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De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 23 november 2010 nummer 166; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en 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 en 
reinigingsrechten 2011” 
 
HOOFDSTUK I  ALGEMENE BEPALINGEN 
 
Artikel 1 Inleidende bepaling 
Krachtens deze verordening worden geheven: 
a. een afvalstoffenheffing; 
b. reinigingsrechten. 
 
Artikel 2 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
1. gebruik maken’ in hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet 


milieubeheer; 
2. G.F.T.-afval: groente-, fruit- en tuinafval; 
3. rest-afval: huishoudelijk afval niet zijnde G.F.T.-afval; 
4. bedrijfsafval: afval van beperkte omvang afkomstig van bedrijven niet zijnde huishoudelijk afval dan 


wel G.F.T.-afval; 
5. grof bedrijfsafval: afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en 


instellingen, welke door aard, omvang of hoeveelheid niet periodiek worden ingezameld; 
6. mini-container: de vanwege de gemeente uitgezette  inzamelmiddelen, onderverdeeld in de 


verschillende volumina; 
7. verzamelcontainer: de vanwege de gemeente geplaatste verzamelcontainers, die kunnen worden 


ontsloten door middel van chipkaarten; 
8. grof huishoudelijk afval: huishoudelijke afvalstoffen die met enige regelmaat in een huishouden vrij 


komen, doch die te groot en/of te zwaar zijn om op dezelfde wijze als andere huishoudelijke 
afvalstoffen aan de inzameldienst te worden aangeboden; 


9. grof tuin afval: tuinafval dat met enige regelmaat in een huishouden vrij komt, doch dat te groot en/of 
te zwaar is om op dezelfde wijze als G.F.T.-afval aan de inzameldienst te worden aangeboden. 


 
HOOFDSTUK II  AFVALSTOFFENHEFFING 
 
Artikel 3 Aard van de belasting en belastbaar feit 
1. Onder de naam ‘afvalstoffenheffing’ wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 


van de Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80). 
2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt 


naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het feitelijk gebruik van een perceel ten aanzien 
waarvan krachtens de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het 
inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt.  
 


Artikel 4 Belastingplicht 
1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente feitelijk gebruik maakt van een perceel 


ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting 
tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt; 


2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt: 
a. degene die naar de omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt 


recht of persoonlijk recht feitelijk gebruik maakt van een perceel; 







 


 


b. ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: degene die dat gedeelte ten 
gebruike heeft afgestaan. 


 
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij 
deze verordening behorende tarieventabel. 


 
Artikel 6 Belastingtijdvak 
Met betrekking tot de belasting die per tijdvak wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het 
kalenderjaar. 


 
Artikel 7 Wijze van heffing 
1. De belasting bedoeld in de hoofdstukken 1.1 en 1.2 van de tarieventabel wordt bij wege van aanslag 


geheven; 
2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.3 van de tarieventabel, wordt geheven bij wege van aanslag dan 


wel gedagtekende kennisgeving waarop de verschuldigde belasting is vermeld. 
3. Per belastbaar feit kan afzonderlijk worden geheven. 


 
Artikel 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het 


belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel is verschuldigd na afloop van het 


belastingjaar of, zo dit eerder is, na beëindiging van de belastingplicht. 
3. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.3 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de 


dienstverlening. 
4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de belasting bedoeld in 


hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelte van de voor dat tijdvak 
verschuldigde belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven. 


5. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor 
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde belasting als bedoeld in hoofdstuk 1.1 
van de tarieventabel als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog volle 
kalendermaanden overblijven; 


6. Het vierde en het vijfde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente 
verhuist en aldaar een ander perceel in feitelijk gebruik neemt en van hetzelfde inzamelmiddel gebruik 
blijft maken. 


7. Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven. 
8. Voor de toepassing van het zevende lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde 


aanslagen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag. 
 


Artikel 9 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 


betaald in maximaal twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de  
maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede 
twee maanden later.  


2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde 
aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 45,00, 
en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden 
afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn 
vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens 
één maand later. 


3. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.3 van de tarieventabel welke bij wege van gedagtekende 
kennisgeving wordt geheven moet worden betaald: 
a ingeval van uitreiking van de kennisgeving:  


op het tijdstip van de uitreiking; 







 


 


b ingeval van toezending van de kennisgeving:  
binnen veertien dagen na dagtekening. 


4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
 
Artikel 10 Kwijtschelding 
1. Voor de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2  van de tarieventabel kan kwijtschelding worden verleend: 


a voor een éénpersoonshuishouden tot maximaal het bedrag van 12 keer het in de tarieventabel 
genoemde tarief van artikel 1.2.1.1 en 1.2.1.2 en 8 keer het genoemde tarief van artikel 1.2.1.5; 


b voor een meerpersoonshuishouden tot maximaal het bedrag van 18 keer het in de tarieventabel 
genoemde tarief van artikel 1.2.1.1 en 1.2.1.2 en 12 keer het genoemde tarief van artikel 1.2.1.5. 


2. Geen kwijtschelding wordt verleend voor de belasting bedoeld in hoofdstuk 1.3 van de tarieventabel. 
 
 


HOOFDSTUK III  REINIGINGSRECHTEN 
 
Artikel 11 Belastbaar feit 
Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het genot van door of vanwege 
het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde 
gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de gemeente in beheer en onderhoud zijn. 


 
Artikel 12 Belastingplicht 
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt 
verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. 


 
Artikel 13 Maatstaf van heffing en belastingplicht 
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 2 van de bij 
deze verordening behorende tarieventabel. 


 
Artikel 14 Belastingtijdvak 
Met betrekking tot de rechten die per tijdvak worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het 
kalenderjaar. 


 
Artikel 15 Wijze van heffing 
De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege van aanslag met dien 
verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan worden opgelegd. 


 
Artikel 16 Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de per belastingtijdvak 
verschuldigde rechten 
1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het 


belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt zijn de rechten verschuldigd 


voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde rechten als er in dat tijdvak, na 
de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 


3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing 
voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde rechten als er in dat tijdvak, na 
het einde van de belastingplicht; 


4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente 
verhuist en het genot van de door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten blijft 
behouden. 


5. Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven. 
6. Voor de toepassing van het vijfde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet  verenigde 


aanslagen afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag. 
 


Artikel 17 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten 
De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de 
dienstverlening of bij de aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen. 







 


 


 
Artikel 18 Termijnen van betaling    
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 


betaald in maximaal twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de  
maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede 
twee maanden later. 


2. In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde 
aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is dan € 45,00, 
en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden 
afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn 
vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens 
één maand later. 


3. De reinigingsrechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 15, tweede 
lid: 
A mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
B schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving dan wel ingeval van 


toezending daarvan, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving. 
4. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 


 
Artikel 19 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de reinigingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 


 
 


HOOFDSTUK IV  AANVULLENDE BEPALINGEN 
 
Artikel 20 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 
invordering van de reinigingsheffingen. 


 
Artikel 21 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening reinigingsheffingen 2010”, vastgesteld bij besluit van 9 november 2009, 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 2011. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening reinigingsheffingen 2011”. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 13 december 
2010. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H. Keizer   


 
 







 


 


 
TARIEVENTABEL 
 
Tarieventabel, behorende bij de “Verordening reinigingsheffingen 2011. 
 
Hoofdstuk 1.1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing 
1.1        De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar €  90,00 
 
Hoofdstuk 1.2 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing 
1.2.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de belasting  
 per aanbieding van een: 
1.2.1.1 mini-container van 240 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 6,42 
1.2.1.2 mini-container van 140 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 4,01 
1.2.1.3 mini-container van   80 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 2,53 
1.2.1.4 mini-container van   40 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 1,95 
1.2.1.5 mini-container van 240 liter bestemd voor rest-afval € 8,24 
1.2.1.6 mini-container van 140 liter bestemd voor rest-afval € 5,07 
1.2.1.7 mini-container van   80 liter bestemd voor rest-afval € 3,13 
1.2.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 1.1 bedraagt de belasting  


voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op  
verzamelcontainers, per aanbieding van: 


1.2.2.1 maximaal  15 liter G.F.T. € 0,43 
1.2.2.2 maximaal  40 liter rest-afval € 1,11 
 
Hoofdstuk 1.3 Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing 
1.3.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 en 1.2 bedraagt de  


belasting voor het op aanvraag inzamelen van: 
1.3.1.1 grove huishoudelijke afvalstoffen tot 1 m3  € 21,50 
1.3.1.2 grove huishoudelijke afvalstoffen boven het  aantal van 1 m3  
 per 1 m3 of gedeelte daarvan € 33,00 
1.3.1.3 grof tuinafval tot 1 m3 € 14,00 
1.3.1.4 grof tuinafval boven het aantal van 1 m3 per 1 m3 of gedeelte daarvan € 10,50 
 
Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten 
2.1 Het recht bedraagt per belastingjaar voor het: 
2.1.1 periodiek verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of  


hoeveelheid per bedrijfspand € 90,00 
2.2.1   Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.1 bedraagt de belasting  


per aanbieding van een: 
2.2.1.1 mini-container van 240 liter bestemd voor G.F.T.-afval  € 6,42 
2.2.1.2 mini-container van 140 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 4,01 
2.2.1.3 mini-container van   80 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 2,53 
2.2.1.4 mini-container van   40 liter bestemd voor G.F.T.-afval € 1,95 
2.2.1.5 mini-container van 240 liter bestemd voor rest-afval € 8,24 
2.2.1.6 mini-container van 140 liter bestemd voor rest-afval € 5,07 
2.2.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.1 bedraagt de belasting  


voor percelen die voor de afvalverwijdering zijn aangewezen op  
verzamelcontainers, per aanbieding van: 


2.2.2.1 maximaal 15 liter G.F.T.-afval € 0,43 
2.2.2.2 maximaal 40 liter rest-afval € 1,11 
 
 
Behoort bij raadsbesluit van 13 december 2010. 
 
