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1. Samenvatting 
Wat willen we bereiken? 
Het doel van de belastingvoorstellen is het genereren van opbrengsten uit belastingen en 
retributies volgens de door de raad op 7 november 2013 vast te stellen 
programmabegroting, zodat de belastingheffing rechtmatig is, conform wet- en regelgeving 
en dat de verordeningen begrijpelijk, transparant, eenvoudig, controleerbaar en doelmatig 
zijn met een optimale kosten/baten verhouding. Uitgangspunt hierbij is dat de 
lastenverhoging voor de burgers minimaal is. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
De gemeenschappelijke regeling Cocensus verzorgt in opdracht van de gemeente op een 
rechtmatige, begrijpelijke en doelmatige wijze het heffen en innen van de gemeentelijke 
belastingen. De gemeente verzorgt zelf in eigen beheer graf- en begraafrechten, leges en 
gedeeltelijk precariobelasting. 

Wat mag het kosten? 
De kosten van de uitvoering worden betaald uit de reguliere budgetten, zoals opgenomen in 
de programmabegroting. De opbrengsten worden opgenomen in de programmabegroting. 

Wie is daarvoor verantwoordelijk? 
De gemeenteraad is verantwoordelijk voor het vaststellen van de belastingverordeningen. 
Het college is verantwoordelijk voor de voorbereiding, besluitvorming en uitvoering van 
besluiten. 
Voor de benoemde onderdelen berust de verantwoordelijkheid binnen het college bij de 
wethouder Financiën. 
De heffing en inning van gemeentelijke belastingen is uitbesteed aan de 
gemeenschappelijke regeling Cocensus. 

Wanneer en hoe zal de raad over de voortgang worden geïnformeerd? 
Eventuele wijzigingen in de wet- en regelgeving tussen nu en het einde van het jaar, die 
consequenties hebben voor de verordeningen, worden afzonderlijk aan de raad voorgelegd. 
Via de Voorjaars- en Najaarsrapportage en jaarrekening wordt de raad geïnformeerd over 
de ontwikkeling van de opbrengsten. 
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2. Voorstel 
Op grond van het voorgaande besluit het college de raad voor te stellen om: 

A. in te stemmen met de volgende belastingvoorstellen 2014 en daarmee: 
1. voor onroerende-zaakbelastingen het tarief van de belasting vast te stellen op een 

percentage van de heffingsmaatstaf. Het percentage bedraagt voor: 
a. onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen: 

de eigenarenbelasting 0,10685%, 
b. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen: 

de eigenarenbelasting 0,29626%, 
de gebruikersbelasting 0,25003%. 

2. voor afvalstoffenheffing de tarieven voor 2014 niet te verhogen; 
3. voor rioolheffing het tarief 2014 per aansluiting ongewijzigd vast te stellen op 

€ 119,76 en het tarief voor het meerverbruik op € 4,68; 
4. voor toeristenbelasting het tarief 2014 ongewijzigd vast te stellen op 6% van de 

overnachtvergoed ing; 
5. voor hondenbelasting het tarief 2014 ongewijzigd vast te stellen op € 77,00 voor elke 

hond en het kenneltarief op € 308,00; 
6. voor het liggeld voor woonschepen de tarieven 2014 ongewijzigd vast te stellen op 

€ 373,87 voor de eerste 15 meter lengte van het woonschip en op € 52,45 voor elke 
meter of gedeelte daarvan waarmee het woonschip de lengte van 15 meter overschrijdt; 

7. voor graf- en begraafrechten de tarieven gemiddeld te verhogen met 7,1%; 
8. voor parkeerbelastingen de kosten van de naheffingsaanslag vast te stellen op 

€ 58,00; 
9. voor precariobelasting de tarieven ongewijzigd vast te stellen; 
10. bij de behandeling van verzoeken om kwijtschelding uit te gaan van 100% van de van 

toepassing zijnde bijstandsnorm; 

B. in verband met de voorstellen zoals genoemd bij A de bijbehorende verordeningen en het 
kwijtscheldingsbesluit voor het belastingjaar 2014 vast te stellen. Het gaat om de 
volgende verordeningen en kwijtscheldingsbesluit: 

- Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014 
- Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing 2014 
- Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014 
- Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2014 
- Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2014 
- Verordening op de heffing en invordering van liggeld voor woonschepen 2014 
- Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2014 
- Verordening op de graf- en begraafrechten 2014 
- Verordening op de heffing en invordering van precariobelastingen 2014 
- Kwijtscheldingsbesluit 2014 
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3. Uitwerking 
Wat willen we bereiken? 
De belastingverordeningen betreffen een juridische uitwerking van hetgeen in de 
programmabegroting 2014 is opgenomen in de paragraaf lokale heffingen. Daarom 
verwijzen wij naar deze paragraaf. De belangrijkste elementen herhalen we in dit voorstel. 
Via de diverse belastingverordeningen wordt Gemeente Haarlemmermeer in staat gesteld 
om belastingen te heffen. 

Wat gaan we daarvoor doen? 
Onroerende-zaakbelastingen 
De ontwikkelingen van de tarieven in de periode van 2012 tot en met 2014 geeft het 
volgende beeld: 

Jaar Percentage 
woningen 

Percentage niet-woningen Jaar 

eig. tot. eig. gebr. tot. 
2012 0,09537 0,09537 0,26976 0,22767 0,49743 
2013 0,09986 0,09986 0,29045 0,24513 0,53558 
2014 0,10685 0,10685 0,29626 0,25003 0,54629 

Wet waardering onroerende zaken (WOZ) 
Door middel van de algehele waardebepaling naar het waardepeil van 1 januari 2013 
worden alle onroerende zaken binnen de gemeente jaarlijks gewaardeerd. De uitkomsten 
van deze waardebepaling worden in 2014 aan belanghebbenden (eigenaren woning/niet-
woning en gebruikers niet-woning) bekend gemaakt via een voor bezwaar en beroep vatbare 
WOZ-beschikking. Gelijktijdig wordt de aanslag voor de OZB opgelegd waarbij gebruik 
gemaakt wordt van deze nieuwe waardevaststelling. 

Tarieven voor 2014 
De Waarderingskamer, het door de minister ingestelde toezichthoudende orgaan, heeft via 
de Waarderingsinstructie een tijdspad uitgestippeld voor de jaarlijkse herwaardering. Voor 1 
december moeten alle objecten zijn gewaardeerd. 
Bij de vaststelling van de tarieven houden we rekening met twee factoren: 
1. de gemiddelde stijging of daling van de WOZ -waarden 
2. de inflatiecomponent volgens de economische verkenningen van het Centraal Plan 

Bureau 
De waardedaling bij de woningen is voorlopig uitgekomen op 7% en bij de niet-woningen 
2%. 
Wij hebben de tarieven met deze waardedaling gecorrigeerd. De inflatiecorrectie is niet 
toegepast, waardoor de effectieve lastenstijging voor bedrijven en inwoners nihil is. 
Mochten de werkelijke taxaties zoals afgerond op 1 december a.s. afwijken van hetgeen nu 
bekend is dat doen wij u een afzonderlijk voorstel. 
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Afvalstoffenheffing 
Het tarief van de afvalstoffenheffing is nog niet geheel kostendekkend maar door het sluiten 
van een nieuw contract door de Meerlanden met het Afvalenergiebedrijf (AEB) wordt een 
voordelig resultaat van € 465.000 verwacht. Ook is de stand van de voorziening voldoende. 
Wij stellen voor de tarieven van afvalstoffenheffing niet te verhogen en voor 2014 als volgt 
vast te stellen: 

Jaar Tarieven per rolemmer 

SOL rest 120L rest 240L rest extra GFT extra SOL extra 120L extra 240L 

Onder
gronds 
inzamelen 

2012 217,80 239,40 302,40 56,40 217,80 239,40 302,40 255,00 
2013 232,20 255,00 322,80 60,00 232,20 255,00 322,80 271,80 
2014 232,20 255,00 322,80 60,00 232,20 255,00 322,80 271,80 

Rioolheffing 
Wij stellen voor de tarieven van rioolheffing niet te verhogen en voor 2014 als volgt vast te 
stellen: 

per aansluiting €119,76; 
per 10 m 3 boven 250 m 3 € 4,68. 

Toeristenbelasting 
Voor het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente wordt onder de naam 
'toeristenbelasting' een directe belasting geheven. Het tarief van deze belasting in 2014 is 
ongewijzigd 6% van de overnachtvergoeding. 
Bij de berekening van deze belasting wordt geen prijscompensatie berekend aangezien 
deze al in de overnachtingprijzen en daarmee in de omzet van de hotels is doorberekend. 

Hondenbelasting 
Wij stellen voor de tarieven voor hondenbelasting niet te verhogen en voor 2014 als volgt 
vast te stellen: 

elke hond € 77,00; 
kenneltarief € 308,00 . 

Liggeld woonschepen 
Wij stellen voor de tarieven van het liggeld voor woonschepen niet te verhogen en voor 2014 
als volgt vast te stellen: 

eerste 15 meter lengte € 373,87; 
elke volgende meter € 52,45. 

Graf- en begraafrechten 
In het raadsvoorstel 2011.0017579 beheer gemeentelijke begraafplaatsen vastgesteld 7 juli 
2011 is besloten tot het kostendekkend maken van de tarieven graf- en begraafrechten te 
realiseren door in de periode van 2012 tot en met 2015 de tarieven jaarlijks met 7,1% te 
verhogen. 
Wij stellen voor de tarieven van graf- en begraafrechten te verhogen met 7,1%. 
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Parkeerbelasting 
Ingeval niet aan de aangifteverplichting is voldaan dan wel geen of onvoldoende 
parkeerbelasting is betaald, wordt de te weinig betaalde belasting door middel van een 
naheffingsaanslag alsnog in rekening gebracht. De kosten welke hieraan verbonden zijn 
worden gelijktijdig met de niet-betaalde parkeerbelasting (uurtarief) in rekening gebracht. De 
maximaal toegestane hoogte van het doorberekenen is vastgelegd in het 'Besluit 
gemeentelijke parkeerbelastingen' en is voor 2014 vastgesteld op € 58,00. 
Als bijlage 1 (Zoneaanwijzing parkeerbelastingverordening 2014) is een lijst opgenomen 
waar de betaald parkeergebieden en de parkeertijden zijn benoemd. 
Als bijlage 2 bij de verordening is een kaartje van gemeente Haarlemmermeer opgenomen 
waar de betaald parkeergebieden zijn ingekleurd. 

