
















RAADSBESLUIT 
18R.00571 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Vaststellen verordening onroerende-zaakbelastingen 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van: 

- burgemeester en wethouders; 

 

 

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

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de  
 
                    Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2019 

 

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 

(verder: de gebruiker), aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft 
gegeven (verder: de gebruikgever); de gebruikgever is bevoegd de belasting als zodanig te 
verhalen op de gebruiker; 

b.  het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als    
 gebruik door degene die de 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. Voor de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht 
aangemerkt, degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de basisregistratie 
kadaster is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, 
bezit of beperkt recht is. 

 
 
 
 



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

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

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

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

voor de onroerende zaak vastgestelde waarde voor het kalenderjaar bedoeld in artikel 1. 
2. Als voor 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 al is gebeurd bij de bepaling van de in dat artikel bedoelde waarde, de 
waarde van: 
a) voor de land- of bosbouw bedrijfsmatig geëxploiteerde cultuurgrond, daaronder mede begrepen 

de open grond, alsmede de ondergrond van glasopstanden, die bedrijfsmatig aangewend wordt 
voor de kweek of teelt van gewassen, zonder daarbij de ondergrond als voedingsbodem te 
gebruiken; 

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

c) onroerende zaken die in hoofdzaak zijn bestemd voor de openbare eredienst of voor het houden 
van openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, één 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 voorwaarden genoemd in artikel 8 van het 
Rangschikkingsbesluit Natuurschoonwet 1928, 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, één 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 publiekrechtelijk 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 zodanig gebouwde eigendommen - niet zijnde 
gebouwen - welke zijn geplaatst voor 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 de 
delen van zodanig onroerende zaken die dienen als woning; 



m) begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, één en ander met uitzondering van delen van 
zodanig onroerende zaken die dienen als woning. 

2. De vrijstelling voor 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  -   De belastingtarieven 
 
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf: 
 Het percentage bedraagt voor: 
 

a) de gebruikersbelasting: 0,1824    % 
b) bij de eigenarenbelasting  

1) voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,1176    % 
2) voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,2493    % 

2. Het bedrag van de belasting wordt per belastingaanslag naar beneden afgerond op gehele 
     euro’s. 
3. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. 

Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde 
verschuldigde bedragen onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één 
belastingbedrag. 

 
Artikel 6  -  De wijze van heffing 
 
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 7  -  De termijnen van betaling 
 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden betaald 

uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.  
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet 

verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is 
dan € 50,00, maar minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van 
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden 
betaald in acht gelijke termijnen.  

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.  
 
Artikel 8  -  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders  
 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de 
invordering van de onroerende-zaakbelastingen. 
 
Artikel 9 -  Overgangsrecht 
De 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2018' van 20 december 2017, wordt ingetrokken met 
ingang van de in artikel 10, tweede 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. 
 
Artikel 10. Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 11. Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: 'Verordening onroerende-zaakbelastingen 2019.' 
 
 
 



 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op           (datum besluit nog invullen)         

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

  

  

   

 



RAADSBESLUIT 
18R.00572 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Vaststellen verordening parkeerbelastingen 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de geldende Parkeerverordening  
 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen 
 
            de Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2019   
            

     
Artikel 1  -  Begripsomschrijvingen 
 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
 
a. Parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een 

motorvoertuig,   anders dan gedurende de tijd die nodig is voor en gebruikt wordt tot het 
onmiddellijk in- of uitstappen van personen dan wel het onmiddellijk laden of lossen van zaken, 
op binnen de gemeente gelegen voor het openbaar verkeer openstaande terreinen of 
weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet in gevolge een wettelijk voorschrift is 
verboden. 

b.  Motorvoertuig: hetgeen onder motorvoertuig wordt verstaan in het Reglement Verkeersregels 
en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990) met inbegrip van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 
onder i.a. van het RVV 1990.  

c.  Houder:  
1. Degene op wiens naam het voor het motorvoertuig opgegeven kenteken ten tijde van 

het parkeren in het kentekenregister zoals bedoeld in de Wegenverkeerswet 1994 was 
ingeschreven met dien verstande dat indien blijkt dat een ander in het kentekenregister 
had moeten staan ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als houder van het 
voertuig; 

2. Degene die krachtens een lease-overeenkomst of een verklaring van de werkgever kan 
aantonen dat hij, anders dan degene bedoeld onder 1, de feitelijke gebruiker is van het 
motorvoertuig dat ten tijde van het parkeren op naam van de leasemaatschappij 
respectievelijk de werkgever in het hiervoor bedoelde register was ingeschreven of; 

3. Degene die krachtens een schriftelijke overeenkomst met degene bedoeld onder 1, kan 
aantonen dat hij, anders dan degene bedoeld onder 1, het voor het motorvoertuig 
opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren tot duurzaam gebruik onder zich heeft. 



  

d. Parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, met inbegrip van 
verzamelparkeermeters, het Centraal register  en hetgeen naar maatschappelijke opvatting 
overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan. 

e.  Parkeerapparatuurplaats: Een parkeerplaats behorende bij parkeerapparatuur; 
f.  Centraal register: Het register van het Servicehuis Parkeer- en Verblijfsrechten bestemd voor 

de registratie van parkeerrechten. 
g. Belparkeren: Het in werking stellen van de parkeerapparatuur met behulp van een mobiele     

telefoon of op een andere door de serviceprovider geaccepteerde methode, of op een andere in 
het maatschappelijk en economisch verkeer geaccepteerde methode om achteraf aan de 
betaalplicht te kunnen voldoen.  

h. Serviceprovider: Aanbieder van belparkeren welke is aangesloten bij het Centraal register. 
 
Artikel 2  -  Belastbaar feit 
 
Onder de naam ‘parkeerbelastingen’ worden de volgende belastingen geheven: 
 
a. Een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens  deze 

verordening in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wet-
houders te bepalen plaats, tijdstip en wijze. 

b. Een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van 
een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. 
 

Artikel 3  -  Belastingplicht 
 
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven van degene die het motorvoertuig 

heeft geparkeerd. 
2. Als degene die het motorvoertuig heeft geparkeerd wordt mede aangemerkt: 

a. degene die de belasting voldoet, dan wel te kennen geeft of heeft gegeven de belasting te 
willen voldoen; 

b. zolang geen voldoening van de belasting genoemd in artikel 2, onderdeel a, heeft plaats-
gevonden: de houder van het motorvoertuig,  

3. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet 
van het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt 
aangemerkt, indien deze aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn 
wil van het voertuig heeft gebruikgemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen 
voorkomen. 

4. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven bij het gebruik van een 
gehandicaptenparkeerkaart op algemene gehandicaptenparkeerplaatsen. 

5. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning 
heeft aangevraagd.  

 
Artikel 4  -  Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak 
 

De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de bij deze 

verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel. 

Artikel 5  -  Ontstaan van de belastingschuld 
 
1. De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, 

tenzij bij de aanvang van het parkeren de parkeerapparatuur in werking is gesteld.  
2. De belasting, als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, is verschuldigd bij de aanvang van het 

heffingstijdvak waarover de belasting wordt geheven. 
 
Artikel 6  -  De wijze van heffing en termijnen van betaling 
 
1. De belasting, als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op 

aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. In afwijking op het hierboven 
bepaalde moet de belasting overeenkomstig de aangifte worden betaald binnen één maand na 
het einde van het parkeren, indien het bij de aanvang van het parkeren het in werking stellen van 



de parkeerapparatuur geschiedt door het inloggen op het centrale register.  
2. De belasting, als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op 

aangifte en moet worden betaald op het tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.  
3. Een naheffingsaanslag moet worden betaald binnen de termijn die op de opgestuurde 

beschikking en acceptgiro vermeld is.  
 
Artikel 7  -  Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen 
 
De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting 
bedoeld in artikel 2, onderdeel a, mag worden geparkeerd, geschiedt in alle gevallen door het college 
van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit. 
 
Artikel 8  -  Kosten 
 
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, 
bedragen € 62,70. 
 
Artikel 9  -  Kwijtschelding 
 
Bij de invordering van deze belasting 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 parkeerbelasting. 
 
Artikel 11  -  Overgangsrecht 
 
De ‘Verordening parkeerbelastingen 2018’ van 20 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van 
de in artikel 12, tweede 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. 
 
Artikel 12  -  Inwerkingtreding 

 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 

 
Artikel 13  -  Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening parkeerbelastingen 2019. 
 
 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op      (datum besluit nog invullen)         

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer       
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

  

  

   

   

 



Tarieventabel  
Behorende bij de “Verordening Parkeerbelastingen 2019”. 
 
 
Onderdeel 1 
Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2, onderdeel a, van de 
Verordening parkeerbelastingen 2019, bedraagt: 
 

In het gebied Bij parkeerapparatuur 
geschikt voor een  
parkeertijd van 

Bedrag 
In euro’s 

Per tijdseenheid 

Zone A   60 minuten € 0,20  6 minuten* 

Zone B 240 minuten  € 0,20 6 minuten* 

*Bij belparkeren geschiedt betaling per minuut. 
 

Onderdeel 2 
De vergunning bedoeld in artikel 2, onderdeel b, wordt afgegeven voor het tijdvak zoals die is gesteld 
in artikel 5, eerste lid, van de geldende parkeerverordening. 
  
Onderdeel 3 
Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de “Verordening 
parkeerbelastingen 2019”, bedraagt per vergunning: 
 

In het gebied Soort vergunning Bedrag per jaar 
in Euro’s 

Zone B, D Bedrijfsparkeervergunning € 699,60 

Zone A, B, D Aannemersparkeervergunning € 1.080,00 

Zone B Bewonersparkeervergunning € 156,00 

Zone B 2
e
 Bewonersparkeervergunning 

Bezoekersparkeervergunning 
€ 312,00 
Kosteloos* 

Zone B Marktparkeervergunning € 36,00 

Zone B, D Zorgparkeervergunning € 156,00 

Zone D Woonwerkparkeervergunning:  

 Volledig (voor 5 of 6 vaste dagen) € 156,00 

 Voor 4 vaste dagen (10% korting)** € 140,40 

 Voor 3 vaste dagen (20% korting)** € 124,80 

 Voor 1 of 2 vaste dagen (30% 
korting)** 

€ 109,20 

Zone D Bewonersparkeervergunning €   36,00 

Zone A, B, D Werknemersparkeervergunning kosteloos 

Zone B, D Bijzondere vergunning € 156,00 

Vrachtwagenparkeerterrein Vrachtwagenparkeervergunning 
10 meter plaats 

€ 369,30 

Vrachtwagenparkeerterrein Vrachtwagenparkeervergunning 
> 10 meter plaats 

€ 662,40 

* Zie onderdeel 4, de kosten worden niet jaarlijks in rekening gebracht maar op basis van werkelijke 
geparkeerde minuten.  
 
** De hoeveelheid korting wordt bepaald op basis van het in de werkgeversverklaring genoemde 
aantal vaste dagen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
Onderdeel 4 
In afwijking van onderdeel 3 bedraagt het tarief voor parkeren met parkeervergunning als bedoeld in 
artikel 2, onderdeel b, van de “Verordening parkeerbelastingen 2019”, zijnde  een 
bezoekersparkeervergunning,  zoals bedoeld in de geldende parkeerverordening, € 0,60 per uur 
(betaling geschiedt per minuut) met een plafond van € 75,- per kalenderjaar. De aanvraag is 
kosteloos.   
 
Onderdeel 5 

Indien de belastingplicht voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de  

“Verordening parkeerbelastingen 2019” in de loop van het in onderdeel 2 genoemde tijdvak wordt 
aangegaan, bedraagt het tarief, in afwijking tot hetgeen gesteld in onderdeel 3, een naar rato 
berekend bedrag  over de resterende periode tot het einde van het in onderdeel 2 genoemde tijdvak. 
 
Onderdeel 6 

Indien de belastingplicht voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b van de 

“Verordening parkeerbelastingen 2019” wordt beëindigd  in de loop van het in onderdeel 2 genoemde 
tijdvak, bestaat aanspraak op restitutie voor de volle maanden die resteren na het einde van de 
belastingplicht. 
 
Onderdeel 7 
Het tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van de “Verordening 
parkeerbelastingen 2019”, geldig voor de op de vergunning aangegeven plaats en data bedraagt per 
vergunning: 

 

In het gebied Soort vergunning Bedrag per parkeer-
vergunning in Euro’s 

Zone A, B, D Dagparkeervergunning € 15,00 

Zone A, B, D Weekparkeervergunning € 45,00 

Vrachtwagenparkeerterrein Dagparkeervergunning 
10 meterplaats 

€ 17,50 

Vrachtwagenparkeerterrein Dagparkeervergunning 
> 10 meterplaats 

€ 20,00 

 
 
Onderdeel 8 

In afwijking van hetgeen in de onderdelen 1 tot en met 7 is gesteld bedraagt het tarief voor het 

verkrijgen van een vergunning voor het mogen gebruiken van een voor autodate aangewezen 

parkeerplaats per jaar € 620,00. 

 
Behoort bij raadsbesluit van      (datum besluit nog invullen 
De griffier van Woerden.  
 

 
 

   

 



RAADSBESLUIT 
18R.00573 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Vaststellen verordening hondenbelasting 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 
 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen 
 
                 Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2019 

 
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 
 
1.    In dit artikel wordt verstaan onder hondenasiel: aan één locatie gebonden ruimte of ruimtes  
       bestemd of gebruikt voor het in bewaring houden van honden die zwervend zijn aangetroffen,    
       dan wel waarvan door de eigenaar permanent afstand is gedaan, welke locatie als inrichting is    
       aangemeld overeenkomstig artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren. 
2.    De belasting wordt niet geheven voor honden: 
a. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij tezamen met de moederhond worden gehouden; 
b. die zijn opgeleid tot en dienen als blindengeleidehond en in hoofdzaak als zodanig door een 

blind of slechtziend persoon worden gehouden; 
c. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig door een 

gehandicapt persoon worden gehouden;  
d. die verblijven in een hondenasiel; 



e. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een bedrijfsinrichting 
als bedoeld in artikel 3.7, eerste lid, van het Besluit houders van dieren. 
 
 

Artikel 4  -  Maatstaf van heffing 
 
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. 
 
Artikel 5  -  Belastingtarief 
 
1. De belasting bedraagt:  

a. voor de eerste hond € 26,28 per jaar; 
b. voor iedere hond boven het aantal van één € 32,16 per jaar. 

2. In afwijking van het eerste lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in een kennel, per 
belastingjaar, per kennel € 146,76. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt onder kennel 
verstaan een inrichting als bedoeld in artikel 3.7. eerste lid, van het Besluit houders van dieren, 
bestemd en gebruikt voor het fokken van honden voor de verkoop of aflevering van 
nakomelingen.  

3. Het tweede lid blijft buiten toepassing als belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde 
belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden, als 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, als dit later is, bij de aanvang 

van de belastingplicht. 
2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar 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 kalender-
maanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt dan € 5,00. 

4. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing van de 
vorige volzin wordt het totaal van op een aanslagbiljet verenigde verschuldigde bedragen 
hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag.    

 
Artikel 9  -  Termijnen van betaling 
 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden 

betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet. 
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet 

verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is 
dan € 50,00, maar minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van 
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden 
betaald in acht gelijke termijnen.  

3. 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, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 
aanslag.  



4. De  Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen. 

 
Artikel 10  - Kwijtschelding 
 
Voor deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 11  -  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de hondenbelasting. 
 
Artikel 12 -  Overgangsrecht 
 
De ‘Verordening hondenbelasting 2018’ van 20 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van 
de in artikel 13, tweede 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. 
 
Artikel 13 -  Inwerkingtreding 
 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 14 -  Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening hondenbelasting 2019. 

 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op   (datum besluit nog invullen)         

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

  

  

   

 



RAADSBESLUIT 
18R.00574 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Vaststellen verordening precariobelasting 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; 
 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen 
 
           Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2019 

 

 
Artikel 1  -  Begripsomschrijvingen 
 
1. Voor de toepassing van deze verordening en de tarieventabel wordt verstaan onder: 

a. Dag : een periode van 24 uur, aanvangende om 0.00 uur, of een gedeelte daarvan; 
b. Week : een periode van zeven achtereenvolgende dagen;  
c. Maand : een kalendermaand; 
d. Kwartaal : een kalenderkwartaal; 
e. Jaar : een kalenderjaar; 
f. Vergunning : een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie 

opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon of rechtspersoon één 
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 van 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 voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond 
heeft. 

