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                     Raadsvoorstel  Tot het vaststellen van de Verordeningen gemeentelijke belastingen en 

rechten 2015 

Inleiding 

Ieder jaar stelt uw raad de “Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten” (hierna: de verordeningen) 

vast. De belastingtarieven maken onderdeel uit van deze verordeningen. Aan de hand van deze tarieven 

worden de aanslagen gemeentelijke belastingen en rechten opgelegd. Het betreft de navolgende 

verordeningen: 

 

b Onroerendezaakbelastingen;  

b rioolheffing; 

b reinigingsheffingen (afvalstoffenheffing en reinigingsrecht);  

b leges; 

b marktgeld;  

b precariobelasting;  

b begraafplaatsen;  

b hondenbelasting;  

b standplaatsgelden autobusdiensten;  

b kanaalrechten;  

b toeristenbelasting;  

b parkeerbelasting; 

b reclamebelasting Winkelcentrum Oud Woensel; 

 

Middels dit voorstel worden de verordeningen voor belastingjaar 2015, ter vaststelling, aan u voorgelegd.  

 

Bestuurlijk kader 

X Wettelijke taak 

X Kerntaak gekoppeld aan het werkprogramma van het college 

X Onvermijdelijk 

Doelstelling 

Realisatie mogelijk maken van de in de Programmabegroting 2015 opgenomen begrote opbrengsten 

gemeentelijke belastingen en rechten.  

Voorstel 

1. De Verordeningen gemeentelijke belastingen en rechten 2015 vaststellen.  
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2. De tarieven onroerende zaakbelastingen 2015 in december 2014 gewijzigd vaststellen, indien daartoe 

aanleiding is.  

 

3. De Verordening reclamebelasting Eindhoven Centrum 2014 intrekken.  

Argumenten 

1.1  De verordeningen geven  uitvoering aan het Raadsvoorstel tot vaststelling van de  

Programmabegroting 2015 – 2018.     

In de Programmabegroting geeft u de begrote opbrengsten van de verschillende gemeentelijke belastingen 

en rechten voor belastingjaar 2015 aan. Met deze opbrengsten kunnen we in 2015 de gewenste 

voorzieningen treffen. De heffing van deze belastingen  en rechten gebeurt op basis van de verordeningen 

en tarieven die u hierbij ter vaststelling worden voorgelegd.  Het raadsvoorstel voorziet in een algemene 

trendmatige stijging van 2%.  De aanpassingen in de legesverordening, de verordening parkeerbelasting en 

de heffingen van reclamebelastingen worden nader toegelicht.   

 

Allereerst wordt nader ingegaan op de woonlasten. Voor mensen met een eigen woning zijn dit de OZB, de 

afvalstoffenheffing en de rioolheffing. In het coalitie-akkoord 2014-2018 hebben we al aangegeven dat de 

totale woonlasten per huishouden met niet meer dan 2 procent stijgen. Daarmee zit Eindhoven nog steeds 

onder het landelijk gemiddelde. De totaalopbrengsten van de OZB, rioolheffing en reinigingsheffingen 

(afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) waren €84,466 miljoen. Dat wordt €86,155 miljoen.    

 

Zoals hierna vermeld dalen de tarieven rioolheffing licht en blijven de tarieven afvalstoffenheffing gelijk. 

Deze heffingen moeten, net als leges, voldoen aan de opbrengstlimiet. Dat wil zeggen dat de opbrengsten de 

kosten niet mogen overstijgen. De tarieven waren en blijven maximaal kostendekkend, en worden dus niet 

hoger vastgesteld. In paragraaf 1.2.2 en 1.2.3 wordt nog nader ingegaan op de woonlasten en de lasten voor 

bedrijven.  

 

 

1.2  Onroerende-zaakbelastingen 

1.2.1 Taxatie waarde 

De waarde als gevolg van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) dient als grondslag voor de 

aanslag OZB. De OZB-tarieven bedragen een percentage van de WOZ-waarde. Volgens de Wet WOZ dient de 

waarde jaarlijks te worden vastgesteld door de gemeente. Voor het belastingjaar 2015 gaat het daarbij om de 

waarde naar peildatum 1 januari 2014. De waardeontwikkeling van woningen is in Eindhoven in de periode 1 

januari 2013 en 1 januari 2014 ongeveer minus 1%. Op basis van de huidige gegevens wordt de gemiddelde 

waardedaling voor de niet-woningen geschat op ongeveer 2%. Zie verder onder punt 2.  

 

1.2.2 OZB en woonlasten 

Zoals onder 1.1 vermeld sturen we op het totaal van de woonlasten. Volgens de Programmabegroting 

bedraagt de totale begrote opbrengst OZB voor 2015  €46.898.000,-. (2014: €45.186.000,-)  
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De woonlasten voor een huishouden met twee personen stijgen met exact 2% als zij een woning hebben van 

€433.000,- Bijna 96% van de woningen in Eindhoven is goedkoper. Daardoor blijft de stijging van de 

woonlasten daar ónder de 2% Alleen de mensen met een duurdere woning betalen iets meer OZB, omdat het 

OZB-tarief een percentage is van de WOZ-waarde. Een uitgebreid overzicht van de woonlasten is in de bijlage 

opgenomen.  

 

1.2.3 Gevolgen voor bedrijven 

De totale lasten voor een (gemiddeld) bedrijfspand stijgen op aanslagniveau niet meer dan trendmatig. 

Daarnaast wijzigt de verhouding tussen de totale lasten voor woningen en bedrijven niet. In de berekening 

hebben we rekening gehouden met 108.000 WOZ-objecten, waarvan zo’n 8.000 bedrijfspanden. Net als voor 

woningen geldt ook voor bedrijfspanden dat de eigenaren van duurdere panden in verhouding iets hogere 

woonlasten betalen. Daarnaast geldt dat bedrijven de keuze hebben om hun afval door de gemeente of een 

particulier bedrijf te laten ophalen. In beide gevallen gelden marktconforme prijzen. Ongeveer de helft van 

de bedrijven laat dit door een particulier bedrijf doen en krijgt dus geen aanslag reinigingsrecht. Zie voor een 

uitgebreid overzicht de bijlage (Overzicht woonlasten en lasten voor bedrijven). 

 

 

1.3  Rioolheffing 

Rioolheffing is bedoeld om de kosten te dekken die worden gemaakt voor de nakoming van de zorgplichten 

die de gemeente heeft voor afvalwater, hemel- en grondwater. Omdat deze kosten vanwege periodieke 

investeringen van jaar tot jaar fors kunnen verschillen, verhalen we de kosten niet per jaar. Dit om grote 

schommelingen in de heffing te voorkomen. Daarom stellen we als gemeente een Gemeentelijk 

Rioleringsplan (GRP) op. Het GRP 2015-2018 wordt in oktober 2014 aan uw raad ter vaststelling aangeboden.  

 

 

1.4  Reinigingsheffingen 

Afvalstoffenheffing (huishoudens) 

De tarieven bestaan uit twee componenten. Een vastekostendeel en een variabelekostendeel. De variabele 

kosten betreffen de verwerkingskosten. De vaste kosten zijn de kosten van het inzamelen van het afval. 

Daarnaast is er een reserve om schommelingen in de tarieven over de jaren te dempen en een post 

kwijtscheldingen.  

 

In de tarieven afvalstoffenheffing wordt onderscheid gemaakt in éénpersoonshuishoudens, 

tweepersoonshuishoudens, driepersoonshuishoudens en meerpersoonshuishoudens. Hierbij betaalt elk 

huishouden 1x het vastekostendeel. Het variabelekostendeel wordt naar rato van de grootte van het 

huishouden bij het vastekostendeel opgeteld. De grootte van een meerpersoonshuishouden is het 

gemiddelde van de grootte van alle huishoudens met vier of meer personen. Achterliggende reden om deze 

tariefstructuur te hanteren is: “de vervuiler betaalt”. 

