet met namen en/of adressen 

aangeduide personen, ten behoeve waarvan de bestanden van de 

Basisregistratie personen geheel of gedeeltelijk langs 

elektronische weg moeten worden gelezen: 

 

1.4.2.2.1 voor de eerste honderd inlichtingen: € 88,65 

1.4.2.2.2 vermeerderd per inlichting 

voor de      101e tot en met de   1.000e met: 

voor de   1.001e tot en met de   2.000e met: 

voor de   2.001e tot en met de   4.000e met: 

voor de   4.001e tot en met de   7.000e met: 

voor de   7.001e tot en met de 10.000e met: 

voor de 10.001e en volgende met: 

 

€ 0,75 

€ 0,50 

€ 0,30 

€ 0,20 

€ 0,10 

€ 0,05 

1.4.3 voor het vooraf informeren van de geselecteerde personen en het 

bieden van gelegenheid geen toestemming te verlenen tot de 

gegevensverstrekking per geselecteerde persoon: 

€ 3,15 

1.4.4 De in dit hoofdstuk bedoelde leges worden, indien de dienst 

daadwerkelijk is verricht, ook geheven als de gevraagde inlichting 

niet leidt tot het door de aanvrager beoogde doel of als geen 

inlichting zoals gewenst kan worden verstrekt. 

 

1.4.5 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

afgeven van een afschrift van de persoonslijst uit de 

Basisregistratie personen bedragen: 

€ 11,30 

 

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  

€ 11,30 

 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens 



 

 

1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet 

bescherming persoonsgegevens: 

 

1.6.1.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:  

1.6.1.1.1 ten hoogste 100 pagina’s, per pagina € 0,25 

 met een maximum per bericht van € 5,00 

1.6.1.1.2 meer dan 100 pagina’s € 22,50 

1.6.1.2 bij verstrekking anders dan op papier € 5,00 

1.6.2 Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 

1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden 

gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd. 

 

1.6.1.3 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de 

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 

€ 22,50 

1.6.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet 

als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming 

persoonsgegevens 

€ 4,50 

 

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken 

1.7.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van: 

 

1.7.1.1 een afschrift van de gemeentebegroting € 75,05 

1.7.1.2 een afschrift van de gemeenterekening € 66,75 

1.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag 

 

1.7.2.1 tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:  

1.7.2.1.1 op de verslagen van de raadsvergaderingen € 44,45 

1.7.2.1.2 op de stukken behorende bij de commissie- en 

raadsvergaderingen 

€ 222,45 

1.7.2.1.3 op de verslagen van de vergaderingen van een raadscommissie € 33,35 



 

 

1.7.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van: 

 

1.7.3.1 een afschrift van een gemeentelijke belastingverordening € 12,65 

1.7.3.2 een afschrift van de Algemene plaatselijke verordening € 73,30 

1.7.3.3 een afschrift van de bouwverordening € 110,05 

1.7.3.4 een exemplaar van een ander dan onder 1.7.3.1/3.2/3.3 

genoemde verordening 

€ 23,25 

 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

1.8.1.1 tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals 

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart 

behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, 

structuurplan of stadsvernieuwingsplan: 

 

1.8.1.1.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde: € 0,80 

1.8.1.1.2 in formaat A3: € 1,30 

1.8.1.2 tot het verstrekken van een lichtdruk of fotokopie van een plan, 

zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, 

wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 

1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan groter dan A3, 

per dm2 lichtdruk: 

 

 

€ 5,00 

1.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel 

uit: 

 

1.8.2.1 de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke 

basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet 

basisregistraties adressen en gebouwen: 

€ 13,20 

1.8.2.2 de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet: € 13,20 

1.8.2.3 de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van 

de Monumentenwet 1988: 

€ 103,00 



 

 

1.8.2.4 het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in 

artikel 20 van de Monumentenwet 1988: 

€ 103,00 

1.8.2.5 het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke 

beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het 

verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als 

bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid 

publiekrechtelijke beperkingen: 

€ 13,20 

1.8.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van kopieën van: 

 

1.8.3.1 het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres: € 13,20 

1.8.3.2 het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of 

delen daarvan, per gelegde relatie: 

€ 13,20 

1.8.3.3 het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per 

adrescoördinaat: 

€ 13,20 

1.8.4 Huisnummering  

1.8.5.1 De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

vaststellen van aparte huisnummers voor zonder vergunning te 

verzelfstandigen onderdelen van een bestaand bouwwerk 

bedragen: 

€ 185,00 

 vermeerderd met per vastgesteld huisnummer: € 30,85 

 met een maximum van: € 1.237,00 

 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken 

1.9 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot afgifte van: 

 

1.9.1 een verklaring omtrent het gedrag: € 41,35 

1.9.2 een legalisatie van een handtekening: € 11,30 

1.9.3 een bewijs van in leven zijn (in de Nederlandse taal): € 11,30 

1.9.4 tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie: € 3,35 



 

 

 

 

 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentearchief 

1.10.1 Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in 

de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder 

daaraan besteed kwartier: 

€ 25,00 

1.10.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van een afschrift of fotokopie van een 

in het gemeentearchief berustend stuk: 

 

1.10.2.1 voor de eerste pagina: € 0,30 

1.10.2.2 voor de volgende pagina’s, per pagina: € 0,60 

1.10.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van een uittreksel uit een in het 

gemeentearchief berustend stuk: 

€ 13,20 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 

1.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

1.11.1 tot het verkrijgen van een voorrangsverklaring als bedoeld in 

artikel 2.1.1 van de huisvestingsverordening gemeente 

Alblasserdam 

€ 64,80 

 

Hoofdstuk 12 Leegstandwet 

1.12 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

1.12.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van 

leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van 

de Leegstandwet: 

€ 95,70 



 

 

1.12.2 tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van 

woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de 

Leegstandwet: 

€ 47,85 

 

 

Hoofdstuk 13 Gemeentegarantie 

1.13 Niet van toepassing  

 

Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen 

1.14 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om: 

 

1.14.1 inschrijving op de wachtlijst: € 35,00 

1.14.2 verlenging van de inschrijving: € 20,00 

 

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 

1.15 Niet van toepassing  

 

Hoofdstuk 16 Kansspelen 

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als 

bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen: 

 

1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat: € 56,50 

1.16.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer 

kansspelautomaten, voor de eerste kansspelautomaat: 
€ 56,50 

 en voor iedere volgende kansspelautomaat: € 22,50 

1.16.1.3 voor één kansspelautomaat, welke vergunning geldt voor een 

periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd: 
€ 226,50 



 

 

1.16.1.4 voor twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt 

voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, 

voor de eerste kansspelautomaat: 

€ 226,50 

 en voor iedere volgende kansspelautomaat: € 90,50 

1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 

artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning): 

€ 30,15 

Hoofdstuk 17 Telecommunicatie 

1.17.1 Het basistarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent 

plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als 

bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet: 

€ 363,75 

1.17.2 Het basistarief in onderdeel 1.17.1 wordt voor een sleuflengte:   

1.17.2.1 Van 10 – 199 meter, per strekkende meter verhoogd met: € 3,65 

1.17.2.2 Van 200 – 9.999 meter, per strekkende meter verhoogd met: € 2,10 

1.17.2.3 10.000 meter en langer, per strekkende meter verhoogd met: € 1,75 

1.17.3 Het in 1.17.1 genoemde bedrag wordt:   

1.17.3.1 Indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden 

tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de 

aanbieder van het netwerk, verhoogd met: 

€ 181,90 

1.17.3.2 Indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status 

van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de 

voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan 

de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter 

zake door het college van burgermeester en wethouders is 

opgesteld; 

 

1.17.4 Indien een begroting als bedoeld in als bedoeld in 1.17.3.2 is 

uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de 

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager 

ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 

werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

 



 