 
Artikel 4  -  Vrijstellingen 
 
De belasting wordt niet geheven ter zake van:  
1. voorwerpen ten behoeve van percelen, waarvan de gemeente krachtens eigendom, bezit of 

beperkt recht de genothebbende is, met uitzondering van die percelen, waarin de gemeente-
bedrijven worden uitgeoefend en van die, welke aan derden zijn verhuurd; 

2. het hebben van wegwijzers en verkeersaanwijzingen van de Koninklijke Nederlandse Toeristen-
bond ANWB, verenigingen voor vreemdelingenverkeer en van andere overeenkomstige 
instellingen; 

3. voorwerpen welke ingevolge een wettelijk voorschrift moeten worden gedoogd; 
4. het hebben van voorwerpen of werken, welke noodzakelijk voor de uitoefening van hun publiek-

rechtelijke taak, door het rijk, de provincie, de gemeente of door waterschappen zijn aangebracht 
of geplaatst; 

5. het hebben boven openbare gemeentegrond van borden tot verhuur of verkoop van woningen of 
percelen, in het geval deze borden aan de te verhuren of te verkopen woningen of percelen zijn 
bevestigd; 

6. het hebben van sierlampen, vlaggenstokken en vlaggen zonder reclame of handelsnaam; 
7. het hebben van borden, masten, palen en dergelijke, die in verband met de verkiezingen van 

publiekrechtelijke lichamen zijn aangebracht; 
8. het hebben van pilasters, plinten, kozijndorpels, gevelversieringen, goten, puilijsten, goot- en 

kroonlijsten, spionnen en dergelijke; 
9. het hebben van zonneschermen en markiezen zonder reclame of handelsnaam; 
10. het hebben van kelderingangen, licht- en luchtopeningen (koekoeken), stoeptreden en dergelijke, 

welke nodig zijn geworden ten gevolge van door de gemeente tot stand gebrachte werken; 
11. het hebben van afvoerbuizen van hemelwater, welke aan een gebouw zijn aangebracht en niet 

meer dan 0,10 meter buiten de gevel uitsteken; 
12. het hebben van voorwerpen, uitsluitend gebezigd voor een doel of ter behartiging van een 

algemeen belang; 
13. het gebruik of genot van openbare grond of het hebben van voorwerpen onder, op of boven 

openbare gemeentegrond door de gemeente en de gemeentebedrijven, het rijk en rijksbedrijven 
en de provincie; 

14. het hebben van voorwerken welke ingevolge wettelijk voorschrift of krachtens privaatrechtelijke 
overeenkomst kosteloos of tegen een bij of krachtens dat voorschrift of die overeenkomst 
bepaalde vergoeding moet worden gedoogd.  

15. non-profitorganisaties, waaronder begrepen serviceclubs, politieke partijen, verenigingen, 
maatschappelijke instellingen, die een liefdadig, sociaal-cultureel of maatschappelijk doel 
nastreven en die overwegend met vrijwilligers activiteiten organiseren overeenkomstig die 
doelstelling. Dit geldt voor onderwerpen die in de bij deze verordening behorende tarieventabel 
zijn voorzien van de notatie (fv). 
 

Artikel 5  -  Maatstaf van heffing en belastingtarief 
 
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze verordening 
bepaalde. 
 
Artikel 6  -  Berekening van de precariobelasting  
 
1.   Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de tarieventabel   
      genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle eenheid aangemerkt. 
2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend naar de 

oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is bepaald. 
 



 
3.   De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product van de  
      twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige rechthoek. 
4. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het voorwerp of de 

voorwerpen onder, op of boven de 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 van een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een 
week of 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 de voor de openbare dienst bestemde 
gemeentegrond, is het belastingtijdvak de periode waarover de vergunning is verleend, met dien 
verstande dat bij een kalenderjaar overschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het 
belastingtijdvak gelijk is aan het belastingjaar.    

2.  In andere dan in 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 belasting, die overeenkomstig de bepalingen van deze verordening op jaarbasis 
verschuldigd is, wordt geheven bij wege van aanslag.  

2. De belasting, die overeenkomstig de bepalingen van deze verordening niet op jaarbasis 
verschuldigd is, wordt geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving, nota of rekening. 

3. Belastingaanslagen van minder dan € 10,-- worden niet opgelegd. 
4. Voor de toepassing van de vorige volzin wordt het totaal van de op één aanslagbiljet 

verenigde aanslagen precariobelasting aangemerkt als één belastingaanslag.  
 

 
Artikel 9  -  Ontheffing 
 

1. Indien het gebruik of genot van de grond ophoudt, of voorwerpen op of boven de door 
openbare dienst bestemde gemeentegrond worden verwijderd voor het verstrijken van de 
termijn waarvoor de belasting verschuldigd is, wordt op verzoek van de belastingplichtige 
naar evenredigheid ontheffing verleend over de na de verwijdering resterende volle maanden 
van het kalenderjaar. 

2. In aanvulling op hetgeen in het eerste lid is bepaald wordt de ontheffing maximaal bepaald 
tot het bedrag dat verschuldigd is op grond van de werkelijke belastbare tijdseenheid tegen 
het daarvoor geldende tarief.  

 
Artikel 10  -  Termijnen van betaling 
 

1. De belastingen geheven bij wege van aanslag moeten worden betaald uiterlijk op de laatste 
dag van de maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is 
vermeld. 



 
2. De belastingen geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota 

of rekening moeten worden betaald binnen één maand na de dagtekening van de in artikel 9, 
tweede lid, bedoelde schriftelijke kennisgeving, nota of rekening. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen. 

 
Artikel 11  -  Kwijtschelding 
 
Voor deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 12  -  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de precariobelasting. 
 
Artikel 13 -  Overgangsrecht 
 
De ‘Verordening precariobelasting 2018’ van 20 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van 
de in artikel 14, tweede 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. 
 
Artikel 14 – Inwerkingtreding 
 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 15 -  Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening precariobelasting 2019. 
 
               
 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op   (datum besluit nog invullen)       

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

  

  

  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarieventabel  
behorende bij de 'Verordening Precariobelasting 2019'. 
 

 Hoofdstuk 1 Grondprecario Per dag week maand jaar eenheid 

1.1 (fv)Voor het plaatsen van een loods of 
keet, (bouw)container, schutting, steiger 
of stelling en voor het storten of plaatsen 
van grond, zand enz. en overige 
bouwmaterialen en/of gereedschappen 
of voor het plaatsen op openbare 
gemeentegrond  € 0,55 € 1,64 € 5,42 € 54,34 m

2
 

1.2 Voor het plaatsen van een uitstalling 
op openbare gemeentegrond, met 
uitzondering van de vergunningsvrije 
strook van maximaal 1,00m gemeten 
vanuit de voorgevel van het pand 
bedraagt het tarief: 

     

1.2.1 voor uitstallingen in kern van Woerden 
(binnen de Singel) 

jaartarief jaartarief jaartarief € 27,20 m
2
 

1.2.2 voor overige uitstallingen jaartarief jaartarief jaartarief € 23,90 m
2
 

 
 

 Hoofdstuk 2 Standplaatsen Per dag    
week 

maand jaar eenheid 

2.1 Voor het plaatsen van kramen, wagens of 
dergelijke voorwerpen tot verkoop van 
waren, promotie of demonstratie 
uitgezonderd de plaatsing daarvan op de 
marktplaatsen gedurende de gewezen 
marktdagen bedraagt het tarief € 3,15 € 12,60 nvt nvt m

2
 

  Aantal 
dagen 

 per week 

   Maand 
tarief 

Jaar 
tarief 

eenheid 

2.2 Voor het innemen van een door de 
gemeente aangewezen vaste plaats voor 
de verkoop van waren (uitgezonderd het 
plaatsen of het uitstallen daarvan op de 
marktterreinen gedurende de aangewezen 
marktdagen en markttijden) bedraagt het 
tarief: 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7   

€ 4,53 
€ 2,83 
€ 2,28 
€ 1,97 
€ 1,81 
€ 1,70 
€ 1,60 

€ 54,34 
€ 32,90 
€ 27,48 
€ 23,70 
€ 21,82 
€ 20,43 
€ 19,16 m

2
 

2.2.1 het conform artikel 2.2. vastgestelde bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen dat 
de plaats per kalenderweek wordt ingenomen en vervolgens vermenigvuldigt met het aantal m2 
van de standplaats. 

2.3 Voor het gebruik maken van de 
stroomvoorziening gedurende één dag per 
week 

  
 

€  4,03   

2.3.1 het conform artikel 2.3. vastgestelde bedrag wordt vermenigvuldigd met het aantal dagen dat 
de plaats per kalenderweek wordt ingenomen. 

 Hoofdstuk 3 Terrassen Per dag week maand jaar  eenheid 

3.1 Voor het innemen van terrassen van een 
door de gemeente aangewezen vaste 
plaats voor de verkoop van waren bedraagt 
het tarief: 

          

3.1.2 voor terrassen in centrum van Woerden 
(gelegen binnen de Singel)  

jaartarief jaartarief jaartarief € 27,20  m
2
 

3.1.3 voor overige terrassen jaartarief jaartarief jaartarief € 23,90  m
2
 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van    (datum besluit nog invullen) 
De griffier van Woerden.  



 

 

  

   

   

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

  

  

   

 



RAADSBESLUIT 
18R.00575 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Vaststellen verordening toeristenbelasting 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;  
 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen 
 
              Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2019 

 
Artikel 1  -  Belastbaar feit 
 
Onder de naam 'toeristenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van verblijf 
met overnachting binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen 
die niet als ingezetene met een adres in de gemeente in de basisregistratie personen zijn 
ingeschreven. 
 
 
Artikel 2  -  Belastingplicht 
 
1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 1. 
2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene die verblijf 

houdt als bedoeld in artikel 1. 
3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene belastingplichtig 

die verblijf houdt als bedoeld in artikel 1. 
 
Artikel 3  -  Vrijstellingen 
 
De belasting wordt niet geheven voor het verblijf: 
1. van degene die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 

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

rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van voornoemde 
wet, en voor zover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van de Verordening, onder 
verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers. 

 
 



 
 
 
Artikel 4  -  Maatstaf van heffing 
 
De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen in het belastingjaar.  
 
Artikel 5  -  Forfaitaire berekeningswijze van de maatstaf van heffing 
 
1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:  

a. kampeermiddel: tent, tentwagen, kampeerauto, caravan dan wel enig ander onderkomen of 
ander voertuig of gewezen voertuig of een gedeelte daarvan, voor zover geen bouwwerk 
zijnde waarvoor een omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onderdeel a, Wet algemene bepalingen omgevingsrecht is vereist; een en ander 
voor zover deze onderkomens of voertuigen geheel of ten dele blijvend zijn bestemd of 
opgericht dan wel worden of kunnen worden gebruikt voor recreatief nachtverblijf. 

b. kampeerterrein: terrein of plaats, geheel of gedeeltelijk ingericht, en volgens die inrichting 
bestemd, om daarop gelegenheid te geven tot het plaatsen of geplaatst houden van 
kampeermiddelen geheel of nagenoeg geheel ten behoeve van recreatief nachtverblijf. 

c. vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeerterrein 
en dat ter beschikking wordt gesteld voor de plaatsing van eenzelfde kampeermiddel 
gedurende een seizoen of een jaar. 

d. volgtijdige standplaats: een terrein of terreingedeelte dat deel uitmaakt van een kampeer-
terrein en dat ter beschikking wordt gesteld voor de volgtijdige plaatsing van verschillende 
kampeermiddelen. 

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

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

g. particulier verhuurde woning: een woning die door een particulier ter beschikking wordt 
gesteld voor het houden van verblijf met overnachting tegen een vergoeding in welke vorm 
dan ook. 

2.   Voor particulier verhuurde woningen en voor kampeermiddelen op vaste of volgtijdige   
      standplaatsen kan het aantal overnachtingen bedoeld in artikel 4 op een bij de aangifte gedaan   
      verzoek van de belastingplichtige forfaitair worden vastgesteld. Bij de forfaitaire vaststelling wordt   
      het aantal overnachtingen gesteld op het aantal overnachtende personen vermenigvuldigd met   
      het aantal nachten, overeenkomstig het bepaalde in het derde tot en met  vierde lid. 
3.   Bij de forfaitaire berekening voor particulier verhuurde woningen wordt per woning: 
            a. het aantal overnachtende personen gesteld op het aantal slaapplaatsen. 

b.  het aantal nachten 
gesteld op: 

  als een woning in het belastingjaar geschikt is voor  
  gebruik of alleen mag worden gebruikt gedurende: 

    meer dan maar niet meer dan 

 1° 25 nachten    - 3 maanden 

 2° 50 nachten    3 maanden 6 maanden 

 3° 70 nachten    6 maanden 9 maanden 

 4° 100 nachten    9 maanden - 

4.   Bij de forfaitaire berekening voor kampeermiddelen op vaste en volgtijdige standplaatsen wordt  
      per standplaats: 
  a. het aantal overnachtende personen gesteld op 2 personen; 

b.  het aantal nachten 
gesteld op: 

    als een kampeermiddel in het belastingjaar geschikt is voor  
    gebruik of alleen mag worden gebruikt gedurende: 

      meer dan maar niet meer dan 

 1° 25 nachten     - 3 maanden 

 2° 50 nachten     3 maanden 6 maanden 

 3° 70 nachten     6 maanden 9 maanden 

 4° 100 nachten     9 maanden - 

 



Artikel 6  -   Opteren voor niet-forfaitaire maatstaf van heffing 
 
In afwijking van het bepaalde in artikel 5 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 5 berekende aantal. 
 
Artikel 7  -  Belastingtarief 
 
1. Het tarief bedraagt:  
 
       a: voor belastingjaar 2019: 
            1. voor hotels:                     €   1,50  per persoon per overnachting 
            2. voor overige verblijven:  €    1,12  per persoon per overnachting 

     3.  voor standplaatsen:       €  53,58  per standplaats per jaar 
 
       b: voor belastingjaar 2020:      €   1,30  per persoon per overnachting 
             
Artikel 8  -  Belastingjaar 
 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
Artikel 9  -  Wijze van heffing 
 
1. De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
2. De belasting voor personen die overnachten op een vaartuig gelegen in een passantenhaven 

wordt geïnd door Watersportvereniging De Greft en afgedragen aan gemeente Woerden. 
 
Artikel 10  -  Aanslaggrens 
 

Belasti gaa slage  va  i der da  € 10,- worden niet opgelegd. 

 
Artikel 11  -  Termijnen van betaling 
 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden 

betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.  
2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
 

Artikel 12  -  Kwijtschelding 

 
Bij de invordering van de toeristenbelasting wordt geen kwijtschelding verleend  
 
Artikel 13  -  Aanmeldingsplicht 
 
De belastingplichtige bedoeld in artikel 2, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na 
het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, dat schriftelijk te 
melden aan de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeente-
ambtenaar, als bedoeld in artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet. 
 
Artikel 14  -  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven voor de heffing en de 
invordering van de toeristenbelasting. 
 
Artikel 15 – Overgangsrecht 
 
De 'Verordening toeristenbelasting 2018' van 20 december 2018, wordt ingetrokken met ingang van 
de in artikel 16, tweede 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. 

 
 
 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Invorderingswet%201990/article=9


Artikel 16 – Inwerkingtreding 
 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 

 
Artikel 17 – Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening toeristenbelasting 2019. 
 
. 
 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op   (datum besluit nog invullen)       

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

  

  

   

 



RAADSBESLUIT 
18R.00576 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Vaststellen verordening reinigingsheffingen 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

 

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 
 
 
            Verordening op de heffing en invordering van de afvalstoffenheffing en de    
            reinigingsrechten 2019 (Verordening reinigingsheffingen 2019) 

 

Hoofdstuk I  -  Algemene bepalingen 
 
 
Artikel 1 
 
Krachtens deze verordening worden geheven: 
a. een afvalstoffenheffing; 
b. reinigingsrechten. 
 
Artikel 2  -  Begripsomschrijvingen 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
-mini-container voor restafval: een container met een inhoud van 140 of 240 liter, hoofdzakelijk 

vervaardigd uit kunststof voor het bewaren en ter inzameling 
aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen en geschikt voor opname 
door het beladingssysteem van de inzamelvoertuigen van de eigen 
dienst.   

-verzamelcontainer: een voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen bestemde  
plaats, ten behoeve van meerdere huishoudens.   

-bedrijfsafval:  afvalstoffen, niet zijnde huishoudelijke afvalstoffen of gevaarlijke 
afvalstoffen. 

-bouw- en sloopafval:                 afval dat vrijkomt bij verbouwing of renovatie aan of rond de woning,    
                                                   zoals puin, gasbeton, dakpannen, sloophout en isolatiematerialen. 
 



 
- vijfhoek:  het gebied dat omvat de straten Aalmansteeg, Achterstraat, 

Berchsteeg, Dirck v.Cleeffsteeg, Fransesteeg, Gemenebuursteeg, 
Groenendaal, Grotesteeg, Havenstraat, Hogewal, Hogewalstraat, 
Hogewoerd, Jan de Bakkerstraat, Kasteel, Kazernestraat, Kerkplein, 
Kerkstraat, Kruisstraat, Kruittorenweg, Meulmansweg, Molenstraat, 
Nieuwesteeg, Nieuwstraat, Paardesteeg, Plantsoen, Ravalijnsingel, 
Rijnstraat, Romeinsesteeg, St.Jansteeg, St.Nicolaasgang, 
St.Pietersteeg, Torenwal, Voorstraat, Wagenstraat, Warmoeshof, 
Westdam, Wilhelminaweg, Willemshof en Zachariassteeg. 

 
 
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. 
2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel wordt 

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

 
Artikel 4  -  Belastingplicht 
 
1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden 

beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit of persoonlijk recht gebruik maakt van een 
perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer 
een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt onder ‘gebruik maken’ verstaan: gebruik maken in 
de zin van artikel 15.33, tweede lid, van de Wet milieubeheer. 