 

De opbrengsten van de afvalstoffenheffing mogen de kosten niet overschrijden. Voor 2015 blijven de 

geraamde kosten hetzelfde. Daarom stellen we voor  om voor 2015 dezelfde tarieven te hanteren als voor 

2014.  
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Reinigingsrecht bedrijven 

Deze tarieven geven we exclusief omzetbelasting aan, omdat het om bedrijfsafval gaat. Het tarief van €262,- 

(excl. BTW) is gebaseerd op de kosten en opbrengsten die verband houden met het ophalen van het 

bedrijfsafval (in de route voor huishoudelijk afval). Evenals voor de tarieven voor het huishoudelijk afval, 

wordt voorgesteld om hetzelfde tarief in 2015 te hanteren als in 2014.  

   

Met ingang van 2015 werken we voor bedrijven die afval naar de milieustraat brengen met  3 tarieven per 

gewicht, naast een starttarief van € 15,-. De tariefstructuur zoals opgenomen in artikel 2.2 van de 

tarieventabel bij de verordening, is hiermee vereenvoudigd  en transparant. We maken nog onderscheid 

tussen klein chemisch afval, gemengde stromen en gesorteerde afvalstromen.  

 

Dit levert de volgende tarieven op (per ton): 

 

 gescheiden afvalstromen anders dan klein chemisch afval €         70,- 

 klein chemisch afval €         280,- 

 gemengd afval €      144,65 

 

 

1.5  Leges 

Algemeen uitgangspunt bij legesheffing is een kostendekkend tarief, met oog voor de maatschappelijke 

effecten. De afgelopen jaren zijn er vele wijzigingen geweest in de producten en de tarieven. We hebben met 

name het aantal vergunningen verminderd en de kosten per product en productgroep beter inzichtelijk 

gemaakt. De term maximale kostendekkendheid is daarbij de afgelopen jaren vaak genoemd. Dit betekent 

dat de opbrengsten van de leges, de kosten van de daarmee samenhangende dienstverlening niet mogen 

overstijgen. Deze regel uit de Gemeentewet geldt ook voor de andere ‘rechten’ die in het tarievendossier zijn 

opgenomen (reinigingsheffingen, rioolheffing, marktgelden; begraafplaatsrechten, standplaatsgelden en 

kanaalrechten). Belangrijk bij de tariefstelling is dat de kosten van de samenhangende dienstverlening naar 

eigen inzicht over de verschillende legestarieven verdeeld mogen worden, de zogenaamde kruissubsidiëring. 

Zo zien we bijvoorbeeld in titel 2 van de legesverordening dat de kosten voor omgevingsvergunningen met 

elkaar samenhangen. Doordat we de kosten en opbrengsten van de leges goed in beeld hebben, zien we dat 

er geen sprake is van overschrijding van de opbrengstlimiet van 100%. De trendmatige verhoging met 2% 

wordt dan ook bij de meeste legestarieven toegepast.  Dit geldt niet voor alle producten, vanwege 

maatschappelijke effecten of efficiëntie. Ook zijn er enkele wijzigingen, die hierna worden toegelicht.  

 

Titel 1 

- De maximale tarieven voor rijbewijzen, reisdocumenten, identiteitskaarten en de verklaring omtrent 

gedrag (zie tarieventabel artikelen 1.4, 1.5 en 1.8.1) worden van rijkswege vastgesteld en zijn nog niet 

bekend op het moment dat dit dossier bestuurlijk in routing gaat. Vooralsnog hebben we daarom de tarieven 

van 2014 opgenomen. Zodra deze tarieven bekend worden,  passen we het raadsvoorstel hierop worden aan, 

of wijzigen we de verordening.   .  

- Het tarief voor een uittreksel voor een niet-ingezetene wordt verhoogd van €12,50 naar €18,-.Voorheen 

gold hetzelfde tarief als voor een (regulier) uittreksel. Gebleken is dat deze aanvragen bewerkelijker zijn. 

Hierdoor is een tariefsverhoging noodzakelijk.  
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- De leges voor een gehandicaptenparkeerkaart met betrekking tot de medische keuring zijn verlaagd als 

gevolg  van een nieuwe aanbesteding. Deze gaan van €93,- naar €65,-.  

 

Titel 2 

- In artikel 2.8 is het tarief van €3.182,- toegevoegd. Indien bij bestemmingswijzigingen of –herzieningen 

een wijziging of herziening conform het ‘Handboek Bestemmingsplannen’ wordt aangeleverd, zijn lagere 

leges verschuldigd. De overige tarieven worden geïndexeerd. De leges voor de ruimtelijke onderbouwing 

worden alleen in rekening gebracht als de Grexwet niet van toepassing is. Is de Grexwet wel van toepassing, 

dan worden kosten privaatrechtelijk verhaald. .      

 

Titel 3 

- De tarieven voor Huisvestingsvergunningen zijn op basis van een nieuwe kostentoerekening licht 

gedaald. Voor de kostenonderbouwingen van de APV- en bouwleges wordt verwezen naar de bijlage.  

 

 

1.6  Parkeerbelastingen 

Het beleidskader zoals is vastgelegd in ‘Eindhoven op Weg’ is het uitgangspunt voor de tariefsaanpassingen 

zoals we die hierbij voorstellen. In ‘Eindhoven op Weg’ is aangegeven dat betaald parkeren hèt instrument is 

voor parkeer- verkeersregulering. Door differentiatie van tarief naar tijd, afstand en type voorziening, wordt 

effectief gestuurd op het gewenste parkeergedrag en worden voorzieningen efficiënt gebruikt. We kennen 

nog steeds de drie verschillende gebieden, centrum, schilwijk en restgebied. Hieronder wordt nader 

ingegaan op de voorgestelde wijzigingen voor de tarieven bij automaten en op die voor vergunningen en 

daarbij geldende tarieven. Tot slot wordt nog ingegaan op de naheffingsaanslag (de ‘parkeerbon’) .   

 

Automaten 

Centrum:  

In het centrum zijn in 2015 2  terreinen waar een hoog tarief geldt, namelijk het Fens terrein aan de 

Keizersgracht en het VVV terrein aan de Vestdijktunnel (TPG terrein vervalt per 1 oktober 2014).. Deze 

terreinen worden vooral gebruikt door kortparkeerders en liggen dicht bij het centrum. Voorgesteld wordt de 

duurste tarieven voor betaald parkeren in het centrum te verhogen van €3,- naar €3,20 per uur; goede 

parkeervoorzieningen dicht bij het centrum mogen een hoog parkeertarief hebben.  

 De dagtarieven in het centrum bedragen op dit moment €6,50 en de overige uurtarieven € 2,20. De 

verhouding dagtarief / uurtarief is onevenredig, omdat van 9.00 uur tot 21.00 uur betaald moet worden. 

Voorgesteld wordt het dagtarief te verhogen naar €7,30. Hiermee wordt de verhouding tussen uurtarief en 

dagtarief in het centrum meer in balans gebracht.. Er is geen aanleiding om het uurtarief van € 2,20 te 

verhogen.    

 

Schilwijk: 

Voor de schilwijken is in 2014 een dagtarief ingevoerd van €6,50, terwijl het uurtarief €1,20 is. Uit onderzoek 

is gebleken dat de bezetting van parkeerplaatsen in de schilwijken overdag erg laag is. Voorgesteld wordt het 

dagtarief te verlagen naar €4,30. Op een aantal locaties geldt nog een dagtarief van €3,50. Voorgesteld wordt 

om voor de gehele schilwijk hetzelfde dagtarief aan te houden van  €4,30. De uurtarieven wijzigen niet.  
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Door de dagtarieven in het centrum te verhogen en in de schilwijk te verlagen ontstaat er differentiatie in 

tarieven.   

 

Vergunningen 

In Eindhoven zijn vier E9 vergunninghoudersgebieden, namelijk gebied De Bergen (centrum), Mariënhage 

(centrum), Rapenland (schil) en Winkelcentrum Woensel (schil). Een E9 vergunninghoudersgebied is een 

gebied waar alléén vergunninghouders en hun bezoekers kunnen parkeren. Deze gebieden zijn exclusief 

toegewezen aan de bewoners en bedrijven die daar gevestigd zijn. Daarnaast geldt in een groot gedeelte van 

de stad betaald parkeren met ontheffingen voor bewoners. In deze gebieden krijgen bewoners een 

ontheffing van betaald parkeren en kunnen bezoekers of werknemers uit het centrum tegen betaling bij de 

parkeermeter parkeren. In de tarieven wordt onderscheid gemaakt tussen centrumtarief, schiltarief en 

resttarief.  