 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 

1.18 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

1.18.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van 

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover 

noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van 

bijzondere transporten 

€ 62,80 

1.18.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van 

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 anders dan 

bedoeld in onderdeel 1.18.1 

€ 25,30 

1.18.3 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 

van de Regeling voertuigen 
€ 45,95 

1.18.4 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld 

in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer (BABW) 

€ 50,80 

1.18.5 tot het wijzigen of verstrekken van een duplicaat van een 

gehandicapten-parkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het 

Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 

€ 10,75 

1.18.6 het tarief als bedoeld onder 1.18.4 wordt vermeerderd met de 

kosten voor de vereiste medische keuring, als volgt: 
  

1.18.6.1 in geval van een standaard medische keuring € 81,05 

1.18.6.2 in geval van een uitgebreide medische keuring € 159,05 

1.18.6.3 indien de aanvrager zonder voorafgaand bericht van verhindering 

niet verschijnt voor de medische keuring als bedoeld onder 

1.18.6.1 en 1.18.6.2 worden de administratiekosten in rekening 

gebracht van 

€ 81,05 

1.18.6.4 indien de keuringsarts door verzuim van de aanvrager 

genoodzaakt is het medisch dossier op te vragen bij een arts of 

specialist wordt het tarief als bedoeld onder 1.18.6.1 en 1.18.6.2 

vermeerderd met 

€ 85,05 



 

 

1.18.6.5 indien de keuringsarts een huisbezoek bij de aanvrager moet 

afleggen wordt het onder 1.18.6.1 en 1.18.6.2 genoemde tarief 

vermeerderd met 

€ 71,80 

1.18.7.1 voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats wanneer er 

een parkeervak beschikbaar is 
€ 140,00 

1.18.7.2 wanneer er geen parkeervak beschikbaar is worden de kosten 

voor de aanleg van een gehandicaptenparkeerplaats zoals 

genoemd in het vorige lid verhoogd met 
€ 250,00 

1.18.7.3 voor de plaatsing van een aanduiding bord bij een 

gehandicaptenparkeerplaats 
€ 315,00 

1.18.7.4 voor het wijzigen of verplaatsen  van een kentekenbord bij een 

gehandicaptenparkeerplaats 
€ 50,00 

 

Hoofdstuk 19 Luchtfoto's 

1.19 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag:   

1.19.1 tot het verkrijgen van een afdruk van een luchtfoto tot een 

afmeting van maximaal A3 formaat, geprint op een 

kleurenprinter, op gewoon papier, bedraagt: 

  

1.19.1.1 Op formaat A4: € 15,25 

1.19.1.2 Op formaat A3: € 20,50 

1.19.2 tot het verkrijgen van een afdruk van een luchtfoto tot een 

afmeting van maximaal A0 formaat, geprint op een 

kleurenprinter, op gewoon papier, bedraagt: 

  

1.19.2.1 Op formaat A2: € 15,25 

1.19.2.2 Op formaat A1: € 20,50 

1.19.2.3 Op formaat A0: € 50,25 

1.19.3 tot het verkrijgen van een digitale luchtfoto (1.000 * 500 meter) 

in ECW formaat, bedraagt per stuk: 
€ 102,00 

 



 

 

Hoofdstuk 20 Nvt 

 

Hoofdstuk 21 Diversen 

1.21.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van: 

 

1.21.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet 

elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief 

is opgenomen, per pagina: 

€ 3,66 

1.21.1.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover 

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke 

regeling een tarief is opgenomen: 

 

1.21.1.2.1 per pagina op papier van A4-formaat: € 0,66 

1.21.1.2.2 per pagina op papier van een ander formaat: € 0,88 

1.21.1.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de 

in de onderdelen 1.19.1.1 en 1.19.1.2 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: 

€ 16,74 

 vermeerderd met: € 16,74 

 voor elke m2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of 

lichtdruk de 1 m2 te boven gaat; 

 

1.21.1.4 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in 

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 

opgenomen: 

€ 20,02 

1.21.1.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager 

moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in 

deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 

opgenomen, per pagina: 

€ 9,85 

1.21.2 het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor het digitaal verstrekken van: 

 

1.21.2.1 Bouwtekeningen of bouwdossiers per kwartier arbeid: € 27,35 



 

 

 

 

  



 

 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 

 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 

2.1.1 Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  

2.1.1.1 aanlegkosten:  

 de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 

Uniforme Administratieve voorwaarden voor de uitvoering van 

werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; 

Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover 

deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de 

aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het 

aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de 

omzetbelasting daarin niet begrepen, en indien de werken of 

werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid 

geschieden de prijs die aan een derde in het economische verkeer 

zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de 

werken of de werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking 

heeft, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen; 

 

2.1.1.2 bouwkosten:  

 de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 

Uniforme Administratieve voorwaarden voor de uitvoering van 

werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012; 

Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk, of voor zover 

deze ontbreekt, een raming van de kosten die voortvloeien uit de 

aangegane verplichtingen voor de fysieke realisatie (het bouwen) 

van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet begrepen, en 

indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid 

geschiedt de prijs die aan een derde in het economische verkeer 

zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het 

bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de 

omzetbelasting daarin niet inbegrepen; 

 

2.1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

2.1.1.4 In afwijking van artikel 2.1.1.2 geldt als grondslag voor de 

vaststelling van de bouwkosten voor een tijdelijk bouwwerk: 

 



 

 

2.1.1.4.1 indien het een bouwwerk betreft dat qua constructie niet bedoeld 

is om verplaatsbaar te zijn, de aannemingssom dan wel een 

raming van de bouwkosten vastgesteld als omschreven in artikel 

2.1.1.2; 

 

2.1.1.4.2 indien het een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie 

bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de plaatsingskosten 

vermeerderd met de huurkosten van het bouwwerk berekend over 

de beoogde instandhoudingtermijn. Deze kosten zijn exclusief de 

omzetbelasting; 

 

2.1.1.4.3 indien het niet een gehuurd bouwwerk betreft dat qua constructie 

bedoeld is om verplaatsbaar te zijn, de som van de 

plaatsingskosten en de aanschaf-, leverings- en (ver)bouwkosten 

van het bouwwerk. Deze kosten zijn exclusief de omzetbelasting. 

 

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn 

omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de 

Wabo bedoeld. 

 

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo 

zijn omschreven en die betrekking hebben op activiteiten 

waarvoor het toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is 

uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk 

voorschrift bedoeld. 

 

 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag 

2.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag 

om vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag in verband met het 

verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het 

kader van de Wabo vergunbaar is: 

 

2.2.1 indien de projectkosten minder dan € 10.000 bedragen: € 103,38 

2.2.2 indien de projectkosten € 10.000 tot € 50.000 bedragen: € 206,77 

2.2.3 indien de projectkosten € 50.000 tot € 100.000 bedragen: € 310,15 

2.2.4 indien de projectkosten € 100.000 tot € 500.000 bedragen: € 413,53 



 

 

2.2.5 indien de projectkosten € 500.000 of meer bedragen: € 516,92 

 Dit bedrag wordt verhoogd met € 115 voor de toetsing aan de 

welstandcriteria.  

 

2.2.6 Indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning voor 

hetzelfde project als waarvoor een vooroverleg/beoordeling 

conceptaanvraag is ingediend, in behandeling wordt genomen, 

worden de daarvoor te heffen leges met deze leges verrekend, op 

de € 100 na. Indien binnen 26 weken na de beoordeling van de 

conceptaanvraag geen aanvraag wordt ingediend voor dit project, 

wordt geen teruggaaf van de geheven leges verleend. 

 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som 

van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of 

handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en 

waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges 

voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten 

worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig 

het bepaalde in dit hoofdstuk. In afwijking van de vorige volzin 

kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een 

legesbedrag worden gevorderd. Aan de bouwkosten wordt een 

maximum verbonden van € 15.000.000,00. 