  
Artikel 5  -  Maatstaf van heffing, tarief en beoordeling omstandigheden 
 
De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de 
bij deze verordening behorende tarieventabel. 
 
Artikel 6  -  Belastingjaar 
 
Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het 
kalenderjaar. 
 
Artikel 7  -  Wijze van heffing 
 
1.     De belasting bedoeld in titel 1.1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag. 
2.     De belasting bedoeld in titel 1.2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een 

gedagtekende schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt 
door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige 
bekendgemaakt. 

 
Artikel 8  -  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
 
1. De belasting bedoeld in titel 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. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, is de belasting bedoeld in titel 1.1 van 

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

3. Indien de belastingplicht voor de belasting bedoeld in titel 1.1 van de tarieventabel in de loop 
van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten 



van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de 
        belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 
4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 

gemeente verhuist en aldaar van een ander perceel gebruik maakt.  
5. De belasting bedoeld in titel 1.2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de 

dienstverlening. 
6. Belastingbedragen van minder dan € 7,50 worden niet geheven. 
 
Artikel 9 – Teruggaaf 
 
1. Indien in het belastingjaar de belastingplichtige de mini-container voor restafval minder dan 17 

keer  aan de inzameldienst heeft aangeboden of de verzamelcontainer minder dan 81 keer  
heeft geopend, bestaat aanspraak op gedeeltelijke teruggaaf van de belasting bedoeld in titel 
1.1 van de tarieventabel. 

2. De teruggaaf bedraagt per belastingjaar: 

a. voor eenpersoonshuishoudens  

 bij 4 of minder aanbiedingen, dan wel het 20 of minder keer openen van 

de verzamelcontainer 

 

€ ,  

 bij 5 tot en met 7 aanbiedingen, dan wel het 21 tot en met 35 keer 

openen van de verzamelcontainer 

 

€ 17,50 

 Bij 8 tot en met 10 aanbiedingen, dan wel het 36 tot en met 50 keer 

openen van de verzamelcontainer 

 

€ ,  

 bij 11 tot en met 13 aanbiedingen, dan wel het 51 tot en met 65 keer 

openen van de verzamelcontainer 

 

€ ,  

 bij 14 tot en met 16 aanbiedingen, dan wel het 66 tot en met 80 keer 

openen van de verzamelcontainer 

 

€  ,  

 bij 17 of meer  aanbiedingen, dan wel het 81 keer of meer  openen van 

de verzamelcontainer 

 

€  ,  

   

b. voor meerpersoonshuishoudens  

 bij 4 of minder aanbiedingen, dan wel het 20 of minder keer openen van 

de verzamelcontainer 

 

€ ,  

 bij 5 tot en met 7 aanbiedingen, dan wel het 21 tot en met 35 keer 

openen van de verzamelcontainer 

 

€ ,  

 bij 8 tot en met 10 aanbiedingen, dan wel het 36 tot en met 50 keer 

openen van de verzamelcontainer 

 

€ ,  

 bij 11 tot en met 13 aanbiedingen, dan wel het 51 tot en met 65 keer 

openen van de verzamelcontainer 

 

€ ,  

 bij 14 tot en met 16 aanbiedingen, dan wel het 66 tot en met 80 keer 

openen van de verzamelcontainer 

 

€ ,  

 bij 17 of meer aanbiedingen, dan wel  het 81 keer of meer openen van 

de verzamelcontainer 

 

€   ,  

 
3. Geen aanspraak op teruggaaf bestaat indien artikel 8, tweede of derde lid toepassing vindt. 
4. Voor de toepassing van het tweede lid is beslissend de gebruikssituatie bij het begin van het 

belastingjaar waarop de teruggaaf betrekking heeft. 
 
Artikel 10  -  Termijnen van betaling 
 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990, moet de belasting bedoeld in 

titel 1.1 van de tarieventabel worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het 
aanslagbiljet.  

2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet 
verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer 
is dan € 50,00, maar minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door 
middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 
moeten worden betaald in acht gelijke termijnen.  



3.    De belasting bedoeld in titel 1.2 van de tarieventabel moet worden betaald binnen 14 dagen na 
        dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 
4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 

termijnen. 
 
 
Hoofdstuk III  -  Reinigingsrechten 
 
 
Artikel 11  -  Belastbaar feit 
 
Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het genot van door de 
gemeente verstrekte diensten als voor het gebruik van gemeentebezittingen, werken en inrichtingen 
die bij de gemeente in beheer of gebruik zijn. 
 
Artikel 12  -  Belastingplicht 
 
Belastingplichtig voor de reinigingsrechten is degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van 
wie de dienst wordt verricht of degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt.  
 
Artikel 13  -  Maatstaf van heffing en belastingtarief 
 
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk  2 van de 
bij deze verordening behorende tarieventabel. 
 
Artikel 14  -  Belastingjaar 
 
Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het 
kalenderjaar. 
 
Artikel 15  -  Wijze van heffing 
 
1.  Het recht bedoeld in titel 2.1 van de tarieventabel  wordt geheven bij wege van aanslag.  
2. De rechten bedoeld in titel 2.2 van 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 16  -  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor het jaarlijks 
verschuldigde recht 
 
1. De rechten bedoeld in titel 2.1 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij het begin van het 

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

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

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op 
ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde rechten als er in 
dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.  

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

 
Artikel 17  -  Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten 
 
De rechten bedoeld in titel 2.2 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 moet het recht bedoeld in titel 

2.1 van de tarieventabel worden betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het 



aanslagbiljet. 
2. In afwijking van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet 

verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer 
is dan € 50,00, maar minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door 
middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen 
moeten worden betaald in acht gelijke termijnen.  

3. De rechten bedoeld in titel 2.2 van de tarieventabel moeten worden betaald binnen 14 dagen na 
dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 

4. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen. 

5. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 
1990, met een belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete zijn de 
voorgaande leden van overeenkomstige toepassing.  

 
Hoofdstuk IV - Aanvullende bepalingen 
 
Artikel 19  -  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Het college van burgemeester en wethouders kan regels geven met betrekking tot de heffing en 
invordering van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. 
 
Artikel 20  -  Overgangsrecht 
 
De ‘Verordening reinigingsheffingen 2018’,  die is vastgesteld door de raad op 20 december 2017, 
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 21, tweede lid, genoemde datum van ingang van 
heffing, met dien verstande dat deze van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan. 
 
Artikel 21 – Inwerkingtreding 
 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  
2. De datum van ingang van de heffing  is 1 januari 2019. 
 
Artikel 22 – Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening reinigingsheffingen 2019. 
 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op   (datum besluit nog invullen)         

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

  

  

   

   

 
 
 
 
 
 



Tarieventabel 
behorende bij de 'Verordening reinigingsheffingen 2019'. 
 

Algemeen: 

De bedragen genoemd in deze tabel zijn exclusief omzetbelasting. 
 

 Hoofdstuk 1 Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing  

   

 Titel 1.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing  

1.1.1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar:  

1.1.1.1 indien het perceel wordt gebruikt door één persoon € 84,44; 

1.1.1.2 indien het perceel op 1 januari wordt gebruikt door meer dan één persoon € 21,04. 

1.1.2 Voor de toepassing van onderdeel  1.1.1 is de gebruikssituatie van het 

betreffende perceel bij het begin van het belastingjaar, of zo dit later is, bij 

de aanvang van de belastingplicht beslissend.  

   

 Titel 1.2 Maatstaven en tarieven overige afvalstoffenheffing  

1.2.1 Onverminderd het bepaalde in titel  1.1 bedraagt de belasting voor het:  

1.2.1.1

  

achterlaten van huishoudelijke afvalstoffen (gescheiden afval)  bij de 

Milieustraat van de gemeente Woerden, Pijpenmakersweg 4, op andere 

wijze dan genoemd in onderdeel  1.2.1.5, boven het aantal van 24 keer, per 

keer € 7, ; 
1.2.1.2 op aanvraag verstrekken van een vervangende milieupas, per aanvraag € , ; 
1.2.1.3 op aanvraag inzamelen van grove huishoudelijke afvalstoffen met een 

hoeveelheid tot en met  1,5 kubieke meter, per aanvraag € , , 
 vermeerderd met €  ,      
 per kubieke meter boven de hoeveelheid van 1,5 kubieke meter, met een 

maximum van 3,5 kubieke meter per aanvraag.  

1.2.1.4 op aanvraag verstrekken van een vervangende mini-container voor 

restafval, per aanvraag € , ; 
1.2.1.5 aanbieden van huishoudelijk restafval (ongescheiden afval)  bij  de 

Milieustraat , per zak van 60 liter € , . 
1.2.2 Onderdeel  1.2.1.2 is niet van toepassing indien sprake is van vervanging 

als gevolg van slijtage door regulier gebruik.  

   

 Hoofdstuk 2 Maatstaven en tarieven reinigingsrechten  

   

 Titel 2.1 Maatstaven en jaarlijkse tarieven reinigingsrechten  

2.1.1 Het recht bedraagt per bedrijfspand gelegen in de vijfhoek, per 

belastingjaar € 30,40. 

   

 Titel 2.2 Maatstaven en tarieven overige reinigingsrechten  

2.2.1 Het recht bedraagt voor het:  

2.2.1.1 achterlaten van afvalstoffen  bij de Milieustraat van de gemeente 

Woerden, Pijpenmakersweg 4, boven het aantal van 24 keer, per keer      € 7, ; 
2.2.1.2 op aanvraag verstrekken van een vervangende milieupas, per aanvraag  € , ; 
2.2.1.3 aanbieden van bouw- en sloopafval bij de Milieustraat ,  

per ¼ kubieke meter: 

    € ,       
 

   



Bij minder dan ¼ kubieke meter worden er geen kosten in rekening 

gebracht. 

 

 

2.2.2 

 

Onderdeel 2.2.1.2 is niet van toepassing indien sprake is van vervanging als 

gevolg van slijtage door regulier gebruik.  

 
 
Behoort bij raadsbesluit van   (datum besluit nog invullen)                            
 
 
De griffier van Woerden.  
 
 



RAADSBESLUIT 
18R.00577 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Vaststellen verordening rioolheffing 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet;  
 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen  
 
            Verordening op de heffing en de invordering van rioolheffing 2019 

 
 
Artikel 1  -  Begripsomschrijvingen 
 
Deze verordening verstaat onder:  
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan; 
b. gemeentelijke riolering: een voorziening of combinatie van voorzieningen voor inzameling, 

verwerking, zuivering of transport van afvalwater, hemelwater of grondwater, in eigendom, in 
beheer of in onderhoud bij de gemeente; 

c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking heeft; 
d.     water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater, grondwater of oppervlaktewater 

 
Artikel 2  -  Aard van de belasting 
 
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die 
voor de gemeente verbonden zijn aan: 
a. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, alsmede de  

zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 
b.     de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater,   
        alsmede het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de   
        grondwaterstand voor de aan de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of  
        te beperken. 
 
Artikel 3  -  Belastbaar feit en belastingplicht 
 
1. De belasting wordt geheven van de gebruiker van een perceel van waaruit het water direct of 

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



a. degene die naar de omstandigheden beoordeelt het perceel al dan niet krachtens 
eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruikt; 

b. ingeval een gedeelte van een perceel - niet een gedeelte als bedoeld in artikel 4 - voor 
gebruik is afgestaan: degene die dat gedeelte voor gebruik heeft afgestaan. 

 
Artikel 4  -  Zelfstandige gedeelten 
 
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om als 
afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als zodanig 
bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als één 
geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt. 
 
Artikel 5  -  Maatstaf van heffing 
 
1. De belasting als bedoeld in artikel 3, eerste lid, wordt geheven naar het aantal kubieke meters 

afvalwater dat vanuit het perceel wordt afgevoerd.  
2. Het aantal kubieke meters water wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater, 

grondwater en oppervlaktewater dat in de laatste aan het begin van het belastingjaar 
voorafgaande verbruiksperiode naar het perceel is toegevoegd of opgepompt. Ingeval de 
verbruiksperiode niet gelijk is aan een periode van twaalf maanden, wordt de hoeveelheid water 
door herleiding naar tijdsgelang bepaald. Bij die herleiding wordt een gedeelte van een 
kalendermaand voor een volle maand gerekend.  

3. Ingeval gebruik wordt gemaakt van een pompinstallatie moet die pompinstallatie zijn voorzien 
van een: 
a. watermeter, waarvan de hoeveelheid opgepompt water kan worden afgelezen, of 
b. bedrijfsurenteller, waarvan het aantal uren dat een pompinstallatie met vaste capaciteit in 

bedrijf is geweest kan worden afgelezen. 
 De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid opgepompt 

water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling. 
4. De op de voet van het tweede lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt 

verminderd met de hoeveelheid water die niet als afvalwater is afgevoerd. 
 
Artikel 6  -  Belastingtarieven  
 
De belasting, als bedoeld in artikel 5, bedraagt: 

a. van 0 m³ tot en met 274 m³:                                                                       € 188,88 per jaar; 
b. van 275 m³ of meer:                                                                                   € 359,28 per jaar;  
c. onverminderd het gestelde in onderdeel b bedraagt de belasting voor  

elke m
3
  boven de 550 m

3:                                                                                                           
 € 0,74 per jaar; 

d. voor een perceel, zijnde niet direct of indirect aangesloten op de  
gemeentelijke riolering met een WOZ-waarde lager dan € 50.000,00:        € 28,44 per jaar.  

 
Artikel 7  -  Belastingjaar 
 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  
 
Artikel 8  -  Wijze van heffing 
 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
 
Artikel 9 -  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang  
 
1. De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of voor het gebruikersdeel, zo dit 

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

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

 
 
 



3. Indien de belastingplicht met betrekking tot het perceel voor het gebruikersdeel in de loop van 
het belasting jaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van 
het voor dat jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de 
belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven, tenzij het bedrag van de ontheffing 
minder bedraagt dan € 5,00. 

4. Belastingbedragen van minder dan € 10,00 worden niet geheven.  
 
Artikel 10 -  De termijnen van betaling 
 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet een aanslag worden 

betaald uiterlijk drie maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet.  
2. In afwijking in zoverre van het eerste lid geldt, ingeval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet 

verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, meer is 
dan € 50,00, maar minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van 
automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden 
betaald in acht gelijke termijnen.  

3. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden gestelde 
termijnen. 

 
Artikel 11  -  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en invordering van de rioolheffing. 
 
Artikel 12 -  Overgangsrecht 
 
De ‘Verordening rioolheffing 2018 van 20 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in 
artikel 13, tweede, 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. 
 
Artikel 13  -  Inwerkingtreding 
 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
 
Artikel 14  -  Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening rioolheffing 2019. 
 
 
 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op   (datum besluit nog invullen)         

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

  

  

   

 



RAADSBESLUIT 
18R.00578 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Vaststellen verordening lijkbezorgingsrechten 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

 

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  
 
            Verordening op de heffing en de invordering van lijkbezorgingsrechten 2019 

 

 
Artikel 1  -  Begripsomschrijvingen 
 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. begraafplaats:   

a. Nieuwe algemene begraafplaats, Meeuwenlaan 36, Woerden; 
b. Algemene begraafplaats Rijnhof, Geestdorp 20 A, Woerden; 
c. Algemene begraafplaats, Van Teijlingenweg 100 A, Kamerik; 
d. Gemeentelijke begraafplaats ’t Spijck’, Dorpeldijk 3, Harmelen; 
e. Algemene begraafplaats, Leidsestraatweg 2, Harmelen. 

b. particulier graf: een graf, waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend 
recht is verleend tot het doen begraven en begraven houden van lijken, het doen bijzetten van 
asbussen en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen en het doen verstrooien van 
as; 

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

d. urnenkelder of urnennis: een urnenvoorziening waarvoor aan een natuurlijke of rechtspersoon 
het uitsluitend recht is verleend tot het doen bijzetten van asbussen met of zonder urn; 

e. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 
f. urn: een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen; 
g. grafbedekking: gedenkteken en grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats; 
h. gedenkteken: steen, zerk of ander monument, daaronder begrepen kettingen en hekwerken; 
i. grafbeplanting: winterharde beplanting. 
j. duurzame materialen: vaste, niet buigzame materialen van natuursteen, glas, hout, keramiek, 

kunststof en metaal, die van nature of middels een daartoe speciale behandeling weerbestendig 
zijn, niet breukgevoelig en die bestaan uit één geheel en waarvan de praktische toepasbaarheid 



zoals opnemen, verplaatsen, e.d. gewaarborgd is. 
k. beheerder: degene die door het college met de dagelijkse leiding van de begraafplaatsen is 

belast, bevoegd is namens het college de in of krachtens deze verordening bedoelde 
grafrechten te vestigen en vergunningen af te geven, of degene die hem vervangt of degene die 
met bepaalde deeltaken is belast; 

l. college: het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Woerden, ieder voor 
zover verantwoordelijk; 

m. aanvrager: degene die - al dan niet door tussenkomst van een uitvaartverzorger - opdracht geeft 
voor een begrafenis, of die de uitgifte van een graf of urnenruimte vraagt; 

n. rechthebbende: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie een uitsluitend recht is 
verleend op een particulier graf; 

o. gebruiker: de natuurlijke persoon of rechtspersoon aan wie het gebruik van een ruimte in een 
algemeen graf is verleend; 

p. eigenaar: de natuurlijke persoon of een rechtspersoon die de grafbedekking op een graf in 
eigendom heeft; 

q. grafakte: de beschikking waarin overeenkomstig de bepalingen van deze verordening door of 
namens het college een grafrecht wordt verleend; 

r. grafrecht: het uitsluitend recht op een particulier graf; 
s. gebruik: het gebruik van een algemeen graf; 
t. wet: de Wet op de lijkbezorging. 
 