A Vergunningen E9 gebieden:  

Centrum 

De parkeerdruk in de E9 vergunninghoudersgebieden in het centrum is erg hoog. Ze bieden geen flexibiliteit, 

omdat alleen bewoners en bedrijven die gevestigd zijn in het vergunninghoudersgebied daar morgen 

parkeren. Het dagtarief bij betaald parkeren (2015) is €7,30, een belanghebbende vergunning is  €11,25 per 

maand. Voorgesteld wordt om de tarieven van de E9 vergunningen in het centrum (gebied de Bergen, 

Mariënhage) te verhogen naar €12,50 per maand. Daarnaast is bij betaald parkeren een tweede vergunning 

duurder dan een eerste. In de vergunninghoudersgebieden is dat niet zo. Daarom stellen we voor een 

(duurdere) tweede E9 vergunning van € 25,- per maand voor de tweede auto te introduceren. Tenslotte, 

bedrijfsvergunningen in vergunninghoudersgebieden hebben hetzelfde tarief als in betaald 

parkeergebieden. Deze worden daarom verhoogd van €25,- naar €30,- per maand.   

Schilwijk 

Om differentiatie aan te brengen wordt voorgesteld om de E9-tarieven (Rapenland, Winkelcentrum Woensel) 

te verlagen van € 11,25 naar € 10,- per maand;  

Fiscaliseren E9 gebieden 

In het centrum zijn 2 vergunninghoudersgebieden waar alleen bewoners en bedrijven die in dat gebied 

wonen mogen parkeren.  We gaan de mogelijkheden onderzoeken om de E9 vergunninghoudergebieden te 

fiscaliseren (omzetten naar betaald parkeren met ontheffingen voor bewoners), met als doelstelling: meer 

flexibiliteit in ruimtegebruik, eenduidigheid naar bewoners, efficiëntere handhaving. Hierbij wordt rekening 

gehouden wordt met de overlast van uitgaanspubliek door de werkingstijden in de weekenden en 

avonduren uit te breiden.  

 

B Vergunningen betaald parkeren 

Bewonersvergunning  

Op dit moment heeft een bewonersvergunning in het centrum hetzelfde tarief als in de schilwijk, terwijl de 

tarieven bij de automaten wel verschillen. We stellen voor wordt om de vergunning in het centrum te 

verhogen van €3,65 naar €10,- per maand en tarieven voor bewonersvergunningen in de schilwijken alleen te 

indexeren (van €3,65 naar €3,70 per maand).  

Hulpverlenersvergunning 
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Een hulpverlenervergunning wordt verstrekt aan professionele bedrijven en is geldig binnen alle betaald- 

parkeergebieden in Eindhoven. Het tarief van €6,00 staat niet in verhouding met de uur- en dagtarieven 

binnen de gemeente. Voorgesteld wordt dit tarief te verhogen naar € 7,50 per maand. .  

Avondvergunning 

Door de verruiming van de betaaltijden in 2014 naar 21.00 uur kunnen bewoners van “winkelstrips” 

(bijvoorbeeld Kruisstraat, Woenselse Markt) hun auto ’s avonds niet meer voor de deur parkeren. Voorheen 

konden zij na 18.00 uur parkeren, nu blijft de parkeerruimte voor hun woning vrij. Daarom wordt de 

avondvergunning geïntroduceerd. Hiervoor geldt hetzelfde tarief als voor een gewone vergunning, €3,70 per 

maand. Deze kunnen zij als extra vergunning aanvragen.  

Verschillende soorten vergunningen beperken 

Op dit moment worden aan bedrijven 5-daagse en 7-daagse vergunningen uitgegeven. Voor eenduidigheid 

en efficiëntie wordt de 5-daagse vergunning afgeschaft.  

Plaatsgarantie Vergunningen 

Op 2 terreinen worden vergunningen met plaatsgarantie afgegeven, aan de Tramstraat en de Stationsweg. 

De parkeerdruk aan de Tramstraat is behoorlijk hoog. We willen de vergunningen met plaatsgarantie aan de 

Tramstraat omzetten naar gewone vergunning parkeerterrein, zodat de beschikbare ruimte efficiënter 

gebruikt kan worden.We stellen voor om de tarieven voor de plaatsgarantieplekken aan de Stationsweg te 

verhogen van €25,- naar €30,- per maand. Van de plaatsgarantie-vergunningen op de Stationsweg (60 stuks) 

zullen er 20 vervallen. Het tarief wordt verhoogd. En  een tweede plaatsgarantievergunning zullen we  niet 

meer verstrekken.  

 

Naheffingsaanslag 

Voor wat betreft de naheffingsaanslagen parkeerbelasting wordt zoals gebruikelijk voorgesteld het landelijk 

vastgestelde maximale tarief te hanteren. Dit is voor 2015 €59,-. 

 

Ter vaststelling wordt het kostenbesluit voor de naheffingsaanslag voorgelegd, dat net als de tarieventabel, 

behoort tot de verordening. De hoogte van parkeerbon mag namelijk niet meer dan kostendekkend zijn. 

Door vaststelling van het kostenbesluit is formeel aangetoond dat we het maximumtarief mogen hanteren.  

 

 

1.7  Reclamebelasting Winkelcentrum Oud Woensel 

Bij de Reclamebelasting voor Winkelcentrum Oud Woensel wordt het mogelijk gemaakt om in termijnen te 

betalen. Het is toch bezwaarlijk gebleken om van elke ondernemer te vragen om de belasting in één termijn 

te voldoen, terwijl dit voor de financiering van de activiteiten en voorzieningen uit het ondernemersfonds 

niet nodig blijkt te zijn.  

 

 

1.8  Verordening kwijtschelding 

De Verordening kwijtschelding gemeentelijke belastingen die op 5 november 2013 is vastgesteld en per 1 

januari 2014 in werking is getreden blijft ongewijzigd. Deze hoeft dus niet opnieuw vastgesteld te worden en 

is dus ook niet opgenomen in dit dossier.  
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1.9  Geen privaatrechtelijke tarieven 

De gemeente kan naast een publiekrechtelijke vergoeding ook een privaatrechtelijke vergoeding vragen 

indien daar een tegenprestatie tegenover staat. Dit dossier behandelt alleen fiscale tarieven, zoals hiervoor 

opgesomd. Privaatrechtelijke tarieven, zoals bijvoorbeeld voor sport, maken hier dus geen onderdeel van uit.  

 

 

2.1  OZB-tarieven en WOZ-waarden 

Het tarievenvoorstel is gebaseerd op de nu beschikbare kennis. Dat wil zeggen dat op basis van de huidige 

beschikbare gegevens inschattingen zijn gemaakt over bijvoorbeeld de gemiddelde waardeveranderingen, 

de omvang van de leegstand en de omvang van de verminderingen als gevolg van toegekende bezwaar- en 

beroepsprocedures. Na afronding van de herwaardering van alle onroerende zaken en de afwikkeling van de 

bezwaar- en beroepsprocedures kan blijken dat de inschattingen enigszins afwijken van de werkelijke cijfers.  

Volgens de vaste systematiek zal aan het einde van het jaar de berekening nogmaals worden uitgevoerd. De 

taxaties zijn dan verder gevorderd. Daardoor kunnen we een nauwkeurigere tariefsberekening voor 2015 

uitvoeren. Als we een wijziging van de OZB-tarieven voorstellen, zal de opbrengst niet wijzigen. Hierdoor zal 

ook de totale opbrengst van de woonlasten niet meer stijgen dan 2%.  

 

 

3.1  Reclamebelasting Centrum  

De afgelopen vier jaar hebben we in het centrumgebied een pilot gehouden met de heffing van 

reclamebelasting. Op initiatief van de ondernemers werd zo een ondernemersfonds gevoed, waarmee allerlei 

voorzieningen en activiteiten konden worden gefinancierd. Momenteel wordt in overleg met de 

ondernemers bekeken of de pilot omgezet kan worden in reguliere belastingheffing. Het is op dit moment 

nog niet duidelijk of en op welke manier we in 2015 en verder reclamebelasting heffen in het centrumgebied. 