De raadsgriffier van de Gemeente Dalfsen, 
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De raad van de gemeente Dalfsen; 
  
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010, nummer 166; 
 
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 de invordering van lijkbezorgingsrechten 2011” 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen  
Deze verordening verstaat onder:  
a. begraafplaats: de begraafplaats(en) “Ruitenborghstraat”, “Welsum” en de algemene begraafplaats te 


Nieuwleusen;  
b. eigen graf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon 


het uitsluitend recht is verleend tot:  
- het doen begraven en begraven houden van lijken;  
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;  
- het doen verstrooien van as;  


c. algemeen graf: een graf bij de gemeente in beheer waarin aan een ieder gelegenheid wordt geboden 
tot het doen begraven van lijken;  


d. eigen urnengraf: een graf, grafkelder daaronder begrepen, waarvoor voor bepaalde en onbepaalde 
tijd het uitsluitend recht is verleend tot:  
- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen;  
- het doen verstrooien van as;  


e. urnennis: een nis, waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verkregen tot het doen 
bijzetten en bijgezet houden van asbussen of urnen;  


f. asbus: een bus ter berging van as van een overledene;  
g. urn: een voorwerp ter berging van één of meer asbussen;  
h. verstrooiïngsplaats: een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid, dan wel een 


plaats waarvoor voor bepaalde of onbepaalde tijd het recht is verleend om as te doen verstrooien.  
 
Artikel 2 Belastbaar feit  
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en voor 
het door of vanwege de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats.  
 
Artikel 3 Belastingplicht  
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst wordt 
verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt.  
 
Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief  
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 


verordening behorende tarieventabel.  
2. Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 


eenheid als een volle eenheid aangemerkt.  
 
Artikel 5 Belastingjaar  
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar.  
 







 


 


Artikel 6 Wijze van heffing  
De rechten genoemd in de tarieventabel worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt door toezending of 
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 
 
Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld  
De rechten genoemd in de tarieventabel zijn verschuldigd bij de aanvang van de dienstverlening of bij de 
aanvang van het gebruik van de bezittingen, werken of inrichtingen.  
 
Artikel 8 Termijnen van betaling  
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de gevorderde bedragen  


worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het  aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving is vermeld. 


2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn.  
 
Artikel 9 Kwijtschelding  
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend.  
 
Artikel 10 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
de invordering van de rechten.  
 
Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel  
1. De “Verordening lijkbezorgingsrechten 2010” van 9 november 2009, 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 2011.  
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening lijkbezorgingsrechten 2011”. 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 13 december 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings             H. Keizer  


 
 







 


 


 
TARIEVENTABEL 
 
Tarieventabel, behorende bij de “Verordening lijkbezorgingsrechten 2011” 
 
 
Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten 
 


1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven 
 kan worden in 1 laag wordt geheven voor een periode van 30 jaar: 
1.1.1 voor personen jonger dan 12 jaar (kindergraven)  € 846,40 
1.1.2 voor personen van 12 jaar en ouder  €  1.317,05 
1.1.3 voor een grafkelder of gemetseld graf € 1.709,95 
1.1.3 Het onder 1.1.1 en 1.1.2 bedoelde recht wordt alleen geheven in het geval 
 het graf niet geschikt is om in 2 lagen te begraven dit betreft de begraafplaats 
 Nieuwleusen. 
1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf waarin begraven kan 
 worden in 2 lagen wordt geheven voor een periode van 30 jaar: 
1.2.1 voor personen jonger dan 12 jaar (kindergraven)  € 846,40 
1.2.2 voor personen van 12 jaar en ouder €  1.493,30 
1.2.3 voor een grafkelder of gemetseld graf € 1.908,25 
1.2.3 Het onder 1.2.1 en 1.2.2 bedoelde recht wordt ook geheven als geen gebruik 
 wordt gemaakt van de mogelijkheid om in 2 lagen te begraven, terwijl het graf 
 die mogelijkheid wel heeft. 
1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnenruimte voor de 
 periode van 30 jaar in de vorm van: 
1.3.1 een urnengraf, waarin maximaal 2 asbussen mogen worden bijgezet wordt 


geheven  € 665,50 
1.3.2 een urnennis, op de begraafplaats Nieuwleusen , waarin de rechthebbende 
 maximaal 2 asbussen kan (doen) bijzetten wordt geheven €  665,50 
1.3.3 een urnennis, waarin de rechthebbende één asbus kan (doen) bijzetten 
 wordt geheven €  352,10 
 
Verlenging van rechten 
1.4 Voor verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht op een graf waarin 


begraven kan worden in 1 laag 
1.4.1 voor personen jonger dan 12 jaar (kindergraven) wordt geheven € 426,35 
1.4.2 voor personen van 12 jaar en ouder wordt geheven €  663,45 
1.5 Voor verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht op een graf waarin 


begraven kan worden in 2 lagen  
1.5.1 voor personen jonger dan 12 jaar (kindergraven) wordt geheven € 426,35 
1.5.2 voor personen van 12 jaar en ouder wordt geheven €  861,40 
1.6 Voor verlenging met 10 jaar van het uitsluitend recht op een urnenruimte  
 in de vorm van: 
1.6.1 Een urnengraf, waarin maximaal 2 asbussen mogen worden bijgezet wordt 


geheven  €  389,50 
1.6.2 Een urnennis, waarin de rechthebbende maximaal 2 asbussen kan (doen) 
 bijzetten wordt geheven  € 199,65 
1.6.3 Een urnennis, waarin de rechthebbende één asbus kan (doen) bijzetten,  
 wordt geheven  €  105,65 
 
 
 
 
 
 







 


 


Hoofdstuk 2 Begraven 
2.1 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een persoon van  
 12 jaar of ouder wordt geheven   € 589,20 
2.2 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 
 één jaar of een doodgeborene wordt geheven   € 140,45 
2.3 Voor het begraven van een stoffelijk overschot van een kind beneden 
 12 jaar wordt geheven   € 279,80 
2.4 Voor het begraven op buitengewone uren wordt het recht, bedoeld in 2.1,  


2.2 en 2.3 verhoogd met   € 167,90 
2.5 Onder buitengewone uren wordt verstaan de uren als bedoeld in artikel 10,  


lid 3 van de Beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Dalfsen 2003.  
 
Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen 
3.1 Voor het bijzetten en het verplaatsen van een asbus wordt geheven per 
 bijzetting of verplaatsing: 
3.1.1 in een graf   € 133,30 
3.1.2 in een urnengraf   € 133,30 
3.1.3 in een urnennis    € 133,30 
3.2 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven   €          103,80  
 
Hoofdstuk 4 Grafbedekking en onderhoud 
4.1.1 Voor het afgeven van een vergunning ter zake van het vernieuwen van de  
 voorwerpen, bedoeld in artikel 19 van de Beheersverordening  
 gemeentelijke begraafplaatsen Dalfsen 2003: 
4.1.1 voor de aanleg van een grafkelder   € 95,65 
4.1.2 voor het plaatsen van een gedenkteken    € 95,65 
4.1.3 voor het aanbrengen van tekst aan urnennissen en andere gemeentelijk 
 gedenkplaatsen middels ingraveren of anderszins   € 95,65 
 
Hoofdstuk 5 Overboeken van eigen graven en urnennissen 
5.1 Voor het overboeken van eigen graven, urnengraven of urnennissen in een 
 daartoe bestemd register op naam van een ander wordt per 
 overschrijving geheven    € 17,30 
 
Hoofdstuk 6 Opgraven, verwijderen of ruimen 
6.1 Voor het opgraven van een stoffelijk overschot wordt geheven    €  577,95 
6.2 Voor het na opgraven weer opnieuw begraven in hetzelfde graf wordt  
 geheven   €  294,05 
6.3 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven € 577,95 
6.4 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt geheven: 
6.4.1 uit een urnengraf of urnennis   € 133,30 
6.4.2 bij het weer terugplaatsen van de asbus wordt geheven   € 133,30 
  
Hoofdstuk 7 Condoleance-ruimte 
7.1 Voor het gebruik van de condoleance-ruimte op de algemene begraafplaats  
 “Welsum” wordt een recht geheven per keer van   € 38,70 
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  13 december 
2010.  
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,     de griffier,   
mr. W.P.M. Urlings    H. Keizer  
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De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010, nummer 166; 
 
gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; 
 
  b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: “Verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2011” 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen  
Deze verordening verstaat onder:  
a. dag: een periode van 24 uren, aanvangende te 00.00 uur, of een gedeelte daarvan; 
b. week: een periode van zeven achtereenvolgende dagen; 
c. maand: een kalendermaand; 
d. jaar: een kalenderjaar 
e. vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen 


toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben. 


 
Artikel 2 Belastbaar feit  
Onder de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van 
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, bedoeld of genoemd 
in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.  
 
Artikel 3 Belastingplicht  
1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of 


boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel van degene ten behoeve van 
wie dat voorwerp of die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond aanwezig zijn. 


2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor 
het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als 
degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of 
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. 


 
Artikel 4 Vrijstellingen  
De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:  
1. voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift, een overeenkomst of anderszins, rechtens 


moeten worden gedoogd;  
2. voorwerpen, waarvoor de gemeente een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, 


van de Gemeentewet dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;  
3. voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is, 


met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde;  
4. wegwijzers of soortgelijke voorwerpen van de ANWB op gemeentegrond en daarmee op één lijn te 


stellen lichamen;   
5. brievenbussen ten dienste van TNT-post;  
6. naamborden of naamplaten, niet meer vermeldende dan de naam van de bewoner en het beroep of 


bedrijf, aangebracht plat tegen de gevel van de percelen.  
 
Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief  
De precariobelasting wordt geheven aan de hand van en naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen 
in de bij deze verordening behorende tarieventabel.  
 
 
 







 


 


 
Artikel 6 Berekening van de precariobelasting  
1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel 


genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt. 
2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de 


oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald. 
3. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de twee 


aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek. 
4. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de 


voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, wordt voor de 
berekening van de precariobelasting aangesloten bij de geldigheidsduur van die vergunning, tenzij 
blijkt dat het belastbaar feit zich gedurende een kortere periode heeft voorgedaan. In dat geval bestaat 
aanspraak op ontheffing, waarbij het vijfde lid van overeenkomstige toepassing is. 


5. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp tarieven voor verschillende tijdseenheden zijn 
opgenomen, wordt de precariobelasting berekend op de voor de belastingplichtige meest voordelige 
wijze. 


6. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precariobelasting:  
a. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen dagtarief is opgenomen, 


een gedeelte van een week gelijkgesteld met een week; 
b. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een maandtarief, maar geen dag- of weektarief is 


opgenomen, een gedeelte van een maand gelijkgesteld met een maand. 
7. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief is opgenomen en 


het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een maand 
omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak. 


 
Artikel 7 Belastingtijdvak 
1. In de gevallen waarin de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp 


of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het 
belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een 
kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het 
kalenderjaar. 


2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de in het kalenderjaar 
gelegen aaneengesloten periode gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft 
voorgedaan. 


  
Artikel 8 Wijze van heffing  
1. De precariobelasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
2. In afwijking van het eerste lid wordt de voor een dag verschuldigde precariobelasting geheven door 


middel van een mondelinge kennisgeving, dan wel gedagtekende schriftelijke kennisgeving waarop het 
gevorderde bedrag is vermeld. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of 
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 


 
Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang   
1. In de gevallen bedoeld in artikel 7, eerste lid, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van 


het belastingtijdvak of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven 


precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde 
belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden 
overblijven. 


3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing 
voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat 
tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, na het einde van de belastingplicht, nog 
volle kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan 
€ 5,00. 


4. Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven. 







 


 


5. Voor de toepassing van het vierde lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde aanslagen 
aangemerkt als één aanslag.  


 
Artikel 10 Termijnen van betaling  
1. De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op de maand 


die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 
2. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de precariobelasting worden 


betaald ingeval de kennisgeving bedoeld in artikel 8, tweede lid:  
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van het uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van 


toezending ervan, binnen 1 maand  na de dagtekening van de kennisgeving. 
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen. 
 
Artikel 11 Kwijtschelding  
Bij de invordering van de precariobelasting 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 precariobelasting.  
 
Artikel 13. Inwerkingtreding en citeerartikel  
1. De "Verordening Precariobelasting 2010" van de gemeente Dalfsen, vastgesteld op 9 november  


2009, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan; 


2. Deze verordening treedt in werking op de eerste dag na de dag van bekendmaking;   
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als “Verordening precariobelasting 2011”.  
 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 13 december 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter,              de plaatsvervangend griffier,   
 
 
 
 
mr. W.P.M. Urlings H. Keizer 







 


 


TARIEVENTABEL 
 
Tarieventabel, behorende bij de “Verordening precariobelasting 2011”. 


 
Hoofdstuk 1 Algemeen 
1.1 Het tarief bedraagt voor het hebben van een terras waarvoor geen privaatrechterlijke vergoeding 


is overeengekomen, per m²: 
1.1.1 per dag    € 0,56 
1.1.2 per week    € 1,27 
1.1.3 per maand   € 2,58 
1.1.4 per jaar    € 22,12 
 
Hoofdstuk 2 Aankondigingsborden en automaten 
2.1 Het tarief bedraagt voor het hebben van reclame- of andere aankondigings- 


borden alsmede voor het hebben van automaten per object per m²: 
2.1.1    per week    € 1,36 
2.1.2.   per maand   € 3,23 
2.1.3 per jaar    € 38,73 
 
Hoofdstuk 3 Wekelijkse warenmarkt  
3.1 Het tarief bedraagt voor het hebben van kramen, auto’s, verkoop- en 


winkelwagens, als voor goederen die op de grond ten verkoop worden  
uitgestald, op de wekelijkse warenmarkt, als bedoeld in hoofdstuk 5,  
afdeling 11, van de Algemene plaatselijke verordening per 4m¹: 


3.1.1 standplaatsgeld per dag € 0,86 
3.1.2 standplaatsgeld per week   € 4,30 
3.1.3 standplaatsgeld per halfjaar   € 74,40 
3.1.4 standplaatsgeld per jaar   € 110,55 
3.2.1 Het tarief bedraagt voor elektriciteit per standplaats: 
3.2.1 per dag   €  0,46 
3.2.2    per week   € 2,17 
3.2.3 per half jaar   € 53,23 
3.2.4 per jaar    € 106,35 
 
Hoofdstuk 4 Standplaatsen 
4.1 Het tarief bedraagt voor het hebben van kramen, auto’s, verkoop- en 


winkelwagens, als voor goederen die op de grond ten verkoop worden  
uitgestald, als bedoeld in hoofdstuk 5 afdeling 4 van de Algemene plaatselijke verordening, artikel 
5:16 en 5:17 waarvoor nadere regels zijn gesteld in de beleidsregels standplaatsvergunningen ,  
per m2. 


4.1.1 standplaatsgeld per dag € 0,56 
4.1.2 standplaatsgeld per week   € 1,27 
4.1.3 standplaatsgeld per halfjaar   € 10,00 
4.1.4 standplaatsgeld per jaar   € 22,12 
4.2.1 Het tarief bedraagt voor elektriciteit per standplaats: 
4.2.1 per dag   €  0,46 
4.2.2     per week   € 2,17 
4.2.3 per half jaar   € 53,23 
4.2.4 per jaar    € 106,35 







 


 


 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 13 december 
2010. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
 
 
 
 
mr. W.P.M. Urlings H. Keizer 
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De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010, nummer 166 
 
gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 
 
  b e s l u i t : 
 
vast te stellen de “Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2011” 
 
Artikel 1 Belastbaar feit  
Onder de naam ‘hondenbelasting’ wordt een directe belasting geheven ter zake van het houden van een 
hond binnen de gemeente.  
 
Artikel 2 Belastingplicht  
1. Belastingplichtig is de houder van een hond.  
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder zich heeft, tenzij 


blijkt dat een ander de houder is.  
3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een 


hond door een, door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde 
gemeenteambtenaar, aan te wijzen lid van dat huishouden.  


 
Artikel 3 Vrijstellingen  
De belasting wordt niet geheven ter zake van honden:  
a. die uitsluitend dienen om blinde personen te leiden;  
b. die door de "Stichting hulphond Nederland” als gehandicapten aan een gehandicapte ter  
 beschikking zijn gesteld;  
c.  die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het Honden- en 


kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register bedoeld in artikel 5, tweede lid, 
van genoemd besluit;  


d.  die uitsluitend ten verkoop in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 
1 , onderdeel b, van het Honden- en kattenbesluit 1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal 
register bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit;  


e.  die jonger zijn dan drie maanden, voorzover zij tezamen met de moederhond worden gehouden;  
f.  waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma van de Koninklijke Nederlandse 


Politiehondenvereniging, mits de houder zich verbindt zijn hond met een geleider aan wiens bevelen 
hij gehoorzaamt, op aanvraag ter beschikking van de politie te stellen.  


 
Artikel 4 Maatstaf van heffing  
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden.  
 
Artikel 5 Belastingtarief  
1.  De belasting bedraagt per belastingjaar:  
 a. voor een eerste hond € 45,00;  


b. voor iedere hond boven het aantal van één € 60,00. 
2.  In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in


 kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, € 125,00  
per kennel per belastingjaar. 


3. Het tweede lid blijft buiten toepassing indien belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde 
belasting vast te stelen naar het werkelijk aantal honden indien blijkt dat dit bedrag lager is dan het 
op voet van het tweede 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 belastingjaar aanvangt dan wel het aantal honden in de 


loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting, respectievelijk de hogere belasting ter zake van 
het toegenomen aantal honden, verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar 
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht respectievelijk de 
toename van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven;  


3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt dan wel het aantal honden in de loop 
van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van 
de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar na het einde van de belastingplicht 
respectievelijk de vermindering van het aantal honden, nog volle kalendermaanden overblijven;  


4. Belastingbedragen van minder dan € 5,00 worden niet geheven;  
5. Voor de toepassing van het bepaalde in het vierde lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet 


verenigde aanslagen hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingaanslag.  
 
Artikel 9 Termijnen van betaling  
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 


betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend 
op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden 
later.  


2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
3. In afwijking van het eerste lid geldt, zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische 


betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in negen 
gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na dagtekening van het aanslagbiljet en elk 
van de volgende termijnen telkens één maand later; 


4. Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal achtereen niet kunnen 
worden geïncasseerd, vervalt voor het betreffende aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische 
incasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid.  


 
Artikel 10 Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders  
Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
de invordering van de hondenbelasting.  
 
Artikel 11 Kwijtschelding  
Bij de invordering van de hondenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend op grond van artikel 5, lid 
1b en lid 2.  
 
Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel  
1. De verordening “Hondenbelasting 2010”, vastgesteld op 9 november 2009, wordt ingetrokken met 


ingang van de in het 3e lid genoemde datum van ingang van de heffing met dien verstande dat deze 
van toepassing blijft op de belastbare feiten welke zich vóór die datum hebben voorgedaan; 


2. Deze verordening treedt in werking van de eerste dag na die van de bekendmaking; 
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011;  
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening hondenbelasting 2011". 
 







 


 


 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 13 december 
2010. 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,   de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings  H. Keizer 
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De raad van de gemeente Dalfsen;  
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 23 november 2010, nummer 
166; 
 
gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet;  
 
  b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011” 
 
Artikel 1 Belastingplicht  
1. Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden ter zake van binnen de gemeente gelegen 


onroerende zaken twee directe belastingen geheven:  
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak 


die niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 
persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting;  


b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende 
zaak het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: 
eigenarenbelasting.  


2. Bij de gebruikersbelasting wordt:  
a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, 


aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; degene die het deel in 
gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie dat 
deel in gebruik is gegeven;  


b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als 
gebruik door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de 
onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op 
degene aan wie die zaak ter beschikking is gesteld.  


3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of 
beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale 
registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit 
of beperkt recht is.  


 
Artikel 2 Belastingobject  
1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk III van de Wet 


waardering onroerende zaken.  
2. Een onroerende zaak dient in hoofdzaak tot woning indien de waarde die op grond van hoofdstuk IV 


van de Wet waardering onroerende zaken is vastgesteld voor die onroerende zaak in hoofdzaak kan 
worden toegerekend aan delen van die onroerende zaak die dienen tot woning dan wel volledig 
dienstbaar zijn aan woondoeleinden.  