Precariobelasting 

Wij stellen voor de tarieven van de precariobelasting niet te verhogen voor 2014. 

Kwijtschelding 
Inwoners met een laag inkomen kunnen ook in 2014 weer in aanmerking komen voor 
kwijtschelding van het betalen van gemeentelijke heffingen. Voor 2014 is een totaalbedrag 
aan kwijtschelding geraamd van € 430.000. 
Belastingverordeningen 2014 

Wij stellen voor nieuwe belastingverordeningen voor 2014 vast te stellen. 

Wat mag het kosten? 
De kosten van de uitvoering worden betaald uit de reguliere budgetten, zoals opgenomen in 
de programmabegroting. 
Voor het belastingjaar 2014 worden de navolgende bruto-opbrengsten (bedragen x € 1.000) 
geraamd: 

Verantwoordinq OD: 
Onroerende-zaakbelasti ngen € 57.984 Algemene Dekkingsmiddelen 
Afvalstoffenheffing €15.870 Kwaliteit fysieke omgeving 
Rioolrechten € 7.873 Kwaliteit fysieke omgeving 
Toeristenbelasting € 8.080 Algemene Dekkingsmiddelen 
Liggelden voor woonschepen €31 Algemene Dekkingsmiddelen 
Parkeerbelasting € 3.295 Algemene Dekkingsmiddelen 
Precariobelasting €6.136 Algemene Dekkingsmiddelen 
Hondenbelasting €616 Algemene Dekkingsmiddelen 
Graf- en begraafrechten €845 Kwaliteit fysieke omgeving 
Totaal € 100.730 

Overige relevante informatie 
De verordeningen treden - na publicatie - per 1 januari 2014 in werking. 
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4. Ondertekening 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Haariemmermeer, 
de secretaris, de buliemeester, 

drs. 

Bijlage(n) 

Belastingverordeningen 
Kwijtscheldingsbesluit 



gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 2013/ 

onderwerp Parkeerbelasting 2014 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 1 oktober 2013, 
nummer 2013/ ; 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet en de parkeerverordening 2000, laatstelijk 
gewijzigd in 2002; 

besluit: 

vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelasting 2014. 
("Verordening parkeerbelasting 2014"). 

Artikel 1 Begriosomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening en de bij deze verordening behorende 
tarieventabel, wordt verstaan onder: 

a. parkeren: het gedurende een aaneengesloten periode doen of laten staan van een 
voertuig, 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 
ingevolge een wettelijk voorschrift is verboden; 

b. motorvoertuigen: hetgeen daaronder wordt verstaan in het R W 1990 met inbegrip 
van brommobielen, zoals bedoeld in artikel 1 van het R W 1990; 

c. houder: degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten 
tijde van het parkeren was ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 
1994 aangehouden register van opgegeven kentekens; 

d. parkeerapparatuur: parkeermeters, persoonlijke parkeermeters, parkeerautomaten, 
met inbegrip van verzamelparkeermeters, en hetgeen naar maatschappelijke 
opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan; 

e. gehandicaptenvoertuig: een voertuig als bedoeld in artikel 1, van het Reglement 
Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; 

f. gehandicaptenparkeerkaart: een parkeerkaart als bedoeld in de Regeling 
Gehandicaptenparkeerkaart; 

g. parkeerkaart: een weekkaart met een geldigheidsduur van één of meer aansluitende 
perioden van zeven aaneensluitende dagen; 

h. centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente 
Haarlemmermeer een overeenkomst heeft gesloten, bestemd voor de registratie van 
parkeerbewegingen in het kader van het verlenen van diensten op het gebied van 
betaald parkeren met gebruik van een telefoon of ander communicatiemiddel. 
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Artikel 2 Belastbaar feit 

Onder de naam 'parkeerbelastingen' wordt een belasting geheven ter zake van het 
parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens de bij deze verordening behorende 
en daarvan deel uitmakende tarieventabel in de daarin aangewezen gevallen door het 
college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze. 

Artikel 3 Belastingplicht 

1. De belasting bedoeld in artikel 2 wordt geheven van de degene die het voertuig 
heeft geparkeerd. 

2. Als degene die het voertuig 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 heeft 

plaatsgevonden: de houder van het voertuig, met dien verstande dat 
1 e als een voor ten hoogste drie maanden aangegane huurovereenkomst wordt 
overgelegd waaruit blijkt wie ten tijde van het parkeren ingevolge deze 
overeenkomst de huurder van het voertuig was, niet de houder maar de huurder 
wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft geparkeerd; 
2 e als blijkt dat een ander in het kentekenregister had moeten staan 
ingeschreven, die ander wordt aangemerkt als degene die het voertuig heeft 
geparkeerd. 

3. De belasting bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven van degene die op de voet van 
het tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt 
aangemerkt, als 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. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak 

1. De maatstaf van heffing, het belastingtarief en het belastingtijdvak zijn vermeld in de 
bij deze verordening behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel. 

2. Voor de berekening van de parkeerbelasting wordt een gedeelte van een in de 
tarieventabel genoemde tijdseenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

Artikel 5 Wijze van heffing 

De belasting bedoeld in artikel 2, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als 
voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in 
werkingstellen van de parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met 
inachtneming van de door het college van burgemeester en wethouders gestelde 
voorschriften. 

Artikel 6 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

1. De belasting bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij de aanvang van het parkeren, 
tenzij het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de 
parkeerapparatuur geschiedt door het via de telefoon of ander communicatiemiddel 
inloggen op de centrale computer. In dat laatste geval is belasting achteraf 
verschuldigd. 

2. Van de parkeerbelastingen wordt onverminderd het bepaalde in het derde lid, geen 
ontheffing verleend. 

3. Ingeval de belasting als bedoeld in artikel 2 is voldaan door middel van betaling voor 
een parkeerkaart met een geldigheidsduur van twee of meer aansluitende perioden 
van zeven aaneensluitende dagen, wordt op verzoek ontheffing verleend over het 
aantal volle perioden van zeven aaneensluitende dagen dat resteert na de datum 
van ontvangst van het verzoek en de parkeerkaart waar het betrekking op heeft. 
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Artikel 7 Vrijstellingen 

De belasting als bedoeld in artikel 2 wordt niet geheven ter zake van het parkeren door 
de houder van een motorvoertuig dan wel een gehandicaptenvoertuig: 

1. in de C-zones, indien een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is 
aangebracht; 

2. in de A- en B-zones tot een maximum van drie uur, indien een geldige 
gehandicaptenparkeerkaart en een conform de wettelijke voorschriften ingestelde 
parkeerschijf duidelijk zichtbaar zijn aangebracht. 

Artikel 8 Termiinen van betaling 

1. De belasting als bedoeld in artikel 2, moet overeenkomstig de aangifte betaald 
worden bij de aanvang van het parkeren; 

2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de 
aangifte worden betaald binnen een maand na het einde van het parkeren, indien 
het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de parkeerapparatuur 
geschiedt door het via een telefoon of ander communicatiemiddel inloggen op de 
centrale computer. 

3. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. 

Artikel 9 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 mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het 
college van burgemeester en wethouders bij openbaar te maken besluit. 

Artikel 10 Kosten 
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2 
bedragen € 58,00. 

Artikel 11 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 parkeerbelasting. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De 'Verordening parkeerbelasting 2013 1 e wijziging van 4 juli 2013, wordt ingetrokken 
met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 
verstande dat zij van toepassing blijft op belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening parkeerbelasting 2014'. 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

J. van der Rhee drs. Th.L.N. Weterings 
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Tarieventabel behorende bij de 'Verordening parkeerbelastingen 2014' 

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 2 bedraagt: 

01. in zone A: 

02. 

a: voor het eerste uur per 4,87 min. € 0,10; 
b. voor het tweede uur per 2,43 min. € 0,10 
c. voor het derde uur per 1,83 min. € 0,10; 
d. voor het vierde uur per 1,76 min. € 0,10; 
e. voor het vijfde t/m het zesde uur per 1,46 min. € 0,10; 
f. voor elke volgend uur per 0,97 min. € 0,10, 

9- weekkaart € 148,00 

:one B: 
a. voor het eerste uur per 8,78 min. € 0,10; 
b. voor het tweede uur per 5,49 min. € 0,10 
c. voor het derde uur t/m het vierde uur per 3,66 min. € 0,10; 
d. voor het vijfde uur per 2,93 min. € 0,10; 
e. voor het zesde uur per 2,75 min. € 0,10; 
f. voor het zevende uur per 2,19 min. € 0,10; 

g- voor het achtste uur per 1,83 min. € 0,10; 
h. voor elke volgend uur per 1,76 min. € 0,10; 
i. weekkaart € 74,75 

03. in zone C: Hoofddorp-Centrum 
a. per 15,00 minuten € 0,10; 
b. weekkaart € 18,70; 
c. parkeerkaart, per aaneengesloten periode van 26 weken € 486,20. 

04. in zone C: Nieuw Vennep NS 

a. 1e 24 uur: vrij parkeren 
b. 2e en 3e dag: per 24 uur € 1,35 
c. daarna: per uur € 2,42 

05. in Badhoevedorp: 
a. voor de eerste 21,95 minuten € 0,10; 
b. voor elke volgende 10,97 minuten € 0,10. 
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06. in zone Nieuw-Vennep: 
a. voor het eerste uur 
b. voor het tweede uur 
c. voor elke volgend uur 
d. parkeerkaart per week 

per 6,75 minuten € 0,10 
per 5,23 minuten € 0,10 
per 3,61 minuten € 0,10 

€ 13,65 

07. in zone Schiphol 
a. per 60 minuten 
b. weekkaart 

€ 4,20; 
€151,20. 