Een eventueel voorstel daartoe wordt u daarom separaat aangeboden.    

 

Kanttekeningen 

 

Kosten 

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan de Programmabegroting 2015. Hierin wordt een totale 

opbrengst lokale heffingen geraamd van €111,9 miljoen.  

Communicatie 

De verordeningen worden middels gemeentebladen bekendgemaakt. Deze zijn digitaal te raadplegen via 

www.eindhoven.nl.  

Planning en uitvoering 

Op basis van de verordeningen legt het hoofd van de sector Publiekscontacten de aanslagen en/of 

kennisgevingen gemeentelijke belastingen en rechten voor belastingjaar 2015 op.  

Evaluatie 

Via de tussentijdse rapportage en de jaarrekening informeren we uw raad over de stand van zaken van de 

realisatie van de begrote opbrengsten gemeentelijke belastingen en rechten. 

http://www.eindhoven.nl/
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Bijlagen 

Als bijlagen bij dit voorstel behoren: 

- Overzicht woonlasten 

- Overzicht lasten voor bedrijven  

- Berekenings- en afrondingsmethodiek tarieven gemeentelijke belastingen en  

 rechten 2015; 

- Kostenonderbouwing leges omgevingsvergunningen, horeca- en APV.  

- Overzicht tarieven gemeentelijke belastingen en rechten 2014 / 2015.  

 

 De bijlagen worden meegestuurd 

 

Ontwerp-raadsbesluiten bieden wij u hierbij ter vaststelling aan. 

 

Burgemeester en wethouders van Eindhoven, 

 

Secretaris 
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 Raadsbesluit  

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 

mede gelet op de artikelen 220 t/m 220h van de Gemeentewet; 

 

besluit: 

 

vast te stellen de  

 

 

Verordening op de heffing en invordering van onroerende-zaakbelastingen 2015 

 

 

Artikel 1. Belastingplicht. 

1. Onder de naam "onroerende zaakbelastingen" worden terzake van binnen de gemeente gelegen 

onroerende zaken twee directe belastingen geheven: 

a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een onroerende zaak die 

niet in hoofdzaak tot woning dient, al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt recht of 

persoonlijk recht gebruikt, verder te noemen: gebruikersbelasting; 

b. een eigenarenbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar van een onroerende zaak 

het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder te noemen: eigenarenbelasting. 

2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 

a. gebruik door degene aan wie een deel van een onroerende zaak in gebruik is gegeven, aangemerkt 

als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft gegeven; diegene die het deel in gebruik heeft 

gegeven is bevoegd de belastingen als zodanig te verhalen op degene aan wie dat deel in gebruik is 

gegeven; 

b. het ter beschikking stellen van een onroerende zaak voor volgtijdig gebruik aangemerkt als gebruik 

door degene die die onroerende zaak ter beschikking heeft gesteld; degene die de onroerende zaak 

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

zaak ter beschikking is gesteld. 

3. Met betrekking tot de eigenarenbelasting wordt als genothebbende krachtens eigendom, bezit of 

beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale 

registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit 

of beperkt recht is. 

 

Artikel 2. Belastingobject. 

1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofd 

 stuk 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. 
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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 tijdvak waarbinnen het in artikel 1 bedoelde kalenderjaar 

valt. 

2. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV 

van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald 

met overeenkomstige toepassing van het bepaalde bij of krachtens de artikelen 17, 18, 19, eerste en 

tweede lid, onderdelen b en c, 20, tweede lid, en 22, derde lid van de Wet waardering onroerende zaken. 

 

Artikel 4. Vrijstellingen. 

1. In afwijking, in zoverre van artikel 3, wordt bij het bepalen van de heffingsmaatstaf buiten aanmerking 

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

waarde van: 

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

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

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

gebruiken; 

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

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

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

openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard, een en ander met uitzondering 

van delen van zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

d. één of meer onroerende zaken die deel uitmaken van een op de voet van de Natuurschoonwet 1928 

aangewezen landgoed dat voldoet aan de in artikel 1, derde lid, onderdeel b, van die wet bedoelde 

voorwaarden met uitzondering van de daarop voorkomende gebouwde eigendommen; 

e. natuurterreinen, waaronder mede worden verstaan duinen, heidevelden, zandverstuivingen, 

moerassen en plassen, die door rechtspersonen met volledige rechtsbevoegdheid welke zich 

uitsluitend of nagenoeg uitsluitend het behoud van natuurschoon ten doel stellen, beheerd worden; 

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

van kunstwerken; 

g. waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die worden beheerd door organen, instellingen of 

diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van de delen van zodanige werken 

die dienen als woning; 

h. werken die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en die worden beheerd 

door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke rechtspersonen, met uitzondering van 

de delen van zodanige werken die dienen als woning; 

i. werktuigen die van een onroerende zaak kunnen worden afgescheiden zonder dat beschadiging van 

betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet op zichzelf als gebouwde eigendommen 

zijn aan te merken; 

j. onroerende zaken voor zover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke dienst van de 

gemeente, met uitzondering van delen van zodanige onroerende zaken die bestemd zijn te worden 

gebruikt voor het geven van onderwijs; 
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k. straatmeubilair, waaronder begrepen alle zodanige gebouwde eigendommen - niet zijnde gebouwen 

- welke zijn geplaatst ten gerieve of in het belang van het publiek, ten dienste van het verkeer of ter 

verfraaiing van de gemeente, zoals lichtmasten, verkeersinstallaties, standbeelden, monumenten, 

fonteinen, banken, abri's, hekken en palen; 

l. plantsoenen, parken en waterpartijen, die bij de gemeente in beheer zijn of waarvan de gemeente 

het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, met uitzondering van delen van 

zodanige onroerende zaken die dienen als woning; 

m. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van delen van zodanige 

onroerende zaken die dienen als woning. 

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

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

eigendom, bezit of beperkt recht. 

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

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

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

 

Artikel 5. Belastingtarieven. 

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

A. de gebruikersbelasting: 0,15851 %,  

B. de eigenarenbelasting:  

 1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen 0,09582%, 

 2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen 0,19914 %, 

 

Artikel 6. Wijze van heffing. 

De belastingen worden geheven bij wege van aanslag. 

 

Artikel 7. Aanslaggrens. 

1. Voor belastingbedragen tot € 10,-- vindt geen heffing plaats.  

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde 

verschuldigde bedragen onroerende zaakbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één 

belastingbedrag. 
 

Artikel 8.        Termijnen van betaling 

1  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in 

één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die, welke in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld. 

2  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde 

aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan meer is dan €78,-, doch 

minder is dan € 9.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische 

betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in elf 

termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de 

volgende termijnen telkens een maand later. 
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3  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 

overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 

aanslag. 

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

 

Artikel 9.  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders. 

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

invordering van de onroerende zaakbelastingen. 

 

Artikel 10. Inwerkingtreding en citeertitel. 

1. De Verordening tot wijziging van de verordening op de heffing en invordering van onroerende-

zaakbelastingen 2014 (eerste wijziging) vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 2013, 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 dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening onroerende zaakbelastingen 2015". 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2014 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

 

 

J. Verheugt, griffier. 
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 Raadsbesluit  

 

 

De raad van de gemeente Eindhoven; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 

van 16 september 2014  

gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; 

 

besluit  

 

vast te stellen de   

 

 

Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2015 

 

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder: 

a.  perceel: een roerende of onroerende zaak; 

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,  

b.  verbruiksperiode: de periode van 12 maanden waarop de afrekening van de N.V. 

Waterleidingsmaatschappij Oost- Brabant/Brabant Water N.V. betrekking heeft; 

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

 

Artikel 2  Aard en voorwerp van de belasting 

Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de kosten die voor de 

gemeente verbonden zijn aan: 

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

van huishoudelijk afvalwater; en  

b. de inzameling van afvloeiend hemelwater en de verwerking van het ingezamelde hemelwater, alsmede 

het treffen van maatregelen teneinde structureel nadelige gevolgen van de grondwaterstand voor de aan 

de grond gegeven bestemming zoveel mogelijk te voorkomen of te beperken.    