Artikel 2  -  Belastbaar feit 
  
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de begraafplaats en 
voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. 
 
Artikel 3  -  Belastingplicht 
 
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst 
wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruikmaakt. 
 
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 
 
1 Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het 

kalenderjaar. 
2 Met betrekking tot de rechten die blijkens de tarieventabel worden geheven voor een gestelde 

periode is het belastingtijdvak gelijk aan de periode waarvoor wordt geheven. 
 
Artikel 6  -  Wijze van heffing 
 
De rechten, als bedoeld in de tarieventabel, worden geheven bij wege van een gedagtekende 
kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. 
 
Artikel 7  -  Ontstaan van de belastingschuld 
 
De rechten, als bedoeld 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  -  Gereserveerd 
 
 
 
 
 



Artikel 9  - Termijnen van betaling 
 
1.   In afwijking van artikel 9, eerste lid van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden   
         betaald binnen 2 maanden na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennis- 

  geving. 
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 
 
Artikel 10  -  Kwijtschelding 
 
Bij de invordering van de lijkbezorgingsrechten wordt geen kwijtschelding verleend. 

 
Artikel 11  -  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de rechten. 
 
Artikel 12  - Overgangsrecht 
 
De ‘Verordening Lijkbezorgingsrechten 2018’ van 20 december 2017, wordt ingetrokken met ingang 
van de in artikel 13, tweede 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. 
 
Artikel 13  -  Inwerkingtreding 

 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 

 
Artikel 14  -  Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019. 
 

 
 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op   (datum besluit nog invullen)       

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

  

  

   

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Tarieventabel behorende bij Verordening Lijkbezorgingsrechten 2019 
 
Hoofdstuk 1  -  Verlenen van rechten 
 
 

 
1.1 
 

 
Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf of nis wordt geheven: 

 
 

1.1.1 Voor graven, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het begraven van 
ten hoogste twee lijken of ten hoogste twee asbussen  

 
€ 3.205,00 

1.1.2 Voor graven, uitgevoerd als urnenkelder en uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, 
bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen, met of zonder 
urn(en) 

€ 1.392,30 

1.1.3 Voor graven, uitgevoerd als urnenkelder en uitgegeven voor de tijd van 10 jaar, 
bestemd voor het daarin bijzetten van ten hoogste twee asbussen, met of zonder 
urn(en) 

 
€ 751,30 

1.1.4 Voor kindergraven, uitgegeven voor de tijd van 20 jaar, bestemd voor het daarin 
bijzetten van ten hoogste twee lijken of ten hoogste twee asbussen  

 
€ 1061,30 

1.1.5 Voor een graf, uitgevoerd als grafkelder voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het 
begraven van ten hoogste twee lijken of ten hoogste twee asbussen 

 
€ 4.497,50 

1.1.6 Voor een open nis, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het daarin 
plaatsen van één urn € 924,80 

1.1.7 Voor een open nis, uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het daarin 
plaatsen van één urn € 493,90 

1.1.8 Voor een gesloten nis, uitgegeven voor de tijd van 20 jaren, bestemd voor het 
daarin plaatsen van ten hoogste twee asbussen, met of zonder urn(en) € 1.071,80 

1.1.9 Voor een gesloten nis, uitgegeven voor de tijd van 10 jaren, bestemd voor het 
daarin plaatsen van ten hoogste twee asbussen, met of zonder urn(en) € 588,50 

1.1.10 Toeslag voor nieuw uit te geven graven op de begraafplaats aan de Meeuwenlaan 
€ 641,00 

 
 

 
1.2. 
 

 
Voor het verlengen van het uitsluitend recht als bedoeld in 1.1 met een periode van 
10 jaar wordt geheven: 
 

 

1.2.1 voor een graf, genoemd onder 1.1.1 € 1.707,50 

1.2.2 voor een urnenkelder, genoemd onder 1.1.2 en 1.1.3 € 751,60 

1.2.3 voor een kindergraf, genoemd onder 1.1.4 € 588,50 

1.2.4 voor een graf, uitgevoerd als grafkelder, genoemd onder 1.1.5 € 2.248,80 

1.2.5 voor een open nis, genoemd onder 1.1.6 en 1.1.7 € 493,90 

1.2.6 voor een gesloten nis, genoemd onder 1.1.8 en 1.1.9 € 588,50 

1.3 Algemeen graf bedoeld: 
 
 

1.3.1 Voor het doen begraven van lijken voor de tijd van 20 achtereenvolgende jaren 
wordt geheven  

€ 803,80 

1.3.2 Voor het doen begraven van lijken in een kindergraf voor de tijd van 20 
achtereenvolgende jaren wordt geheven 

€ 246,90 

1.4 Voor het verlenen van het recht tot het doen verstrooien van as, op het urnenveld, 
gelegen op de gemeentelijke begraafplaatsen van de gemeente Woerden 

 
€102,00 

 
 
 
 
 



Hoofdstuk 2  -  Begraven  
 

2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder wordt 
geheven € 1.313,60 

2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 12 jaar wordt geheven 
€ 751,30 

2.3 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden 1 jaar wordt geheven 
€ 320,50 

2.4 Voor het plaatsen van een asbus of een urn wordt geheven 
€ 187,10 

2.5 Voor het begraven op buitengewone uren bedoeld in 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 wordt 
geheven € 536,00 

2.6 Voor het begraven op zaterdag bedoeld in 2, 1, 2.2, 2.3, 2.4 wordt een extra 
bedrag geheven van  € 215,50 

2.7 Voor het uitzoeken en/of reserveren van een graf 
€ 160,80 

2.8 Voor het groen maken van het graf tijdens een begrafenis 
€ 52,50 

2.9 Voor het plaatsen van een kist met overledene in een grafkelder wordt geheven  
€ 641,00 

2.10 Voor het begraven van een kist met overblijfselen van een overledene van een  wordt 
geheven € 320,50 

 
Hoofdstuk 3  -  Opgraven en ruimen 
 

3.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven € 462,40 

3.2 Voor het opgraven en weer opnieuw begraven van de overblijfselen van één lijk in 
hetzelfde of een ander graf wordt geheven 

€ 651,50 

3.3 Voor het opgraven en weer opnieuw begraven van de overblijfselen van twee lijken 
in hetzelfde of een ander graf wordt geheven 

€ 1.303,10 

3.4 Voor het lichten en overbrengen van een asurn uit de ene urnennis/graf naar een 
andere binnen de algemene begraafplaats wordt geheven 

 
€ 181,80 

3.5 Voor het ruimen van een graf voor één lijk op verzoek van de rechthebbende wordt 
geheven 

€ 430,80 

3.6 Voor het ruimen van een graf voor twee lijken op verzoek van de rechthebbende 
wordt geheven 

€ 751,30 

3.7 Voor het opgraven en weer opnieuw begraven van overblijfselen van een kind onder 12 jaar 
in hetzelfde of een ander graf wordt geheven  

 
€ 320,50 

 
Hoofdstuk 4  -  Overige heffingen 

 

4.1 Aula Meeuwenlaan of Rijnhof  

4.1.1 Voor het gebruik van de opbaarkamer in de aula met gebruik van een kistkoeling € 541,20 

4.1.2 Gebruik van de opbaarkamer voor één nacht € 136,60 

4.1.3 Voor het gebruik van de aula voor de plechtigheid + muziek + condoleren € 640,40 

4.1.4 Voor het gebruik van de aula voor de plechtigheid + condoleren € 483,30 

4.1.5 Voor het gebruik van de aula voor de plechtigheid + muziek € 399,30 

4.1.6 Voor het gebruik van de aula voor een plechtigheid € 241,70 

4.1.7 Voor het gebruik van de aula voor een condoleance € 241,70 

 



 
Hoofdstuk 5  -  Jaarlijkse betaling voor reeds uitgegeven graven 
 

5.1 Voor het van gemeentewege aanbrengen en onderhouden van beplantingen op en 
bij graven voor onbepaalde tijd op de algemene begraafplaats Meeuwenlaan, 
welke voor 1 januari 1982 werden uitgegeven, alsmede het schoon houden van de 
graven, wordt een recht geheven van 
 
per kalenderjaar voor elk reeds begraven of nog te doen begraven stoffelijk 
overschot tot en met het jaar van ruimen conform lid 2. 
 

€ 70,80 

5.2 Het in lid 1 genoemde onderhoudsrecht kan alsnog worden afgekocht voor een 
bedrag van  € 735,60 

5.3 Het bepaalde in lid 1 van dit artikel is niet van toepassing op graven van de 
begraafplaatsen aan de Torenwal en de Meeuwenlaan, waarvan het onderhoud 
voor 1 januari 1976 niet van gemeentewege heeft plaatsgevonden. 

 

5.4 Het onderhoud van de gedenkstenen op de graven geschiedt door de 
rechthebbende van de graven. 

 

 
 
Behoort bij raadsbesluit van   (datum besluit nog invullen)                            
 
De griffier van Woerden.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



RAADSBESLUIT 
18R.00579 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Vaststellen verordening marktgelden 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

 

gelet op het bepaalde van de Gemeentewet, de Marktverordening 2017 en de Inrichtingsplannen 
markten 2017;  
 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen  
                         
              de Verordening op de heffing en de invordering van marktgelden 2019 

 
Artikel 1  -  Definities 
 
Warenmarkt          :     de markt, als bedoeld in artikel 1 van het  Inrichtingsplan Warenmarkt 2017;  
Streekmarkt     :     de markt, als bedoeld in artikel 1 van het Inrichtingsplan Streekmarkt 2017;  
Koeiemart             :     de markt, die jaarlijks op de eerste woensdag na 20 oktober wordt 

georganiseerd door de gemeente Woerden; 
Standplaats : een aangewezen plaats van maximaal 10 vierkante meter zijnde één kraam; 
Vaste standplaats : een plaats die door de houder van een vaste standplaatsvergunning wordt 

ingenomen; 
Marktdag : periode van 24 uur, aangevangen op 0.00 uur. 
 
Artikel 2 -  Belastbaar feit 
 
Onder de naam marktgelden worden rechten geheven voor het op de daarvoor aangewezen markt-
dagen gebruikmaken van enige standplaats op de markten binnen de gemeente Woerden. 
 
Artikel 3 -  Belastingplicht 
 
De marktgelden worden geheven van de degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie 
de dienst wordt verricht of van degene die van bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. 
 
 
 
 
 
 



Artikel 4  -  Maatstaf van heffing en tarieven warenmarkt 
 
Het marktgeld bedraagt: 

1. Voor het recht op een vaste standplaats (vergunninghouder) en 
verkoopwagens per week of een gedeelte daarvan, voor elke meter front-
breedte waarbij tevens geldt een diepte van 2,50 meter  

 
 
    €   2,02 

2. Voor het recht op een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld, 
per meter frontbreedte  

 
    €   3,68 

3. Voor een gronduitstalling ten behoeve van standwerken of demonstratie, per 
marktdag, per meter frontbreedte 

 
    €   3,68 

4. Voor het gebruikmaken van de stroomvoorziening, met uitzondering van de 
verlichtingskosten, indien er sprake is van één aansluiting per aansluiting per 
maand  

 
 
    € 16,36 

5. Voor het gebruikmaken van de stroomvoorziening, met uitzondering van de 
verlichtingskosten, indien er sprake is van meer dan één aansluiting per 
maand 

 
     
    € 22,61 

6. De tarieven als geheven conform lid 1, 2 en 3 worden per meter frontbreedte 
verhoogd met een bedrag van   

 
    €   0,20 

 
 
Artikel 5  -  Maatstaf van heffing en tarieven streekmarkt 
 
Het marktgeld bedraagt: 

1. Voor het recht op een vaste standplaats (vergunninghouder) en 
verkoopwagens per week of een gedeelte daarvan, voor elke meter 
frontbreedte waarbij tevens geldt een diepte van 2,50 meter  

 
 
     €  4,39 

2. Voor het recht op een standplaats die per marktdag beschikbaar wordt gesteld, 
per meter frontbreedte  

 
     €  4,39 

3. Voor een gronduitstalling ten behoeve van standwerken of demonstratie, per 
marktdag, per meter frontbreedte 

 
     €  4,39 

4. Voor het gebruik maken van de stroomvoorziening, met uitzondering van de 
verlichtingskosten, per aansluiting per maand 

 
    € 16,36 

 
Artikel 6  -  Maatstaf van heffing en tarieven Koeiemart 
 
Het marktgeld bedraagt per marktdag: 

1. Voor een standplaats waarbij gebruik gemaakt wordt van een op de Koeiemart 
aanwezige of te plaatsen opstel bij een diepte van maximaal 2,50 meter, per 
meter frontbreedte  

 
 
    € 13,12 

2. Voor een gronduitstalling ten behoeve van standwerken of demonstratie, per 
meter frontbreedte   

 
    € 12,50 

3. Voor het gebruikmaken van de stroomvoorziening, met uitzondering van de 
verlichtingskosten, indien er sprake is van  één aansluiting 

 
   € 16,36 

4 In aanvulling op het in voorgaande leden gestelde wordt een gedeelte van een 
marktdag voor een gehele marktdag aangemerkt en een gedeelte van een 
strekkende meter als gehele strekkende meter gerekend. 

 

 
Artikel 7  -  Nadere aanduiding 
 
1. Bij de toepassing van artikel 4, 5 en 6, wordt een gedeelte van een marktdag voor een gehele 

marktdag en een gedeelte van een vierkante of strekkende meter voor een gehele vierkante of 
strekkende meter gerekend. 

2. Bij de berekening van het aantal strekkende meters, de diepte of de ingenomen oppervlakte 
worden mede in aanmerking genomen de overkappingen en de ruimte binnen het latwerk en 
andere bevestigingsmiddelen voor overkappingen van uitstalruimte, alsmede voertuigen en 
andere voorwerpen die binnen de uitstalruimte zijn geplaatst. 

 
Artikel 8  -  Belastingjaar  
 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 



 
Artikel 9  -  Wijze van heffing 
 
De marktgelden worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende 
schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere 
schriftuur. 
 
Artikel 10  -  Aanvang belastingschuld 
 
De marktgelden zijn verschuldigd op het tijdstip dat het in artikel 1 genoemde gebruik een aanvang 
neemt.  
 
Artikel 11  -  Tijdstip van betaling 
 
De marktgelden moeten worden betaald  
1. ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 9 mondeling wordt gedaan: op het moment van het 

doen van de kennisgeving; 
2. ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 9 schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het 

uitreiken van de kennisgeving, dan wel ingeval van toezending daarvan, binnen 30 dagen na de 
dagtekening van de kennisgeving. 

 
Artikel 12  -  Kwijtschelding 
 
Bij de invordering van marktgelden wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 13  -  Nadere regelgeving 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 marktgelden.  
 
Artikel 14  -  Overgangsrecht 
 
De ‘Verordening marktgelden 2018’ van 20 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in 
artikel 15, tweede 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. 
 
Artikel 15  -  Inwerkingtreding 

 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 

 
Artikel 16  -  Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening marktgelden 2019. 
 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op   (datum besluit nog invullen)         

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 
 



RAADSBESLUIT 
18R.00580 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Vaststellen verordening havengelden 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

 

gelet op het bepaalde in de Gemeentewet en de Verordening openbaar vaarwater Woerden 
 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen  
 
                       de Verordening op de heffing en de invordering van havengelden 2019 

 
Artikel 1  -  Aard van de belasting 
 
Onder de naam havengelden wordt een recht geheven van vaartuigen voor het verblijven binnen de 
openbare gemeentewateren. 
 
Artikel 2  -  Definities 
 
1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

 Invorderingswet : de Invorderingswet 1990. 

 Vaartuigen  : alle soorten van drijvende lichamen, die zijn vervaardigd dan wel 
bestemd of geschikt zijn om, wegens hun drijfvermogen, te water 
worden gebruikt of bewaard. 

 Pleziervaartuigen : vaartuigen, die hoofdzakelijk worden gebruikt voor de recreatie, 
zoals het beoefenen van de watersport of voor het vervoeren van 
personen, niet zijnde bedrijfsvervoer en niet tegen betaling. 

 Woonschepen : elk vaartuig dat uitsluitend of in hoofdzaak wordt gebezigd als, of te 
oordelen naar zijn constructie of inrichting uitsluitend of in 
hoofdzaak bestemd is tot dag- of nachtverblijf van een of meer 
personen. 

 Termijn   : een in de tabel genoemd tijdvak, waarin het gebruik van de wateren 
van Woerden plaatsvindt. 