 

   

2.3.1 Bouwactiviteiten  

2.3.1.1 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: 

29,17 ‰ 

 van de bouwkosten, met een minimum van: € 72,42 

   

 Welstandstoets  



 

 

2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het 

tarief, indien daarvoor een advies van de welstandscommissie 

noodzakelijk is; 

 

2.3.1.2.1 Indien de bouwkosten minder dan € 4.000 bedragen € 63,45 

2.3.1.2.2 Indien de bouwkosten € 4.000 tot € 25.000 bedragen € 59,08 

 vermeerderd met 2,30 ‰ van de bouwkosten  

2.3.1.2.3 Indien de bouwkosten € 25.000 tot € 120.000 bedragen € 88,61 

 vermeerderd met 1,27 ‰ van de bouwkosten   

2.3.1.2.4 Indien de bouwkosten € 120.000 tot € 230.000 bedragen € 141,12 

 vermeerderd met 1,27 ‰ van de bouwkosten  

2.3.1.2.5 Indien de bouwkosten € 230.000 tot € 455.000 bedragen € 300,85 

 vermeerderd met 0,69 ‰ van de bouwkosten  

2.3.1.2.6 Indien de bouwkosten € 455.000 of meer € 567,79 

 vermeerderd met 0,284 ‰ van de bouwkosten  

2.3.1.2.7 De legeskosten worden naar boven afgerond op € 5,00 

   

 Verplicht advies agrarische commissie  

2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, 

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel 

bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig 

is en wordt beoordeeld. In zijn geheel doorberekend aan de 

aanvrager 

 

   

 Achteraf ingediende aanvraag  

2.3.1.4 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: 

165% 

 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.  



 

 

   

2.3.2 Aanlegactiviteiten  

2.3.2.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 

onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

€ 675,60 

2.3.2.2 Aan het verlenen van een aanlegvergunning, waarvoor bij een 

externe deskundige advies moet worden ingewonnen, wordt, 

wegens de daaraan verbonden kosten, het onder 2.3.2.1 

bedoelde tarief verhoogd met de kosten van deze externe 

advieskosten tot een maximum van € 15.000,00. Deze kosten 

worden voorafgaand het inwinnen van externe advies door de 

gemeente schriftelijk medegedeeld aan de aanvrager. Indien de 

aanvrager niet akkoord gaat met de kosten van externe 

advisering moet hij dit binnen 10 werkdagen na dagtekening van 

de hiervoor genoemde schriftelijke mededeling aan de gemeente 

meedelen. Het externe advies wordt dan niet door de gemeente 

ingewonnen. Het ontbreken van een extern advies heeft tot 

gevolg dat verdere beoordeling van de aanvraag niet plaatsvindt. 

 

   

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een 

bouwactiviteit 

 

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 

c, van de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt 

het tarief, onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1 

verhoogd met: 

 

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo 

wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 

€ 437,60 

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo 

wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 

€ 525,45 

 vermeerderd met 9,61 ‰ van de bouwkosten  



 

 

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo 

wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 

€ 1.051,00 

 vermeerderd met 9,61 ‰ van de bouwkosten  

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast 

(tijdelijke afwijking): 

€ 525,45 

 vermeerderd met 9,61 ‰ van de bouwkosten  

   

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een 

bouwactiviteit 

 

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 

c, van de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als 

bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt 

het tarief: 

 

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo 

wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 

€ 437,60 

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo 

wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 

€ 1.051,00 

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo 

wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 

€ 2.102,00 

2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast 

(tijdelijke afwijking): 

€ 1.051,00 

   

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 

brandveiligheid 

 

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 

d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

2.3.5.1 Voor een bouwwerk met een gebruiksoppervlakte:  

 Cat. Aantal m2 Toeslag  



 

 

 1 0 t/m 100 € 206,71  

 2 101 t/m 500 € 125,97 + € 1,43 per m2  

 3 501 t/m 2.000 € 693,27 + € 0,51 per m2  

 4 2.001 t/m 5.000 € 1.723,87 + € 0,12 per m2  

 5 5.001 t/m 50.000 € 2369,00 + € 0,033 per 

m2 

 

 6 meer dan 50.000 € 3.772,28 + € 0,011 per 

m2 

 

2.3.5.2 Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in 5.3.5.1.1 

betrekking 

 

 heeft op een wijziging, dan wel uitbreiding van een vergunning 

bedraagt het legestarief, indien het betreft: 

 

a. uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de 

uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke 

gebruiksoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld in onderdeel 

2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend wordt 

berekend over de oppervlakte van de uitbreiding; 

 

b. herindeling interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de 

gehele inrichting, danwel een deel van de inrichting, met dien 

verstande dat deze herindeling tenminste 10% van de 

gebruiksoppervlakte beslaat: 50% van het legestarief vermeld 

onder 2.3.5.1, met dien verstande dat de toeslag uitsluitend 

wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding. 

 

   

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten  

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 en/of artikel 2.2, eerste lid, onder b, bedraagt het tarief, 

voor het verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van 

een monument: 

8,58 ‰ 

 van de bouwkosten.  



 

 

   

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: 

 

2.3.7.1.1 10 m3 tot 100 m3 € 158,25 

2.3.7.1.2 100 m3 tot 250 m3 € 237,78 

2.3.7.1.3 >  250 m3 € 555,21 

   

2.3.8 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 art.2:12 van de 

Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of ontheffing 

is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, 

van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 

2.3.8.1 indien de aanleg wordt uitgevoerd door of namens de gemeente: € 36,98 

2.3.8.2 indien de aanleg wordt uitgevoerd door derden op voorwaarden 

en onder toezicht van de gemeente: 

€ 96,16 

   

2.3.9 Opslag van roerende zaken  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op het gebruik van gemeentegrond voor het plaatsen en/of 

opslaan van materiaal opslag waarvoor op grond van  artikel 2:10 

A van de Algemene Plaatselijke Verordening een vergunning of 

ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

 

2.3.9.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende 

zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo: 

€ 258,46 

   

2.3.10 Natura 2000-activiteiten € 494,50 



 

 

 Indien de aanvraag tot het verlenen van een 

omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als 

bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het Besluit 

omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit 

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen 

bedoelde activiteiten: 

 

   

2.3.11 Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten) € 494,50 

 Indien de aanvraag tot het verlenen van een 

omgevingsvergunning betrekking heeft op een activiteit als 

bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het Besluit 

omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit 

hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen 

bedoelde activiteiten: 

 

   

2.3.12 Omgevingsvergunning in twee fasen  

 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: 

 

2.3.12.1 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; 

 

2.3.12.2 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. 

 

   

2.3.13 Beoordeling bodemrapport  



 

 

 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: 

 

2.3.13.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 451,82 

2.3.13.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport: 

 

het door de extern deskundige aan de gemeente doorberekende 

bedrag voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 

 

   

2.3.14 Advies  

2.3.14.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk 

voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie 

advies moet uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de 

beschikking op de aanvraag om een omgevingsvergunning: het 

bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 

aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager 

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het 

college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 

 

2.3.14.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.14.1 is uitgebracht, wordt 

een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na 

de dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is 

gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk 

is ingetrokken. 

 

   

2.3.15 Verklaring van geen bedenkingen  

2.3.15.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of 

algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een 

verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de 

omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 

2.27, eerste lid, van de Wabo: 

 



 

 

2.3.15.1.1 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen 

bedenkingen moet afgeven wordt het tarief in zijn geheel 

doorberekend aan de aanvrager. 

 

2.3.15.1.2 De onder 2.3.3 en 2.3.4 bedoelde tarieven worden verhoogd met 

publicatiekosten indien sprake is van een uitgebreide procedure: 

€ 103,27 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering 

2.4.1 Niet van toepassing  

 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag 

omgevingsvergunning. 