 

Artikel 3  Belastbaar feit en belastingplicht 

1. De belasting wordt geheven: 

 a. van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of 

beperkt recht van een perceel dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering, 

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 
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belastingjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen 

genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is.  

3. Met betrekking tot het gebruikersdeel, word 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 per perceel; 

2. Het gebruikersdeel wordt geheven naar het aantal kubieke meters afvalwater dat vanaf of vanuit het 

perceel wordt afgevoerd.  

3. Het aantal kubieke meters afvalwater wordt gesteld op het aantal kubieke meters leidingwater en 

grondwater, dat in het aan het belastingjaar voorafgaande kalenderjaar naar het perceel is toegevoerd of 

opgepompt. 

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 berende hoeveelheid toegevoerd of opgepompt water wordt verminderd 

met de hoeveelheid water die niet is afgevoerd. 

 

Artikel 6  Belastingtarieven 

1. Het eigenarendeel bedraagt €144,00 

2. Het gebruikersdeel bedraagt voor elke volle eenheid van 500 kubieke meters water €199,00 

  

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  Vrijstelling 

Van het eigenarendeel van de rioolheffing zijn vrijgesteld de percelen welke in hoofdzaak worden gebruikt 

voor de openbare eredienst of voor openbare bezinningssamenkomsten van levensbeschouwelijke aard.  
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Artikel 10  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

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

bij de aanvang van de belastingplicht. 

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

belastingjaar aanvangt, is de belasting verschuldigd over zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat jaar 

verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle 

kalendermaanden overblijven. 

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

belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van het voor dat 

jaar verschuldigde gebruikersdeel als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, nog volle 

kalendermaanden overblijven.  

4. Voor belastingbedragen tot € 10,-- vindt geen heffing plaats.  

5. Voor de toepassing van vorige lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde 

bedragen rioolheffing of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 

 

 

Artikel 11  Termijnen van betaling 

1  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in 

één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die, welke in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld. 

2 In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde 

aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan meer is dan €78,-, doch 

minder is dan € 9.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische 

betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in elf 

termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de 

volgende termijnen telkens een maand later. 

3  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 

overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 

aanslag. 

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

 

Artikel 12 Kwijtschelding 

Van de heffing van het gebruikersdeel, zoals bedoeld in artikel 3, wordt geen kwijtschelding verleend.  

 

Artikel 13  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 

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

invordering van de rioolheffing. 

 

Artikel 14  Inwerkingtreding en citeertitel 
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1 De 'Verordening rioolheffing 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 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 de belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

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

3 De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015 

4 Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2015'. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 4 november 2014 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter 

 

 

 

J. Verheugt, griffier 
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 Raadsbesluit  

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 

mede gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b van de Gemeentewet en artikel 15.33 van 

de Wet milieubeheer; 

 

besluit: 

 

vast te stellen de  

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van de afvalstoffenheffing en 

reinigingsrechten 2015 

 

 

Hoofdstuk I Algemene bepalingen. 

 

Artikel 1. Inleidende bepaling. 

Krachtens deze verordening worden geheven: 

a. een afvalstoffenheffing; 

b. reinigingsrechten. 

 

Artikel 2. Begripsomschrijvingen. 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

1. bedrijfspand: 

een eigendom - of een zelfstandig gebruikt gedeelte ervan - geen perceel zijnde in de zin van de Wet 

milieubeheer; 

2. grof bedrijfsafval: 

afvalstoffen, met uitzondering van autowrakken, afkomstig van bedrijven en instellingen, welke door 

aard, omvang of hoeveelheid niet in aanmerking komen voor het periodiek inzamelen als bedoeld in 

artikel 11, tweede lid, onder a; 

3. een collo: 

 elk exemplaar stukgoed, ongeacht de verpakking, dat door één man te dragen is. 

 

 

Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing 

 

Artikel 3. Aard van de heffing/belastbaar feit. 

Onder de naam "afvalstoffenheffing" wordt een directe belasting geheven als bedoeld in artikel 15.33 van de 

Wet milieubeheer (Stb. 1994, 80). 

 

Artikel 4. Belastbaar feit en belastingplicht. 
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1. De belasting wordt geheven van degene die gebruik maakt van een perceel in de gemeente ten aanzien 

waarvan, ingevolge artikel 10.21, 10.22 van de Wet milieubeheer, een verplichting tot het inzamelen van 

huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

2. Voor de toepassing van het eerste lid wordt als gebruiker aangemerkt: 

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

recht of persoonlijk recht van het perceel gebruikmaakt; 

 b. ingeval een perceel door de leden van één huishouden wordt gebruikt: degene die door de in artikel 

231 lid 2 onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen lid van dat 

huishouden.      

 c. ingeval een gedeelte van een perceel ten gebruike is afgestaan: 

degene die dat gedeelte ten gebruike heeft afgestaan. 

 

Artikel 5. Maatstaf van heffing en tarief. 

De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in hoofdstuk 1 van de bij deze 

verordening behorende tarieventabel. 

 

Artikel 6. Belastingjaar. 

Met betrekking tot de belasting die per jaar wordt geheven is het belastingjaar gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 7. Wijze van heffing. 

1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag. 

2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel wordt geheven door middel van een 

gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. 

 

Artikel 8. Aanslaggrens. 

1. Voor belastingbedragen tot € 10,-- vindt geen heffing plaats. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde 

verschuldigde bedragen periodiek reinigingsrecht of andere heffingen aangemerkt als één 

belastingbedrag. 

 

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang. 

1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het 

belastingjaar of, zo dat later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht aanvangt in de loop van het belastingjaar, is de belasting bedoeld in hoofdstuk 

1.1 van de tarieventabel verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar verschuldigde 

belasting als er in dat jaar bij de aanvang van de belastingplicht nog volle kalendermaanden overblijven. 

3.   Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt bestaat aanspraak op ontheffing van de 

belasting bedoeld in hoofdstuk 1.1 van de tarieventabel, voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat 

jaar verschuldigde belasting als er in dat jaar na het einde van de belastingplicht nog volle kalender-

maanden overblijven 

4 Het tweede en derde lid is niet van toepassing indien de belastingplichtige binnen de gemeente verhuist 

en aldaar een ander perceel in gebruik neemt. 
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5. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1.2 van de tarieventabel is verschuldigd bij de aanvang van de 

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

 

Artikel 10  Termijnen van betaling 

1 In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in 

één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die, welke in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld. 

2  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één 

aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan 

meer is dan €78,-, doch minder is dan € 9.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van 

automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald 

in elf termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van 

de volgende termijnen telkens een maand later. 

3  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 

overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 

aanslag. 

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

 gestelde termijnen. 

  

 

Hoofdstuk III Reinigingsrechten. 

 

Artikel 11. Aard van de heffing/belastbaar feit. 

1. Onder de naam "reinigingsrechten" worden rechten geheven voor zowel het genot van door of vanwege 

het gemeentebestuur verstrekte diensten als voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde 

gemeentebezittingen of van voor de openbare dienst bestemde werken of inrichtingen, die bij de ge-

meente in beheer of in onderhoud zijn, of door de gemeente in beheer of in onderhoud zijn gegeven. 

2. Het in het eerste lid bedoelde genot van diensten en het gebruik van bezittingen, werken en inrichtingen 

bestaat uit: 

 a.  het periodiek verwijderen van bedrijfsafval van beperkte omvang of hoeveelheid; 

 b. het op aanvraag incidenteel verwijderen van colli; 

 c. het achterlaten van met huishoudelijk afval gelijk te stellen bedrijfsafval van beperkte omvang en 

hoeveelheid (uitsluitend kantoor-, winkel- en dienstenafval) op een daartoe van gemeentewege ter 

beschikking gestelde plaats. 

 

Artikel 12. Belastingplicht. 

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

verricht of degene die van de bezittingen, werken of inrichtingen, bedoeld in artikel 11, gebruik maakt. 