 
Artikel 3 Maatstaf van heffing  
1. De heffingsmaatstaf is de op de voet van hoofdstuk IV van de Wet waardering onroerende zaken voor 


de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1.  
2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk 


IV van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak 
bepaald met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18 en 20, 
tweede lid, van de Wet waardering onroerende zaken.  


 
Artikel 4 Vrijstellingen  
1. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking 


gelaten, voor zover dit niet reeds is geschied bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de 
waarde van:  
a. ten behoeve van de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede 


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







 


 


aangewend wordt voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als 
voedingsbodem te gebruiken;  


b. glasopstanden, die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van gewassen, 
voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit de in onderdeel a bedoelde grond;  


c. onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden 
van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met 
uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning;  


d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 
1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet 
bedoelde voorwaarden met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen;  


e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, 
moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich 
uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd 
worden;  


f. openbare land- en waterwegen en banen voor openbaar vervoer per rail, een en ander met 
inbegrip van kunstwerken;  


g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of 
diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige 
werken die dienen als woning;  


h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd 
door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering 
van de delen van zodanige werken die dienen als woning;  


i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging 
van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde 
eigendommen zijn aan te merken.  


j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de 
gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te 
worden gebruikt voor het geven van onderwijs;  


k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde 
gebouwen - welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste van het 
verkeer of ter verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, 
monumenten, fonteinen, banken, abri's, hekken en palen;  


l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente 
het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van 
zodanige onroerende zaken die dienen als woning;  


m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige 
onroerende zaken die dienen als woning.  


2. De vrijstelling met betrekking tot de in onderdeel j van het eerste lid bedoelde onroerende zaken voor 
de eigenarenbelasting geldt niet voor zover de gemeente van die zaken niet het genot heeft krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht.  


3. In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de onroerende zaak die 
in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar zijn aan woondoeleinden.  







 


 


 
Artikel 5 Belastingtarieven  


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


 a. de gebruikersbelasting        0,1184 % 
 b. de eigenarenbelasting  


1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen  0,07696% 


2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen  0,144% 


2. Voor belastingbedragen tot € 5,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de vorige 
volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen onroerende-
zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.  


 
Artikel 6 Wijze van heffing  
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven.  
 
Artikel 7 Termijnen van betaling  
1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 


betaald in maximaal twee gelijke termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de  
maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede 
twee maanden later. 


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


3 Indien de verschuldigde bedragen als genoemd in het tweede lid tweemaal achtereen niet kunnen 
worden geïncasseerd, vervalt voor het betreffende aanslagbiljet de mogelijkheid tot automatische 
incasso en gelden de betaaltermijnen zoals genoemd in het eerste lid. 


4 De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
 
Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
de invordering van de onroerende-zaakbelastingen.  
 
Artikel 9 Inwerkingtreding en citeertitel  
1. De '”Verordening onroerende-zaakbelastingen 2010” van 14 december 2009, 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 dag na die van de bekendmaking.  
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011.  
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011”.  
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 13 december 
2010. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter,                de plaatsvervangend griffier,   
 
 
 
mr. W.P.M. Urlings         H. Keizer 
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De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010, nummer 166; 
 
gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; 
 
  b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: “Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2011” 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen  
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder:  
a. vakantie-onderkomens: woningen en andere verblijven, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of 


stacaravans, in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere recreatieve 
doeleinden;  


b. mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto’s, toercaravans en soortgelijke 
onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn dan wel gebezigd worden als verblijf 
voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden;  


c. niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten daarvan, niet 
zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, welke niet in hoofdzaak bestemd zijn al verblijf 
voor vakantie- en andere recreatieve doeleinden, doch wel in bepaalde perioden van het jaar voor die 
doeleinden worden verhuurd dan wel te huur aangeboden;  


d. vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor het gedurende een seizoen of 
een jaar plaatsen van een zelfde kampeeronderkomen of stacaravan.  


 
Artikel 2 Belastbaar feit  
Ter zake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente in hotels, conferentieoorden, 
pensions, kampeerboerderijen, vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig 
verhuurde ruimten en op vaste standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook door personen die 
niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens van de gemeente zijn 
opgenomen, wordt onder de naam ‘toeristenbelasting’ een directe belasting geheven.  
 
Artikel 3 Belastingplicht  
1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2 in hem ter 


beschikking staande ruimten dan wel op hem ter beschikking staande terreinen.  
2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, terzake van wiens 


verblijf de belasting verschuldigd wordt.  
3. Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is belastingplichtig 


degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 verblijf houdt.  
 
Artikel 4 Vrijstellingen  
De belasting wordt niet geheven ter zake van het verblijf:  
1.  door degene, die als verpleegde of verzorgde in een inrichting tot verpleging of verzorging van
 zieken, van gebrekkigen, van hulpbehoevenden of van ouden van dagen verblijft.  
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 
voorzover deze persoon verblijf houdt in een gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de 
Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. 


 
Artikel 5 Maatstaf van heffing  
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen.  
 
 
 
 







 


 


Artikel 6 Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing  
Het aantal overnachtingen, wordt met betrekking tot:  
a. vakantie-onderkomens, mobiele kampeeronderkomens en niet-beroepsmatig verhuurde ruimten 


bepaald op het werkelijke aantal overnachtingen en het werkelijke aantal personen dat verblijf  houdt 
zoals blijkt uit de verhuuradministratie van de belastingplichtige;  


b. een vaste standplaats bepaald op 142 overnachtingen per kampeeronderkomen of stacaravan per 
belastingjaar;  


 
Artikel 7 Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing  
In afwijking van het bepaalde in artikel 6 wordt op een door de belastingplichtige bij de aangifte gedane 
aanvraag de maatstaf van heffing vastgesteld op het werkelijke aantal overnachtingen, indien blijkt dat dit 
aantal lager is dan het op grond van artikel 6 berekende aantal.  
 
Artikel 8 Belastingtarief  
Het tarief bedraagt per overnachting € 0,75.  
 
Artikel 9 Belastingjaar  
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  
 
Artikel 10 Wijze van heffing  
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven.  
 
Artikel 11 Voorlopige aanslag 
1. Na de aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag 
 worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat jaar vermoedelijk zal 


worden vastgesteld. 
2. Een voorlopige aanslag kan met inachtneming van het in het eerste lid bepaalde, door een of 
 meer voorlopige aanslagen worden aangevuld. 
3. De voorlopige aanslagen worden met de aanslag verrekend. 
 
Artikel 12 Aanslaggrens  
Geen belastingaanslag wordt opgelegd indien het aantal overnachtingen, waartoe gelegenheid wordt of is 
gegeven, gedurende het belastingjaar minder dan tien zal of heeft belopen.  
 
Artikel 13 Termijnen van betaling  
1.  De aanslagen moeten worden betaald in twee gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de
 laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is
 vermeld en de tweede twee maanden later.  
2.  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990 met
 een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van
 overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de
 aanslag.  
3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
 
Artikel 14 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  
Het college van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en 
de invordering van de toeristenbelasting.  
 
Artikel 15 Aanmeldingsplicht  
De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in 
werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden 
aan de door het college van Burgemeester en Wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld 
in artikel 231 tweede lid, onderdelen b en d, van de gemeentewet.  
 







 


 


 Artikel 16 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De “Verordening toeristenbelasting 2009” van 10 november 2008, 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 2011. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening toeristenbelasting 2011”. 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van  
13 december 2010. 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,   de plaatsvervangend griffier,   
mr. W.P.M. Urlings  H. Keizer 
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De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2010,  nummer 166; 
 
gelet op artikel 229 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet ; 
 
b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: “Verordening op de heffing en de invordering van leges 2011” 
(Legesverordening 2011) 
 
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 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 Belastbaar feit 
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het 
gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende 
tarieventabel. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is 
verleend. 
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van aanvragen van: 
a. verklaringen omtrent inkomen en vermogen; 
b. het afgeven van beschikkingen op aanvraag en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke 


belastingen; 
c. de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan ter zake van 


aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding  of toelage 
dan wel verhoging hiervan, met betrekking tot enige gemeentelijke functie of dienstverrichting 
jegens de gemeente; 


d. de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende 
beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas; 


e. in de bij deze verordening behorende tarieventabel genoemde omgevingsvergunning voor de 
activiteit bouwen die na tevoren reeds verleend, doch vervallen respectievelijk ingetrokken te zijn 
andermaal verleend worden en die welke dienen ter vervanging van dezelfde doch voor bepaalde 
proeftijd verleende vergunningen, één en ander indien geen uitbreiding of verandering van de 
oorspronkelijke aanvraag heeft plaatsgehad, noch geheel of gedeeltelijk terugbetaling heeft 
plaatsgevonden van de voor de eerste vergunning geheven leges; 


f. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 
(grondexploitatie) zijn of worden verhaald; 


g. een omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen voor een object met een monumentenstatus 
waarvoor geldt dat indien het object geen monumentenstatus bezat eveneens geen leges 
verschuldigd waren; 


h. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlenging of gehele of gedeeltelijke intrekking van 
een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning, voor 
zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 


 
 







Artikel 5  Maatstaven van heffing en tarieven 
1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening 


behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in dit artikel bepaalde. 
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 door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. 
Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijk 
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 veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving; 
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen 
 
Artikel 8 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf 
1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven 


dienst, wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet en 
overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende 
tarieventabel opgenomen bepaling; 


2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de teruggaaf 
van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van de belastingaanslag. 


 
Artikel 10 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 11 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De artikelen en tarieventabel van de Legesverordening 2009 van 10 november 2008, laatstelijk 


gewijzigd bij de 3
e
 wijziging van de Legesverordening 2009, raadsbesluit van 26 april 2010, wordt 


ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met 
dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan. 


2. De “ Legesverordening 2010, laatstelijk gewijzigd bij de 2
e
 wijziging van de Legesverordening 


2010, raadsbesluit van 28 juni 2010, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid 
genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de 
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 


3. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
4. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011. 
5. Deze verordening wordt aangehaald als: "Legesverordening 2011". 