 
Artikel 3  -  Belastingplicht 
 
Ingevolge deze verordening is de kapitein, schipper, reder, eigenaar, hoofdbewoner van het vaartuig, 
degene die het vaartuig heeft gecharterd of degene die als vertegenwoordiger van één dezer 
optreedt, belastingplichtig en verplicht het berekende tarief havengelden te voldoen. 



Artikel 4  -  Tarieven 
 

  Per 
overnachting 

week maand kwartaal jaar  

4.1 Voor passanten die door een 
pleziervaartuig, vrachtschip, 
woonschip, roeiboot of een 
overig vaartuig in 
gemeentewater aanlegt voor 
een overnachting bedraagt 
het tarief per strekkende 
meter: 

 
€  1,33 
 

 
€ 7,51 

 
€ 26,77 

 
€ 82,41 

 
€ 319,36 

4.2 met dien verstande dat een 
minimum bedrag is 
verschuldigd van: 

 
€ 6,68 

 
nvt 

 
nvt 

 
nvt 

 
nvt 

4.3.1 Voor het kunnen gebruiken 
van een vaste ligplaats 
(binnen een cluster) door een 
pleziervaartuig, roeiboot of 
een overig vaartuig in 
gemeentewater (met 
uitzondering van de Haven en 
aan de Nieuwe Steiger) 
bedraagt het tarief per 
vierkante meter van de 
gereserveerde plaats: 

 
toepassing 
maand tarief 

 
toepassing 
maand 
tarief 

 
€ 1,38 

 
€ 3,75 

 
€ 12,43 

4.3.2 Voor het kunnen gebruiken 
van een vaste ligplaats in de 
Haven en aan de Nieuwe 
Steiger door een 
pleziervaartuig, vrachtschip, 
roeiboot of een overig 
vaartuig in gemeentewater 
bedraagt het tarief per 
vierkante meter van de 
gereserveerde plaats: 
 

 
toepassing 
maand tarief 

 
toepassing 
maand 
tarief 

 
€ 1,48 

 
€ 4,06 

 
€ 13,52 
 

4.3.3 Voor het kunnen gebruiken 
van een vaste ligplaats aan 
de Emmakade door een 
woonboot of een woonschip 
of een historisch schip in 
gemeentewater bedraagt het 
tarief per vierkante meter van 
de gereserveerde plaats: 
 

 
toepassing 
maand tarief 

 
toepassing 
maand 
tarief 

 
€ 1,12 

 
€ 3,08 

 
€ 10,27 

4.4 Voor de berekening van de havengelden wordt een gedeelte van een eenheid of maatstaf 
als een volle eenheid of maatstaf aangemerkt. 
 

4.5 De op basis van 4.1 en 4.2 en 4.3.1 en 4.3.2 geheven bedragen zijn inclusief  BTW 
De op basis van 4.3.3. geheven bedragen zijn exclusief BTW. 
 

4.6 
 

Een vaartuig dat binnen een cluster is aangemeerd, mag niet langer zijn dan 8 meter.  
Een ontheffing zal worden verleend voor vaartuigen groter dan 8 meter die voor 1 januari 
2015 reeds een vergunning hadden. 

 
 
 
 
 
 



Artikel 5  -  Tariefstoepassing 
 
Voor de toepassing van de tarieven: 
1. wordt de lengte van een vaartuig gesteld op de lengte over alles, mits deze blijkt uit de bij het 

vaartuig behorende meetbrief; 
2. wordt, in afwijking van het gestelde in het eerste lid, de lengte ambtshalve vastgesteld, indien de 

in het eerste lid bedoeld meetbrief niet wordt overlegd of indien deze de vereiste gegevens niet 
vermeld. 

 
Artikel 6  -  Belastingjaar 
 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.  
 
Artikel 7  -  De wijze van heffing 
 
1. De havengelden worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende   

schriftelijke kennisgeving, nota of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, 
dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige   
bekendgemaakt. 

2. De havengelden voor passanten, genoemd in artikel 4.1, worden geïnd door 
Watersportvereniging De Greft. Deze gelden hoeven niet te worden afgedragen in verband met 
het door hen uitgevoerde passantenbeheer. 

 
Artikel 8  -  Aanvang belastingschuld 
 
De havengelden zijn verschuldigd op het tijdstip dat het in artikel 1 genoemde verblijf een aanvang 
neemt.  
 
Artikel 9  -  Tijdstip van betaling 
 
De havengelden moeten worden betaald:  
1.   ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7 mondeling wordt gedaan: op het moment van het    
      doen van de kennisgeving. 
2.   ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 7 schriftelijk wordt gedaan: binnen 30 dagen na de      
      dagtekening van de kennisgeving. 
 
Artikel 10  -  Vervanging van vaartuigen 
 
1. Indien een vaartuig wordt vervangen door een ander vaartuig, wordt het havengeld over de nog 

niet verstreken maanden van de lopende termijn verrekend met het verschuldigde havengeld 
over die maanden voor het vervangende vaartuig. 

2. In afwijking van het gestelde in het voorgaande lid vindt geen verrekening plaats indien er sprake 
is van een gecontinueerd reservering van een vaste plaats. 

3. In afwijking van het gestelde in artikel 8 dient het verschuldigde bedrag, dat na het te verrekenen 
als bedoeld in het eerste lid tot stand is gekomen, binnen 30 dagen na de dagtekening van de 
nota te worden betaald.   

 
Artikel 11  -  Vrijstellingen 
 
Havengelden worden niet geheven voor: 
1. vaartuigen in dienst van het rijk, de provincie, het waterschap (HDSR) en de gemeente; 
2. vaartuigen die in opdracht van de gemeente worden gebruikt voor werkzaamheden in de in 

artikel 1 bedoelde wateren; 
3. het gebruik van de haven met een vaartuig dat in de gemeente wordt opgehouden door 

stremming of belemmering van de vaart, veroorzaakt door ijsgang of werkzaamheden aan enig 
openbaar werk der gemeente; 

4. een met peddels voortbewogen opblaasbaar vaartuig of een daarmee gelijk te stellen vaartuig. 
5. woonschepen in de singel (nummers 43A t/m 43J) die op basis van een privaatrechtellijke 

overeenkomst gebruik maken van zowel gemeentegrond (deel van de aangrenzende oever) als van 
een ligplaats. 
 

 
 



Artikel 12  -  Kwijtschelding 
 
Bij de invordering van havengelden wordt geen kwijtschelding verleend.  
 
Artikel 13  -  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 havengelden. 
 
Artikel 14  -  Overgangsrecht 
 
De ‘Verordening havengelden 2018’ van 20 december 2017, wordt ingetrokken met ingang van de in 
artikel 15, tweede 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. 
 
Artikel 15  -  Inwerkingtreding 

 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 

 
Artikel 16  -  Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening havengelden 2019. 
 
 

 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op   (datum besluit nog invullen)         

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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RAADSBESLUIT 
18R.00581 
 
 
 

Agendapunt:  

  

  

Onderwerp: Vaststellen legesverordening 2019 

  

 
 

De raad van de gemeente Woerden;  

 
 

gelezen het voorstel d.d. 20 november 2018 van: 

- burgemeester en wethouders 

 

 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, 229, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, van de Gemeentewet en artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet; 
 

b e s l u i t: 

 

vast te stellen de 
                
                               Verordening op de heffing en invordering van leges 2019 

 
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, met dien verstande dat als de n
e
 dag in een 

kalendermaand 30 of 31 januari is, de (n-1)
e
 dag in de volgende 

kalendermaand altijd de laatste dag van de maand februari is; 
e. 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; 
f. Kalenderjaar : de periode van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Artikel 2  -  Belastbaar feit 
 
1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor: 
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; 
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse 

identiteitskaart of een reisdocument; 
    één en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 
2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel is bepaald over een    
    Nederlandse identiteitskaart voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd  
    van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van overeenkomstige toepassing op een vervangende  
    Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de   
    betrokken persoon. 
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Artikel 3  -  Belastingplicht 
 
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument 
dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht. 
 

Artikel 4  -  Vrijstellingen 
 
Leges worden niet geheven voor: 
a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening         
    (grondexploitatie) zijn of worden verhaald; 
b. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos moeten  
     worden verleend; 
c. het in behandeling nemen van een aanvraag als bedoeld in de onderdelen die voorzien zijn van de   
    notatie (fv) van de bij deze verordening behorende tarieventabel, indien deze aanvraag een     
    vergunning betreft voor een instelling die zich blijkens haar statuten de uitoefening ten doel stelt   
    van activiteiten van maatschappelijke, sociale of culturele aard, waarbij de activiteiten in hoofdzaak  
    worden verricht door vrijwilligers; 
d. bewijzen van in leven zijn, nodig voor de ontvangst van pensioenen, lijfrenten, wachtgelden, loon,  
    bezoldiging, gages of soldij; 
e. een paracommerciële rechtspersoon, die zich naast activiteiten van recreatieve, sportieve, sociaal-  
    culturele, educatieve, levensbeschouwelijke of godsdienstige aard richt op de exploitatie in eigen    
    beheer van een horecabedrijf. Dit geldt voor onderwerpen die in de bij deze verordening    
    behorende tarieventabel zijn voorzien van de notatie (ph).  
  

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. 
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 schriftelijke 
kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

Artikel 7  -  Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990  moeten de leges worden betaald  
    ingeval de kennisgeving 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 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
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Artikel 8  -   Kwijtschelding 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

Artikel 9  -   Vermindering of teruggaaf 

Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening 
behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot 
die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling. 

Artikel 10  -   Overdracht van bevoegdheden 

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen: 
 
a. van zuiver redactionele aard zijn; 
b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie  
    maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de    
    Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel  
    betreft:  
1. onderdeel 1.1.10 (akten burgerlijke stand); 
2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 
3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 
4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen); 
5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag); 
6. hoofdstuk 16 (kansspelen); 
één en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van 
deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 

Artikel 11  -   Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de leges. 

Artikel 12  -   Overgangsrecht 

1. De Legesverordening Woerden 2018 van 20 december 2017, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit   
    van 28 juni 2018, wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede 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. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid,  
    opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening   
    gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de   
    heffing van de leges hiervoor in die periode plaatsvindt. 

Artikel 13  -   Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking. 
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2019. 
3. De in onderdeel 2.1.1.2 van de tarieventabel genoemde NEN2580 en NEN2631 wordt 
bekendgemaakt door terinzagelegging in de bibliotheek van het Nederlands Normalisatie Instituut en 
het stadhuis van Woerden. 

Artikel 14  -   Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2019. 
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 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 

 openbare vergadering, gehouden op    (datum invullen                         

 
 

De griffier, 
 
 
 
drs. M.J.W. Tobeas        
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
V.J.H. Molkenboer 
  
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 
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Tarieventabel, behorende bij de Legesverordening 2019 

Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand  

      

1.1.1 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een 
partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk: in 
het stadhuis van Woerden; in de Schulenburgh te Kamerik; in de Milandhof te 
Zegveld op: 

  

1.1.1.1 maandag tot en met donderdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 360,00; 

1.1.1.2 vrijdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 485,00; 

1.1.1.3 zaterdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 690,00; 

1.1.1.4 
buiten de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 genoemde uren, maar op dezelfde dag, 
bedraagt het tarief 

€ 800,00; 

1.1.1.5 zondag of een daarmee gelijk gestelde feestdag € 915,00. 

1.1.2 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een 
partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk; in 
het stadmuseum Woerden; het Klooster; in het voormalige gemeentehuis van 
Kamerik; in het restaurant De Kloosterhoeve te Harmelen op: 

  

1.1.2.1 maandag tot en met donderdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 670,00; 

1.1.2.2 vrijdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 800,00; 

1.1.2.3 zaterdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 985,00 

1.1.2.4 
buiten de onder 1.1.2.1 tot en met 1.1.2.3 genoemde uren, maar op dezelfde dag, 
bedraagt het tarief 

€ 1.090,00 

1.1.2.5 zondag of een daarmee gelijk gestelde feestdag € 1.180,00 

 
1.1.3 

Het tarief bedraagt ter zaken van sluiting van een huwelijk in de trouwzaal van het 
stadhuis door een ambtenaar burgerlijke stand zonder persoonlijke toespraak op; 

 

1.1.3.1 dinsdagochtend om 9.30 uur  € 175,00 

1.1.4 

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het 
omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis 
op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek gelden de tarieven 
genoemd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.2.5 met een verhoging van  

€ 230,00. 

1.1.5 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:   

1.1.5.1 een trouwboekje of partnerschapsboekje  € 22,50; 

1.1.6 

Indien ten behoeve van een te sluiten huwelijk of geregistreerd partnerschap een 
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand van buiten de gemeente moet worden 
benoemd wordt het ingevolge artikel 1.1.1.1 tot en met 1.1.2.5 geheven legesbedrag 
verhoogd met 

 
 
 
€ 120,00; 

1.1.7 

Indien ten behoeve van een te sluiten huwelijk of geregistreerd partnerschap een 
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand van buiten de gemeente moet worden 
benoemd en beëdigd wordt het ingevolge artikel 1.1.1.1 tot en met 1.1.2.5 geheven 
legesbedrag verhoogd met 

 
 
 
€ 340,00. 

1.1.8 
Voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, bedragen de 
daarvoor verschuldigde leges per getuige 

 
€ 40,00.  

1.1.9 

Indien een in de gemeente te sluiten huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt 
geannuleerd nadat melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap in 
de gemeente heeft plaatsgevonden, worden administratiekosten in rekening gebracht 
ter hoogte van 

 
 
 
€ 90,00. 

1.1.10 
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. 
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Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart  

1.2 
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een 
aanvraag: 

  

1.2.1 van een nationaal paspoort:   

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,70; 

1.2.1.2 
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt 

€ 53,10 

1.2.2 
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan een 
nationaal paspoort als bedoeld in subonderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort): 

  

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,70; 

1.2.2.2 
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt 

€ 53,10; 

1.2.3 
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de Wet 
betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld 
(faciliteitenpaspoort): 

  

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 66,70; 

1.2.3.2 
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt 

€ 53,10; 

1.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen € 53,10; 

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:   

1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 52,20; 

1.2.5.2 
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet 
heeft bereikt 

€ 29,65; 

1.2.6 
voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd 
document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen genoemde bedragen: 

€ 48,60; 

1.2.7 
voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd 
document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde 
bedragen: 

€ 15,30. 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  

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

€ 39,75 

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt: 
 

1.3.2.1 bij een spoedlevering vermeerderd met € 34,10 

1.3.3 
Voor het verstrekken van een formulier omtrent de lichamelijke en geestelijke 
geschiktheid tot het besturen van motorrijtuigen worden de daarvoor door het CBR 
vastgestelde kosten verhoogd met 

 € 5,50 

1.3.4 
Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij het aangetekend versturen van de 
aanvraag verhoogd met het tarief vastgesteld door PostNL 

  

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie personen  

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 over één persoon 
waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd. 

  

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

1.4.2.1 tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking € 12,15; 

1.4.2.2 Tot het verstrekken van een persoonslijst uit het BRP € 23,50 

1.4.3 
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één verstrekking verstaan één of 
meer gegevens over één persoon die niet zijn opgenomen in basisregistratie 
personen. 

  

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

1.4.4.1 tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking € 12,15; 

1.4.5 
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het schriftelijk verstrekken van gegevens bedoeld in 
artikel 17, tweede lid, van het Besluit basisregistratie personen 

€ 7,50 

1.4.6 
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de basisregistratie personen, 
voor ieder daaraan besteed kwartier 

€ 27,00. 
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1..4.7 
Het tarief bedraagt voor het vervaardigen van incidentele overzichten uit de BRP, 
indien gebruik wordt gemaakt van standaard selectieprogrammatuur;  

 

1.4.7.1 voor vaste voorbereidingskosten, per opdracht  € 122,50 

1.4.7.2 voor verwervingskosten, inclusief het afdrukken per lijst, per geselecteerde persoon € 0,50 

1.4.7.3 voor het afdrukken op etiketten, per etiket € 0,50 

1.4.8 
Het tarief bedraagt voor het afgeven van verklaringen, niet genoemd in dit hoofdstuk, 
welke in het bijzonder belang van betrokken personen worden opgemaakt, per 
verklaring 

€ 21,00 

1.4.9 
Voor een als zodanig door de verzoeker aangeduide spoedaanvraag om inlichtingen 
uit de BRP, ontvangen en per ommegaande te beantwoorden per fax of e-mail, wordt 
het conform artikel 1.4.2.1. tot en met 1.4.8. geheven bedrag verhoogd met 

€ 23,00 

Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister  

1.5 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken 
van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel 
D4 van de Kieswet  

€ 12,15. 

Hoofdstuk 6 (Vervallen) 

Hoofdstuk 7 (Vervallen) 

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie  

1.8.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit: 

  

1.8.1.1 
de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke basisregistratie 
gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen, 
per adres of object 

€ 5,35; 

1.8.1.2 de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet € 5,35; 

1.8.1.3 
een inschrijving in het rijksmonumentenregister die aan de gemeente verzonden is, als 
bedoeld in artikel 3.3, vijfde lid, van de Erfgoedwet 

€ 5,35; 

1.8.1.4 
het gemeentelijk erfgoedregister, bedoeld in artikel 3.16 van de Erfgoedwet, per 
aangewezen cultureel erfgoed 

€ 5,35; 

1.8.1.5 

het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke beperkingenregistratie, 
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder a en b, van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken, dan wel tot het verstrekken van een 
aan die registratie ontleende verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, 
van die wet 

€ 33,80. 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken  

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

1.9.1 tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag € 41,35; 

1.9.2 tot het legaliseren van een handtekening € 10,10. 