 

2.5.1.1 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning 

voor een project intrekt terwijl deze reeds in behandeling is 

genomen door de gemeente maar nog niet op de aanvraag is 

beslist, bestaat aanspraak op teruggaaf van 

50% 

 van de leges als bedoeld in de onderdelen 2.3.1 tot en met 2.3.9.  

2.5.1.2 Indien de aanvraag nog niet getoetst is aan welstand en 

brandveiligheid, bestaat tevens aanspraak op teruggaaf van 

100% 

 van de leges als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.2 en 2.3.1.3.  

2.5.2 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een 

omgevingsvergunning. 

 

2.5.2.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning weigert, bestaat 

aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De teruggaaf 

bedraagt: 

50% 

 van de op grond van de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.5, 2.3.6, 

2.3.8 en 2.3.9 verschuldigde leges. 

 

2.5.2.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.2.1 wordt mede 

verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de 

vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. 

 



 

 

2.5.3 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende 

omgevingsvergunning. 

 

2.5.3.1 Indien de gemeente de verleende omgevingsvergunning op 

aanvraag van de vergunninghouder heeft ingetrokken, bestaat 

aanspraak op teruggaaf van 

50% 

 van de leges als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.5, 

2.3.6, 2.3.8 en 2.3.9. Als voorwaarde voor de teruggaaf als 

bedoeld onder 2.5.3.1 geldt één van onderstaande situaties. 

 

2.5.3.1.1 De aanvraag om intrekking is ingediend binnen 26 weken na de 

datum waarop de omgevingsvergunning werd verleend, de 

vergunning is geheel ingetrokken en van de vergunning is geen 

gebruik gemaakt. 

 

2.5.3.1.2 De aanvraag om intrekking is ingediend binnen 10 jaar na de 

datum waarop de omgevingsvergunning werd verleend, de 

vergunning is geheel of gedeeltelijk ingetrokken, van het 

ingetrokken gedeelte van de vergunning is geen gebruik gemaakt 

en er is voor desbetreffende locatie een omgevingsvergunning 

aangevraagd voor een project dat (gedeeltelijk) in de plaats komt 

van de (gedeeltelijk) ingetrokken vergunning. Hierbij zijn de 

(voormalig) vergunninghouder en de aanvrager van de nieuwe 

omgevingsvergunning gelijk. 

 

 Bij gedeeltelijke intrekking draagt de aanvrager zorg voor 

voldoende gedetailleerde informatie, zodat de teruggaaf van 

leges juist kan worden berekend. 

 

2.5.4 Teruggaaf als gevolg van niet in behandeling nemen aanvraag 

omgevingsvergunning. 

 

2.5.4.1 Indien een aanvraag om omgevingsvergunning, ook na verzoek 

tot aanvulling, wegens onvolledigheid niet verder kan worden 

behandeld, bestaat aanspraak op teruggaaf van 

50% 

 de leges als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2.1, 2.3.5, 

2.3.6, 2.3.8 en 2.3.9 

 

2.5.4.2 De overeenkomstig 2.5.4.1 geheven leges worden eenmalig 

verrekend met de leges voor het in behandeling nemen van een 

€ 328,20 



 

 

nieuwe aanvraag voor hetzelfde project op dezelfde locatie, onder 

aftrek van: 

 indien deze aanvraag wordt ingediend binnen 12 weken na de 

mededeling (van het besluit) om de aanvraag niet verder te  

behandelen. 

 

 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 

2.6 Niet van toepassing  

 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

2.7 

 

Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 

wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg van een (naar 

de omstandigheden beoordeelde) geringe wijziging in het project, 

bedraagt: 

€ 1.094,00 

 Het bepaalde in 2.7 vindt geen toepassing indien de wijziging 

zodanig is dat van een nieuw (bouw)plan sprake is. 

 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplanwijzigingen zonder activiteiten 

2.8.1 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: 

€ 4.857,36 

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld 

in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening: 

€ 365,40 

2.8.3 In geval toepassing van onder 2.8.1 en 2.8.2 genoemde artikelen 

eerst mogelijk is nadat extern onderzoek, advies of plan is 

uitgevoerd of opgesteld, worden voor een dergelijke procedure 

extra leges geheven tot het bedrag van de aan de aanvrager 

meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door 

of vanwege het college is opgesteld. Indien de begroting is 

uitgebracht wordt een aanvraag in behandeling genomen op de 

vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager 

 



 

 

ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 

werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding 

2.9.1 Niet van toepassing  

 

Hoofdstuk 10 Bouwvergunning eerste of tweede fase op grond van oude wetgeving 

2.10.1 Niet van toepassing  

 

Hoofdstuk 11 In deze titel niet benoemde beschikking 

2.11.1 Niet van toepassing  

 

 

  



 

 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2 

 

Hoofdstuk .1 Horeca 

3.1.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van 

artikel 3 van de Drank- en Horecawet: 

€ 88,65 

3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet: 

€ 62,65 

3.1.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 

artikel 35 van de Drank- en Horecawet: 

€ 23,95 

 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 

3.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een 

evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de 

Algemene plaatselijke verordening indien het betreft: 

 

3.2.1.1 Het verlenen van een vergunning voor een evenement (inclusief 

braderie c.q. rommelmarkt) met maximaal 1000 bezoekers: 

€ 84,05 

3.2.1.2 Het verlenen van een vergunning voor een grootschalig 

evenement (inclusief braderie en rommelmarkt) met meer dan 

1000 bezoekers: 

€ 252,15 

3.2.1.3 De onder 3.2.1.1 en 3.2.1.2 genoemde leges zijn voor een kwart 

verschuldigd indien: 

 

 a. de vergunning wordt aangevraagd door een bij de Stichting 

Centraal Bureau Fondsenwerving aangesloten organisatie; 

 

 b. de vergunning wordt aangevraagd door een vereniging, waarop 

in principe de “Algemene Subsidieverordening” van de gemeente 

Alblasserdam van toepassing is voor zover het een aanvraag voor 

het houden van een rommelmarkt c.q. bazaar o.i.d. betreft; 

 



 

 

 c. de vergunning wordt aangevraagd door een in Alblasserdam 

gevestigd kerkgenootschap voor zover het een aanvraag voor het 

houden van een rommelmarkt c.q. bazaar o.i.d. betreft; 

 

 d. de vergunning wordt aangevraagd door een buurtvereniging of 

particulier voor het organiseren van een kleinschalige 

buurtactiviteit zoals een buurtbarbecue of een straatfeest. 

 

3.2.1.4 Het afgeven van een vergunning tot het maken van muziek door 

middel van een draaiorgel of ander(e) muziekinstrument(en) of tot 

het al dan niet door middel van een geluidswagen langs 

mechanische weg versterken van gesproken woord en/of muziek 

op of aan de openbare weg (APV artikel 2:25) 

 

3.2.1.4.1 voor een vergunning geldig voor een dag: € 28,85 

3.2.1.4.2 voor een vergunning geldig voor een week: € 46,20 

3.2.1.5 Het afgeven van een vergunning voor een muzikaal optreden op 

of aan de openbare weg (APV artikel 2:25) voor een dag: 

€ 108,75 

3.2.1.6 Het verlenen van een vergunning tot het na de algemene 

sluitingstijd geopend houden van inrichtingen – per etmaal: 

€ 61,90 

3.2.1.7 Het verlenen van een vergunning voor het inzamelen van geld of 

goed (APV artikel 5:13): 

€ 28,90 

3.2.1.8 Het verlenen van een vergunning voor één of meerdere 

spandoeken c.q. vlaggen boven gemeentegrond: 

€ 28,90 

3.2.1.9 voor het verlenen van een vergunning voor een tocht of wedstrijd 

(APV artikel 2:25): 

€ 18,70 

3.2.1.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van een evenementenvergunning voor 

geven van één of meerdere circusvoorstellingen (APV artikel 2:25) 

per speeldag: 

€ 325,00 

3.2.1.11 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren of wijzigen 

van een horecabedrijf (APV artikel 2:28): 

€ 106,25 



 

 