 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 13 december  
2010. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter, de plaatsvervangend griffier, 
 
 
 
mr. W.P.M. Urlings H. Keizer 







TARIEVENTABEL 
 
Tarieventabel, behorende bij de ”Legesverordening 2011” 
 
TITEL 1 ALGEMENE DIENSTVERLENING 
 
HOOFDSTUK 1 BURGERLIJKE STAND 


1.1.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de 
registratie van een partnerschap op:  


  


1.1.1.1 werkdagen met uitzondering van de maandag- en dinsdagochtend om 9.00 
uur, indien de voltrekking plaatsvindt in de trouwzaal van het gemeentehuis 


  


1.1.1.2 werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt in het gemeentehuis of het 
servicepunt Nieuwleusen 


€ 246,00 


1.1.1.3 werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt in huize Den Berg € 887,45 


1.1.1.4 werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt in het Hofje van Buisman € 719,30 


1.1.1.5 werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt op een door de aanvragers 
bepaalde locatie naar keuze niet zijnde de door de gemeente hiertoe 
aangewezen ruimten  


€ 312,15 


1.1.1.6 Zaterdag op de tijden zoals genoemd in het Reglement burgerlijke stand   


1.1.1.7 zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt in het gemeentehuis of het 
servicepunt Nieuwleusen 


€ 465,00 


1.1.1.8 zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt in huize Den Berg € 1.159,40 


1.1.1.9 zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt in het Hofje van Buisman € 939,30 


1.1.1.10 zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt op een door de aanvragers bepaalde 
locatie naar keuze niet zijnde de door de gemeente hiertoe aangewezen 
ruimten 


€ 531,10 


1.1.1.11 het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van 
getuigen, per getuige 


€ 22,05 


1.1.1.12 Het tarief bedraagt terzake van het omzetten van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk op werkdagen: 


  


1.1.1.13 in de trouwzaal van het gemeentehuis of het servicepunt Nieuwleusen € 246,00 


1.1.1.14 in huize Den Berg € 887,45 


1.1.1.15 in het Hofje van Buisman € 719,30 


1.1.1.16 op een door de aanvragers bepaalde locatie naar keuze niet zijnde de door de 
gemeente hiertoe aangewezen ruimten 


€ 312,15 


1.1.1.17 Indien de omzetting plaatsvindt op zaterdag gelden de tarieven als genoemd in 
1.1.1.7, 1.1.1.8, 1.1.1.9, 1.1.1.10 


  


1.1.1.18 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de 
registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, 
Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op: 


  


1.1.1.19 werkdagen € 277,15 


1.1.1.20 werkdagen aanvangende buiten de in het Reglement Burgerlijke Stand 
genoemde uren 


€ 555,30 


1.1.1.21 zaterdag en zondag op de tijden zoals genoemd in het Reglement Burgerlijke 
Stand 


€ 832,45 


1.1.1.22 het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van:   


1.1.1.23 een trouwboekje of een partnerschapsboekje € 23,35 


1.1.1.24 een duplicaat van het trouw- of het partnerschapsboekje € 23,35 


1.1.1.25 Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van 
de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 


€ 10,95 


1.1.1.26 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 


1.2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:   


1.2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor 
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 


€ 52,10 


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


€ 58,20 


1.2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op 
grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt 
behandeld (faciliteitenpaspoort) 


€ 52,10 


1.2.1.4 tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 
en 1.2.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe document 


€ 9,20 


1.2.1.5 tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingsticker in een reeds 
uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 


€ 21,50 


1.2.1.6 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de 
leeftijd tot en met dertien jaar 


€ 9,20 


1.2.1.7 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen in de 
leeftijd van veertien jaar en ouder 


€ 43,80 


1.2.2 De tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met  1.2.1.3 alsmede 
1.2.1.6 en 1.2.1.7 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 


€ 45,00 


1.2.3 Het tarief als genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde spoedlevering van een 
nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven 
van één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per document 
geheven. 


  


1.2.4 Het tarief als genoemd in 1.2.1.5 wordt bij spoedlevering vermeerderd met een 
bedrag per bijschrijvingsticker van 


€ 21,40 


1.2.5 Het tarief voor de registratie van de vermissing van een reisdocument bedraagt € 10,95 


1.2.6 Het hiervoor bij 1.2.6 genoemde is niet van toepassing indien het vermiste 
document meer dan 11 jaar geleden is afgegeven. 


  


 
HOOFDSTUK 3 RIJBEWIJZEN 


1.3.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 


€ 42,60 


1.3.2 Het tarief voor de afgifte van een nieuw rijbewijs, na vermissing van een eerder 
afgegeven document, wordt voor de extra werkzaamheden verhoogd met 


€ 10,95 


1.3.3 Het tarief genoemd in 1.3.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag 
van 


€ 33,50 


 
HOOFDSTUK 4 VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE 
PERSOONSGEGEVENS 


1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 
1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één 
persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet 
worden geraadpleegd. 


  


1.4.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:   


1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 5,00 


1.4.2.2 het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
eenmalig verstrekken van een overzicht door middel van het geautomatiseerde 
systeem: 


  


 tot 100 verstrekkingen € 46,75 


 voor elke verstrekking meer, per verstrekking € 0,40 


1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan, 
één of meer gegevens omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 


  


1.4.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:   


1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 5,00 


1.4.5 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als 
bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 


€ 10,95 







1.4.6 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doornemen van de gemeentelijke 
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 


€ 10,95 


 
HOOFDSTUK 5 VERSTREKKINGEN UIT HET KIEZERSREGISTER 


1.5.1 Het tarief bedraagt ter zake van 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 (Stb. 1989, 423) 


€ 5,00 


 
HOOFDSTUK 6 VERSTREKKINGEN OP GROND VAN WET BESCHERMING 
PERSOONSGEGEVENS 


1.6.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor een 
bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens bij 
verstrekking op papier, per pagina 


€ 0,40 


 
HOOFDSTUK 7 BESTUURSSTUKKEN 


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


  


1.7.1 een exemplaar van een andere dan Algemene plaatselijke verordening, met 
uitzondering van de in deze verordening afzonderlijk genoemde verordeningen 


€ 11,80 


1.7.2 een exemplaar van de door de gemeenteraad vastgestelde verordening of door het 
College van Burgemeester en Wethouders vastgestelde nadere regelen, per pagina 


€ 0,40 


 
HOOFDSTUK 8 VASTGOEDINFORMATIE 


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


 tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals bestemmingsplan, 
voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, stadsvernieuwingsplan of 
bouwtekening: 


  


1.8.1.1 in format A4 of kleiner, per bladzijde € 0,40 


1.8.1.2 in format A3 € 0,55 


1.8.1.3 tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, 
voorbereidingsbesluit, streekplan, structuurplan, stadsvernieuwingsplan of  
bouwtekening per dm


2
 lichtdruk 


€ 9,10 


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


  


 een afschrift uit de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke 
basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties 
adressen en gebouwen 


€ 5,80 


1.8.2.1 een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke 
beperkingenregister ingeschreven besluit, beslissing in administratief beroep of 
rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring   


€ 5,80 


1.8.2.2 een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de gemeentelijke 
beperkingenregistratie opgenomen gegevens  


€ 4,60 


1.8.2.3 een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke 
beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechterlijke beperking van 
kracht is ten aanzien van de darbij aangegeven onroerende zaak 


€ 5,80 


 
HOOFDSTUK 9 OVERIGE PUBLIEKSZAKEN 


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


1.9.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag € 30,05 


1.9.2 tot het verkrijgen van een attestatie de vita € 5,00 


1.9.3 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening € 5,00 


 
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 


€ 10,95 


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


1.10.2.1 een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk, per 
pagina 


€ 1,90 


1.10.2.2 een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk € 1,90 







 
HOOFDSTUK 11 WINKELTIJDENWET 


1.11.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:    


 voor een ontheffing in het kader van de winkeltijdenwet of het Vrijstellingenbesluit 
Winkeltijdenwet 


€ 27,80 


1.11.2 tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing 
over te dragen aan een ander 


€ 27,80 


1.11.3 tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.11.1 bedoelde ontheffing € 27,80 


 
HOOFDSTUK 12 KANSSPELEN 


1.12 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 
geldt het tarief zoals dat is opgenomen in artikel 3 van het Speelautomatenbesluit 
2000 (Stb. 2000, 223) 


  


1.12.1 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) 


€  13,15 


 
HOOFDSTUK 13 TELECOMMUNICATIE 


1.13.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een melding in 
verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werkwijze 
van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de 
Telecommunicatiewet 


€ 137,45 


1.13.1.1 indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en sierbestrating, alsmede 
gesloten verhardingen, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op 
openbare gemeentegrond, wordt het tarief zoals bedoeld in artikel 1.13.1, per 
strekkende meter sleuf vermeerderd met 


€ 1,27 


1.13.1.2 indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en dergelijke, voor 
zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, wordt 
het tarief, zoals bedoeld in artikel 1.13.1, per strekkende meter sleuf 
vermeerderd met 


€ 0,23 


1.13.1.3 indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden tussen 
gemeente, andere  beheerders van openbare grond en de aanbieder van het 
netwerk, verhoogd met 


€ 34,40 


1.13.1.4 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 burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 


  


1.13.1.5 Indien een begroting als bedoeld in 1.14.1.4. is uitgebracht, wordt een melding in 
behandeling genomen op de vijfde dag na de dag waarop de begroting aan de 
aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde werkdag 
schriftelijk is ingetrokken. 