Gezien d.d. 7 november 2013, 
de griffier, 

J. van der Rhee 



ZONEAANWIJZING PARKEERVERORDENING 2013 

LEGENDA 
PARKEERZONES • HD Zone A • 

HD Station • HD Zone B 

• HD Zone C 

I I NV ZoneB • NV Station 

• Schiphol 

• Badh.dorp • Blauwe Zone 



Bijlage 2 
Zoneaanwijzing parkeerbelastingverordening 2014 

BETAALD PARKEER GEBIEDEN 

HOOFDDORP 
A zone Hoofddorp Centrum (GSM code 44561 

Tarief Straat ?"-aatd^l tijde 
Dik Tromplein 
Concourslaan 
Hoofdweq-Oostziide 
Kruisweg 

Marktlaan 
Marktplein 
Nieuweweq 
Polderplein 
Tuinweq 
Tussenweg 

qeheel 
qeheel 
tussen Melis Spaansweq en Marktplein 
tussen Nieuweweg en Marktplein inclusief de parkeerplaats 
hoek Nieuweweq 
qeheel 
Tussen Kruisweq en Draverslaan 
Tussen Kruisweq en Raadhuisplein 
qeheel 
qeheel 
qeheel 

ma t/m zo: 09:00 - 18:00 uur. 
v r i 8:00 -21:00 uur 

a. voor het eerste uur 
b. voor het tweede uur 

voor het derde uur 
d. voor het vierde uur 

voor het vijfde t/m het zesde uur 
f. voor elke volgend uur 

weekkaart 

per 4.87 min. 
per 2,43 min. 
per 1.83 min. 
per 1,76 min. 

per 1,46 min, 
per 0,97 min. 

0,10 
0,10 
0,10 
0.10 

0.10 
0.10 

€ 148.00 

A z o n e H o o f d d o r o S ta t i on (GSM c o d e 44 •71 
s t raat s t raa tdee l t i j d e n Tar ie f 
Mercuriusplein qeheel a voor het eerste uur per 4,87 min. C 0.10 

b voor hel tweede uur per 2.43 mm € 0,10 
c voor het derde uur per 1,83 min. € 0,10 

ma t/m zo; 00:00 24:00 uur d voor het v ierde uur per 1.76 min C 0 10 
e. voor het vijfde t/m het zesde uur per 1,46 min. C 0,10 
f. voor elke volqend uur per 0,97 min. € 0.10 

3 weekkaart 148.00 

B z o n e H o o f d d o r p C e n t r u m (GSM c o d e 4 151 > 
s t raat s t raa tdee l t i j d e n Tar ie f 
Burq. Van Stamplein qeheel a voor het eerste uur per 8,78 min. € 0,10 
Melis Spaansweq qeheel b, voor het tweede uur per 5,49 min. € 0.10 

c. voor het derde uur t/m het vierde uur per 3,66 mm € 0,10 
d, voor het vi jfde uur per 2,93 min. € 0.10 

ma t/m zo; 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

e, voor het zesde uur per 2.75 min. € 0.10 
ma t/m zo; 09:00 - 18:00 uur. 

vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 
f voor het zevende uur per 2,19 min. € 0,10 

ma t/m zo; 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

q, voor het achtste uur per 1,83 min. € 0,10 
h, voor elke volqend uur per 1,76 min. € 0,10 
1. weekkaart € 74,75 

B z o n e H o o f d d o r o C e n t r u m (GSM c o d e 4454) 
s t raa t s t raa tdee l t i j d e n TarieJ 
Hoofdweg-O Van Beursplein tot ongeveer 50 m ten Noorden van de 

Parklaan a. voor het eerste uur per 8,78 min. € 0,10 
Hoofdweq-W Van Kruisweq tot ± 50 ten N daarvan b voor het tweede uur per 5.49 min. € 0,10 
Hoofdweq-W Van Raadhuis laan tot 50 ten Z daarvan c, voor het derde uur t/m hel vierde uur per 3.66 min. € 0.10 
Kruisweq Tussen Beursplein en Stat ionsweq d voor het vijfde uur per 2.93 min. € 0,10 
Marktplein Tussen Draverslaan en Beursplein m a t/m zo; 09:00 - 18:00 uur. e voor het zesde uur per 2,75 min. € 0,10 
Raadhuislaan Tussen Hoofdweq-W en Fortweq vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur f, voor het zevende uur per 2.19 min. € 0,10 vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

q, voor het achtste uur per 1,83 min. € 0,10 
h voor elke volqend uur per 1.76 mm € 0,10 
1, weekkaart € 74,75 

B zone H o o f d d o r p A o r i s c o t e r r e i n (GSM c o d e 44531 
St raa l S t raa tdee l t i j d e n Tar ie f 
Nieuweweq Parkeerterrein Aprisco 

ma t/m zo; 09:00 - 1 8 : 0 0 uur, 
v . r i f t nn "^i-nn inir 

a, voor het eerste uur per 8,78 min € 0.10 
Kruisweg Tussen Nieuweweq en Burq, Van der Wilhqenlaan 

ma t/m zo; 09:00 - 1 8 : 0 0 uur, 
v . r i f t nn "^i-nn inir 

b. voor het tweede uur per 5,49 min € 0,10 
Pr Hendriklaan Tussen Nieuweweq en de Burq, Van der wil l iqenlaan 

ma t/m zo; 09:00 - 1 8 : 0 0 uur, 
v . r i f t nn "^i-nn inir 

c. voor hel derde uur t/m het vierde uur per 3,66 mm € 0.10 
Julianalaan qeheel ma t/m zo; 09:00 - 1 8 : 0 0 uur, 

v . r i f t nn "^i-nn inir 

d , voor het vi jfde uur per 2.93 min € 3 10 
ma t/m zo; 09:00 - 1 8 : 0 0 uur, 

v . r i f t nn "^i-nn inir e •, oor i e t zesde uur per 2.75 mm. € 0.10 
vr i t j .uu - z i .uu uur f. voor het zevende uur per 2,19 min. € 0,10 vr i t j .uu - z i .uu uur 

q voor het achtste uur per 1,83 min. £ 0,10 

vr i t j .uu - z i .uu uur 

h. voor elke volgend uur per 1,76 min. € 0.10 

vr i t j .uu - z i .uu uur 

i. weekkaart « 74,75 

IB zone Hoofddorp Verzetsheldenwiik (GSM code 44591 



Straat T i l d e n t a r i e f 
A Breiierstraat qeheel 

ma t/m zo: 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

a, voor het eerste uur per 8.78 mm € 0,10 
C, Roodenburqstraat qeheel 

ma t/m zo: 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

b, voor het tweede uur per 5,49 mm € 0,10 
(". . d Meerstraat qehee! 

ma t/m zo: 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

c. voor het derde uur t/m het v ierde uur per 3.66 min. € 0.10 
G. van Duinstraat qeheel 

ma t/m zo: 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

d. voor het vi jfde uur per 2.93 min. € 0,10 
Hoofd ,veq-Oostzi|de tussen C.v.d. Meerstraat en Burq. Van stamplein 

ma t/m zo: 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

e voor het zesde uur per 2.75 min. C 0.10 
J van Kempenstraal qeheel 

ma t/m zo: 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

f. voor het zevende uur per 2,19 mm € 0,10 
K. van Reeuwijkstraat qeheel 

ma t/m zo: 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

q. voor hel achtste uur per 1.83 min. € 0.10 
P Verhooqstraat qeheel 

ma t/m zo: 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

h voor elke volgend uur per 1,76 min. € 0,10 
S van Kalmthoutstraat qeheel 

ma t/m zo: 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

i. weekkaart € 74,75 
T. Ouwerkerkstraat qeheel 

ma t/m zo: 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

ma t/m zo: 09:00 - 18:00 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

de 44581 
Straat s t raa tdee l T i j d e n Tar ie f 
Andromea qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

a. voor het eerste uur per 8,78 min. € 0,10 
Antareslaan qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

b. voor het tweede uur per 5.49 mm. C 0 10 
Capel lalaan qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

c. voor het derde uur t 'm het vierde uur per 3.66 min. € 0.10 
Capncornus qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

d. voor het vi jfde uur per 2,93 mm € 0.10 
Delfinus qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

e voor het zesde uur per 2,75 mm € 0,10 
Hercules qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

f. voor het zevende uur per 2.19 min. C 0,10 
Jupiterstraat qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

q voor het achtste uur per 1.83 mm € 0.10 
Marsstraat qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

h. voor elke volqend uur per 1,76 min C 0,10 
Monocerus qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

i, weekkaart € 74,75 
Neptunusstraat qeheel ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 
Onon qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

Planetenweg qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

Polar isavenue qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

Requlusplein qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

Saturnusstraat qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

Sorpius qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

Sir iusdreef qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

Spicalaan qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

Taurusavenue qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

Weqalaan qeheel 

ma t/m vrij 9.00 tot 18.00 uur 

C z o n e H o o f d o r o V e r z e t s h e l d e n w i i k ( G S I c o d e 4459) 
T i j den Tar ie / 

B innenweq qeheel 
ma l/m zo: 09:00 - 18:00 uur, 

vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

a. 15,00 min • ma l/m zo: 09:00 - 18:00 uur, 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

b. weekkaart C 18,70 
ma l/m zo: 09:00 - 18:00 uur, 

vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 
c parkeerkaart. per aaneenqeslo len oeriode € 486.20 

C z o n e H o o f d d o r p o m g e v i n g R a a d h u i s (C SM c o d e 4452) 
S t r ^ a ; S t raatdee l T i j den |Tar ie ( 
Burq V/d Wil l iqenlaan qeheel 

ma t/m zo; 09:00 - 1 8 : 0 0 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

a. per t i jdseenheid 15,00 min € 0,10 
Raadhuisplein qeheel 

ma t/m zo; 09:00 - 1 8 : 0 0 uur. 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

b. weekkaart voor één week C 18,70 
ma t/m zo; 09:00 - 1 8 : 0 0 uur. 

vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 
c parkeerkaart per periode van 2b weken (. 486.20 