 

Artikel 13. Maatstaven van heffing en tarieven. 

De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in hoofdstuk 2 van de bij deze 

verordening behorende tarieventabel. 
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Artikel 14. Belastingjaar. 

1. Het recht genoemd in artikel 11, tweede lid, onderdeel a, wordt geheven over een belastingjaar. 

2. Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 15. Wijze van heffing. 

1. Het recht genoemd in artikel 11, tweede lid, onderdeel a, wordt geheven bij wege van aanslag. 

2. De overige rechten genoemd in artikel 11, tweede lid, worden geheven door middel van een 

gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het verschuldigde bedrag is vermeld. 

 

Artikel 16. Aanslaggrens. 

1. Voor belastingbedragen tot € 10,-- vindt geen heffing plaats. 

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde 

verschuldigde bedragen periodiek reinigingsrecht of andere heffingen aangemerkt als één 

belastingbedrag. 

 

Artikel 17. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang. 

1. Het recht genoemd in artikel 11, tweede lid, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van het 

belastingjaar of, zo dat later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

2. De overige rechten genoemd in artikel 11, tweede lid, worden verschuldigd bij de aanvang van de 

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

3. Indien met betrekking tot het recht genoemd in artikel 11, tweede lid, onderdeel a, de belastingplicht in 

de loop van het belastingjaar aanvangt, is het recht verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van het 

voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar na de aanvang van de belastingplicht nog volle 

kalendermaanden overblijven. 

4. Indien met betrekking tot het recht genoemd in artikel 11, tweede lid, onderdeel a, de belastingplicht in 

de loop van het belastingjaar eindigt bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten 

van het voor dat jaar verschuldigde recht als er in dat jaar na het einde van de belastingplicht nog volle 

kalendermaanden overblijven. 

 

Artikel 18  Termijnen van betaling 

1  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in 

één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die, welke in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld. 

2  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één 

aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan 

meer is dan €78,-, doch minder is dan € 9.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van 

automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald 

in elf termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van 

de volgende termijnen telkens een maand later. 

3  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 
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overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 

aanslag. 

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

 

Artikel 19 Kwijtschelding 

Bij de invordering van de rechten als bedoeld in artikel 11 lid 1 wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

 

Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen. 

 

Artikel 20. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders. 

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

invordering van de afvalstoffenheffing en de reinigingsrechten. 

 

Artikel 21. Inwerkingtreding en citeertitel. 

1. De Verordening reinigingsheffingen, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2013 , 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 achtste dag na die van de bekendmaking. 

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening reinigingsheffingen 2015’. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2014 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

 

J. Verheugt, griffier. 
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Tarieventabel behorende bij de Verordening reinigingsheffingen 2015 

 

Hoofdstuk 1  Maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing. 

 

Hoofdstuk 1.1      Maatstaven en jaarlijkse tarieven afvalstoffenheffing. 

 

1.1.1 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar, indien 

het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de 

belastingplicht, wordt gebruikt door één persoon:   

 

 

 

€        168,-- 

1.1.2 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar, indien 

het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de 

belastingplicht, wordt gebruikt door twee personen:   

 

 

 

€        204,-- 

1.1.3 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar, indien 

het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de 

belastingplicht, wordt gebruikt door drie personen:   

 

 

 

€        241,-- 

1.1.4 De belasting bedraagt per perceel per belastingjaar, indien 

het perceel op 1 januari van het belastingjaar of, indien de 

belastingplicht later aanvangt, bij aanvang van de 

belastingplicht, wordt gebruikt door vier of meer personen:   

 

 

 

€        295,-- 

 

Hoofdstuk 1.2  Maatstaven en overige tarieven afvalstoffenheffing. 

 

1.2.1 Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 1.1 bedraagt de 

belasting voor het verwijderen van colli:  

a. per big bag van1 m3  

b. per big bag van 1,5 m3 

c. voorwerpen die niet in een inzamelmiddel passen, 

per voorwerp: 

 

 

€  40,- 

€  60,-- 

 

€  10,- 

 

 

Hoofdstuk 2  Maatstaven en tarieven reinigingsrechten. 

 

Hoofdstuk 2.1 Maatstaf en jaarlijks tarief reinigingsrechten. 

 

2.1.1 Het recht bedraagt per belastingjaar voor: het verwijderen 

van bedrijfsafval als bedoeld in artikel 11, tweede lid, onder 

deel a, per bedrijfspand voor elke per ophaalbeurt te verwij-

deren hoeveelheid van max. 240 liter of max. 6 zakken 

€   262,-- 
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Hoofdstuk 2.2  Maatstaven en overige tarieven reinigingsrechten. 

 

2.2.1  Onverminderd het bepaalde in hoofdstuk 2.1 bedraagt het 

recht voor het achterlaten van met huishoudelijk afval gelijk 

te stellen bedrijfsafval van beperkte omvang en hoeveelheid 

(uitsluitend kantoor-, winkel- en dienstenafval) op een 

daartoe van gemeentewege ter beschikking gestelde plaats, 

als bedoeld in artikel 11, tweede lid, onderdeel c: 

(poorttarief) 

 

 

 

 

 

€  15,-  

2.2.2 Het poorttarief als bedoeld onder 2.2.1 wordt –afhankelijk 

van het soort afval- verhoogd met de navolgende bedragen: 

            Per ton: 

2.2.2.1 gescheiden afvalstromen anders dan klein chemisch afval €         70,- 

2.2.2.2 klein chemisch afval €         280,- 

2.2.2.3 gemengd afval €      144,65 

 

De bedragen genoemd in hoofdstuk 2 zijn exclusief omzetbelasting. 

 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van 4 november 2014 tot vaststelling van de Tarieventabel 2015, behorende bij de 

Verordening reinigingsheffingen 2015 

 

Eindhoven, 4 november 2014  

 

 

De griffier 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Raadsnummer   14R5999 
 

 

 

 

 

25 

 

 Raadsbesluit  

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; 

gelet op artikel 229 van de Gemeentewet en artikel 2 van de Paspoortwet; 

 

besluit vast te stellen de volgende  

 

 

Verordening tot wijziging van de legesverordening 2015  

  

 

Artikel 1. Aard van de heffing en belastbaar feit. 

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor: 
a.   het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten; 

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

bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;  

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende 

tarieventabel 

 

Artikel 2. Belastingplicht. 

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten 

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

 

Artikel 3. Tarieven. 

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

tarieventabel. 

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid als 

een volle eenheid gerekend. 

 

Artikel 4. Wijze van heffing. 

De leges worden geheven bij wege van een schriftelijke kennisgeving. 

 

Artikel 4a. Voorlopige vordering. 

Indien de bouwkosten, genoemd in de tarieventabel onder 2.3.1, op het moment van in behandeling nemen 

van de aanvraag niet tot het definitieve bedrag kunnen worden vastgesteld, kan een voorlopige vordering 

worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de vordering vermoedelijk zal worden vastgesteld. 

 

Artikel 5. Termijnen van betaling. 

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

ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4: 

a. mondeling wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving; 
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b. schriftelijk wordt gedaan: op het moment van het uitreiken van de kennisgeving dan wel wanneer de 

kennisgeving wordt toegezonden binnen 14 dagen na de dagtekening van de kennisgeving. 

2. De Algemene Termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde termijnen. 

 

Artikel 6. Teruggaaf. 

Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst wordt 

verleend op een verzoek als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en overeenkomstig 

een met betrekking tot die dienst in deze verordening en de daarbij behorende tabel opgenomen bepaling. 

 

Artikel 7. Vrijstellingen. 

1. Leges worden niet geheven voor: 

 a. stukken of handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voorschriften kosteloos 

worden afgegeven of verricht; 

 b. inlichtingen , opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van het college van 

burgemeester en wethouders, worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van rechtstreeks 

gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar organen en 

instellingen; 

 c.  verklaringen van on- en minvermogen. 