  


 
HOOFDSTUK 14 VERKEER EN VERVOER 


1.14 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:   


1.14.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement  
verkeersregels en verkeerstekens 1990 


€ 36,30 


1.14.2 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling 
voertuigen 


€ 38,80 


1.14.3 tot het verkrijgen van een ontheffing op grond van artikel 22 lid 1 WVGS € 121,20 


1.14.4 tot het verlenging van reeds verkregen ontheffing op grond van  artikel 22 lid 1 
WVGS 


€ 60,60 


1.14.5 tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in 
artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) 


€ 64,00 


1.14.6 tot het verkrijgen van een duplicaat gehandicaptenparkeerkaart als 
bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) bij verlies of diefstal 


€ 20,00 







 
HOOFDSTUK 15 DIVERSEN 


 Ander sluitingsuur   


1.15.1 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
vaststellen van een ander sluitingsuur op grond van artikel 2.20 van de algemene 
plaatselijke verordening 


€ 27,80 


 Bemiddeling kalligraferen   


1.15.2 Het tarief bedraagt voor de bemiddeling bij het kalligraferen van een geboorte in een 
trouwboekje of partnerschapsboekje 


€ 27,80 


 Klokken   


1.15.3 Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor 
het luiden van de klokken, eigendom van de burgerlijke Gemeente Dalfsen 


€ 30,45 


 In deze titel niet benoemde vergunningen, ontheffing of andere beschikking   


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


€ 27,80 


 
 
 
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 exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor 
het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de 
omzetbelasting niet inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of 
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten 
verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden 
betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; 


  


2.1.1.2 bouwkosten: 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), 
voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, 
exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit 
normblad laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Wijzigingen op dit normblad kunnen door 
het college van Burgemeester en wethouders van toepassing worden verklaard voor deze 
verordening. 
 
Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze 
titel onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer 
zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk waarop de 
aanvraag betrekking heeft; 


  


2.1.1.3 sloopkosten: 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de 
Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor 
het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de 
omzetbelasting niet inbegrepen.  
Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze 
titel onder sloopkosten verstaan:  
de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor 
het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 


  


2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.   


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:   


2.2.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen 
project in het kader van de Wabo vergunbaar is 


€ 227,25 


2.2.1 om beoordeling van een conceptaanvraag om een omgevingsvergunning:  25% 


 van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor het project zouden worden vastgesteld. 


  


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


  


 
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: 


  


2.3.1.1.1 indien de bouwkosten niet meer dan € 1.000 bedragen € 80,00 


2.3.1.1.2 bij bouwkosten van € 1.000 of meer, doch minder dan  € 10.000 € 80,00 


 vermeerderd met  1,24% 


 van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000,00 te boven gaat   


2.3.1.1.3 bij bouwkosten van € 10.000 of meer, doch minder dan  € 50.000 € 227,25 


 vermeerderd met  1,23% 


 van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 10.000 te boven gaat   


2.3.1.1.4 bij bouwkosten van € 50.000 of meer, doch minder dan  € 100.000 € 838,30 


 vermeerderd met  1,2250% 


 van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 50.000 te boven gaat   


2.3.1.1.5 bij bouwkosten van € 100.000 of meer, doch minder dan  € 250.000 € 1.767,50 


 vermeerderd met  1,2225% 


 van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 100.000 te boven gaat   


2.3.1.1.6 bij bouwkosten van € 250.000 of meer, doch minder dan  €  500.000 € 4.040,00 


 vermeerderd met  1,22% 


 van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 250.000 te boven gaat   


2.3.1.1.7 bij bouwkosten van € 500.000 of meer, doch minder dan  € 1.000.000 € 7.575,00 


 vermeerderd met  1,2150% 


 van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 500.000 te boven gaat   


2.3.1.1.8 bij bouwkosten van € 1.000.000 of meer € 13.130,00 


 vermeerderd met  1,095% 


 van de bouwkosten waarmee die bouwkosten € 1.000.000 te boven gaat   


 Verhoging   


2.3.1.1.9 De bedragen van de artikelen 2.3.1.1 tot en met 2.3.1.1.8 en 2.3.7.1 tot en 
met 2.3.7.2 worden verhoogd met € 50,00. Als minimaal 2 dagen voor de 
aanvang van de bouw- of sloopactiviteiten meldingkaartje 1 door het college 
van burgemeester en wethouders is ontvangen wordt € 25,00 terugbetaald. 
Als minimaal 1 dag voor de voltooiing van de bouw- of sloopactiviteiten 
meldingskaartje 2 door het college van burgemeester en wethouders is 
ontvangen wordt de resterende € 25,00 terugbetaald. 


  


 Welstandstoets   


2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief verhoogd 
met de advieskosten van de welstandscommissie van “Het Oversticht”. Deze 
bedragen ongeacht of deze al dan niet gevolgd wordt door het verlenen van 
een bouwvergunning, waarvoor overigens de normale leges als boven 
vermeld onverkort verschuldigd zijn, over de bouwkosten bepaald 


  







overeenkomstig 5.1 van: 


a. € 0,-- tot € 230.000,--  3,0 ‰ 


b. € 230.000,-- tot € 455.000,--  0,5 ‰ 


c. € 455.000,-- tot € 680.000,--  0,25 ‰ 


d. € 680.000,-- of meer  0,125 ‰ 


 Verplicht advies agrarische commissie   


2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien 
krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag 
een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt beoordeeld: 


€ 1.010,00 


 Achteraf ingediende aanvraag   


2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 wordt het tarief, indien de in 
dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
gereedkomen van de bouwactiviteit verhoogd met 40 % van de op grond van 
dat onderdeel verschuldigde leges. 


  


 
2.3.2 Aanlegactiviteiten 


2.3.2 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: 


€ 390,00 


 
2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit 


 Aanvraag principeverzoek   


2.3.3 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
principe uitspraak van het college of de raad tot het al dan niet willen verlenen 
van medewerking aan een (aanleg- of bouw) vergunning, ontheffing, 
projectbesluit, uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in 
de zin van de Wet ruimtelijke ordening 


€ 350,00 


2.3.3.1 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: 


  


2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast 
(binnenplanse afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag 


€ 280,00 


2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse kleine afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag 


€ 280,00 


2.3.3.4 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag 


€ 5.218,40 


2.3.3.5 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 
afwijking) bedraagt het verschuldigde bedrag 


€ 520,00 


2.3.3.6 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast (afwijking 
van exploitatieplan) bedraagt het verschuldigde bedrag 


€ 520,00 


2.3.3.7 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in 
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van provinciale regelgeving) 


€ 5.218,40 


2.3.3.8 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in 
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van nationale regelgeving); 


€ 5.218,40 


2.3.3.9 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking 
van voorbereidingsbesluit): bedraagt het verschuldigde bedrag; 


€ 520,00 


2.3.3.10 Indien voor een wijziging, ontheffing, afwijking of vaststelling van het 
bestemmingsplan of bij een projectbesluit volgens artikel 3.10 of 3.40 van de 
Wet ruimtelijke ordening, zoals omschreven in de artikelen 2.3.3.2 tot en met 
2.3.3.9 (advies-)werkzaamheden moeten worden verricht (onderzoek, externe 
adviezen stedenbouwkundige opzet) worden de in 2.3.3.2 .tot en met 2.3.3.9 
genoemde bedragen verhoogd met een bedrag van schriftelijk aan de 
aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake 


  







door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien de 
werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting 
geraamde bedrag, wordt het verschil gerestitueerd. 


 
 
 
 
2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit 


 Aanvraag principeverzoek   


2.3.4 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
principe uitspraak van het college of de raad tot het al dan niet willen verlenen 
van medewerking aan een (aanleg- of bouw) vergunning, ontheffing, 
projectbesluit, uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in 
de zin van de Wet ruimtelijke ordening 


€ 350,00 


2.3.4.1 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: 


  


2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt toegepast 
(binnenplanse afwijking) 


€ 520,00 


2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse kleine afwijking) 


€ 520,00 


2.3.4.4 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt toegepast 
(buitenplanse afwijking) 


€ 5.218,40 


2.3.4.5 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke 
afwijking) 


€ 520,00 


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


€ 520,00 


2.3.4.7 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de activiteit in 
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 


  


 bedraagt het verschuldigde bedrag; € 5.218,40 


2.3.4.8 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in 
strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 


  


 bedraagt het verschuldigde bedrag; € 5.218,40 


2.3.4.9 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast (afwijking 
van voorbereidingsbesluit): bedraagt het verschuldigde bedrag 


€ 520,00 


2.3.4.10 Voorbereidingsbesluit   


 Voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het nemen van een 
voorbereidingsbesluit als bedoeld in artikel 3.7 van de Wet ruimtelijke ordening 


€ 851,45 


2.3.4.11 Indien voor een wijziging, ontheffing, afwijking of vaststelling van het 
bestemmingsplan of bij een projectbesluit volgens artikel 3.10 of 3.40 van de 
Wet ruimtelijke ordening, zoals omschreven in de artikelen 2.3.4.2 tot en met 
2.3.4.10 (advies-)werkzaamheden moeten worden verricht (onderzoek, externe 
adviezen stedenbouwkundige opzet) worden de in 2.3.42 .tot en met 2.3.4.10 
genoemde bedragen verhoogd met een bedrag van schriftelijk aan de 
aanvrager meegedeelde advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake 
door of vanwege burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien de 
werkelijke kosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting 
geraamde bedrag, wordt het verschil gerestitueerd. 


  


 Verhoging in verband met Wet geluidhinder   


2.3.4.12 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij het noodzakelijk is 
de gevelbelasting ten gevolge van wegverkeer-, railverkeer en/of 
industrielawaai te beoordelen dan wel waarvoor verzoek tot ontheffing moet 
worden ingediend wordt: 


  


a. voor het beoordelen of voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden € 101,00 







van artikel 82, lid 1 Wet geluidhinder bij verbouw/uitbreiding van woningen en 
andere geluidsgevoelige bestemmingen vermeerderd met 


b. voor het beoordelen of voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden 
van artikel 82,lid 1 Wet geluidhinder bij nieuwbouw van woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen vermeerderd met 


€ 116,50 


c. voor aanvragen waarvoor een procedure voor een hogere grenswaarde 
ingevolge de Wet geluidhinder moet worden gevolgd vermeerderd met het 
bedrag onder a en b vermeerderd met 


€ 1.272,60 


d. het tarief als bedoeld onder a en b wordt bij woongebouwen per wooneenheid 
verhoogd met 


€ 35,35 


2.3.4.13 Indien een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd in het kader van een 
bestemmingsplanherziening/-wijziging/-ontheffing, dan wel een aanvraag om 
bouwvergunning wordt het onder 2.3.4.11 bedoelde tarief verhoogd met de 
werkelijke kosten door een externe adviseur aan de gemeente in rekening 
gebracht. Voorafgaande aan de opdrachtverstrekking wordt hiervan aan 
betrokkenen een begroting overlegd. De aanvraag wordt 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. 