C-zone H o o f d d o r o H o o f d w e q - W (GSM c o d e 4455) 
S t raa t S t raa tdee l T i i d e n Tar ie f 
Hoofdweq -W Tussen Geniedijk en punt ± 50 ten zuiden Raadhuislaan 

ma t/m zo; 09:00 - 18:00 uur, 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

a per t i jdseenheid 15,00 mm £ 0,10 
Hoofdweq -W Tussen Stat ionsweq en punt ± 50 m ten N Kruisweq 

ma t/m zo; 09:00 - 18:00 uur, 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur b. weekkaart voor één week € 18,70 

ma t/m zo; 09:00 - 18:00 uur, 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

c. parkeerkaart per periode van 26 weken £ 48fi,20 

N IEUW-VENNEP 
B Z o n e N ieuw-Venneo C e n l r u m IGSM c o d e 4471) 
St raat $ t ra? td?e l T i j d e n Tar ie f 
Elemastraat Tussen Venneperstraat en Poststraat 

m a t/m zo: 09:00 - 18:00 uur, 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

a. voor hel eers ie uur per 6.75 minuten 

• 
Gelevinkstraat Tussen Venneperhof en Poststraat 

m a t/m zo: 09:00 - 18:00 uur, 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

b, voor het tweede uur per 5,23 minuten € 0.10 
Hoofdweq-Oostz i jde Tussen Venneperweq en Kerkstraat m a t/m zo: 09:00 - 18:00 uur, 

vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

c, voor elke volqend uur per 3.61 minuten € 0,10 
Hoofdweq-Westz i jde Tussen Venneperweq en Venneperhof 

m a t/m zo: 09:00 - 18:00 uur, 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

d parkeerkaart per week £ 13,65 
Poststraat qeheel 

m a t/m zo: 09:00 - 18:00 uur, 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

Schoolstraat Tussen Hoofdweq en de Jhr v,d. Pollstraat 

m a t/m zo: 09:00 - 18:00 uur, 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

Venneperweq Tussen Hoofdweq en de Jhr v,d. Pollstraat 

m a t/m zo: 09:00 - 18:00 uur, 
vr 1 8 : 0 0 - 2 1 : 0 0 uur 

Zone N ieuw-Venneo S la t i on (GSM c o d e 4 472) 
Straat S t raa tdee l t i j den t a r i e f 
Venneperweq Parkeerplaats Station 

m a l/m zo 09:00 18:00 uur 

a eerste negen uur totaal qratis 

m a l/m zo 09:00 18:00 uur 

b, per 19.75 minuten € 0.05 

m a l/m zo 09:00 18:00 uur 
c, voor 24 uur totaal € 1.35 

m a l/m zo 09:00 18:00 uur 
c, voor 48 uur totaal € 2.75 

m a l/m zo 09:00 18:00 uur 

d, voor elk volqend uur per uur £ 6.4b 

m a l/m zo 09:00 18:00 uur 

e. parkeerkaart Per periode van 26 weken É i tó .ÓÖ 



Zone Badhoevedorp (GSM code 44811 
Straat Straatdeel 

Badhoevedorp 

Tijdén Tarief 
Sloterweq Parkeerplaatsen thv winkelcentrum ma l/m zo; 09:00 - 18:00 uur. a voor de eerste 21,95 minuten € 0.10 

vr 18:00 - 21:00 uur b. voor elke volgende 10,97 minuten i 0.10 

Zone Schiphol Centrum (44911 
Straat Straatdeel Tarief 
Ballonradarstraat qeheel a. per 60 minuten € 4.20 
Enerqiestraat qeheel b, weekkaart € 151.20 
Evert van de Beekstraat qeheel 
Handelskade qeheel 
Havenmeesterweq Tot onqeveer 100 m ten zuiden Cockpitplem 
Herberqierstraal qeheel ma t/m vr; 09:00 - 18:00 uur 
Kokspassaqe qeheel 
Pakhuisstraat qeheel 
Schiphol-boulevard qeheel 
Triportweq qeheel 
Westeinde qeheel 



gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 2013/. 

onderwerp Toeristenbelasting 2014 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 1 oktober 2013, 
nummer 2013/ 

gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; 

besluit: 

vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2014. 
("Verordening toeristenbelasting 2014") 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder verblijf: onder verblijf met of zonder overnachten wordt mede 
verstaan het kortstondig houden van verblijf tegen vergoeding in welke vorm dan ook. 

Artikel 2 Belastbaar feit 

Onder de naam "toeristenbelasting" wordt een directe belasting geheven voor het houden van 
verblijf binnen de gemeente tegen een vergoeding in welke vorm dan ook door personen die 
niet als ingezetene zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
van de gemeente: 

Artikel 3 Belastingplicht 

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als bedoeld in artikel 2. 
2. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, die 

verblijf houdt als bedoeld in artikel 2. 
3. Als er geen persoon is aan te wijzen die gelegenheid biedt tot verblijf, is degene 

belastingplichtig die verblijf houdt als bedoeld in artikel 2. 

Artikel 4 Vrijstellingen 



Voorstelnummer 2 0 1 3 / . 

Volgvel 2 

De belasting wordt niet geheven voor het verblijf: 
a. van degene, die verblijft in een toegelaten instelling als bedoeld in artikel 5, eerste lid, 

van de Wet Toelating Zorginstellingen; 
b. van een vreemdeling als bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 

2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h, van 
voornoemde wet, en voorzover deze persoon verblijf houdt als bedoeld in artikel 1 van 
de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal Orgaan opvang 
Asielzoekers. 

Artikel 5 Maatstaf van heffing 

1. De belasting wordt berekend over de vergoeding voor het verblijf in rekening wordt 
gebracht, de toeristenbelasting daaronder niet begrepen. 

2. Als vergoeding wordt aangemerkt het bedrag dat als verschuldigd wegens logies aan de 
heffing van omzetbelasting is onderworpen. 

Artikel 6 Belastingtarief 

Het tarief bedraagt zes procent van de heffingsmaatstaf. 

Artikel 7 Belastingjaar 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 8 Wijze van heffing 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 9 Aanslaggrens 

Belastingaanslagen van minder dan € 50,00 worden niet opgelegd.  

Artikel 10 Termiinen van betaling 
1. Een belastingaanslag is invorderbaar twee maanden na de dagtekening van het 

aanslagbiljet. 
2. In afwijking van het eerste lid en in afwijking van artikel 9, eerste lid, van de 

Invorderingswet 1990 is een voorlopige aanslag welke is opgelegd voor de elfde maand 
van het belastingjaar, invorderbaar in zoveel gelijke termijnen als er na de maand die in 
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld, nog maanden van het belastingjaar 
overblijven. De eerste termijn vervalt een maand na de dagtekening van het 
aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in 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 de invordering van de toeristenbelasting. 
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Volgvel 3 

Artikel 12 Aanmeldingsplicht 

De belastingplichtige als bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste 
maal na het in werking treden van deze verordening gelegenheid tot verblijf verschaft, zulks 
schriftelijk te melden aan de aangewezen inspecteur, zoals bedoeld in artikel 232, vierde lid, 
sub a, van de Gemeentewet. 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De Verordening toeristenbelasting 2013 van 8 november 2012 wordt ingetrokken met 
ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking, maar niet eerder dan 1 januari 2014. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening toeristenbelasting 2014" 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

J. van der Rhee drs. Th.L.N. Weterings 



gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 2013/. 

onderwerp Rioolheffing 2014 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 oktober 2013, 
nummer 2013/ ; 

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; 

besluit: 

vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2014. 
("Verordening rioolheffing 2014"). 

Artikel 1 Begripsomschriivinoen 

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

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

c. verbruiksperiode: de periode waarop de afrekening van het waterbedrijf betrekking 
heeft; 

d. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater. 

Artikel 2 Aard van de belasting 

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de 
kosten die voor de gemeente verbonden zijn aan: 

a. 

b. 

de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, 
alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 
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: 



Voorstelnummer 2 0 1 3 / . 

Volgvel 2 

a. van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten 
op de gemeentelijke riolering, dan wel dat belang heeft bij nakoming van de 
gemeentelijke zorgplichten, verder te noemen eigenarendeel; en 

b. van de gebruiker van een perceel van waaruit water direct of indirect op de 
gemeentelijke riolering wordt afgevoerd, verder te noemen gebruikersdeel. 

2. Met betrekking tot het eigenarendeel wordt, ingeval het perceel een onroerende zaak is, 
als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij 
het begin van het belastingjaar als zodanig in de basisregistratie kadaster is vermeld, tenzij 
blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht 
is. 
3. Met betrekking tot het gebruikersdeel, wordt als gebruiker aangemerkt: 

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

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

Artikel 4 Zelfstandige gedeelten 
Indien gedeelten van een in artikel 3 bedoeld perceel blijkens hun indeling bestemd zijn om 
als afzonderlijk geheel te worden gebruikt, wordt de belasting geheven ter zake van elk als 
zodanig bestemd gedeelte, met dien verstande dat indien twee of meer van die gedeelten 
tezamen als één geheel worden gebruikt, deze als één perceel worden aangemerkt. 

Artikel 5 Maatstaf van heffing 
1. Het eigenarendeel wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. 
2. Het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal kubieke meters water dat vanuit 

het perceel wordt afgevoerd. 
3. Het aantal kubieke meters wordt gesteld op het aantal kubieke meters water dat in 

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

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

capaciteit in bedrijf is geweest kan worden afgelezen. 
De eerste volzin is niet van toepassing indien vaststelling van de hoeveelheid 
opgepompt water geschiedt op grond van enige andere wettelijke bepaling. 

5. De op de voet van het derde lid berekende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt 
water wordt verminderd met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd. 

Artikel 6 Belastingtarieven 

1. Het tarief voor het eigenarendeel bedraagt € 119,76 per perceel. 
2. Het tarief voor het gebruikersdeel bedraagt voor elke eenheid van 10 kubieke meters 

water of gedeelte daarvan boven het aantal van 250 kubieke meters water € 4,68. 

Artikel 7 Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 8 Wijze van heffing 
De belastingen worden 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 
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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 
aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

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

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 
gemeente verhuist en aldaar een ander eigendom in gebruik neemt. 

5. Voor belastingbedragen tot € 10,00 vindt geen invordering plaats. Voor de toepassing 
van de vorige volzin wordt het totaal van de op een aanslagbiljet verenigde aanslagen 
rioolheffing al dan niet tezamen met andere heffingen aangemerkt als één aanslagbiljet. 