3.2.1.12 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een vergunning voor het exploiteren of wijzigen 

van een terras: 

€ 84,05 

3.2.1.13 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verkrijgen van een vergunning voor het uitstallen van goederen 

buiten een winkel of verkoopplaats: 

€ 42,05 

3.2.1.14 het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen van een standplaatsvergunning: 

 

3.2.1.14.1 Voor 1 dag:  € 28,85 

3.2.1.14.2 Voor 1 week: € 49,90 

3.2.1.14.3 Voor 1 maand (1 dag in de week): € 64,00 

3.2.1.14.4 Voor 1 kwartaal (i.v.m. o.a. ijsverkoop in de zomer): € 106,65 

3.2.1.14.5 Voor 1 jaar (of voor onbepaalde tijd tot wederopzegging: € 206,25 

 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om: 

 

3.3.1  een exploitatievergunning of wijziging van een 

exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de 

Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging 

bedoeld in onderdeel 3.3.2: 

 

3.3.1.1 voor een seksinrichting € 1.762,50 

 

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014 

3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 

 

3.4.1 tot het verlenen van een vergunning voor het onttrekken van 

woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in 

artikel 21, aanhef en onder a van de Huisvestingswet 2014 

€ 216,00 



 

 

3.4.2 tot het verlenen van een vergunning voor het samenvoegen van 

woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 21, 

aanhef en onder b van de Huisvestingswet 2014 

€ 216,00 

3.4.3 tot het verlenen van een vergunning voor het omzetten van 

zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als 

bedoeld in artikel 21, aanhef en onder c van de Huisvestingswet 

2014 

€ 216,00 

3.4.4 tot het verlenen van een vergunning voor het verbouwen van 

woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in artikel 

21, aanhef en onder d van de Huisvestingswet 2014 

€ 216,00 

 

Hoofdstuk 5 Leefmilieuverordening 

3.5 Niet van toepassing  

 

Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening 

3.6 Een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning met 

betrekking tot het brandveilig in gebruik hebben of 

houden van inrichtingen (bouwwerken geen gebouw 

zijnde) als bedoeld in artikel 2.1.1, lid 1, van de 

brandbeveiligingsverordening. 

 

3.6.1 Voor een inrichting met een gebruiksoppervlakte:  

 Categorie Aantal m2 Toeslag  

 1 0 t/m 100 € 179,95  

 2 101 t/m 500

  

€ 109,65 + € 1,25 per m2  

 3 501 t/m 2.000 € 603,55 + € 0,45 per m2  

 4 2.001 t/m 

5.000 

€ 1.500,70 + € 0,10 per 

m2 

 

 5 5.001 t/m 

50.000 

€ 2.062,35 + € 0,03 per 

m2 

 



 

 

 6 meer dan 

50.000 

€ 3.283,95 + € 0,01 per 

m2 

 

3.6.2 Indien de aanvraag om een vergunning als bedoeld in 

3.6.1 betrekking heeft op een wijziging, danwel 

uitbreiding van een vergunning bedraagt het legestarief, 

indien het betreft: 

 

 a. uitbreiding van de inrichting, met dien verstande dat de 

uitbreiding tenminste 10% van de oorspronkelijke 

gebruiksoppervlakte beslaat: het legestarief vermeld in 

onderdeel 3.6.1, met dien verstande dat de toeslag 

uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de 

uitbreiding. Indien de uitbreiding minder dan 10% van de 

oorspronkelijke gebruiksoppervlakte beslaat worden geen 

leges geheven; 

 

 b. herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik 

van de gehele inrichting dan wel een deel van de 

inrichting, met dien verstande dat deze herindeling 

tenminste 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat: 50% 

van het legestarief vermeld onder 3.6.1, met dien 

verstande dat de toeslag uitsluitend wordt berekend over 

de oppervlakte van de uitbreiding. Indien de herindeling 

minder dan 10% van de gebruiksoppervlakte beslaat 

worden geen leges geheven. 

 

 

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

3.7 Niet van toepassing  

 

  



 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN 

INVORDERING VAN LEGES 2020 
 

De raad van de gemeente Alblasserdam; 

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2019 

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h en 229, eerste lid, aanhef en onder b, 

van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet; 

 

B E S L U I T  : 

 

vast te stellen de: 

 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2020 

 

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 de n e dag in een kalendermaand tot en met de 

(n-1)e dag in de volgende kalendermaand; 

d.  jaar het tijdvak dat loopt van de n e 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 Aard van de heffing en belastbaar feit 

1. Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor: 

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; 

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse 

identiteitskaart of een reisdocument; 

een en ander genoemd in deze verordening en in de daarbij behorende tarieventabel. 

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een 

Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende 

Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de 

betrokken persoon. 

 



 

 

Artikel 3 Belastingplicht 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan 

wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. 

 

Artikel 4 Vrijstelling 

Leges worden niet geheven voor: 

1. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 

(grondexploitatie) zijn of worden verhaald; 

2. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten 

worden verleend; 

3. het in behandeling nemen van aanvragen en meldingen als bedoeld in titel 2 van de tarieftabel, 

wanneer het gaat om bouw-, sloop- c.q. aanlegwerkzaamheden waarvoor op grond van de 

betreffende wet- en regelgeving geen vergunningplicht geldt; 

4. het in behandeling nemen van aanvragen als bedoeld in titel 2 van de tarieftabel, wanneer het gaat 

om bouwwerkzaamheden waarvoor op grond van de betreffende wet- en regelgeving een 

vergunningplicht geldt uitsluitend vanwege de aldaar geldende status van monument of 

beschermd stadsgezicht. 

 

Artikel 5 Tarieven 

1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende 

tarieventabel. 

2. 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. 

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 

eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

 

Artikel 6 Wijze van heffing 

De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke 

kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het 

gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke 

kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 

Artikel 7 Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald 

ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in 

geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving. 

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

 

Artikel 8 Vermindering of teruggaaf 

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende 

tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die 

tarieventabel opgenomen bepaling. 



 

 

Artikel 9 Kwijtschelding 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

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 de volgende hoofdstukken 

1. onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand); 

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 

4. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens); 

5. onderdeel 1.9 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. 

 

Artikel 12 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel 

1. De “Legesverordening 2019” vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2018 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 eerste dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als "Legesverordening 2020”. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Alblasserdam d.d. 17 december 2019 

 

 

 

De griffier,                                                De voorzitter,  

I.M. de Gruijter                                         J.G.A. Paans  
 



VERORDENING OP DE HEFFING EN  

INVORDERING VAN MARKTGELDEN 

2020 
 

 

De raad van de gemeente Alblasserdam; 

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2019; 

 

gelet op artikel 229, 1e lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 

 

 

b e s l u i t 

 

 

vast te stellen de: 

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2020 

 

 

Artikel 1 Aard van het recht 

Ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten voor het 

uitstallen, aanbieden en/of verkopen van goederen op markt en de daarmee verband houdende 

handelingen en/of bij het gebruik daarvan verstrekte hulpmiddelen, en ter zake van het gebruik van 

het ter beschikking stellen van een gedeelte van een voor het houden van openbare markt aangewezen 

terrein wordt onder naam 'marktgeld' een recht geheven overeenkomstig de navolgende bepalingen. 

 

 

Artikel 2 Begripsomschrijving 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

a. Een maand: een kalendermaand; 

b. Een kwartaal: een kalenderkwartaal; 

c. Een jaar: een kalenderjaar; 

d. Standplaats: een plaats op het marktterrein, teneinde vanuit een verkoopinrichting in de 

uitoefening van de ambulante handel goederen te koop aan te bieden, te verkopen of te 

verstrekken dan wel diensten aan te bieden; 

e. Ingenomen m² oppervlakte: het aantal m², dat verkregen wordt door vermenigvuldiging van 

het aantal meters van de grootste lengte van de standplaats met het aantal meters van de 

grootste breedte van de standplaats inclusief het opgestelde voertuig met of zonder 
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aanhanger/aanhangwagen; 

f. vergunninghouder: degene aan wie door of namens het college van burgemeester en 

wethouders een vergunning is afgegeven om gedurende de markt een tijdelijke of een vaste 

standplaats in te nemen; 

g. markt: de markt die één maal per week plaatsvindt op het Wilgenplein. 