  


 
2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid 


2.3.5 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 indien de vergunning betrekking heeft op een bouwwerk waarin: 


  


2.3.5.1 11 tot en met  25 personen verblijven € 758,10 


2.3.5.2 26 tot en met 100 personen verblijven € 1.137,15 


2.3.5.3 meer dan 100 personen verblijven € 1.516,20 


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


2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
slopen van een bouwwerk bedraagt het tarief: 


  


2.3.6.1.1 in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, beheersverordening of 
voorbereidingsbesluit is bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van 
de Wabo, of waarvoor op grond van een provinciale verordening een vergunning 
of ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van 
de Wabo 


€ 262,60 


2.3.6.1.2 in gevallen waarvoor op grond van de Bouwverordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder a, van de 
Wabo, 


€ 262,60 


 
2.3.7 Aanleggen of veranderen weg 


2.3.7 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het aanleggen 
van een weg of verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg waarvoor 
op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.6 van de 
Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als 
bedoeld in artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, 


  


 bedraagt het tarief: € 27,80 


 
2.3.8 Uitweg/inrit 


2.3.8 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het maken, 
hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op 
grond van een bepaling in een provinciale verordening  of artikel 2.7 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: € 27,80 


 
2.3.9 Kappen 


2.3.9 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of 
doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale 


  







verordening of artikel 4.11 van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning 
of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van 
de Wabo, 


 Bedraagt het tarief € 27,80 


 
2.3.10 Opslag van roerende zaken 


2.3.10 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op de opslag 
van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, 
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening of artikel 2.5 
van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is vereist, 
bedraagt het tarief: 


  


 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo 


€ 27,80 


2.3.10.1 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of gebruiker 
van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar roerende zaken worden 
opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo 


€ 27,80 


 
2.3.11 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 


2.3.11.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 
handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het 
natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor de dieren of planten, 
als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt 
het tarief: 


€ 27,80 


2.3.11.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor habitats en 
soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 


€ 27,80 


 
2.3.12 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet 


2.3.12 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet 
ontheffing nodig is, bedraagt het tarief 


€ 27,80 


 
2.3.13 Andere activiteiten 


2.3.13 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het 
verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de voorgaande onderdelen 
van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: 


  


2.3.13.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen categorie 
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: 


€ 27,80 


2.3.13.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening of 
waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van invloed 
kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van 
de Wabo, bedraagt het tarief: 


€ 27,80 


2.3.13.3 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op grond van deze 
tarieventabel voor de betreffende vergunning of ontheffing verschuldigd is als de 
activiteit zou worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in 
geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt 
het tarief: 


€ 27,80 


2.3.13.4 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: 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.  
Indien een begroting als bedoeld in de eerste volzin 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. 


  


 







2.3.14 Omgevingsvergunning in twee fasen 


2.3.14 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: 


  


2.3.14.1 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; 


  


2.3.14.2 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. 


  


 
2.3.15 Beoordeling bodemrapport 


2.3.15 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: 


  


2.3.15.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 54,00 


2.3.15.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport € 54,00 


 
2.3.16 Advies 


2.3.16.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het 
tarief, indien een daartoe bij algemene maatregel van bestuur, provinciale of 
gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet 
uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een 
omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, van de Wabo: 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. 


  


2.3.16.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.16.1 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. 


  


 
2.3.17 Verklaring van geen bedenkingen 


2.3.17.1 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: 


  


2.3.17.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven: 


€ 1.515,00 


2.3.17.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven: 


  


 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. 


  


2.3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1.2 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 4 VERMINDERING 


2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan door een 
aanvraag om vooroverleg of beoordeling van een conceptaanvraag als bedoeld in 
hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de ter 
zake van het vooroverleg of de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges 
in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen, indien binnen 12 
maanden,  een aanvraag om de omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3 is 


  







ingediend. 


2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op meer dan vijf 
activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van het 
legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld 
in de onderdelen 2.3.16 en 2.3.17. De vermindering bedraagt: 


  


2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten:  5% 


 van de voor die activiteiten verschuldigde leges;   


2.4.2.1 bij 10 tot 15 activiteiten:  10% 


 van de voor die activiteiten verschuldigde leges;   


2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten:  15% 


 van de voor die activiteiten verschuldigde leges.   


 
HOOFDSTUK 5 TERUGGAAF 


 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 


  


2.5.1 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de 
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is 
genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de 
leges. De teruggaaf bedraagt: 


  


2.5.1.1 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 2 weken na het in 
behandeling nemen ervan 


 50% 


 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges; 


  


2.5.1.2 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen na 2 weken en binnen 4 weken na het 
in behandeling nemen ervan 


 30% 


 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges; 


  


2.5.1.3 indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen na 4 weken en binnen 8 weken na het 
in behandeling nemen ervan 


 20% 


 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges; 


  


2.5.2 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 


  


2.5.2.1 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de 
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, 
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze aanvraag is 
ingediend binnen 6 maanden na verlening van de vergunning en van de vergunning 
geen gebruik is gemaakt. 


  


 De teruggaaf bedraagt:  50% 


 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges. 


  


2.5.3 Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor 
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 


  


2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de 
onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van 
een deel van de leges. 


  


 De teruggaaf bedraagt:  50% 


 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde 
leges. 


  


2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een 
vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij rechterlijke 
uitspraak. 


  


2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf   


 Een bedrag minder dan € 35,00 wordt niet teruggegeven.   


2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen   


 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen   







teruggaaf verleend. 


 
HOOFDSTUK 6 INTREKKING OMGEVINGSVERGUNNING 


2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot gehele of 
gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, 
tweede lid, onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is: 


€ 27,80 


 
HOOFDSTUK 7 WIJZIGING OMGEVINGSVERGUNNING ALS GEVOLG VAN WIJZIGING 
PROJECT  


2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van 
een omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, 
geringe wijziging in het project 


€ 80,00 


 
HOOFDSTUK 8 BESTEMMINGSWIJZIGINGEN ZONDER ACTIVITEITEN 


 Aanvraag principeverzoek   


2.8.1 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
principe uitspraak van het college of de raad tot het al dan niet willen verlenen van 
medewerking aan een (aanleg- of bouw) vergunning, ontheffing, projectbesluit, 
uitwerking, wijziging of herziening van een bestemmingsplan in de zin van de  
Wet ruimtelijke ordening 


€ 350,00 


 Stedenbouwkundige visie   


2.8.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het opstellen van een  
stedenbouwkundige visie volgens de notitie inbreidingslocatie geldt het vaste  
bedrag van 


€ 2.222,00 


2.8.3 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 


€ 5.218,40 


2.8.4 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 


€ 3.588,85 


2.8.5 Indien voor een wijziging, ontheffing, afwijking of vaststelling van het 
bestemmingsplan of bij een projectbesluit volgens artikel 3.10 of 3.40 van de Wet 
ruimtelijke ordening, zoals omschreven in de artikelen 2.8.3 en 2.8.4 (advies-
)werkzaamheden moeten worden verricht (onderzoek, externe adviezen 
stedenbouwkundige opzet) worden de in 2.8.3 en 2.8.4 genoemde bedragen 
verhoogd met een bedrag van schriftelijk aan de aanvrager meegedeelde 
advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake door of vanwege 
burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien de werkelijke kosten minder 
bedragen dan het aan de hand van de begroting geraamde bedrag, wordt het 
verschil gerestitueerd. 


  


2.8.6 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag waarbij het noodzakelijk is de 
gevelbelasting ten gevolge van wegverkeer-, railverkeer en/of industrielawaai te 
beoordelen dan wel waarvoor verzoek tot ontheffing moet worden ingediend 
wordt: 


  


a. voor het beoordelen of voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden van 
artikel 82, lid 1 Wet geluidhinder bij verbouw/uitbreiding van woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen vermeerderd met 


€ 101,00 


b. voor het beoordelen of voldaan kan worden aan de voorkeursgrenswaarden van 
artikel 82,lid 1 Wet geluidhinder bij nieuwbouw van woningen en andere 
geluidsgevoelige bestemmingen vermeerderd met 


€ 116,50 


c. voor aanvragen waarvoor een procedure voor een hogere grenswaarde ingevolge 
de Wet geluidhinder moet worden gevolgd vermeerderd met het bedrag onder a 
en b vermeerderd met 


€ 1.272,60 


d. het tarief als bedoeld onder a en b wordt bij woongebouwen per wooneenheid 
verhoogd met 


€ 35,35 


2.8.7 Indien een akoestisch onderzoek moet worden uitgevoerd in het kader van een 
bestemmingsplanherziening/-wijziging/-ontheffing, dan wel een aanvraag om 
bouwvergunning wordt het onder 2.8.6 bedoelde tarief verhoogd met de werkelijke 
kosten door een externe adviseur aan de gemeente in rekening gebracht. 
Voorafgaande aan de opdrachtverstrekking wordt hiervan aan betrokkenen een 


  







begroting overlegd. De aanvraag wordt 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 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als bedoeld 
in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening 


€ 132,70 


 
HOOFDSTUK 10 OVERSCHRIJVING BOUWVERGUNNING 


2.10 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het overschrijven van een verleende bouwvergunning als bedoeld in artikel 10.3 van 
de bouwverordening: 


€ 31,25 


 
 
HOOFDSTUK 11 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE BESCHIKKING 


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


€ 27,80 


 
 







 
 
 
TITEL 3 DIENSTVERLENING VALLEND ONDER EUROPESE DIENSTENRICHTLIJN 
 
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 


€ 255,85 


3.1.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in 
artikel 30 van de Drank- en Horecawet 


€ 67,45 


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 


€ 36,30 


3.1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een gewijzigde vergunning op grond van artikel 3 van de Drank- en 
Horecawet waarbij nieuwe leidinggevenden kunnen worden bijgeschreven indien 
wijziging plaatsvindt binnen twee jaar na afgifte van de oorspronkelijke vergunning. 
(niet zijnde een natuurlijk persoon voor wiens rekening en risico het bedrijf wordt 
uitgeoefend) 


€  67,45 


 
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 2.16, 
eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening. 