Artikel 10 Termiinen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 
aanslagen worden betaald binnen twee maanden na dagtekening van het 
aanslagbiljet. 

2. De aanslagen voor de in artikel 3, eerste lid, onderdeel b, bedoelde heffing moeten in 
afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 worden betaald binnen 
één maand na die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. Ingeval ten aanzien van de in artikel 3, eerste lid, onderdeel a, bedoelde heffing het 
totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet 
maar één aanslag bevat, het bedrag daarvan meer is dan €100,00 en minder is dan 
€ 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische beta
lingsincasso kunnen worden afgeschreven, moeten in afwijking van het eerste lid de 
aanslagen worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de 
laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later. 

4. 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 voor de heffing en de 
invordering van de rioolrechten. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De "Verordening rioolheffing 2013" van 8 november 2012 wordt ingetrokken met ingang 
van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande 
dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben 
voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking, maar niet eerder dan 1 januari 2014. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening rioolheffing 2014". 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

J. van der Rhee drs. Th.L.N. Weterings 



gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 2013/. 

onderwerp Precariobelasting 2014 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 oktober 2013, 
nummer 2013/ ; 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; 

besluit: 

vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van precariobelasting 2014. 
("Verordening precariobelasting 2014"). 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening en de bij deze verordening behorende tarieventabel, verstaan onder: 
a. 
b. 
c. 
d. 
e. 

jaar 
kwartaal 
maand 
week 
dag 

f. vergunning 

9-
h. 

terras 
uitstalling 
evenement 

een kalenderjaar; 
een kalenderkwartaal; 
een kalendermaand; 
een periode van zeven achtereenvolgende dagen; 
een periode van 24 uur, aanvangende te 00.00 uur, ofeen gedeelte 
daarvan; 
een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke 
registratie opgenomen toestemming op grond waarvan een persoon 
één of meer voorwerpen onder, op of boven voor de openbare 
dienst bestemde gemeentegrond mag hebben; 
een terras als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening; 
een uitstalling als bedoeld in de Algemene Plaatselijke Verordening; 
een evenement als bedoeld in de Algemene Plaatselijke 
Verordening. 

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. 

2. 

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. 
In afwijking van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend 
voor het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of 
diens rechtsopvolger aangemerkt als degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij 
niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst 
bestemde gemeentegrond heeft. 
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Artikel 4 Vrijstellingen 
De precariobelasting wordt niet geheven terzake van het hebben van: 
a. voorwerpen, indien de gemeente ter zake van het gebruik van de voor de openbare 

dienst bestemde gemeentegrond waarop het voorwerp of de voorwerpen zich bevinden 
een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de Gemeentewet, 
dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen; 

b. voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of 
beperkt recht is, met uitzondering van voorwerpen die in gebruik zijn bij een derde; 

c. voorwerpen waarvoor reeds uit andere hoofde een vergoeding is verschuldigd; 
d. buizen in de grond tot lozing van fecaliën, van huishoud- of van het hemelwater; 
e. voorwerpen op de openbare weg bij kleinschalige niet-commerciële buurtactiviteiten; 
f. voorzieningen aangebracht ten behoeve van mindervaliden, tot het toegankelijk maken 

van een eigendom; 
g. voorwerpen op de openbare weg bij het houden van een georganiseerde fietstocht of 

wandelmars van maximaal één dag en bij de fiets- en wandelvierdaagsen; 
h. wegwijzers en verkeersaanduidingen van de ANWB en soortgelijke instellingen, 

uitsluitend geplaatst ten behoeve van het verkeer. 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij 
deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het overigens in deze 
verordening bepaalde. 

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

tarieventabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een 
volle eenheid aangemerkt. 

2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend 
naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is 
bepaald. 

3. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het 
product van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste 
denkbeeldige rechthoek. 

4. Indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor het hebben van het 
voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 

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

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

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de 
precariobelasting: 

a. indien in de tarieventabel voor een voorwerp wel een weektarief, maar geen 
dagtarief is opgenomen, een gedeelte van een week gelijkgesteld met een 
week; 

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

7. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of 
maandtarief is opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, 
onderscheidenlijk een week ofeen maand omvat, gelden deze tarieven per dag, 
onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak. 

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

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

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

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

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

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

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

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

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt, bestaat aanspraak 
op ontheffing voor de naar jaartarieven geheven precariobelasting voor zoveel twaalfde 
gedeelten van de voor dat tijdvak verschuldigde precariobelasting als er in dat tijdvak, 
na het einde van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven. 

Artikel 10 Termiinen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet de aanslag 

worden betaald binnen een maand na de dagtekening van het aanslagbiljet. 
2. In afwijking van het eerste lid, moet de precariobelasting worden betaald ingeval de 

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

wel ingeval van toezending ervan, binnen 10 dagen na de dagtekening van de 
kennisgeving. 

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 over de heffing en 
invordering van de precariobelasting. 

Artikel 12 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. De 'Verordening precariobelasting 2013' van 8 november 2012 en de bij deze 

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

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking, maar niet eerder dan 1 januari 2014. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening precariobelasting 2014'. 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

J. van der Rhee drs. Th.L.N. Weterings 
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Tarieventabel behorende bii de 'Verordening op precariobelasting 2014' 

HOOFDSTUK 1 ALGEMEEN 

1.1 De belasting bedraagt per m 1, m2, m3, voorzover deze niet afzonderlijk met naam in 
deze tarieventabel is genoemd: 

a. per dag € 0,53; 
b. per week € 1,64; 
c. per maand € 5,53; 
d. per jaar € 42,09. 

HOOFDSTUK 2 STANDPLAATSEN EN UITSTALLING 

2.1 De belasting bedraagt per dag voor een vaste standplaats gelegen op een 
standplaatslocatie: 

a. Categorie I € 38,22; 
b. Categorie II €27,32; 
c. Categorie III €13,66. 

2.2 De belasting bedraagt voor incidentele standplaatsen, dit met uitzondering van 
ideële standplaatsen, € 54,60 per dag. 

2.3 De belasting bedraagt voor een uitstalling € 38,27 per m2, per jaar, per uitstallocatie. 

HOOFDSTUK 3 VERVALLEN 

HOOFDSTUK 4 BENZINEPOMPINSTALLATIES EN DERGELIJKE 

4.1 De belasting bedraagt voor een benzinepompinstallatie of een dergelijke inrichting 
om motorrijtuigen van vloeibare brandstof te voorzien, dit met inbegrip van de daarbij 
behorende leidingen en opstelplaats per aftappunt, per jaar € 193,47. 

4.2 De belasting bedraagt voor een installatie om motorvoertuigen van water of lucht te 
voorzien, dit met inbegrip van de daarbij behorende leidingen, per punt, per jaar 
€ 76,55. 

4.3 Voor het hebben van bedrijfspompen wordt de onder 4.1 en 4.2 bedoelde belasting 
met de helft verminderd. 

4.4 De belasting bedraagt voor een vulput, niet behorend bij een installatie als bedoeld 
onder 4.1, 4.2 en 4.3, per vulput, per jaar € 18,95. 

HOOFDSTUK 5 BUIZEN, KABELS, GELEIDINGEN EN DERGELIJKE 

5.1 De belasting bedraagt voor het hebben van buizen, kabels, geleidingen, kokers of 
soortgelijke voorwerpen, per strekkende meter, per jaar € 2,35. 

HOOFDSTUK 6 RAILS EN TRANSPORTBANEN 

6.1 De belasting bedraagt voor het hebben van rails, per m1, per jaar € 3,06. 
6.2 De belasting bedraagt voor het hebben van een transportbaan of een dergelijke 

inrichting, per m1, per jaar € 5,06. 

HOOFDSTUK 7 RECLAMEOBJECTEN 
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7.1 De belasting bedraagt voor het hebben van voor tot reclame dienende lichtbakken, 
lichtapparaten, uithangborden of uithangtekens, uitstalkasten, gevelborden, 
gevelplaten en andere tot reclamedoeleinden gebezigde objecten, vitrines en 
automaten, per m1 naar de grootste afmeting, per jaar € 32,80. 

7.2 De belasting bedraagt voor het hebben van aankondigingborden boven voor de 
openbare dienst bestemde gemeentegrond, voor zover bevestigd aan bomen, palen, 
lichtmasten etcetera, alsmede voor het hebben van borden op de openbare weg, per 
dag, per affiche c.g. bord, € 1,04. 

7.2.1 De belasting bedraagt in de onder 7.2 opgenomen gevallen tenminste € 12,50. 

HOOFDSTUK 8 TERASSEN ETCETERA 
8.1 De belasting bedraagt voor het hebben van een terras € 37,86 per m 2 per jaar. 

HOOFDSTUK 9 SCHUTTINGEN, STEIGERS, BOUWMATERIALEN, 
DIRECTIEKETEN EN DERGELIJKE 

9.1 De belasting bedraagt voor het hebben van schuttingen, steigers of soortgelijke 
getimmerten, het opslaan van bouwmaterialen, alsmede voor het hebben van 
directieketen, directiewagens, schaftwagens, werken en dergelijke, per m 2 

ingenomen grond: 
a. per dag € 0,53; 
b. per week € 1,64; 
c. per maand € 5,53; 
d. per jaar €42,09. 

9.2 De belasting bedraagt in de onder 9.1 genoemde gevallen ten minste € 12,50. 

HOOFDSTUK 10 VERKOOPTOESTELLEN EN TIJDELIJKE VERKOOP- EN 
KANTOORRUIMTES 

10.1 De belasting bedraagt voor het hebben van een automatisch verkooptoestel, niet 
zijnde een installatie als bedoeld in 4.1 en 4.2, per m3, per jaar € 37,86. 

10.2 De belasting bedraagt voor het hebben van een tijdelijke verkoop- en/of 
kantoorruimte en andere soortgelijke opstallen op gemeentegrond per m2, per week 
€5,01. 