 

 

Artikel 3 Belastingplicht 

Het recht wordt geheven van de vergunninghouder, danwel van degene te wiens behoeve de standplaats 

wordt aangevraagd. 

 

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing 

Het recht wordt geheven naar het aantal vierkante meters van de standplaats. 

 

 

Artikel 5 Abonnementen 

a. Het marktgeld voor een vergunninghouder met een vaste standplaats dient per 

kwartaalabonnement te worden voldaan. Het marktgeld bedraagt voor het ter beschikking 

stellen van een vaste standplaats op de markt per vierkante meter per kwartaal inclusief het 

verwijderen van waaivuil van de markt € 11,86. 

b. Het recht als bedoeld in artikel 5 lid a wordt verhoogd met € 30,-- per kwartaal reclamegeld 

per ingenomen vaste standplaats. 

 

 

Artikel 6 Dagtarief 

Het marktgeld voor een vergunninghouder met een tijdelijke standplaats, bedraagt: 

per dag of gedeelte van een dag voor een standplaats per vierkante meter ingenomen oppervlakte 

inclusief het verwijderen van waaivuil van de markt € 1,08. 

 

 

Artikel 7 Wijze van belastingheffing 

Het recht wordt geheven: 

1. voor het ter beschikking stellen van een vaste standplaats: door middel van een gedagtekende 

schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een nota of andere schriftuur waarop 

het gevorderde bedrag is vermeld. 

2. voor het ter beschikking stellen van een standplaats per dag of gedeelte van een dag: door 

middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een 

nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt door uitreiking van de kennisgeving aan 

de belastingschuldige bekend gemaakt. 

3. Het college van burgemeester en wethouders stelt het model van de in het eerste en tweede lid 

bedoelde bescheiden vast. 
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Artikel 8 Tijdstip van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld worden 

betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5: 

a. Schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiking van de kennisgeving, dan wel in 

geval van toezending daarvan, binnen 1 maand na de dagtekening van de kennisgeving. 

b. Mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving. 

2. De Algemene termijnwet is niet van toepassing op de in de eerste lid gestelde termijnen. 

 

Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang. 

1. Marktgeld is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, op het tijdstip 

waarop de standplaats wordt ingenomen. 

2. Indien de belastingplicht ten aanzien van de vaste standplaatsen in de loop van het 

belastingtijdvak aanvangt is marktgeld verschuldigd voor zoveel marktdagen als er in dat 

belastingtijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog marktdagen overblijven. Hierbij 

wordt uitgegaan van de tarieven zoals genoemd in artikel 5. 

3. Indien de belastingplicht ten aanzien van de vaste standplaatsen in de loop van het 

belastingtijdvak eindigt bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel marktdagen als er in dat 

belastingtijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog marktdagen overblijven, tenzij het 

bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,--. Hierbij wordt uitgegaan van de tarieven 

zoals genoemd in artikel 5. 

 

 

Artikel 10 Teruggaaf van belasting 

Indien van een vaste standplaats, waarvoor het marktgeld vooruit is betaald, door omstandigheden te 

bepalen door het college van burgemeester en wethouders (b.v. extreme weersomstandigheden), geen 

gebruik kan worden gemaakt, wordt naar tijdsgelang teruggave van het teveel betaalde marktgeld 

verleend. 

 

Artikel 11 Kwijtschelding 

Bij de invordering van de marktgelden 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 marktgelden. 
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Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De “Verordening marktgelden 2019”, vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2018, 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 eerste dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden 2020”. 

 

 

 
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Alblasserdam d.d. 17 december 2019 

 

 

 

 

 

De griffier,                                                De voorzitter,  

I.M. de Gruijter                                         J.G.A. Paans  



VERORDENING OP DE HEFFING EN 

INVORDERING VAN 

PRECARIOBELASTING 2020 
 

De raad van de gemeente Alblasserdam;  

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2019; 

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

vast te stellen de: 

 

Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2020 

 

Artikel 1 Voorwerp van belasting; belastbaar feit 

Onder de naam precariobelasting wordt ter zake van het hebben van voorwerpen onder, op of boven 

gemeentegrond, voor de openbare dienst bestemd, een belasting geheven overeenkomstig de navolgende 

bepalingen. 

 

Artikel 2 Definities 

1. In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. jaar :  

een kalenderjaar; 

b. maand :  

een kalendermaand; 

c. week : 

een tijdvak van zeven achtereenvolgende dagen; 

d. dag:  

een tijdvak van vierentwintig uur, beginnende des nachts om 00.00 uur.  

2. Delen van jaren, maanden, weken, dagen, vierkante en strekkende meters worden voor een geheel 

gerekend. 

 



Artikel 3 Belastingplicht 

De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of boven voor 

de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene ten behoeve van wie die voorwerpen 

onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden aangetroffen. 

 

Artikel 4 Heffingsmaatstaf en tarief 

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel. 

 

Artikel 5 Belastingtijdvak 

Indien de belasting wordt geheven naar jaartarieven is het belastingtijdvak het kalenderjaar waarin de 

voorwerpen aanwezig zijn. In de overige gevallen is het belastingtijdvak de maand, de week of de dag 

waarin de voorwerpen aanwezig zijn, met dien verstande dat heffing ook voor elk belastbaar feit 

afzonderlijk kan plaatsvinden. 

 

Artikel 6 Restituties 

1. Burgemeester en wethouders kunnen het hebben van voorwerpen te allen tijde doen eindigen. 

2. Zij geven daarvan aan belanghebbende schriftelijk kennis, aan wie daarna de betaalde belasting in 

verhouding tot de verminderde tijd wordt teruggegeven. 

3. Indien de belanghebbende het hebben van voorwerpen vóór het verstrijken van de in de 

vergunning aangegeven termijn wil doen eindigen, vindt geen teruggaaf van betaalde belasting 

plaats. 

 

Artikel 7 Vrijstellingen 

Geen belasting wordt geheven: 

1. indien het hebben van voorwerpen strekt tot bevordering van de gezondheidszorg (zoals 

kankerbestrijding en de Nederlandse Hartstichting e.d.) en een internationale organisatie met een 

ideële doelstelling, zoals Unicef en Amnesty International e.d.; 

2. voor door een vereniging, waarop in principe de ‘Algemene Subsidieverordening’ van de gemeente 

Alblasserdam van toepassing is, gehouden rommelmarkt of bazar o.i.d.; 

3. voor voorwerpen, waarvan de aanwezigheid door de gemeente moet worden gedoogd; 

4. voor spiegels buiten het venster en voor vlaggenstokken en vlaggen, die niet zijn uitgehangen met 

het doel om reclame te maken; 

5. door de rechtverkrijgende van de houder van enige vergunning over het tijdvak, dat de belasting 

door diens voorganger is betaald; 

6. voor het gebruik of genot van voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond voor het geval 

dit krachtens een andere belastingverordening der gemeente belastbaar is, of van belasting is 

vrijgesteld; 



7. voor brievenbussen van PostNL en voor wegwijzers van lichamen, die de belangen van het 

openbaar verkeer behartigen; 

8. voor woonwagens in de zin van art. 7:235 van het Burgerlijk Wetboek; 

9. voor het hebben van borden, masten, palen, e.d., die in verband met de verkiezingen van 

publiekrechtelijke lichamen zijn aangebracht; 

10. voor het hebben van aanhangwagens en opleggers al of niet gekoppeld aan vrachtauto’s c.q. 

trekkers op door burgemeester en wethouders voor deze voertuigen aangewezen openbare 

gemeentegrond; 

11. voor het hebben van drainagebuizen. 