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 

€ 26,00. 

1.10.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een afschrift of uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend 
stuk; 

 

1.10.2.1 op A4 formaat zwart/wit, per kopie € 1,00 

1.10.2.2 op A4 formaat in kleur, per kopie € 2,10 

1.10.2.3 op A3 formaat zwart/wit, per kopie € 1,50 

1.10.2.4 op A3 formaat in kleur, per kopie € 3,15 

1.10.2.5 op A2 formaat zwart/wit, per kopie € 3,40 

1.10.2.6 op A3 formaat in kleur, per kopie € 4,45 

1.10.2.7 op A1 formaat zwart/wit, per kopie € 4,40 

1.10.2.8 op A1 formaat in kleur, per kopie € 6,05 
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1.10.2.9 op A0 formaat zwart/wit, per kopie € 9,45 

1.10.2.10 op A0 formaat in kleur, per kopie € 11,30 

1.10.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een afschrift, uittreksel en/of reproductie en het uitlenen van 
archiefbescheiden uit een in het Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en 
Lopikerwaard (RHC) berustend stuk:  

  

1.10.3.1 voor een fotokopie van het originele archiefstuk: 
 

1.10.3.1.1 op A4 formaat, per kopie. € 0,70; 

1.10.3.1.2 op A3 formaat, per kopie. € 1,30; 
1.10.3.1.3 op A2 formaat of groter, per kopie. € 7,50; 
1.10.3.1.4 op A4 formaat in kleur, per kopie € 1,40. 
1.10.3.2 voor een gewaarmerkte kopie op A4 of A3 formaat, per kopie. € 14,50.     
1.10.3.3 voor overige kopieën:  

1.10.3.3.1 op A4 formaat, per kopie. € 0,25; 
1.10.3.3.2 op A3 formaat, per kopie. € 0,35. 
1.10.3.4 voor een scan van een afbeelding van foto of document die op de website van het 

RHC staat 
€ 4,75. 

1.10.3.5 gebruiksrecht foto’s voor commerciële activiteiten, per eenheid. € 30,00 

1.10.4 Het tarief bedraagt voor het op schriftelijk verzoek verrichten van onderzoek, mits 
de zoektijd niet meer bedraagt dan een kwartier en alle zoekspecificaties zijn 
gegeven worden de onder 1.10.3.1 t/m 1.10.3.5 genoemde kosten éénmalig 
verhoogd met 

€ 8,00 

1.10.5 Het tarief bedraagt voor het op schriftelijk verzoek verrichten van onderzoek in de 
archieven door personeel van het RHC, ongeacht het resultaat, voor elk kwartier of 
gedeelte daarvan 

€ 10,75 

1.10.6 Indien de geschatte duur van de in 1.10.5 genoemde dienst meer bedraagt dan een 
half uur wordt contact opgenomen met de aanvrager over het eventueel doen van 
een vervolgonderzoek.  

 

1.10.7 Voor een spoedopdracht worden conform de onderdelen 1.10.3 t/m 1.10.6 geheven 
tarieven verhoogd met  

€ 11,75 

1.10.8 Op de onderdelen 1.10.3 tot en met 1.10.8 zijn de onder bijlage III van deze 
verordening vastgestelde leveringsvoorwaarden van toepassing. 

 

 

Hoofdstuk 11 Huisvestingswet 2014  

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

1.11.1 
tot indeling in een urgentiecategorie als bedoeld in artikel 13, tweede lid, van de 
Huisvestingswet 2014 

€ 150,00; 

 
Hoofdstuk 12  (Vervallen)  

Hoofdstuk 13 Kinderopvang  

1.13.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:   

1.13.1.1 
het in exploitatie nemen van een kindcentrum (dagopvang, buitenschoolse opvang 
of peuterspeelzaal) of gastouderbureau als bedoeld in artikel 1.45, eerste lid van 
de Wet Kinderopvang. 

€ 1.180,00 

1.13.1.2 
het bieden van gastouderopvang als bedoeld in artikel 1.45, tweede lid van de 
Wet op Kinderopvang 

€    450,00 

Hoofdstuk 14 (Vervallen)  

Hoofdstuk 15 (Vervallen)  

Hoofdstuk 16 Kansspelen  

1.16.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de 
kansspelen: 

  

1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één kansspelautomaat € 56,50; 
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1.16.1.2 

voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kansspelautomaten, voor 
de eerste kansspelautomaat 

€ 56,50 

en voor iedere volgende kansspelautomaat € 34,00 

1.16.2 
(fv) Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen 
(loterijvergunning) 

€ 55,45. 

Hoofdstuk 17 Kabels en Leidingen  

1.17.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag in verband 
met het verkrijgen van een vergunning of een instemmingsbesluit, als bedoeld in de 
Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, tijdstip 
en wijze van uitvoering van werkzaamheden: 

 

1.17.1.1 indien het betreft tracés                              tot 250 m¹    € 306,35; 

1.17.1.2 indien het betreft tracés vanaf      250 m
1
 tot 1500 m¹ € 405,51; 

1.17.1.3 indien het betreft tracés vanaf    1500 m
1
 tot 5000 m¹ € 483,43; 

1.17.1.4 indien het betreft tracés vanaf    5000 m
1
 en meer,  per m

1
 tracé € 0,10. 

1.17.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding als bedoeld in 
de Algemene verordening ondergrondse infrastructuren (AVOI), omtrent plaats, 
tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden voor tracés tot 25 m¹                     

€ 85,35 

1.17.3 

Indien met betrekking tot een aanvraag overleg moet plaatsvinden tussen de 
gemeente, andere beheerders van openbare grond en de netbeheerder van het 
netwerk en/of andere netbeheerders of belanghebbenden, wordt het in 11.1 
genoemde bedrag per overleg verhoogd met 

€ 403,75 

1.17.4 
Bij projecten met meer dan 10.000 m

1 
tracélengte is het college, vanwege redenen 

van algemeen belang, bevoegd afwijkende tariefafspraken te maken 
 

Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer  

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

1.18.1 
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens 1990 

€ 61,60; 

1.18.2 
tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de Regeling 
voertuigen 

€ 61,60; 

1.18.3 
tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 

€ 25,70; 

1.18.4 tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 5:8 van de APV Woerden € 205,40 

1.18.5 
tot het verstrekken van een verkeersbesluit voor een gereserveerde 
gehandicaptenparkeerplaats conform artikel 26 sub c van het RVV, inhoudende 
het realiseren van een gehandicaptenparkeerplaats 

€ 154,00 

1.18.5.1 

conform onderdeel 1.18.5 geheven legesbedrag wordt verhoogd met de kosten 
van het realiseren van de gehandicaptenparkeerplaats met dien verstande dat 
deze kosten vóóraf schriftelijk kenbaar zijn gemaakt aan de aanvrager tot een 
maximum van 

€ 513,60 

1.18.5.2 

indien de behandeling van een aanvraag tot het realiseren van een 
gehandicaptenparkeerplaats leidt tot een afwijzend besluit of binnen zes weken 
door middel van een schriftelijk ingediend verzoek wordt afgezien van het gebruik 
van de vergunning wordt in afwijking van onderdeel 1.18.5. een legesbedrag 
geheven van 

€ 77,00 

1.18.6 (fv) voor het verlenen van een vergunning ten behoeve van een wegafsluiting:  

1.18.6.1 
(fv) waarbij sprake is van een enkele afsluiting en waarvoor geen verkeersplan 
noodzakelijk is 

€ 61,60 

1.18.6.2 
(fv) voor overige wegafsluitingen die zich niet beperken tot de in 1.18.6.1 
vermelde criteria 

€ 87,30 

1.18.7 
tot het verstrekken van een ontheffing van de vastgestelde route voor het 
transport van gevaarlijke stoffen met een geldigheidstermijn van maximaal 3 
maanden € 172,75 

1.18.8 
tot het verstrekken van een ontheffing van de vastgestelde route voor het 
transport van gevaarlijke stoffen met een geldigheidstermijn van maximaal 12 € 259,10 
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maanden 

1.18.9 tot het verlengen van de onder 1.18.8 verleende ontheffing per jaar: € 129,50 

1.18.10 voor een zelfstandige bijzonder toestemming  € 86,35 

Hoofdstuk 19 Diversen  

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

1.19.1.1 
fv) tot het verlenen van een vergunning voor het innemen van een standplaats als 
bedoeld in artikel 5:18 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

€ 168,55 

1.19.1.2 
(fv) tot het verlenen van een vergunning of een ontheffing op grond van het gestelde 
in de Algemene Plaatselijke Verordening en zover niet elders in deze tabel 
genoemd.  

€ 168,55; 

1.19.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van;  

 

1.19.2.1 
gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel 
of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina 

€ 8,30 

1.19.2.2 
een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in 
een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen 

€ 21,05 

1.19.2.3 
stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager moeten worden 
opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke 
regeling een tarief is opgenomen, per pagina 

€ 10,50 

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: 

  

Het bedrag waarvoor de aannemer zich heeft verbonden het werk tot stand te brengen (de 
aannemingssom), de omzetbelasting daarin niet begrepen, of voor zover deze ontbreekt, een 
raming van de kosten die voortvloeien uit de aangegane verplichtingen voor de fysieke 
realisatie (het aanleggen) van de werken of de werkzaamheden, de omzetbelasting daarin niet 
begrepen, en indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschieden de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou 
moeten worden betaald voor het tot stand brengen van de werken of de werkzaamheden 
waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting daarin niet begrepen; 

2.1.1.2 bouwkosten: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De in dit hoofdstuk genoemde ‘bouwkosten’ worden afgeleid van de kubieke meters of 
oppervlakte berekend volgens NEN 2580 (oppervlakte- en inhoudsberekening bouwwerken) 
vermenigvuldigd met als uitgangspunt de kengetallen zoals opgenomen in de in bijlage I bij 
deze tarieventabel vermelde “kengetallenlijst toetsing bouwkosten gemeente Woerden”. De 
uitkomsten hiervan vormen richtlijnen waarvan burgemeester en wethouders kunnen afwijken.  

Voor bouwwerken die niet in de “kengetallenlijst toetsing bouwkosten gemeente Woerden” zijn 
genoemd of hiervan in belangrijke mate afwijken, wordt als uitgangspunt voor de bouwkosten 
genomen: de aannemingssom, bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme 
administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken en van technische 
installatiewerken 2012 (UAV 2012; Stcrt. 2012, 1567), voor het uit te voeren werk of voor zover 
deze ontbreekt een raming van de kosten die voortvloeien uit aangegane verplichtingen voor 
de fysieke realisatie (het bouwen) van de bouwwerken, de omzetbelasting daarin niet 
begrepen, en indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt de 
prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot 
stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft, de omzetbelasting 
daarin niet begrepen. 

Als maatstaf voor de berekening van de leges wordt de opgave van de geraamde bouwkosten 
gebruikt, tenzij de opgegeven bouwkosten meer dan 10% afwijken van de berekening volgens 
het gestelde in 2.1.1.1 en/of 2.1.1.2. Indien de afwijking als voornoemd groter is dan 10%, of 
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indien bij de aanvraag geen opgave van de geraamde bouwkosten wordt gedaan, wordt de 
aanvrager verzocht om een onderbouwde opgave van de bouwkosten. Dit wil zeggen dat de 
opgave dient te worden aangeleverd zoals beschreven in NEN 2631. 

De termijn voor het aanleveren van een onderbouwing van de opgegeven bouwkosten 
bedraagt maximaal twee weken na verzending van een schriftelijk verzoek hiertoe. 

Indien niet of niet tijdig wordt gereageerd op het verzoek om een onderbouwde opgave van de 
bouwkosten, worden de leges berekend op grond van het gestelde in 2.1.1.1 en/of 2.1.1.2 en 
bij de definitieve aanslag vastgesteld. 

2.1.1.3 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 
tot een haalbaarheidsverzoek of concept-aanvraag omgevingsvergunning in verband 
met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het kader van de 
Wabo dan wel Wro vergunbaar is 

€ 500,00; 

 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

      

2.3 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verlenen van 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 tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van 
de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere 
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen 
bedoelde activiteiten: 

  

2.3.1.1.1. indien de bouwkosten minder dan € 2.500,00 bedragen: € 333,00 

2.3.1.1.2 indien de bouwkosten € 2.501,00 tot € 5.000,00 bedragen: € 443,00 

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 5.001,00 tot € 10.000,00 bedragen: € 725,00 

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 10.001,00 tot € 50.000,00 bedragen: 3,17% 

 van de bouwkosten, met een basistarief van: € 405,00 

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 50.001,00 tot € 500.000,00 bedragen: 2,68% 

 van de bouwkosten, met een basistarief van : € 2.549,00 

2.3.1.1.6 
indien de bouwkosten € 500.001,00 of meer bedragen: 1,69% 

van de bouwkosten, met een basistarief van: € 15.308,50 

   

2.3.1.2 Extra welstandstoets   

2.3.1.2.1 

Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwactiviteit waarvoor toetsing 
aan de commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed als bedoeld in artikel 2.10 
lid d van de Wabo plaatsvindt, wordt het overeenkomstig 2.3.1.1 berekende 
bedrag verhoogd met de kosten zoals opgenomen in de in bijlage II vermelde 
tarieventabel.  
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 2.3.1.2.2 

Indien voor de beoordeling om een haalbaarheidsverzoek als bedoeld in 2.2.1 
toetsing aan welstandscriteria moet plaatsvinden en een schriftelijk advies van 
commissie Ruimtelijke Kwaliteit en Erfgoed wordt verkregen, wordt het 
overeenkomstig 2.2.1 berekende bedrag verhoogd met de advieskosten zoals 
opgenomen in de in bijlage II vermelde tarieventabel.  

  

   

  Verplicht advies agrarische commissie   

2.3.1.3 

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

€ 850,00. 

      

  Achteraf ingediende aanvraag   

2.3.1.4 
Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien 
de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
gereedkomen van de bouwactiviteit: 

125% 

  van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.   

      

  Beoordeling aanvullende gegevens   

2.3.1.5 

Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief voor 
het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die worden ingediend 
nadat de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag al in behandeling is 
genomen: 

€ 167,00. 

      

2.3.2 Aanlegactiviteiten   

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van 
de Wabo, in samenhang met de provinciale wegenverordening of de Algemene 
Plaatselijke Verordening bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de 
andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die 
onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 222,00. 

  
Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.2.1 bedraagt het tarief, indien 
de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
gereedkomen van de aanlegactiviteit: 

 125% 

 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.  

   

2.3.3 
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een 
bouwactiviteit 

  

  

Indien de aanvraag tot het verlenen van 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 en het bepaalde in de andere onderdelen van dit 
hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde 
activiteiten: 

  

2.3.3.1 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo in behandeling 
wordt genomen (binnenplanse afwijking): 

€ 324,00; 

2.3.3.2 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo in behandeling 
wordt genomen (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking): 

€ 344,00; 

2.3.3.3 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo in behandeling 
wordt genomen (buitenplanse afwijking): 

€ 4.554,00 

2.3.3.4 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo in behandeling wordt 
genomen (afwijking van exploitatieplan): 

€ 426,00; 

2.3.3.5 

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 in 
behandeling wordt genomen (afwijking van provinciale regelgeving): 

€ 426,00; 

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de activiteit in € 426,00; 
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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 in 
behandeling wordt genomen (afwijking van nationale regelgeving): 

2.3.3.7 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo in behandeling wordt 
genomen (afwijking van voorbereidingsbesluit): 

€ 426,00. 

      

2.3.4 
Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een 
bouwactiviteit 

  

  

Indien de aanvraag tot het verlenen van 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, onverminderd het 
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is 
van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

  

2.3.4.1 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo in behandeling 
wordt genomen (binnenplanse afwijking): 

€ 324,00; 

2.3.4.2 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo in behandeling 
wordt genomen (buitenplanse kleine afwijking of tijdelijke afwijking): 

€ 344,00; 

2.3.4.3 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo in behandeling 
wordt genomen (buitenplanse afwijking): 

€ 4.554,00 

2.3.4.4 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo in behandeling wordt 
genomen (afwijking van exploitatieplan): 

€ 426,00; 

2.3.4.5 

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 in 
behandeling wordt genomen (afwijking van provinciale regelgeving): 

€ 426,00; 

2.3.4.6 

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 in 
behandeling wordt genomen (afwijking van nationale regelgeving): 

€ 426,00; 

2.3.4.7 
indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo in behandeling wordt 
genomen (afwijking van voorbereidingsbesluit): 

€ 426,00. 

      

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot brandveiligheid   

2.3.5.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de 
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere 
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen 
bedoelde activiteiten: 

€ 310,00. 