10.3 De belasting bedraagt in de onder 10.2 opgenomen gevallen tenminste € 12,50. 

HOOFDSTUK 11 OPSTELPLAATS VOOR WINKELWAGENTJES 

11.1 De belasting voor opstelplaatsen voor winkelwagentjes per 5 m2, per jaar € 57,88. 

HOOFDSTUK 12 TELEFOONCELLEN EN BRIEVENBUSSEN 

12.1 De belasting bedraagt voor telefooncellen per stuk, per jaar € 32,70. 
12.21 De belasting bedraagt voor brievenbussen, die als intermediair fungeren tussen 

verzender en ontvanger van poststukken per stuk, per jaar € 15,12. 

Gezien d.d. 7 november 2013, 
de griffier, 



gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 2013/. 

onderwerp Onroerende-zaakbelastingen 2014 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 oktober 2013, 
nummer 2013/ ; 

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

besluit: 

vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van onroerende-zaakbelastingen 2014. 
(" Verordening onroerende-zaakbelastingen 2014"). 

Artikel 1 Belastingplicht 

Onder de naam 'onroerende-zaakbelastingen' worden voor 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. 

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 die onroerende zaak ter beschikking 
heeft gesteld; degene die de onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld is 
bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene aan wie die zaak ter 
beschikking is gesteld. 

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. 
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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 levensbeschouwe
lijke aard, een en ander met uitzondering van delen van zodanige onroerende 
zaken die dienen als woning; 

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de 
Natuurschoonwet 1928 aangewezen landgoed dat voldoet aan de 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, een en 
ander met inbegrip van kunstwerken; 

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

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

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

k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen -
niet zijnde gebouwen - welke zijn geplaatst 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; 

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

m. begraafplaatsen en urnentuinen, met uitzondering van delen van zodanige 
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 van artikel 3 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf voor de 
gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten van de 
onroerende zaak die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak dienstbaar 
zijn aan woondoeleinden. 

Artikel 5 Belastingtarieven 

1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 
percentage bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting 0,25003%; 
b. de eigenarenbelasting 

1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,10685%; 
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,29626%. 

2. 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 onroerende-zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één 
belastingbedrag. 

Artikel 6 Wijze van heffing 

De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 7 Termiinen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de 
aanslagen worden betaald binnen twee maanden na 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 één aanslag bevat, het bedrag daarvan 
meer is dan € 100,00 en minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen 
door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, moeten 
de aanslagen worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de 
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laatste dag van de tweede maand volgend op die welke in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later. 

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 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De Verordening onroerendezaak-belastingen 2013 van 8 november 2012, wordt 
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich 
voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking, maar niet eerder dan 1 januari 2014. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening onroerende-zaakbelastingen 

2014. 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

J. van der Rhee drs. Th.L.N. Weterings 



gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 2013/ 

onderwerp Liggeld voor woonschepen 2014 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van het college van Burgemeester en Wethouders van 1 oktober 2013, 
nummer 2013/ ; 

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

besluit: 

vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van liggeld voor woonschepen 2014. 
("Verordening liggeld voor woonschepen 2014"). 

Artikel 1 Begripsomschrijving 

Deze verordening verstaat onder woonschip: een vaartuig dat uitsluitend of hoofdzakelijk als 
woning wordt gebruikt of tot woning is bestemd. 

Artikel 2 Belastbaar feit 

Onder de naam 'liggeld voor woonschepen' wordt een recht geheven voor het innemen van 
een ligplaats met een woonschip op de aangewezen ligplaatsen binnen de gemeente. 

Artikel 3 Belastingplicht 

1. Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven van degene die de ligplaats heeft. Als 
degene die de ligplaats heeft wordt aangemerkt de houder van een vergunning, dan wel 
de hoofdbewoner van het woonschip. Wie als hoofdbewoner wordt aangemerkt wordt 
naar de omstandigheden beoordeeld. 

2. Bij gebreke van de in het eerste lid bedoelde vergunninghouder dan wel de 
hoofdbewoner, wordt het recht als bedoeld in artikel 2 geheven van de eigenaar van het 
woonschip. 
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Artikel 4 Maatstaf van heffing en tarieven 

Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven naar de lengte van het woonschip en bedraagt 
per belastingjaar per woonschip: 
1. voor de eerste 15 meter lengte van het woonschip, € 373,87; 
2. voor elke meter of gedeelte daarvan waarmee het woonschip de lengte van 15 meter 

overschrijdt, bovendien € 52,45. 

Artikel 5 Belastingjaar 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 6 Wijze van heffing 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdgelang 

1. Het recht als bedoeld in artikel 2 is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo 
dit later is, bij aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, is het recht verschuldigd voor 
zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat belastingjaar verschuldigde recht als er in 
dat belastingjaar, 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 het voor dat belastingjaar verschuldigde 
recht als er in dat belastingjaar, na het eindigen van de belastingplicht nog volle 
kalendermaanden overblijven. Het verzoek om ontheffing dient binnen zes weken na de 
opgetreden wijziging te zijn ingediend. 

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 liggeld voor woonschepen of andere heffingen aangemerkt als één 
belastingbedrag. 

Artikel 8 Termiinen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 
worden betaald binnen twee maanden na 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 € 100,00 en minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde 
bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden 
afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in negen gelijke termijnen. De 
eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die 
in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen 
telkens één maand later. 

3. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden 
gestelde termijnen. 
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Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van het liggeld voor woonschepen. 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De Verordening liggeld voor woonschepen 2013 van 8 november 2012 wordt 
ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de 
heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich 
voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van 
bekendmaking, maar niet eerder dan 1 januari 2014. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening liggeld voor woonschepen 2014. 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

J. van der Rhee drs. Th.L.N. Weterings 



gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 2013/ 

onderwerp Hondenbelasting 2014 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 oktober 2013, 
nummer 2013/ ; 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 

besluit: 

vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van hondenbelasting 2014. 
("Verordening hondenbelasting 2014"). 

Artikel 1 Belastbaar feit 
Onder de naam 'hondenbelasting' wordt een directe belasting geheven voor het houden van 
een hond binnen de gemeente. 

Artikel 2 Belastingplicht 
1. Belastingplichtig is de houder van een hond. 
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder 

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

het houden van een hond door een door de in artikel 232, vierde lid, sub a, van de 
Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

Artikel 3 Vrijstellingen 
De belasting wordt niet geheven voor honden: 

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

b. die zijn opgeleid tot en dienen als gehandicaptenhond en in hoofdzaak als zodanig 
door een gehandicapt persoon worden gehouden; 

c. die uitsluitend gehouden worden ten dienste van de politie en die waarvan de 
houder in bezit is van een geldend diploma van de Koninklijke Nederlandse 
Politiehondenvereniging, mits de houder van de hond zich verbindt deze hond met 
een begeleider, aan wiens bevelen de hond gehoorzaamt, op aanvraag ter beschik
king van de politie te stellen; 

d. die, gehouden door douanefunctionarissen, zijn of worden afgericht als 
douanehonden ten dienste van de douane; 
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e. die verblijven in een hondenasiel als bedoeld in artikel 1, onderdeel c, van het 
Honden- en kattenbesluit 1999, welk asiel is opgenomen in het centraal register 
bedoeld in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit; 

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

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

Artikel 4 Maatstaf van heffing 
De belasting wordt geheven naar het aantal honden dat wordt gehouden. 

Artikel 5 Belastingtarief 
1. De belasting bedraagt per belastingjaar per hond € 77,00. 
2. In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor 

honden, gehouden in kennels die zijn geregistreerd bij de Raad van beheer op 
kynologisch gebied in Nederland, € 308,00 per kennel. 

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

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

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

worden betaald binnen twee 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 één aanslag bevat, het 
bedrag daarvan, meer is dan € 100,- en minder is dan € 5.000,-, en zolang de 
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen 
worden afgeschreven, moeten de aanslagen worden betaald in negen gelijke termijnen. 
De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de tweede maand volgend op die welke 
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in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen 
telkens één maand later. 

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

Artikel 10 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 hondenbelasting. 

Artikel 11 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De "Verordening hondenbelasting 2013", vastgesteld bij raadsbesluit van 8 
november 2012 wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde 
datum van ingang van heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op 
de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking, maar niet eerder dan 1 januari 2014. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: "Verordening hondenbelasting 2014". 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

J. van der Rhee drs. Th.L.N. Weterings 



Verordening op de heffing en invordering van rechten voor het gebruik van de gemeentelijke 
begraafplaatsen in de Haarlemmermeer 2014 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013; 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 
besluit vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening graf- en begraafrechten 2014 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Deze verordening verstaat onder: 
a. begraafplaats(en): de begraafplaatsen: 

- Wilgenhof, gelegen aan de Hoofdweg 395 te Hoofddorp 
Taxushof, gelegen aan de Rustoordstraat 17 te Nieuw-Vennep 
Lindenhof, gelegen aan de Papaverstraat 30 te Nieuw-Vennep 
lepenhof, gelegen aan de Hoofdweg 776 te Hoofddorp 
Meerterpen, gelegen aan de Spieringweg 1021 te Zwaanshoek 

b. graf: een zandgraf of een keldergraf; 
c. kindergraf: een particulier of algemeen graf met een afwijkend formaat (zoals is aangegeven in het 

uitvoeringsregeling beheersverordening gemeentelijke begraafplaatsen Haarlemmermeer 2011) 
bestemd voor het begraven van één of twee lijken van personen beneden de leeftijd van 12 jaar 

d. grafkelder: een betonnen of gemetselde constructie waarin een of meerdere lijken worden 
begraven of asbussen worden bijgezet; grafkelders kunnen onderdeel zijn van een bovengrondse 
muur of wand; 

e. asbus: een bus ter berging van as van een overledene; 
f. urn: een voorwerp ter berging van een of meerdere asbussen; 
g. particulier graf: een graf waarvoor aan een natuurlijk of rechtspersoon het uitsluitend recht is 

verleend tot: 
het doen begraven en begraven houden van lijken; 

- het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 
- het doen verstrooien van as; 

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

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

j . algemeen urnengraf: een graf bij de gemeente in beheer waarin gelegenheid wordt geboden tot 
het doen bijzetten van asbussen met of zonder urnen; 

k. particuliere urnennis: een nis waarvoor aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon het uitsluitend 
recht is verleend tot het doen bijzetten en bijgezet houden van asbussen met of zonder urnen; 

I. verstrooiingsplaats: een plaats waarop as wordt verstrooid; 
m. grafbedekking: gedenkteken of grafbeplanting op een graf, gedenkplaats of verstrooiingsplaats. 