2. a. De leges, genoemd in de tabel onder 1.1.1, 1.1.2, 1.1.4, 1.2.1 en 1.2.2 worden niet geheven voor de in 

het openbaar belang afgegeven stukken en verstrekte inlichtingen aan openbare besturen, 

ambtenaren en instellingen. 

 b. De leges, genoemd in de tabel onder 1.2.1 en 1.2.2 worden niet geheven voor zover de daarbij 

vermelde stukken met vergunning van het college van burgemeester en wethouders worden 

afgegeven aan politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd dan wel 

welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen. 

 c. De leges, genoemd in de tabel onder 1.2.2.2 en 1.2.2.3 worden niet geheven, voor zover het betreft de 

exemplaren van de raadsbijlagen welke op eigen initiatief door of vanwege het college van 

burgemeester en wethouders worden verstrekt aan belangstellenden voor raadsvergaderingen, 

teneinde het deze mogelijk te maken de vergadering aan de hand van de stukken te volgen. 

 d. De leges, genoemd in de tabel onder 1.9 worden niet geheven indien de nasporing uitsluitend wordt 

verricht voor een wetenschappelijk doel of in het algemeen belang. 

3.  Leges worden voorts niet geheven voor:diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet 

ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald. 

 

Artikel 8. Kwijtschelding. 

Bij de invordering van leges vindt geen kwijtschelding plaats. 

 

Artikel 9. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders. 

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

invordering van de leges. 

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden 

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen: 
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a. van zuiver redactionele aard zijn; 

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na 

de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de 

volgende hoofdstukken van de tarieventabel betreft:  

1. Titel 1, hoofdstuk 4 (reisdocumenten); 

2. Titel 1, hoofdstuk 5 (rijbewijzen); 

3. Titel 1, hoofdstuk 6 tot en met 8 (papieren verstrekking uit basisregistratie personen en de verklaring 

omtrent het gedrag); 

4. Titel 3, hoofdstuk 4 (kansspelen) 

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze 

verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 

 

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel   

1. De "Verordening wijziging Legesverordening 2014 (eerste wijziging)". 

 vastgesteld bij raadsbesluit van 17 december 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 de 

belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2015". 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van 4 november 2014 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

 

J. Verheugt, griffier. 
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Tarieventabel, behorende bij de legesverordening 2015 
 

Indeling 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Algemeen  

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken 

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand 

Hoofdstuk 4 Reisdocumenten 

Hoofdstuk 5 Rijbewijzen 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadm. persoonsgegevens 

Hoofdstuk 7 Verstrekkingen uit het Kiezersregister 

Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken 

Hoofdstuk 9 Gemeentearchief 

Hoofdstuk 10 Gemeentegarantie 

Hoofdstuk 11 Winkeltijdenwet 

Hoofdstuk 12 Telecommunicatie 

Hoofdstuk 12a Overige kabels en leidingen 

Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer 

Hoofdstuk 14 Gebruik openbare grond 

Hoofdstuk 15 Diversen 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag 

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 4 Vermindering 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf 

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning 

Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 

Hoofdstuk 9 Sloopmelding 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking 

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 

Hoofdstuk 1 Horeca 

Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 

Hoofdstuk 4 Kansspelen 

Hoofdstuk 5 Teruggaaf  

Hoofdstuk 6 Huisvesting 

Hoofdstuk 7 Brandbeveiligingsverordening 

Hoofdstuk 8 In deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing 
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Titel 1  

 

Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1  Verstrekkingen op papier. 

 

Gedrukte stuk-

ken 

afschriften, 

beschikkingen 

enz. 

(algemeen) 

1.1 Het tarief bedraagt, voor zover daarvoor niet elders in deze 

tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgeno-

men, voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de 

afgifte van: 

 

 1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, per pagina  

€  2,75 

 1.1.2 een beschikking op een verzoek €  3,25 

 1.1.3 stukken of uittreksels, welke op verzoek van de aanvrager 

moeten worden opgemaakt, per pagina 

 

 

€  0,25 

 1.1.4 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, per pagina  

€  0,25 

 1.1.5 fotokopieën van bouwtekeningen, overzichtskaarten, 

bestemmingsplankaarten en tekeningen, behorende bij 

voorbereidingsbesluiten, per fotokopie: 

 

 

 

 

 1.1.5.1 A 4-formaat €  1,05 

 1.1.5.2 A 3-formaat €  2,10 

 1.1.5.3 A 2-formaat €  4,20 

 1.1.5.4 A 1-formaat €  8,40 

 1.1.6 lichtdrukken van tekeningen:  

 1.1.6.1 voor het eerste exemplaar €  11,25 

 1.1.6.2 voor elk volgend exemplaar van hetzelfde plan €  4,15 

Obligatie 1.1.7 een duplicaat van de mantel en/of het couponblad van een 

obligatie van een door de gemeente uitgegeven obliga-

tielening 

 

€ 24,- 

 1.1.8 Vervallen  

 1.1.9 Vervallen  

Inlichtingen 

inzake Wet 

bescherming 

persoonsgege-

vens 

1.1.10 een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens 

 

 

 

 1.1.10.1 bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:  
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 1.1.10.1.1 ten hoogste 100 pagina's, per pagina 

met een maximum per bericht van 

€   0,25 

€   4,95 

 1.1.10.1.2 meer dan 100 pagina's €   25,- 

 1.1.10.2.1 bij verstrekking anders dan op papier €   4,95 

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

verwerking moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 

 

€  25,- 

  Indien voor hetzelfde bericht op grond van onderdeel 1.1.10.2 

meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt 

slechts de hoogste gevraagd. 

 

 1.1.10.3 het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming 

persoonsgegevens 

 

 

€  4,95 

 

1.1.1 Hoofdstuk 2  Bestuursstukken.  

Voorjaarsnota, 

begroting, 

jaarrekening 

1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van een exemplaar van: 

 

 1.2.1.1 de Voorjaarsnota €  12,25 

 1.2.1.2 de Programmabegroting € 18,50 

 1.2.1.3 de Productenraming €  18,50 

 1.2.1.4 een Tussentijdse rapportage  €  12,25 

 1.2.1.5 het Concernverslag €  18,50 

 1.2.1.6 de Concernrekening €  18,50 

 1.2.1.7 het jaarboek van de afdeling bestuursinformatie en onderzoek  

€ 17,50 

 1.2.1.8 het investeringsplan €  19,75 

 1.2.2 Het tarief bedraagt voor:  

  het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken 

van een exemplaar 

 

Raadsnotulen, 

bijlagen, ge-

meentebladen 

1.2.2.1 van de notulen van een raadsvergadering per pagina 

met een maximum van 

€  0,22 

€  4,40 

 1.2.2.2 van de raadsbijlagen per pagina €  0,22 

 1.2.2.3 van een gemeenteblad, per pagina €  0,22 

 1.2.2.4 het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op:  

 1.2.2.5 de notulen van de openbare raadsvergaderingen €  52,- 

 1.2.2.6 de raadsbijlagen €  101,- 

 1.2.2.7 het gemeenteblad €  30,50 

 

Hoofdstuk 3  Huwelijk/partnerschap 

 

Huwelijken 1.3. Het tarief bedraagt voor:  
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Huwelijksvoltre

kking 

1.3.1 het voltrekken van een huwelijk dat niet op grond van artikel 4 van 

de Wet van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos wordt voltrokken in de 

daarvoor als vaste locatie aangewezen gebouwen: 

 

  a. op werkdagen van maandag t/m donderdag  

€  438,- 

  b. op vrijdag en zaterdag €  610,- 

  c.   op zondag €    936,- 

 1.3.2 Vervallen  

Trouwboekje 1.3.3.1 het verstrekken van een trouwboekje (excl. uittreksel BS) €    7,80 

 1.3.3.2 het verstrekken van een trouwboekje in luxe uitvoering (excl. 

uittreksel BS) 

 

€  24,50 

Nasporing 

burgerlijke 

stand 

1.3.4 het tarief bedraagt voor het doen van nasporing in de registers 

van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 

 

€  10,75 

Wet rechten 

burgerlijke 

stand 

1.3.5 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet 

rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen 

in het Legesbesluit akten burgerlijke stand. 