 

Artikel 8 Wijze van heffing; tijdstip verschuldigdheid 

1. De belasting wordt geheven bij wege van aanslag. 

2. De belasting wordt verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, zo dit later is, op het 

tijdstip waarop het hebben van voorwerpen een aanvangt neemt.  

 

Artikel 9 Betalingstermijnen 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald 

uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.  

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van 

automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden 

betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het 

aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

3. Belastingaanslagen van minder dan € 9,-- worden niet geheven. 

4. Voor de toepassing van het bepaalde in het derde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet 

verenigde aanslagen precariobelasting en andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag. 

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De ‘Verordening Precariobelasting 2019’, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2018, 

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 eerste dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening Precariobelasting 2020’. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Alblasserdam d.d. 17 december 2019 

 

 

 

 



De griffier,                                                De voorzitter,  

I.M. de Gruijter                                         J.G.A. Paans  

 

  



Tarieventabel, behorende bij de Verordening Precariobelasting 2020 

 

De belasting bedraagt: 

 

 a. terzake van het gebruik of genot van 

voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond of voor het hebben 

van voorwerpen onder, op of boven 

die grond, voor zover niet onder één 

of meer der overige tarieven 

vallende: 

  

 1. voor elke week of gedeelte van een 

week 

per m² € 0,72 

 2. voor elke maand of gedeelte van een 

maand 

per m² € 1,87 

 3. bij een vergunning zonder 

tijdsbepaling of voor een jaar of 

langer gegeven, voor elk jaar of 

gedeelte van een jaar 

per m² € 12,76 

 b. voor het hebben van uithang-, 

reclame- en andere soortgelijke 

borden, zonneschermen, balkons, 

erkers, luifels of andere uitbouwen 

en verder alle andere buiten het 

gevelvlak uitstekende voorwerpen, 

voor elk voorwerp 

per jaar € 6,28 

 c. voor het hebben van goederen, 

uitgespreid, uitgehangen of 

uitgestald, van bakken, manden, 

tafels, rekken, jukken, uitstalkasten 

of andere voorwerpen, geplaatst, 

uitgehangen of uitgestald buiten de 

ramen of de deuren van de winkel of 

verkoopplaatsen per m² grondvlak op 

de begane grond in totaal 

per dag € 0,49 

  voor het hebben van goederen, 

uitgespreid, uitgehangen of 

uitgestald, van bakken, manden, 

tafels, rekken, jukken, uitstalkasten 

of andere voorwerpen, geplaatst, 

uitgehangen of uitgestald buiten de 

ramen of de deuren van de winkel of 

verkoopplaatsen per m² grondvlak op 

de begane grond in totaal 

per week € 1,15 



  voor het hebben van goederen, 

uitgespreid, uitgehangen of 

uitgestald, van bakken, manden, 

tafels, rekken, jukken, uitstalkasten 

of andere voorwerpen, geplaatst, 

uitgehangen of uitgestald buiten de 

ramen of de deuren van de winkel of 

verkoopplaatsen per m² grondvlak op 

de begane grond in totaal 

per maand € 1,75 

  voor het hebben van goederen, 

uitgespreid, uitgehangen of 

uitgestald, van bakken, manden, 

tafels, rekken, jukken, uitstalkasten 

of andere voorwerpen, geplaatst, 

uitgehangen of uitgestald buiten de 

ramen of de deuren van de winkel of 

verkoopplaatsen per m² grondvlak op 

de begane grond in totaal 

per jaar € 12.76 

 d. voor het hebben van een 

benzinepomp  

per jaar € 94,17 

 e. voor het op of in gemeentegrond 

tijdelijk plaatsen en hebben van 

schuttingen of andere afscheidingen 

voor of om bouwwerken, ingravingen 

of andere doeleinden van tijdelijke 

aard 

per strekkende 

meter 

per week 

€ 0,57 

 f. voor het machinaal lozen van water 

uit bouwputten op de riolering van 

de gemeente 

per lozingspunt 

per dag 

€ 31,29 

 g. voor het hebben van een stelling, 

hieronder tevens te verstaan twee of 

meer schragen of ladders onderling 

door één of meer planken verbonden  

per m²  

per dag 

€ 0,49 

 h. voor het verbinden van een spuitriool 

aan het riolennet, anders dan in 

verband met van gemeentewege 

verrichte werkzaamheden aan het 

hoofdriool  

per verbinding € 31,29 

 i. voor het hebben van een hek of 

afrastering per strekkende meter 

per maand € 1,75 

 j. voor het hebben van een vlag of een 

verwijzingsbord of daarmede gelijk 

te stellen bord op de openbare weg 

per jaar € 31,29 

 k. voor het hebben van één- of 

meerzijdige aankondigingsborden 

per bord  

per week 

 

  voor niet commerciële doeleinden  € 4,03 



  voor commerciële doeleinden  € 16,12 

 l. voor het hebben van één of meer 

driehoeks- of sandwichborden 

per bord 

per week 

 

  voor niet commerciële doeleinden  € 4,03 

  voor commerciële doeleinden  € 16,12 

 m. voor het hebben van leidingen, 

buizen en kabels  

per strekkende 

meter 

per jaar 

€ 1,94 

  voor het hebben van leidingen, 

buizen en kabels  

per strekkende 

meter 

per maand 

€ 0,59 

 n. voor het hebben van een reclamezuil 

of reclamepaal 

Per jaar € 156,76 

  vermeerderd met een bedrag per m² 

van de oppervlakte van de zuil of 

paal waarop reclame wordt 

aangebracht 

per m² € 1,02 

 o. voor het hebben van een lichtbak per jaar € 31,29 

 p. voor het hebben van een spandoek 

per spandoek 

per week  

  voor niet commerciële doeleinden  € 6,49 

  voor commerciële doeleinden  € 25,80 

 q. voor het hebben van een tent, kraam, 

kiosk of andere inrichting tot 

verkoop van eet- of andere 

koopwaren 

per m²  

per dag 

€ 1,05 

  Voor het gebruik maken de 

stroomvoorziening (indien deze 

aanwezig is) bij een standplaats 

per dag  

  voor klein verbruik  (1 x 220V/230V)  € 3,00 

  voor groot verbruik (1 x 380V/400V)  € 6,00 

 r. voor het plaatsen en hebben van een, 

uit één of meer tenten, stallen, 

berghokken, of andere gebouwen of 

bestaande inrichting, waarin voor het 

publiek toegankelijke voorstellingen 

of vertoningen worden gegeven 

  

1.   indien de ingenomen oppervlakte 

100 m² of minder bedraagt 

per dag 

per m² 

€ 1,75 

2.   indien de ingenomen oppervlakte 

meer dan 100 m² bedraagt,  is voor 

elke volgende m², welke de in 

gebruik genomen  oppervlakte meer 

bedraagt dan 100 m² 

per dag 

per m² 

€ 0,57 

3.   per week bedraagt het tarief sub 1. 

en 2. viermaal het bedrag dat voor de 

  



 inrichting per dag volgens de 

ingenomen oppervlakte verschuldigd 

is; 

  

 s. voor het plaatsen en hebben van 

aanhangwagens en opleggers, al of 

niet gekoppeld aan vrachtauto’s c.q. 

trekkers, alsmede containers 

per dag € 10,49 

 t. voor het hebben van een inrichting 

voor het graveren van kentekens 

Per dag € 52,80 

 



 

 

VERORDENING OP DE HEFFING EN 

INVORDERING VAN RIOOLHEFFING 

2020 
 

De raad van de gemeente Alblasserdam; 

 

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 november 2019; 

 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t  

 

vast te stellen de: 

 

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2020 

 

Artikel 1 Definities  

In deze verordening wordt verstaan onder: 

a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan; 

b. voor de toepassing van deze verordening wordt als één onroerende zaak aangemerkt: 

1. een gebouwd eigendom; 