Artikel 2 Belastbaar feit 
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor het gebruik van de gemeentelijke 
begraafplaats, en voor het door de gemeente verlenen van diensten in verband met de begraafplaats. 

Artikel 3 Belastingplicht 
De rechten worden geheven van degene op wiens aanvraag dan wel ten behoeve van wie de dienst 
wordt verricht of van degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen gebruik maakt. 

Artikel 4 Vrijstellingen 
De rechten worden niet geheven voor: 
a. het opgraven van een lijk of asbus op rechterlijk gezag en het weer opnieuw terugplaatsen in 

dezelfde grafruimte; 
b. het begraven van doodgeboren kinderen of kort na de geboorte overleden kinderen, die in één kist 

met hun overleden moeder worden begraven of bijgezet. 

Artikel 5 Maatstaf van heffing en belastingtarief 
1. De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in de bij deze 

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

eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

Artikel 6 Belastingjaar 
1. Met betrekking tot de rechten die per jaar worden geheven is het belastingjaar gelijk aan het 

kalenderjaar. 
2. Met betrekking tot de rechten genoemd in hoofdstuk 5 van de tarieventabel is het belastingtijdvak 

gelijk aan de periode waarvoor wordt afgekocht. 

Artikel 7 Wijze van heffing 
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel, worden geheven bij wege 

van aanslag. 
2. Andere rechten dan die bedoeld in hoofdstuk 5 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 8 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks 
verschuldigde rechten 
1. De onderhoudsrechten, bedoeld in hoofdstuk 5 van de tarieventabel worden voor het eerst 

geheven over het kalenderjaar, volgend op dat waarin het graf is uitgegeven. 
2. Vervalt het uitsluitend recht om in een graf te doen begraven, dan wordt het recht tot en met 31 

december van het jaar waarin het recht vervalt geheven. 
3. Vervalt het uitsluitend recht om in een graf te doen begraven, dan heeft geen terugbetaling plaats 

van vooruitbetaalde of afgekochte onderhoudsrechten plaats. 



Artikel 9 Ontstaan van de belastingschuld voor de overige rechten 
Andere rechten dan die bedoeld hoofdstuk 5 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 10 Termijnen van betaling 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden 

betaald binnen 10 dagen na de dagtekening van het aanslagbiljet of de schriftelijke kennisgeving. 
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijn. 

Artikel 11 Kwijtschelding 
Bij de invordering van de graf- en begraafrechten 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 rechten. 

Artikel 13 Overgangsrecht 
1. De 'Verordening graf en begraafrechten 2013' van 8 november 2012, 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. 

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 14, tweede lid, 
genoemde 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 rechten hiervoor in die periode plaatsvindt. 

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 2014. 

Artikel 15 Citeertitel 
Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening op de graf- en begraafrechten 2014. 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

J. van der Rhee drs. Th.L.N. Weterings 



Tarieventabel behorende bij de Verordening op de graf- en begraafrechten 2014 

Hoofdstuk 1 Verlenen van rechten Tarief 
2014 

1.1 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een graf (particulier graf) 
wordt geheven: 

1.1.1 voor een periode van 10 jaar: 
Plaatsbiedend aan 1 lijk 
Plaatsbiedend aan 2 lijken 
Plaatsbiedend aan 3 lijken 

€ 956,00 
€1148,00 
€1435,00 

1.1.2 voor een periode van 20 jaar: 
Plaatsbiedend aan 1 lijk 
Plaatsbiedend aan 2 lijken 
Plaatsbiedend aan 3 lijken 

€1532,00 
€1838,00 
€2299,00 

1.1.3 
Voor particuliere kindergraven (graven met een kleiner formaat dan 
particuliere graven) voor 10 jaar 
Voor particuliere kindergraven (graven met een kleiner formaat dan 
particuliere graven) voor 20 jaar 

€ 574,00 

€ 956,00 

1.1.4 Indien door de rechthebbende zelf de grafplek wordt bepaald wordt een 
toeslag geheven van: 

Voor een particulier graf 
Voor een particulier kindergraf 

€478,00 
€ 239,00 

1.2 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnengraf (particulier 
urnengraf) wordt geheven: 

1.2.1 voor een periode van 10 jaar € 632,00 
1.2.3 voor een periode van 20 jaar €1148,00 

1.3 Voor het verlenen van het uitsluitend recht op een urnennis (particuliere 
urnennis) wordt geheven: 

1.3.1 voor een periode van 10 jaar €1148,00 
Verlengen van rechten 

1.4 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier graf 
wordt geheven: 

1.4.1 voor een periode van 5 jaar: 
Plaatsbiedend aan 1 lijk 
Plaatsbiedend aan 2 lijken 
Plaatsbiedend aan 3 lijken 

€ 526,00 
€632,00 
€ 790,00 

1.4.2 Voor een periode van 10 jaar 
Plaatsbiedend aan 1 lijk 
Plaatsbiedend aan 2 lijken 
Plaatsbiedend aan 3 lijken 

€ 956,00 
€1148,00 
€1437,00 



1.4.3 Voor een periode van 20 jaar 
Plaatsbiedend aan 1 lijk 
Plaatsbiedend aan 2 lijken 
Plaatsbiedend aan 3 lijken 

€1532,00 
€1838,00 
€2299,00 

1.4.4 Voor een kindergraf: 
voor een periode van 5 jaar 
voor een periode van 10 jaar 
voor een periode van 20 jaar 

€316,00 
€ 574,00 
€956,00 

1.5 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier 
urnengraf wordt geheven: 

1.5.1 Voor een periode van 5 jaar € 347,00 
1.5.2 Voor een periode van 10 jaar €632,00 
1.5.3 Voor een periode van 20 jaar €1148,00 
1.6 Voor het verlengen van het uitsluitend recht op een particulier urnennis 

wordt geheven: 
1.6.1 Voor een periode van 5 jaar € 632,00 
1.6.2 Voor een periode van 10 jaar €1148,00 

Hoofdstuk 2 Begraven 
2.1 Voor het begraven van een lijk van een persoon van 12 jaar of ouder 

wordt geheven: 
2.1.1 in een particulier graf €1048,00 
2.1.2 in een algemeen graf € 988,00 
2.2 Voor het begraven van een lijk van een kind beneden één jaar wordt 

geheven: 
2.2.1 in een particulier kindergraf 25% €262,00 
2.2.2 in een algemeen kindergraf 25% € 247,00 
2.3 Voor het begraven van een lijk van een kind van beneden 12 jaar wordt 

geheven: 
2.3.1 in een particulier kindergraf 50% € 524,00 
2.3.2 in een algemeen kindergraf 50% € 494,00 
2.4 Voor het begraven op een buitengewoon uur (voor 9.00 

uur en na 14.30 uur)op werkdagen van maandag tot en 
met vrijdag worden de rechten vermeld onder 2.1, 2.2, 2.3 en 3.1 
verhoogd met 25%. 

2.5 Voor het begraven, bijzetten of verstrooien op zaterdag 
en algemeen erkende feestdag worden de rechten vermeld 
onder 2.1, 2.2, 2.3 en 3.1 verhoogd met 100%. 

2.6 Voor het begraven van twee of meer lijkjes van levenloos geboren 
kinderen uit één moeder (twee- of meerlingen) wordt, mits tegelijkertijd 
begraven in dezelfde grafruimte, slechts eenmaal het recht zoals 
vermeld 2.2.1. en 2.2.2 geheven 

2.7 Indien tegelijkertijd meer dan een overledene wordt begraven in een 
particulier graf, wordt voor de tweede en volgende begraving of 



bijzetting de helft geheven van het van toepassing zijnde recht zoals 
vermeld onder 2.1.1 en 2.3.1 

Hoofdstuk 3 Bijzetten van asbussen en urnen 
3.1 Voor het bijzetten van een asbus of urn wordt geheven: 
3.1.1 in een urnennis €119,00 
3.1.2 In of op een urnengraf € 305,00 
3.1.3 in of op een particulier graf € 305,00 

Hoofdstuk 4 Verstrooien van as 
4.1 Voor het verstrooien van as wordt per asbus geheven: 
4.1.1 op een particulier graf of particulier urnengraf € 119,00 
4.1.2 op een verstrooiingsplaats € 119,00 

Hoofdstuk 5 Grafbedekking en algemeen onderhoud 
5.1 Voor het afgeven van een vergunning tot het aanbrengen van een 

grafkelder, als bedoeld in artikel 16 van de Beheersverordening 
gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlemmermeer 2011 wordt 
geheven: 

€ 246,00 

5.2 Voor het afgeven van een vergunning voor het hebben van een 
grafbedekking als bedoeld in artikel 20 van de Beheersverordening 
gemeentelijke begraafplaatsen gemeente Haarlemmermeer 2011 wordt 
geheven: 

€ 123,00 

5.3 Per kalenderjaar is door de rechthebbende van een particulier graf, 
particulier urnengraf, particuliere urnennis, een bijdrage verschuldigd in 
de kosten van het onderhoud van paden, wegen en plantsoenen, de 
bereikbaarheid en omgeving van de graven, de graven, de 
gedenkstenen, de beplanting op het graf en andere voorzieningen. Dit 
onderhoud vindt plaats in het kader van het algemeen aanzien van de 
begraafplaats en bedraagt per jaar 

€ 124,00 

5.3.1. Voor particuliere kindergraven wordt 50% gerekend van het tarief onder 
5.3 genoemde recht 

€ 62,00 

5.4 Het onder 5.3 bedoelde onderhoud kan worden 
afgekocht voor de tijd van 5, 10 of 20 jaar door betaling 
ineens van een afkoopsom. Deze afkoopsom is gelijk aan 
vijf, tien respectievelijk twintig maal het van toepassing zijnde 
jaarlijkse recht zoals vermeld onder 5.3 met 
inachtneming van het bepaalde onder 5.3.1. 