2.3.5.2 
Het bedrag van het onder 2.3.5.1 bedoelde tarief wordt vermeerderd met het 
tarief dat hieronder is vermeld met betrekking tot het bij de aanvraag 
behorende aantal bruto vierkante meters: 

 

 a. 0 tot 100 m2 €    332,00 

 b.100 tot 500 m2 €    872,00 

 c. 500 tot 2000 m2 € 1.331,00 

 d. 2000 tot 5000 m2 € 1.664,00 

 e. 5000 m2 of meer € 1.997,00 

      

2.3.6 
Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 
dorpsgezichten 

  

2.3.6.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op een activiteit met betrekking tot een rijks-, provinciaal of gemeentelijk 
monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, of artikel 2.2, eerste lid, 
aanhef en onder b, van de Wabo in samenhang met de provinciale 
erfgoedverordening of artikel 10 van de Erfgoedverordening Woerden 2015, 
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van 
dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde 
activiteiten: 
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2.3.6.1.1 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van een 
monument en/of het gebruiken of laten gebruiken van een monument 
waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, waarbij de bouwactiviteit 
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid onder a van de Wabo onlosmakelijk 
verbonden is: 

€ 277,00; 

2.3.6.1.2 

voor het slopen, verstoren, verplaatsen, herstellen of in enig opzicht  
wijzigen van een monument en/of het gebruiken of laten gebruiken van een 
monument waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht, waarbij de 
bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a van de Wabo niet 
onlosmakelijk verbonden is: 

€ 610,00. 

2.3.6.1.3 
Het tarief genoemd onder 2.3.6.1.1. en 2.3.6.1.2 wordt vermeerderd met de 
kosten voor het verkrijgen van een advies van de commissie Ruimtelijke 
Kwaliteit en Erfgoed, zijnde per advies: 

 
€ 59,00 

2.3.6.1.4 
Onverminderd het bepaalde in subonderdeel 2.3.6.1.2 bedraagt het tarief, 
indien de in dat subonderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang 
of gereedkomen van de aanlegactiviteit:  

 
 
125% 

 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.  

2.3.6.2 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, of artikel 2.2, eerste lid, 
aanhef en onder c, van de Wabo in samenhang met de provinciale 
erfgoedverordening, bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de 
andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die 
onderdelen bedoelde activiteiten:  

 
 
€ 277,00. 

      

2.3.7 
Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd stads- of 
dorpsgezicht 

  

  

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een 
bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief, 
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien 
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 277,00. 

      

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg   

  

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze van 
aanleg van een weg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder d, van 
de Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:11 
van de Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd 
het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake 
is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 132,00. 

      

2.3.9 Uitweg/inrit   

  

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van 
een uitweg, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo 
in samenhang met de provinciale wegenverordening of artikel 2:12 van de 
Algemene plaatselijke verordening, bedraagt het tarief, onverminderd het 
bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is 
van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 132,00. 

      

2.3.10 Kappen   

  

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op het vellen of doen vellen van houtopstand, bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo in samenhang met de provinciale 
bomenverordening of artikel 2, eerste lid van de Algemene Bomenverordening, 
bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van 
dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde 

€ 220,00. 
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activiteiten: 

    
 

2.3.11 Opslag van roerende zaken   

  

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de 
provincie, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder j of k, van de 
Wabo in samenhang met de provinciale wegenverordening, bedraagt het tarief, 
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien 
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

  

2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken: € 166,00; 

2.3.11.2 
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: 

€ 166,00. 

      

2.3.12 Natura 2000-activiteiten   

 

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 

heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder a, van het 

Besluit omgevingsrecht (Natura 2000-activiteit) bedraagt het tarief, 

onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien 

tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 132,00. 

   

2.3.13 Flora- en fauna-activiteiten (bescherming van soorten)   

  

Indien de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning betrekking 
heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.2aa, aanhef en onder b, van het 
Besluit omgevingsrecht (flora- en fauna-activiteit) bedraagt het tarief, 
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien 
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 220,00. 

      

2.3.14 Andere activiteiten   

2.3.14.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen van 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: 

  

2.3.14.1.1 

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, 
onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk indien 
tevens sprake is van de in die onderdelen bedoelde activiteiten: 

€ 71,00; 

2.3.14.1.2 

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, onverminderd het bepaalde in de andere 
onderdelen van dit hoofdstuk indien tevens sprake is van de in die onderdelen 
bedoelde activiteiten:  

 € 71,00; 

2.3.14.2 
Voor het in behandeling nemen van een omgevingsvergunning voor de 
activiteit “bouwen” dat voorziet in de plaatsing c.q. realisatie van een 
reclameobject bedraagt het tarief:  

€ 166,00; 

2.3.14.3 

Indien een omgevingsverordening wordt aangevraagd voor een reclame object 
waarvoor zowel de activiteiten “bouwen”, als “wijzigen monument” van 
toepassing zijn , is alleen het tarief dat behoort bij onderdeel 2.3.6.1.2 
verschuldigd.  

  

      

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen   

  Vervallen   

      

2.3.16 Beoordeling rapport   

  
Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk 
bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat 
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onderdeel bedoelde aanvraag een rapport wordt beoordeeld: 

2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig rapport € 683,00; 

2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch rapport € 248,95. 

2.3.16.3 voor de beoordeling van een akoestisch onderzoek  € 683,00 

2.3.16.4 
voor de beoordeling van een verzoek tot het volgen van een procedure 
verkrijgen hogere grenswaarde 

€ 1.987,55 

2.3.16.5 voor de beoordeling van een geuremissierapport n.v.t. 

2.3.16.6 voor de beoordeling van een luchtkwaliteitsrapport € 683,00 

2.3.16.7 voor de beoordeling van een ecologisch onderzoek € 683,00 

   

2.3.17 Advies   

2.3.17.1 

Onverminderd het bepaalde in de andere onderdelen van dit hoofdstuk 
bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk voorschrift aangewezen 
bestuursorgaan of andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag 
of het ontwerp van de beschikking op de aanvraag tot het verlenen van een 
omgevingsvergunning: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling 
nemen van de aanvraag tot het verlenen van 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 subonderdeel 2.3.17.1 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. 

  

      

2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen   

2.3.18.1 

Onverminderd het bepaalde in de andere 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: 

  

2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet afgeven: € 327,00; 

2.3.18.1.2 

indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van 
de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning aan de aanvrager 
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

  

2.3.18.2 

Indien een begroting als bedoeld in subsubonderdeel 2.3.18.1.2 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. 

  

   

2.3.19 Buiten behandeling laten van een aanvraag  

2.3.19.1 
 
 

Het tarief bedraagt voor een aanvraag die, na toepassing van het bepaalde in 
artikel 4.5 van de Algemene wet bestuursrecht, niet in behandeling wordt 
genomen: 

€ 199,00 

 
2.3.19.2 
 
 
 
 
 

Indien binnen 8 weken een nieuwe omgevingsvergunning voor hetzelfde 
project, geheel of gedeeltelijk bestaand uit bouw-, aanleg-, of sloopactiveiten, 
als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2 en 2.3.7 wordt ingediend kan, 
indien deze aanvraag leidt tot een omgevingsvergunning, teruggaaf van de 
geheven leges voor de betreffende onderdelen worden verleend. 

 

Hoofdstuk 4 Vermindering 

2.4.1 

Indien de aanvraag tot het verlenen van 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 
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geheven leges in mindering gebracht op de leges voor het in behandeling nemen 
van de aanvraag tot het verlenen van een omgevingsvergunning bedoeld in 
hoofdstuk 3. 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

2.5.1 
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- 
of sloopactiviteiten 

  

  

Als een aanvrager zijn aanvraag tot het verlenen van 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 na 2 weken en binnen 4 weken na het in 
behandeling nemen ervan 

25% 

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

2.5.1.3 

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

10% 

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

2.5.1.4 

Indien binnen 8 weken een nieuwe omgevingsvergunning voor hetzelfde project, geheel of 
gedeeltelijk bestaand uit bouw-, aanleg-, of sloopactiveiten, als bedoeld in de onderdelen 
2.3.1.1, 2.3.2 en 2.3.7 wordt ingediend kan, indien deze aanvraag leidt tot een 
omgevingsvergunning, teruggaaf van de geheven leges voor de betreffende onderdelen 
worden verleend. 

  

   

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

  

  

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: 

30% 

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: 

35% 

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. 

  

2.5.3.3 

Indien binnen 8 weken een nieuwe omgevingsvergunning voor hetzelfde project, geheel of 
gedeeltelijk bestaand uit bouw-, aanleg-, of sloopactiveiten, als bedoeld in de onderdelen 
2.3.1.1, 2.3.2 en 2.3.7 wordt ingediend kan, indien deze aanvraag leidt tot een 
omgevingsvergunning, teruggaaf van de geheven leges voor de betreffende onderdelen 
worden verleend. 

 

      

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf   

 
Een bedrag minder dan € 45 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. 
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Hoofdstuk 6 (Vervallen) 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

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

€ 255,00. 

Hoofdstuk 8 Bestemmingsplanwijzigingen zonder activiteiten 

2.8.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste lid, van de 
Wet ruimtelijke ordening en artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke 
ordening 

€ 5.060,00. 

2.8.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen 
van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet 
ruimtelijke ordening:  

€ 3.542,00. 

Hoofdstuk 9 Rioolaansluitingen 

2.9 
Rioolaansluitingen worden door of namens de gemeente aangelegd. Het betreft hier 
het gedeelte gelegen in de openbare grond. Er wordt een verbinding gemaakt tussen  
de ontstoppingsput en de gemeentelijke riolering. 

 

2.9.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen  
van een rioolaansluitingvergunning 

€ 250,00. 

2.9.2 
Het tarief genoemd onder 2.9.1 wordt verhoogd met het bedrag van de voorafgaand  
aan de aanvrager medegedeelde kosten van derden welke op basis van een offerte  
aan de aanvrager worden medegedeeld. 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 

2.10 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van 
een andere, in deze titel niet benoemde beschikking: 

€ 139,00. 

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

Hoofdstuk 1 Horeca  

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van:   

3.1.1 
(ph) een aanvraag tot het verlenen van een vergunning op grond van artikel 3 van de 
Drank- en Horecawet 

€ 438,00; 

3.1.2 
(ph) een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het exploiteren van een 
openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke 
verordening 

€ 875,00; 

3.1.3 
een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van de sluitingstijd voor een 
openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:30, tweede lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening  

€ 82,50; 

3.1.4 een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet , € 122,60; 

3.1.5 
(ph) een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel als bedoeld in artikel 30a, 
tweede lid, van de Drank- en Horecawet 

€ 101,20; 

3.1.6 
een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de 
Drank- en Horecawet 

€ 83,00. 

3.1.7 
(ph) een aanvraag tot het wijzigen van de terrasafmeting van de exploitatievergunning 
voor een openbare inrichting als bedoeld in artikel 2:28 van de Algemene plaatselijke 
Verordening;  

€ 104,20 

3.2 
Het tarief per markeerpunaise waarmee een terras op openbare grond wordt afgepind 
bedraagt: 

€ 35,40 

3.3 

Als een aanvrager zijn aanvraag om een nieuwe dan wel gewijzigde 
exploitatievergunning en/of drank- en horecavergunning als bedoeld in de onderdelen 
3.1.1, 3.1.2 en 3.1.7 intrekt, terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de 
gemeente, bestaat aanspraak op teruggaf van een deel van de leges. De teruggaaf 
bedraagt: 

 

50% 
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Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten  

3.2.1 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een vergunning voor het organiseren van een evenement als bedoeld in artikel 
2:25, eerste lid, van de Algemene plaatselijke verordening 
(evenementenvergunning), indien het betreft: 

  

3.2.1.1 
(fv) een klein evenement, gedefinieerd als een evenement waarbij standaard 
vergunningsvoorwaarden van toepassing zijn 

€ 55,65; 

3.2.1.2 
(fv) een middelgroot evenement, gedefinieerd als een evenement waarvoor 
adviesaanvragen noodzakelijk zijn van de wijkopzichter en/of marktmeester en/of 
hulpdiensten en aanvullende voorwaarden in de vergunning worden opgenomen 

€ 111,30; 

3.2.1.3 

(fv) een groot evenement, gedefinieerd als een evenement waarvoor 
adviesaanvragen noodzakelijk zijn van de wijkopzichter en/of marktmeester en/of 
hulpdiensten, aanvullende voorwaarden in de vergunning worden opgenomen en 
waarvoor overleg en toezicht is vereist 

 

€ 221,60; 

3.2.2 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld in artikel 
5:23 van de Algemene plaatselijke verordening  

€ 55,65; 

Hoofdstuk 3 Seksbedrijven  

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

3.3.1.1 
tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel artikel 3:4 van de 
Algemene plaatselijke verordening,  

  

3.3.1.1.1 voor een escortbedrijf € 836,00; 

3.3.1.1.2 voor andere prostitutiebedrijven dan bedoeld in subonderdeel 3.3.1.1.1  € 836,00; 

3.3.1.1.3 voor andere seksbedrijven dan bedoeld in de subonderdelen 3.3.1.1.1 en 3.1.1.1.2  € 836,00; 

3.3.1.2 
tot het wijzigen van een in subonderdeel 3.3.1.1 bedoelde vergunning in verband 
met een wijziging van:   

3.3.1.2.1 de exploitant aan wie de vergunning is verleend  € 256,90 

3.3.1.2.2 de op de vergunning vermelde of te vermelden beheerder of beheerders  € 256,90 

Hoofdstuk 4 (Vervallen)   

Hoofdstuk 5 Marktstandplaatsen  

3.5.1 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag op grond van de 
Marktverordening Woerden 2017: 

  

3.5.1.1 tot het verlenen van een vaste-standplaatsvergunning (artikel 3, eerste lid): € 56,15; 

3.5.1.2 
tot het verlenen van een dagplaatsvergunning (artikel 3, eerste lid), die leidt tot 
vergunningverlening: 

€ 56,15; 

3.5.1.3 
tot het verlenen van een standwerkvergunning (artikel 3, vierde lid), die leidt tot 
vergunningverlening: 

€ 56,15; 

3.5.1.4 tot het verlenen van een bedienvergunning (artikel 3, vijfde lid): € 56,15; 

3.5.1.5 
tot het overschrijven van een vaste-standplaatsvergunning op naam van een ander 
(artikel 9): 

€ 56,15; 

3.5.1.6 tot het toestaan van vervanging van de vergunninghouder (artikel 11, tweede lid): € 56,15. 

Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet  

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

3.6.1 tot het verlenen van een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet € 83,25; 

3.6.2 tot het wijzigen van een in onderdeel 3.6.1 bedoelde ontheffing € 55,45. 

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

3.7 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen 
van een andere, in deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing of tot het nemen 
van een andere beschikking 

€ 219,00. 