€ 27,80 


 
HOOFDSTUK 3 PROSTITUTIEBEDRIJVEN 


3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning als bedoeld in 
artikel 3.4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 


€ 1.912,00 


3.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend een wijziging 
van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.16, 
tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening 


€ 132,70 


 
HOOFDSTUK 4 BRANDBEVEILIGINGSVERORDENING 


3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 
van een vergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een inrichting, als 
bedoeld in artikel 2, eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening; 


  


 tot en met 1.000 personen € 47,00 


 meer dan 1.000 personen € 94,10 
  
HOOFDSTUK 5 IN DEZE TITEL NIET BENOEMDE VERGUNNING, ONTHEFFING OF ANDERE 
BESCHIKKING 


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


€ 27,80 


 
 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 13 december 
2010. 
 
De raad voornoemd, 
de voorzitter,              de griffier,   
 
 
 
 
mr. W.P.M. Urlings H. Keizer 
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Voorstel:
Vast te stellen de: Verordening Reinigingsheffingen 2011, Verordening Hondenbelasting 2011,  
Legesverordening 2011, Verordening Lijkbezorgingsrechten 2011, Verordening Precariobelasting 2011, 
Verordening Onroerende-zaakbelastingen 2011, Verordening Toeristenbelasting 2011. 


 
 
Inleiding:
Om in 2011 de belastingheffing mogelijk te maken voor de gewijzigde tarieven dienen de verordeningen 
vastgesteld te worden. Onderstaand worden de belangrijkste wijzigingen per verordening weergegeven: 
 


1. Reinigingsheffingen 2011. In deze verordening zijn de tarieven opgenomen voor afvalstoffenheffing 
en reinigingsrecht. Het tarief voor het vastrecht is verhoogd tot € 90,00 conform het besluit van de 
begrotingsvergadering.   


 
De variabele ledigingstarieven zoals deze voorgesteld zijn door de Rova worden voor het jaar 2011 
niet overgenomen. Dit betekent dat er afgeweken wordt van de overige Rova-gemeenten.  
 
Voor 2010 is besloten om het geraamde dekkingstekort van € 90.000 ten laste te brengen van de 
Egalisatiereserve. Aangezien de evaluatie van de plastic inzameling nog niet plaatsgevonden heeft 
is het nog onduidelijk wat de gevolgen zijn voor de variabele tarieven. Voorgesteld wordt om de 
variabele tarieven voor 2011 te verhogen met de inflatiecorrectie van 1%.  
Ook voor 2011 wordt voorgesteld om het geraamde dekkingstekort van € 90.000 ten laste te 
brengen van de Egalisatiereserve. 
 
Afvalstoffenheffing en Reinigingsrecht   2010   2011 
-  het vaste tarief       €   82,20   €  90,00 
- de variabele tarieven  
voor een 240 liter container restafval   €    8,16   €    8,24    
  “       “   140   “          “              “   €    5,02     €    5,07  
  “       “     80   “          “               “   €    3,10   €    3,13 
 
per aanbieding van restafval in een verzamelsysteem €    1,11  €    1,11 


  voor een 240 liter container GFT - afval   €    6,36   €    6,42    







 
 
 


  


 
   


 


  “       “   140   “          “              “   €    3,97     €    4,01 
  “       “     80   “          “               “   €    2,50   €    2,53 
  “       “     40   “          “               “   €    1,93     €    1,95 
 
per aanbieding van GFT-afval in een verzamelsysteem €    0,43  €    0,43 


       
De tarieven voor een verzamelsysteem zijn niet verhoogd en is het advies van de Rova 
overgenomen. 


 
2. Hondenbelasting: het tarief wordt verhoogd conform het besluit van de begrotingsvergadering. Het 


tarief voor de eerste hond wordt € 45,00. Voor de 2
e
 hond en volgend € 60,00. Het tarief voor een 


kennel bedraagt € 125,00.   
3. Legesverordening; Met uitzondering van de tarieven welke door een rijksregeling worden bepaald 


zijn de tarieven verhoogd met 1,00 % conform de begrotingsuitgangspunten. Als gevolg van het 
onderzoek kostendekkendheid zijn de tarieven voor de bestuurstukken welke via internet 
beschikbaar zijn (begroting, jaarrekening, raadsstukken, bouwverordening en Algemene 
plaatselijke verordening), vervallen. 
Tevens zijn de tarieven op basis van het onderzoek naar de kostendekkendheid gewijzigd 
voor:  
1 planologische strijdigheid zonder en met bouwactiviteiten.  
2 aanlegactiviteiten 
3 vaststellen en wijzigen bestemmingsplan 
De wijzigingen hebben te maken met een wijziging van de procedurekosten. 
 
Het tarief voor een aanlegactiviteit Titel 2 , hoofdstuk 2.3.2 is verhoogd van € 260,00 naar 
€ 390,00.  
Het tarief voor een buitenplanse afwijking, afwijking provinciale of nationale regelgeving, is 
verlaagd van € 6.685,00 naar € 5.218,40. De vermindering komt vanwege verlaging van de 
procedure kosten. 
Het tarief voor een tijdelijke afwijking, afwijking exploitatieplan, afwijking van voorbereidingsbesluit 
is verhoogd van € 260,00 naar € 520,00. Deze tarieven zouden feitelijk verhoogd moeten worden 
naar € 1.252,85. Voorgesteld wordt om deze tarieven nog niet verder te verhogen omdat de 
gevolgen van de invoering van de Wabo nog niet volledig uitgekristalliseerd zijn.   
De tarieven in titel 2 hoofdstuk 8 bestemmingswijzigingen zonder activiteit zijn gewijzigd: 
Het tarief voor een aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan is verhoogd van 
€ 4.457,00 naar € 5.218,40. 
Het tarief voor een aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan is verhoogd van 
€ 3.482,00 naar € 3.588,85. 
Tevens is het tarief voor een principeverzoek gesteld op € 350,00.    
Onder 1.14.5  van titel 1 is het tarief opgenomen voor de gehandicaptenparkeerkaart. Het tarief is 
gesteld op € 64,00.    


4. Lijkbezorgingsrechten: de tarieven zijn verhoogd met 1,00 % conform de 
begrotingsuitgangspunten. Gelet op de Nota algemene begraafplaatsen gemeente Dalfsen is er 
een verschil aangebracht in het tarief voor het grafrecht voor graven welke geschikt zijn voor het 
begraven van één persoon en twee personen. De tarieven in Dalfsen zijn extra verhoogd met 
€ 100,00 om zodoende te werken naar de prijsverhouding eenpersoongraf/tweepersoonsgraf van  
75% / 100%.    


5. Precariobelasting: de tarieven zijn verhoogd met 1,00 % conform de begrotingsuitgangspunten.  
6. Toeristenbelasting: het tarief per overnachting wordt verhoogd van € 0,53 naar € 0,75 conform het 


besluit van de begrotingsvergadering. 







 
 
 


  


 
   


 


7. OZB:  
Herwaardering 2011 
Zoals wellicht bekend worden de WOZ-waarden vanaf 1 januari 2008 jaarlijks bepaald naar het 
waardeniveau van het kalenderjaar ervoor. Voor 2011 worden de waarden bepaald naar het 
waardeniveau op 1 januari 2010. 


 
De herwaardering in het kader van de Wet WOZ naar de waardepeildatum 1 januari 2010 nadert in 
onze gemeente zijn voltooiing. De voorlopige gemiddelde daling van de woningen is 0,5 %. De 
voorlopige gemiddelde daling van de niet-woningen (kantoren, winkels, agrarische objecten, 
bejaardentehuizen etc) is 2,7 %. Op basis van de resultaten is het mogelijk de tarieven te 
berekenen. 


 
Bij de behandeling van de voorjaarsnota 2008 is al besloten om voor het begrotingsjaar 2011 de 
opbrengst van de onroerende-zaakbelasting met 4 % te verhogen exclusief de inflatiecorrectie en 
areaaluitbreiding.  De inflatiecorrectie is voor 2011 vastgesteld op 1,00%. Daarnaast is bij de 
begrotingsvergadering 2011 in het kader van de bezuinigvoorstellen voorgesteld om in 2011 
€ 150.000 extra aan OZB inkomst te genereren.  


 
Bij de berekening van de tarieven 2011 is rekening gehouden met bovenstaande en de effecten 
van de herwaardering. Daarnaast is tevens rekening gehouden met leegstand en is een correctie 
toegepast voor de toekenning van de waardebezwaren.  
Bij de berekening van het gebruikerstarief voor de niet-woningen is eveneens rekening gehouden 
met de gevolgen van het amendement De Pater van der Meer, wat betekent dat er geen 
gebruikersbelasting betaald hoeft te worden over het woongedeelte. 


 
Rekening houdend met genoemde factoren kunnen de volgende tarieven als percentage van de 
heffingsmaatstaf worden berekend: 


 
      Tarief 2010 Tarief 2011 


Gebruikersbelasting niet woning 0,1168 % 0,1184 % 
Eigenarenbelasting woning  0,0676 % 0,07696 % 
Eigenarenbelasting niet woning  0,1396 % 0,144 % 


 
  


Beleidskader en rol gemeente:
Begroting 2011, verordenende bevoegdheid Gemeenteraad.
 
Alternatieven:
n.v.t.
 
Financieel kader:
Het dekkingstekort van € 90.000 voor de afvalstoffenheffing en reinigingsrecht ten laste brengen van de 
Egalisatiereserve.
 
Communicatie:
De verordeningen worden na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd in Kernpunten en op de 
website.
 
 
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,  
 







 
 
 


  


 
   


 


de burgemeester, de secretaris-directeur,  
mr. W.P.M. Urlings drs. H. Zwart 


 