5.5 Voor het afnemen en na begraving al dan niet opnieuw plaatsen van op 
particuliere graven geplaatste grafbedekking 

€351,00 



Hoofdstuk 6 Lijkschouwing 
6.1 Voor het schouwen van een lijk door een gemeentelijke lijkschouwer 

wordt geheven: €319,00 

Hoofdstuk 7 Inschrijven en overboeken van particulier graf en of een particulier 
urnengraf of -nis, 

7.1 Voor het inschrijven en overboeken van een particulier graf en of een 
particulier urnengraf of -nis in een daartoe bestemd register wordt 
geheven: €24,00 

Hoofdstuk 8 Opgraven of ruimen 
8.1 Voor het opgraven van een lijk wordt geheven: € 878,00 
8.2 Voor het na opgraven weer begraven in een ander graf wordt geheven: €1047,00 
8.3 Voor het opgraven, verwijderen en afgeven van een asbus wordt 

geheven: 
8.3.1 uit een particulier graf € 305,00 
8.3.2 uit een particulier urnengraf € 305,00 
8.3.3 uit een particuliere urnennis €119,00 
8.4 Voor het ruimen (schudden) van een graf op verzoek van de 

belanghebbende wordt geheven per lijk: € 878,00 
8.5 Indien direct na de ruiming van een particulier graf een begraving in het 

zelfde graf plaatsvindt, wordt het onder 8.4 vermelde recht voor de helft 
geheven. 

Hoofdstuk 9 Overige diensten 
9.1 Voor het gebruik van de ontvangmimte wordt geheven per uur: € 125,00 
9.2 Voor het gebruik van de aula wordt geheven per uur: €230,00 

Behorende bij raadsbesluit van 7 november 2013. 
De griffier van Haarlemmermeer, 



gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 2013/. 

onderwerp Afvalstoffenheffing 2014 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van Burgemeester en Wethouders van 1 oktober 2013, 
nummer 2013/ ; 

gelet op artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 

besluit: 

vast te stellen de volgende verordening: 

Verordening op de heffing en de invordering van afvalstoffenheffing 2014. 
("Verordening afvalstoffenheffing 2014"). 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder 'gebruik maken': gebruik 
maken in de zin van artikel 15.33 Wet milieubeheer. 

Artikel 2 Aard van de belasting en belastbaar feit 

1. Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als bedoeld in 
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. 

2. De afvalstoffenheffing als bedoeld in deze verordening en de daarbij bijbehorende 
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 3 Belastingplicht 

De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de omstandigheden 
beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of persoonlijk recht gebruik 
maakt van een perceel ten aanzien waarvan ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de 
Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

Artikel 4 Maatstaf van heffing en belastingtarief 

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven zoals opgenomen in de bij 
deze verordening behorende tarieventabel. 



Voorstelnummer 2 0 1 3 / . 

Volgvel 2 

Artikel 5 Belastingjaar 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

Artikel 6 Wijze van heffing 

De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 7 Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

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

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel hoger wordt 
als gevolg van wijziging in het aantal respectievelijk het formaat van de ter beschikking 
gestelde rolemmer(s) of als gevolg van wijziging van de wijze van het aanbieden van 
huishoudelijk afval, is de belasting respectievelijk de hogere belasting verschuldigd voor 
zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar, 
na de aanvang van de belastingplicht respectievelijk na de wijziging als hiervoor 
bedoeld, nog volle kalendermaanden overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel lager wordt als 
gevolg van wijziging in het aantal respectievelijk het formaat van de ter beschikking 
gestelde rolemmer(s) of als gevolg van wijziging van de wijze van het aanbieden van 
huishoudelijk afval, 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 belasting
plicht respectievelijk na de wijziging als hiervoor bedoeld, nog volle kalendermaanden 
overblijven. 

4. Het tweede en derde lid zijn niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de 
gemeente verhuist en aldaar van ander perceel gebruik maakt, waarbij het aantal 
respectievelijk het formaat van de ter beschikking gestelde rolemmer(s) ongewijzigd 
blijft dan wel sprake is van een ongewijzigde wijze het aanbieden van huishoudelijk 
afval. 

5. 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 afvalstoffenheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 

Artikel 8 Termiinen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen 
worden betaald binnen twee maanden na 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 één aanslag bevat, het bedrag daarvan 
meer is dan € 100,00 en minder is dan € 5.000,00 en zolang de verschuldigde bedragen 
door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, moeten 
de aanslagen worden betaald in negen gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt op de 
laatste dag van de tweede maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens één maand later. 

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

Artikel 9 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 afvalstoffenheffing. 



Voorstelnummer 2 0 1 3 / . 

Volgvel 3 

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De "Verordening afvalstoffenheffing 2013" van 8 november 2012 wordt ingetrokken met 
ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, met dien 
verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 
hebben voorgedaan. 

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking, maar niet eerder dan 1 januari 2014. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2014. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening afvalstoffenheffing 2014. 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

J. van der Rhee drs. Th.L.N. Weterings 



Voorstelnummer 2 0 1 3 / . 

Volgvel 4 

Tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2014. 

1.1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar € 232,20. 

1.2 In afwijking van het onder 1.1 bepaalde, bedraagt de belasting per belastingjaar voor 
het ten behoeve van het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen ter beschikking 
stellen van: 

1.2.1 een rolemmer met een inhoud van 120-liter voor groente-, fruit- en tuinafval en/of: 
a. een rolemmer met een inhoud van 80-liter voor restafval, 

€ 232,20 ; 
b. een rolemmer met een inhoud van 120-liter voor rest

afval, € 255,00; 
c. een rolemmer met een inhoud van 240-liter voor rest

afval, € 322,80; 

1.2.2 een volgende rolemmer met een inhoud van: 
a. 120-liter ten behoeve van het inzamelen van groente-, 

fruit- en tuinafval, € 60,00 per rolemmer; 
b. 80-liter ten behoeve van het inzamelen van restafval, 

€232,20 per rolemmer; 
c. 120-liter ten behoeve van het inzamelen van restafval, 

€ 255,00 per rolemmer; 
d. 240-liter ten behoeve van het inzamelen van restafval, 

€ 322,80 per rolemmer. 

1.3 In afwijking van het onder 1.1 bepaalde, bedraagt de belasting per belastingjaar per 
perceel ter zake waarvan is voorgeschreven dat het aanbieden van huishoudelijke 
afvalstoffen geschiedt door middel van ondergrondse verzamelcontainers, € 271,80. 

Gezien d.d. 7 november 2013, 
de griffier, 

J. van der Rhee 



gemeente 
Haarlemmermeer 

Raadsbesluit 2013/. 

onderwerp Kwijtschelding 2014 

De raad van de gemeente Haarlemmermeer; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 1 oktober 2013, 
nummer 2013/ ; 

gelet op artikel 255 van de Gemeentewet, artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990; 

overwegende dat het gewenst is om nadere regels te stellen voor het verlenen van 
kwijtschelding van gemeentelijke belastingen; 

besluit: 

vast te stellen het: 

Besluit kwijtscheldingsregels 2014 

Artikel 1 Inkomensvrijstelling en kinderopvang 
1. Op grond van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bij ministeriële 

regeling gestelde regels, wordt bij de invordering, in afwijking van de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage van de kosten van 
bestaan vastgesteld op 100 percent van de bijstandsnorm. 

2. Op grond van de krachtens artikel 26 van de Invorderingswet 1990 bij ministeriële 
regeling gestelde regels, wordt bij de invordering, in afwijking van de 
Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, het percentage van de kosten van het 
bestaan voor personen die de pensioengerechtigde leeftijd, als bedoeld in artikel 7, 
onderdeel a van de Algemene ouderdomswet, hebben bereikt, vastgesteld op 100 
percent van de toepasselijke netto AOW-norm verhoogd met de toepasselijke 
tegemoetkoming koopkracht oudere belastingplichtige (MKOB). 

3. Onderdelen 1 en 2 zijn van overeenkomstige toepassing op het vaststellen van de 
kosten van het bestaan bij kwijtscheldingsverzoeken van natuurlijke personen die 
geen verband houden met de uitoefening van een bedrijf of zelfstandig beroep door 
overeenkomstige toepassing van afdeling 2 van hoofdstuk II van de 
Uitvoeringregeling Invorderingswet 1990 in plaats van de afdelingen 3 en 4 van 
voornoemd hoofdstuk . 

4. Bij een verzoek om kwijtschelding wordt rekening gehouden met de netto-kosten 
voor kinderopvang. 



Voorstelnummer 2 0 1 3 / 

Volgvel 2 

Artikel 2 Verruimde kwijtschelding 
Met toepassing van het in artikel 1 bepaalde, wordt kwijtschelding verleend voor: 

a. het liggeld voor woonschepen; 
b. de leges als bedoeld in onderdeel 1.2.1.4, van de tarieventabel behorend bij de 

vigerende legesverordening. 

Artikel 3 Beperkte kwijtschelding 
Met toepassing van het in artikel 1 bepaalde, wordt de kwijtschelding voor: 

a. de afvalstoffenheffing beperkt tot maximaal de belasting als bedoeld in 
onderdeel 1.1, onderdeel 1.2.1 respectievelijk onderdeel 1.3 van de 
tarieventabel behorende bij de Verordening afvalstoffenheffing 2014; 

b. de hondenbelasting beperkt tot maximaal 1 hond; 

Artikel 4 Uitgesloten van kwijtschelding 
Bij de invordering van de volgende belastingen wordt geen kwijtschelding verleend: 

a. onroerende-zaakbelastingen; 
b. rioolheffing; 
c. toeristenbelasting; 
d. parkeerbelastingen; 
e. precariobelasting; 
f. graf- en begraafrechten; 
g. BIZ-bijdragen; 

h. leges, dit met uitzondering van de leges zoals bedoeld in artikel 2, onderdeel b.  

Artikel 5 Inwerkingtreding en citeertitel 
1. Het 'Besluit kwijtscheldingsregels 2013' van 8 november 2012 wordt ingetrokken met 

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

2. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 
bekendmaking. 

3. De datum van ingang van dit besluit is 1 januari 2014; 
4. Dit besluit wordt aangehaald als: Besluit kwijtscheldingsregels 2014. 

Vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 7 november 2013. 

De griffier, De voorzitter, 

J. van der Rhee drs. Th.L.N. Weterings 