2. een ongebouwd eigendom; 

3. een gedeelte van een in onderdeel 1 of onderdeel 2 bedoeld eigendom dat blijkens zijn 

indeling is bestemd om als afzonderlijk geheel te worden gebruikt; 

4. een samenstel van twee of meer van de in onderdeel 1 of onderdeel 2 bedoelde eigendommen 

of in onderdeel 3 bedoelde gedeelten daarvan, die bij dezelfde belastingplichtige in gebruik 

zijn en die, naar de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar horen; 

5. een geheel van twee of meer van de in onderdeel 1 of onderdeel 2 bedoelde eigendommen of 

in onderdeel 3 bedoelde gedeelten daarvan of in onderdeel 4 bedoelde samenstellen, dat naar 

de omstandigheden beoordeeld één terrein vormt bestemd voor verblijfsrecreatie en dat als 

zodanig wordt geëxploiteerd; 

6. het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel 1 of onderdeel 2 bedoeld 

eigendom, van een in onderdeel 3 bedoeld gedeelte daarvan, van een in onderdeel 4 bedoeld 

samenstel of van een in onderdeel 5 bedoeld geheel; 

c. een roerende zaak is gelijk aan een onroerende zaak in de zin van onderdeel b;  

d. 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; 



 

 

e. onder voorziening of combinatie van voorzieningen wordt mede verstaan een open water; 

f. onder gemeentelijke riolering wordt mede de in het kader van het Gemeentelijk Rioleringsplan 

door of vanwege de gemeente geplaatste individuele afvalwaterbehandeling (IBA) begrepen 

g. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater; 

h. niet-woning: een niet-woning in de zin van artikel 220a, tweede lid, Gemeentewet, een 

recreatieterrein in de zin van artikel 16, onder e, van de Wet Waardering onroerende zaken, een 

instelling in de zin van artikel 1, onder f, van de Wet toelating zorginstellingen en een garagebox, 

voor zover deze niet op de voet van artikel 16, aanhef en onderdeel d, van de Wet waardering 

onroerende zaken, een samenstel vormt met een woning.  

 

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 van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft 

krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel, verder te noemen: eigenarendeel. 

2. Voor het eigenarendeel wordt, als 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 basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat 

tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.  

Artikel 4 Maatstaf van heffing 

1. Het eigenarendeel van woningen wordt geheven naar een vast bedrag per perceel.   

2. Het eigenarendeel van niet-woningen wordt geheven naar de waarde in het economische verkeer 

van het perceel. 

3. Als het perceel een onroerende zaak is, is de waarde in het economische verkeer de op de voet van 

hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor de onroerende zaak vastgestelde 

waarde zoals deze voor het in artikel 6 bedoelde kalenderjaar geldt. 

4. Als voor het perceel geen waarde op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende 

zaken is vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf van dat perceel bepaald met overeenkomstige 

toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet 

waardering onroerende zaken. 

 

Artikel 5 Belastingtarieven 



 

 

1. Het eigenarendeel van woningen bedraagt per perceel per jaar € 159,- 

2. Het eigenarendeel van niet-woningen bedraagt 0,055 % van de waarde in het economische verkeer 

met een maximum van € 2.750,--. 

3. Voor bedragen tot € 9 ,- wordt geen aanslag opgelegd.  Voor de toepassing van de vorige volzin 

wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde belastingen of heffingen 

aangemerkt als één bedrag. 

 

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  

Het eigenarendeel is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar. 

 

Artikel 9 Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald 

uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.  

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van 

automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden 

betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het 

aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeerartikel 

1. De ‘Verordening rioolheffing 2019’, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2018, 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 eerste dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2020'. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Alblasserdam d.d. 17 december 2019 

 

 

 



 

 

 

De griffier,                                                De voorzitter,  

I.M. de Gruijter                                         J.G.A. Paans  

 



VERORDENING OP DE HEFFING EN 

INVORDERING VAN 

TOERISTENBELASTING 2020 
 

De raad van de gemeente Alblasserdam; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 november 2019; 

  

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

vast te stellen de navolgende:  

 

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2020 

 

Artikel 1 Belastbaar feit 

Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf met 

overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die niet als 

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

 

Artikel 2 Belastingplicht 

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1. 

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

als bedoeld in artikel 1. 

3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig 

die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1. 

 

Artikel 3 Vrijstellingen 

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf:  

1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 

Toelating Zorginstellingen; 

2. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die 

rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde wet, 



en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder 

verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers; 

3. van personen onder de 18 jaar. 

 

Artikel 4 Maatstaf van heffing 

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen. 

 

Artikel 5 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing 

1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder: 

a. kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of ander 

voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk zijnde waarvoor 

een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel 

a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander voor zover deze 

onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of opgericht dan wel worden 

of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf. 

b. kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting 

bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van 

kampeermiddelen. 

c. vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein en dat 

ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel gedurende een 

periode van ten minste 6 maanden. 

d. volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een  kampeerterrein 

en dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van verschillende 

kampeermiddelen. 

e. woning: een huis, een naar aard en inrichting vergelijkbare ander onderkomen of een deel van een 

huis of een vergelijkbaar onderkomen. 

f. particulier: een natuurlijk persoon die buiten de uitoefening van een bedrijf of beroep gelegenheid 

biedt tot verblijf. 

g. particulier verhuurde woning: een woning die door een particulier ter beschikking wordt gesteld 

voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm dan ook. 

2. Voor woningen, niet zijnde particulier verhuurde woningen en voor kampeermiddelen op vaste 

standplaatsen kan het aantal overnachtingen op een bij de aangifte gedaan verzoek van de 

belastingplichtige forfaitair worden vastgesteld. 

3. Het aantal personen dat heeft overnacht, wordt met betrekking tot woningen, niet zijnde 

particulier verhuurde woningen, en kampeermiddelen op vaste standplaatsen bepaald op 2. 

4. Het aantal malen dat door de in het derde lid bedoelde personen is overnacht, wordt als volgt 

berekend: 

het aantal overnachtingen gesteld op: 

als de woning, niet zijnde een particulier verhuurde woning en het kampeermiddel op een vaste 

standplaats geschikt is voor gebruik of alleen mag worden gebruikt gedurende: 

  Meer dan Maar niet meer dan 



1° 60 nachten 6 maanden 9 maanden 

2° 95 nachten 9 maanden 12 maanden 

 

5. In afwijking van het bepaalde in het derde en vierde lid wordt, op een door de belastingplichtige 

bij de aangifte gedaan verzoek, de heffingsgrondslag vastgesteld op het werkelijke aantal 

overnachtingen, indien blijkt dat dit aantal lager is, dan het aantal dat is berekend op grond van de 

in deze leden opgenomen forfaits. 

 

Artikel 6 Belastingtarief 

1. Het tarief bedraagt per persoon per overnachting: € 2,-, met dien verstande dat maximaal € 4 per 

overnachting per overnachtingsplaats wordt geheven. 

2. Onder overnachtingsplaats bedoeld in het eerste lid, wordt verstaan een hotelkamer, een 

kampeermiddel of een particulier verhuurde woning.  

 

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 Aanslaggrens 

Een belastingaanslag wordt niet opgelegd als het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of is 

gegeven, tijdens het belastingjaar minder dan tien (10) zal belopen.   

 

Artikel 10 Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag worden betaald 

uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.  

2. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van 

automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden 

betaald in tien gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het 

aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later.  

 

Artikel 11 Inwerkingtreding/citeertitel 



1. De ‘Verordening toeristenbelasting 2019’, zoals vastgesteld bij raadsbesluit van 18 december 2018, 

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 eerste dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2020. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening toeristenbelasting 2020". 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad 

van de gemeente Alblasserdam d.d. 17 december 2019, 

 

 

 

 

De griffier,                                                De voorzitter,  

I.M. de Gruijter                                         J.G.A. Paans  

 