Behorende bij raadsbesluit van  (datum) 

De griffier van Woerden. 
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Bijlage I 
 

Kengetallenlijst toetsing bouwkosten 
peildatum 1-1-2019 

 

Soort bouwwerk Per m2 
vloeropp. 
minimaal 

Per m2 
vloeropp.  
maximaal 

Per m3 
minimaal  

Per  m3 
maximaal 

Hoe luxueuzer hoe hoger de prijs per eenheid; 
hoe groter hoe goedkoper per eenheid 
 

Prijs in € Prijs in € Prijs in € Prijs in € 

Woningbouw     

Twee onder een kap tot 100 m2 / 280 m3 820 850 290 305 

Twee onder een kap v.a. 100 m2 / 280 m3 745 820 268 290 

     

Vrijstaande woning tot 120 m2 885 900 320 325 

Vrijstaande woning v.a. 120 m2  815 885 290 320 

     

Tussenwoning 715 745 250 270 

     

Flatwoning 745 860 265 300 

     

Villa / landhuis 955 1255 340 450 

     

Aan- en uitbouw aan woning     

tot 40 m2  1.150 1.350 400 455 

v.a. 40 tot 60 m2 1.000 1.178 350 410 

v.a. 60 m2  860 1.017 300 350 

     

Dakopbouw op woning (ca. 25 m2) 750 815 275 310 

     

Dakkapel 
€ 675,-  plus € 1.150,- per strekkende meter 

    

Voorbeeld 2,5 meter breed  3.500    

Voorbeeld 3,5 meter breed  4.915    

Voorbeeld 5,0 meter breed 6.375    

     

Garage / berging 
metselwerk                                            plat dak 
metselwerk                                                   kap 
 
hout                                                       plat dak 
hout                                                              kap 

 
500 
475 
 
325 
300 

 
635 
600 
 
490 
445 

 
200 
190 
 
135 
125 

 
250 
240 
 
190 
175 

Kelder 
tot 10 m2 / 25 m3 
v.a. 10 m2 tot 20 m2 / 25 m3 tot 50 m3 
v.a. 20 m2 / 50 m3 

 
925 
815 
760 

 
1.000 
900 
850 

 
415 
365 
340 

 
450 
405 
380 

     

Dakterras 300 330   

     

Overkapping / carport 225 245 85 1000 
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Tuinhuisje                                            plat dak 
                                                                     kap 

190 
210 

210 
230 

80 
90 

90 
100 

     

Erfafscheiding / m1                                  hout 
                                                        metselwerk 

80 
300 

85 
400 

  

     

Agrarische stal: runderen     

nok tot 5,5 m hoog 195 220 50 55 

nok v.a. 5,5 m tot 7,5 m hoog 260 295 45 50 

nok v.a. 7,5 m hoog 325 360 40 45 

     

Agrarische stal: 
varkens / kippen / paarden 

    

nok tot 5,5 m hoog 320 340 80 110 

nok v.a. 5,5 m tot 7,5 m hoog 460 475 70 90 

nok v.a. 7,5 m hoog 540 560 60 80 

     

Mestkelders onder stal 75 90 35 45 

     

Sleufsilo 55 75   

     

Werktuigberging / bedrijfsschuur     

damwandprofiel eenvoudig 
damwandplaatstaal geïsoleerd 

135 
200 

155 
240 

25 
50 

30 
60 

metselwerk eenvoudig 
metselwerk geïsoleerd 

200 
485 

240 
645 

50 
75 

60 
100 

     

Productie-, magazijn-, opslag-, industriehal 
ongeïsoleerd 

    

nok tot 5,5 m hoog 235 320 60 80 

nok v.a. 5,5 m tot 7,5 m hoog 240 455 50 70 

nok v.a. 7,5 m hoog 410 585 45 65 

     

Productie-, magazijn-, opslag-, industriehal 
geïsoleerd 

    

nok tot 5,5 m hoog 265 360 65 90 

nok v.a. 5,5 m tot 7,5 m hoog 350 485 55 75 

nok v.a. 7,5 m hoog 455 625 50 70 

     

Bedrijfsruimten     

15% kantoorfunctie                     tot 5,5 m hoog 
v.a. 5,5 m tot 7,5 m hoog 

395 
595 

540 
820 

100 
95 

135 
125 
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30% kantoorfunctie                     tot 5,5 m hoog 
v.a. 5,5 m tot 7,5 m hoog 

475 
715 

650 
985 

120 
110 

165 
155 

40% kantoorfunctie                     tot 5,5 m hoog 
v.a. 5,5 m tot 7,5 m hoog 

555 
835 

760 
1150 

140 
130 

190 
180 

60% kantoorfunctie                     tot 5,5 m hoog 
v.a. 5,5 m tot 7,5 m hoog 

665 
1010 

915 
1385 

170 
155 

230 
215 

     

Kantoorruimten                               tot 100 m2 1350 1575 400 475 

v.a. 100 m2 tot 300 m2 1210 1450 360 405 

v.a. 300 m2 1165 1430 330 395 

     

Schoolgebouw                                tot 100 m2 1100 1300 400 475 

v.a. 100 m2 tot 300 m2 1000 1200 360 405 

v.a. 300 m2 900 1050 330 395 

     

Showroom, winkel, horeca            tot 100 m2 850 1000 200 220 

v.a. 100 m2 tot 300 m2 800 900 190 210 

v.a. 300 m2 750 850 180 200 

     

Terrein verharding, beton, onderheid     

< 100m2      155 175   

> 100m2 130 140   

     

Terrein verharding, vloeistofdicht beton, 
onderheid 

    

< 100m2      165 185   

> 100m2 140 150   

     

Monumentale gebouwen     

Uitgebreid onderhoud 
+wijzigingen/aanvullingen 

  90  

Groot onderhoud, incl. casco verbeteringen   210  

Restauratie met 20% casco     500  
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Bijlage II 
  

Tarieventabel per 1 januari 2019, exclusief BTW 
  (((bouwsom/1000)*1.92) +  € 20,00) 

       
          bouwsom excl. btw bouwsom excl. btw bouwsom excl. btw bouwsom excl. btw bouwsom excl. btw 

0 65,00                 

500 65,00 30.500 78,56 60.500 136,16 90.500 193,76 120.500 251,36 

1.000 65,00 31.000 79,52 61.000 137,12 91.000 194,72 121.000 252,32 

1.500 65,00 31.500 80,48 61.500 138,08 91.500 195,68 121.500 253,28 

2.000 65,00 32.000 81,44 62.000 139,04 92.000 196,64 122.000 254,24 

2.500 65,00 32.500 82,40 62.500 140,00 92.500 197,60 122.500 255,20 

3.000 65,00 33.000 83,36 63.000 140,96 93.000 198,56 123.000 256,16 

3.500 65,00 33.500 84,32 63.500 141,92 93.500 199,52 123.500 257,12 

4.000 65,00 34.000 85,28 64.000 142,88 94.000 200,48 124.000 258,08 

4.500 65,00 34.500 86,24 64.500 143,84 94.500 201,44 124.500 259,04 

5.000 65,00 35.000 87,20 65.000 144,80 95.000 202,40 125.000 260,00 

5.500 65,00 35.500 88,16 65.500 145,76 95.500 203,36 125.500 260,96 

6.000 65,00 36.000 89,12 66.000 146,72 96.000 204,32 126.000 261,92 

6.500 65,00 36.500 90,08 66.500 147,68 96.500 205,28 126.500 262,88 

7.000 65,00 37.000 91,04 67.000 148,64 97.000 206,24 127.000 263,84 

7.500 65,00 37.500 92,00 67.500 149,60 97.500 207,20 127.500 264,80 

8.000 65,00 38.000 92,96 68.000 150,56 98.000 208,16 128.000 265,76 

8.500 65,00 38.500 93,92 68.500 151,52 98.500 209,12 128.500 266,72 

9.000 65,00 39.000 94,88 69.000 152,48 99.000 210,08 129.000 267,68 

9.500 65,00 39.500 95,84 69.500 153,44 99.500 211,04 129.500 268,64 

10.000 65,00 40.000 96,80 70.000 154,40 100.000 212,00 130.000 269,60 

10.500 65,00 40.500 97,76 70.500 155,36 100.500 212,96 130.500 270,56 

11.000 65,00 41.000 98,72 71.000 156,32 101.000 213,92 131.000 271,52 

11.500 65,00 41.500 99,68 71.500 157,28 101.500 214,88 131.500 272,48 

12.000 65,00 42.000 100,64 72.000 158,24 102.000 215,84 132.000 273,44 

12.500 65,00 42.500 101,60 72.500 159,20 102.500 216,80 132.500 274,40 

13.000 65,00 43.000 102,56 73.000 160,16 103.000 217,76 133.000 275,36 

13.500 65,00 43.500 103,52 73.500 161,12 103.500 218,72 133.500 276,32 

14.000 65,00 44.000 104,48 74.000 162,08 104.000 219,68 134.000 277,28 

14.500 65,00 44.500 105,44 74.500 163,04 104.500 220,64 134.500 278,24 

15.000 65,00 45.000 106,40 75.000 164,00 105.000 221,60 135.000 279,20 

15.500 65,00 45.500 107,36 75.500 164,96 105.500 222,56 135.500 280,16 

16.000 65,00 46.000 108,32 76.000 165,92 106.000 223,52 136.000 281,12 

16.500 65,00 46.500 109,28 76.500 166,88 106.500 224,48 136.500 282,08 

17.000 65,00 47.000 110,24 77.000 167,84 107.000 225,44 137.000 283,04 

17.500 65,00 47.500 111,20 77.500 168,80 107.500 226,40 137.500 284,00 

18.000 65,00 48.000 112,16 78.000 169,76 108.000 227,36 138.000 284,96 

18.500 65,00 48.500 113,12 78.500 170,72 108.500 228,32 138.500 285,92 

19.000 65,00 49.000 114,08 79.000 171,68 109.000 229,28 139.000 286,88 

19.500 65,00 49.500 115,04 79.500 172,64 109.500 230,24 139.500 287,84 

20.000 65,00 50.000 116,00 80.000 173,60 110.000 231,20 140.000 288,80 

20.500 65,00 50.500 116,96 80.500 174,56 110.500 232,16 140.500 289,76 

21.000 65,00 51.000 117,92 81.000 175,52 111.000 233,12 141.000 290,72 

21.500 65,00 51.500 118,88 81.500 176,48 111.500 234,08 141.500 291,68 

22.000 65,00 52.000 119,84 82.000 177,44 112.000 235,04 142.000 292,64 

22.500 65,00 52.500 120,80 82.500 178,40 112.500 236,00 142.500 293,60 

23.000 65,00 53.000 121,76 83.000 179,36 113.000 236,96 143.000 294,56 

23.500 65,12 53.500 122,72 83.500 180,32 113.500 237,92 143.500 295,52 

24.000 66,08 54.000 123,68 84.000 181,28 114.000 238,88 144.000 296,48 

24.500 67,04 54.500 124,64 84.500 182,24 114.500 239,84 144.500 297,44 

25.000 68,00 55.000 125,60 85.000 183,20 115.000 240,80 145.000 298,40 

25.500 68,96 55.500 126,56 85.500 184,16 115.500 241,76 145.500 299,36 
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26.000 69,92 56.000 127,52 86.000 185,12 116.000 242,72 146.000 300,32 

26.500 70,88 56.500 128,48 86.500 186,08 116.500 243,68 146.500 301,28 

27.000 71,84 57.000 129,44 87.000 187,04 117.000 244,64 147.000 302,24 

27.500 72,80 57.500 130,40 87.500 188,00 117.500 245,60 147.500 303,20 

28.000 73,76 58.000 131,36 88.000 188,96 118.000 246,56 148.000 304,16 

28.500 74,72 58.500 132,32 88.500 189,92 118.500 247,52 148.500 305,12 

29.000 75,68 59.000 133,28 89.000 190,88 119.000 248,48 149.000 306,08 

29.500 76,64 59.500 134,24 89.500 191,84 119.500 249,44 149.500 307,04 

30.000 77,60 60.000 135,20 90.000 192,80 120.000 250,40 150.000 308,00 

 

Bijlage II 
  

Tarieventabel per 1 januari 2019, exclusief BTW 
  

       
(((bouwsom - 225.000)/1000) * 1,5) + 452) 

           bouwsom excl. btw bouwsom excl. btw bouwsom excl. btw 
 

bouwsom excl. btw 
    

 
  

 
    

 
    

  150.500 308,96 180.500 366,56 210.500 424,16 
 

250.000 489,50 
  151.000 309,92 181.000 367,52 211.000 425,12 

 
275.000 527,00 

  151.500 310,88 181.500 368,48 211.500 426,08 
 

300.000 564,50 
  152.000 311,84 182.000 369,44 212.000 427,04 

 
325.000 602,00 

  152.500 312,80 182.500 370,40 212.500 428,00 
 

350.000 639,50 
  153.000 313,76 183.000 371,36 213.000 428,96 

 
375.000 677,00 

  153.500 314,72 183.500 372,32 213.500 429,92 
 

400.000 714,50 
  154.000 315,68 184.000 373,28 214.000 430,88 

 
425.000 752,00 

  154.500 316,64 184.500 374,24 214.500 431,84 
 

450.000 789,50 
  155.000 317,60 185.000 375,20 215.000 432,80 

     155.500 318,56 185.500 376,16 215.500 433,76 
 

((((bouwsom - 450.000)/1000) * 0,33) + 789,50) 

156.000 319,52 186.000 377,12 216.000 434,72 
 

bouwsom excl. btw 
  156.500 320,48 186.500 378,08 216.500 435,68 

 
    

  157.000 321,44 187.000 379,04 217.000 436,64 
 

500.000 806,00 
  157.500 322,40 187.500 380,00 217.500 437,60 

 
600.000 839,00 

  158.000 323,36 188.000 380,96 218.000 438,56 
 

700.000 872,00 
  158.500 324,32 188.500 381,92 218.500 439,52 

 
800.000 905,00 

  159.000 325,28 189.000 382,88 219.000 440,48 
 

900.000 938,00 
  159.500 326,24 189.500 383,84 219.500 441,44 

 
1.000.000 971,00 

  160.000 327,20 190.000 384,80 220.000 442,40 
 

1.100.000 1004,00 
  160.500 328,16 190.500 385,76 220.500 443,36 

 
1.200.000 1037,00 

  161.000 329,12 191.000 386,72 221.000 444,32 
 

1.300.000 1070,00 
  161.500 330,08 191.500 387,68 221.500 445,28 

 
1.400.000 1103,00 

  162.000 331,04 192.000 388,64 222.000 446,24 
 

1.500.000 1136,00 
  162.500 332,00 192.500 389,60 222.500 447,20 

 
1.600.000 1169,00 

  163.000 332,96 193.000 390,56 223.000 448,16 
 

1.700.000 1202,00 
  163.500 333,92 193.500 391,52 223.500 449,12 

 
1.800.000 1235,00 

  164.000 334,88 194.000 392,48 224.000 450,08 
 

1.900.000 1268,00 
  164.500 335,84 194.500 393,44 224.500 451,04 

 
2.000.000 1301,00 

  165.000 336,80 195.000 394,40 225.000 452,00 
 

2.100.000 1334,00 
  165.500 337,76 195.500 395,36 

   
2.200.000 1367,00 

  166.000 338,72 196.000 396,32 
   

2.250.000 1383,50 
  166.500 339,68 196.500 397,28 

       167.000 340,64 197.000 398,24 
   

((((bouwsom - 2.250.000)/1000) * 0,11) + 1383,50) 

167.500 341,60 197.500 399,20 
   

bouwsom excl. btw 
  168.000 342,56 198.000 400,16 

   
    

  168.500 343,52 198.500 401,12 
   

2.500.000 1411,00 
  169.000 344,48 199.000 402,08 

   
3.000.000 1466,00 

  169.500 345,44 199.500 403,04 
   

3.500.000 1521,00 
  170.000 346,40 200.000 404,00 

   
4.000.000 1576,00 
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170.500 347,36 200.500 404,96 
   

4.500.000 1631,00 
  171.000 348,32 201.000 405,92 

   
5.000.000 1686,00 

  171.500 349,28 201.500 406,88 
   

5.500.000 1741,00 
  172.000 350,24 202.000 407,84 

   
6.000.000 1796,00 

  172.500 351,20 202.500 408,80 
   

6.500.000 1851,00 
  173.000 352,16 203.000 409,76 

   
7.000.000 1906,00 

  173.500 353,12 203.500 410,72 
   

7.500.000 1961,00 
  174.000 354,08 204.000 411,68 

   
8.000.000 2016,00 

  174.500 355,04 204.500 412,64 
   

8.500.000 2071,00 
  175.000 356,00 205.000 413,60 

   
9.000.000 2126,00 

  175.500 356,96 205.500 414,56 
   

9.500.000 2181,00 
  176.000 357,92 206.000 415,52 

   
10.000.000 2236,00 

  176.500 358,88 206.500 416,48 
   

10.500.000 2291,00 
  177.000 359,84 207.000 417,44 

   
11.000.000 2346,00 

  177.500 360,80 207.500 418,40 
   

11.500.000 2401,00 
  178.000 361,76 208.000 419,36 

   
12.000.000 2456,00 

  178.500 362,72 208.500 420,32 
   

12.500.000 2511,00 
  179.000 363,68 209.000 421,28 

   
    

  
179.500 364,64 209.500 422,24 

   
€ 65,00  

per principe, 
reclame 

 180.000 365,60 210.000 423,20 
    

en handhavingsadvies 
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Bijlage III 

Leveringsvoorwaarden producten en 

diensten Regionaal Historisch Centrum Rijnstreek en Lopikerwaard 

 
 
Beperkingen in verband met materiële staat, openbaarheid en auteursrecht 
 

Fotokopieën en scans worden alleen vervaardigd van openbare documenten en onder voorbehoud 
van de materiële staat van de bescheiden. In sommige gevallen maakt het formaat dan wel de slechte 
materiële staat van de stukken fotokopiëren of scannen niet mogelijk. Daarnaast worden er geen 
scans verstrekt van foto’s waarop (mogelijk) auteursrecht berust, tenzij er aantoonbaar toestemming is 
van de rechthebbende. Nieuwe regelgeving (o.a. de AVG) en jurisprudentie over het Auteursrecht 
maken dat er meer beperkingen gelden dan voorheen het geval was. 

 
 
Standaard leveringstijd 
 
Fotokopieën A4/A3: dezelfde dag (uitgezonderd grote hoeveelheden) bij contante betaling. Kopieën 
van bouwtekeningen groter dan A3 kunnen worden opgestuurd, nadat contante betaling bij opdracht-
verstrekking heeft plaatsgevonden. De levertijd bedraagt maximaal 10 werkdagen na ontvangst van 
de aanvraag. 
De levering van scans en de behandeling van verzoeken om inlichtingen wordt eveneens binnen 
hooguit 10 werkdagen afgewikkeld; indien dit niet mogelijk is, wordt de aanvrager hierover 
geïnformeerd. 
 
Aanname opdrachten en verantwoordelijkheid 
 
Voor alle opdrachten geldt dat de opdrachtgever verantwoordelijk is voor het juist en duidelijk 
aangeven van de productspecificaties (naam archief/collectie, archiefcode, inventarisnummer/ stam-
nummer, datum, folio/bladzijde, nummer/akte, formaat, bijzonderheden etc.). Het RHC is niet 
verantwoordelijk voor onjuist uitgevoerde opdrachten, die te wijten zijn aan onvolledige of onjuiste 
specificaties. Uit bouwdossiers worden alleen kopieën gemaakt nadat de aanvrager ter plekke in de 
studiezaal heeft aangegeven welke stukken hiervoor in aanmerking komen.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 