 

Partnerschaps-

akte 

1.3.6 

1.3.6.1 

het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de 

aanvraag tot het opmaken van een akte van registratie van een 

partnerschap in de daarvoor als vaste locatie aangewezen 

gebouwen 

 

  a. op werkdagen van maandag t/m donderdag €  438,- 

  b. op vrijdag en zaterdag €  610,- 

  c. op zondag €    936,- 

 1.3.6.2 het verstrekken van een partnerschapsboekje (excl. uittreksel BS) €    7,80 

 1.3.6.3 het verstrekken van een partnerschapsboekje in luxe uitvoering 

(excl. uittreksel BS) 

€  24,50 

Omzettingsakte 1.3.7 het tarief bedraagt voor   

 1.3.7.1 het in behandeling nemen van de aanvraag tot het opmaken van 

een akte van omzetting van een geregistreerd partnerschap in een 

huwelijk dan wel van een huwelijk in een geregistreerd partner-

schap in de daarvoor als vaste locatie aangewezen gebouwen, 

 

  a op werkdagen van maandag t/m donderdag €  438,- 

  b. op vrijdag en zaterdag €  610,- 

  c.  op zondag €    936,- 

Andere locatie 1.3.7.2 De tarieven voor de voltrekking van een huwelijk als bedoeld in 

onderdeel 1.3.1, het opmaken van een akte van registratie van een 

partnerschap als bedoeld in onderdeel 1.3.6 en het opmaken van 

een akte van omzetting als bedoeld in onderdeel 1.3.7 worden 

verhoogd met 100% indien het voltrekken van een huwelijk 

plaatsvindt op een andere locatie dan in de daarvoor als vaste 

locatie aangewezen gebouwen. 
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‘Bijzonder huis’ 1.3.7.3 De tarieven voor de voltrekking van een huwelijk als bedoeld in 

onderdeel 1.3.1, het opmaken van een akte van registratie van een 

partnerschap als bedoeld in onderdeel 1.3.6 en het opmaken van 

een akte van omzetting als bedoeld in onderdeel 1.3.7 in een 

“bijzonder huis”, zoals vermeld in art. 1:64 BW, zijn gelijk aan de 

tarieven zoals gelden voor een vaste locatie 

 

 1.3.8 De tarieven als bedoeld in onderdelen 1.3.1, 1.3.6 en 1.3.7 worden 

verhoogd met 50% per half uur (van het voor die dag geldende 

tarief), indien de ceremonie meer dan een uur duurt.   

 

 1.3.9 Het in behandeling nemen van een aanvraag tot benoeming van 

een buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (voor één dag) 

€  192,- 

 

Hoofdstuk 4  Reisdocumenten               

 

 1.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag 

 

Paspoort 1.4.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort   

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

ouder is 

€   66,95 

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

van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

€   51.05 

 1.4.1.3 voor een tweede paspoort €   51,05 

Zakenpaspoort 1.4.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal 

bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 

1.4.1 (zakenpaspoort) 

 

 

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

ouder is 

€   66,95 

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

van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

€   51.05 

Faciliteitenpas-

poort 

1.4.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een 

persoon die op grond van de Wet betreffende de positie van 

Molukkers als Nederlander wordt behandeld  

 

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

ouder is 

€   66,95 

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

van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

€   51.05 

Vluchteling of 

vreemdeling 

1.4.4 Tot het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen of 

een reisdocument voor vreemdelingen 

€   51.05 

NIK 1.4.5 tot het verstrekken van een Nederlandse Identiteitskaart (NIK)  

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

ouder is 

€   52,95 

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

van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

€   28,35  



 

 

 Raadsnummer   14R5999 
 

 

 

 

 

33 

Spoedlevering 1.4.6 de tarieven als genoemd in de onderdelen 1.4.1 tot en met 1.4.5 

worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 

€   47.05 

 

Hoofdstuk 5  Rijbewijzen 

 

 1.5 het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag 

 

 1.5.1 tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs €    38,45 

 1.5.2 tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register 

Rijbewijzen 

 

€  4,05 

 1.5.3 tot het afgeven van een rijbewijs, indien aan de aanvrager reeds 

een rijbewijs werd verstrekt, welk rijbewijs bij de aanvraag niet 

kan worden overgelegd de ter zake verschuldigde leges, verhoogd 

met 

 

 

 

€  24,50 

spoedlevering 1.5.4 Het tarief genoemd in onderdeel 1.5.1 wordt bij een spoedlevering 

vermeerderd met: 

 

€ 35,- 

 1.5.5 In behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van een 

eigen verklaring (toeslag exclusief aanschafkosten EV CBR) 

€      2,50 

 

Hoofdstuk 6  Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen 

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan: één of meer gegevens omtrent 

één persoon waarvoor de basisregistratie personen moet worden geraadpleegd. Hieronder zijn begrepen de 

administraties als bedoeld in de Wet basisregistratie personen 

 1.6.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag 

 

 1.6.1.1 tot het verstrekken van gegevens op schriftelijk verzoek (post, e-

mail en fax) per verstrekking 

 

€  13,- 

 1.6.1.2 tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van 

gegevens gedurende de periode van één jaar: 

 

 1.6.1.2.1 voor 100 verstrekkingen €  1.068,- 

 1.6.1.2.2 voor 200 verstrekkingen €  2.114,- 

 1.6.1.2.3 voor 500 verstrekkingen €  5.213,- 

 1.6.1.2.4 voor 1.000 verstrekkingen €  9.557,- 

 1.6.1.2.5 voor 5.000 verstrekkingen €  46.244- 

 1.6.1.3 tot het verstrekken van gegevens uit de  

basisregistratie voor 2.500 inlichtingen of minder 

 

€  201,- 

  elk volgend honderdtal of gedeelte daarvan 

vermeerderd met een bedrag van  

voor het langs geautomatiseerde wijze produceren van de 

gegevens dan wel het middels beeldschermen raadplegen van 

deze gegevens 

 

€  8,- 

€  1.044,- 

 1.6.2 Voor zover in de wetgeving elders niet nadrukkelijk anders is  
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bepaald, bedraagt het tarief voor het op verzoek doornemen van 

de basisregistratie personen, voor ieder daaraan besteed kwartier 

 

 

€  10,75 

 1.6.3 In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van 

het Besluit gemeentelijke basisadministratie per-

soonsgegevens/Basisregistratie personen 

 

 

 

 

€  7,50 

Uittreksel/ver-

klaring uit 

basisadmini-

stratie  

1.6.4 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van 

een uittreksel uit / verklaring ontleend aan de basisregistratie 

personen, a. via DigiD: 

b. niet via DigiD 

 

 

€  10,50 

€    13,- 

 

Hoofdstuk 7  Verstrekkingen uit het kiezersregister 

 

Kiezersregister 1.7 Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van inlichtingen c.q. een uittreksel uit de gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens betreffende de registratie 

als kiezer, bedoeld in artikel D4 van de Kieswet, a. via DigiD: 

b. niet via DigiD 

 

 

 

€  10,50 

€    13,- 

 

Hoofdstuk 8  Overige producten burgerzaken 

 

 1.8 Het tarief bedraagt voor  

Verklaring 

omtrent gedrag 

1.8.1 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van 

een verklaring omtrent gedrag 

 

€  30,05 

Legalisatie 1.8.2 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van 

een legalisatie van een handtekening 

 

€    10,50 

Bewijs van ‘in 

leven zijn’ 

1.8.3 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van 

een bewijs van ‘in leven zijn’, a. via digiD: 

b. niet via DigiD: 

       

€    10,50 

€    13,- 

RNI 1.8.4 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van 

een uittreksel uit / verklaring ontleend aan het Register Niet-

Ingezetenen 

€    18,- 

Stadspas  
 

1.8.5 het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van 

een stadspas 
 

 1.8.5.1 Aan een niet-ingezetene van de gemeente Eindhoven, a. via DigiD 

b. niet via DigiD  

€    5,- 

€    7,50 

 1.8.5.2 Voor vervanging van een verleende pas (ingezetene en niet-
ingezetene) van de gemeente Eindhoven, a. via DigiD 

b. niet via DigiD 

€    5,- 

€    7,50 

 

Hoofdstuk 9  Gemeentearchief 
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 1.9 Het tarief bedraagt voor het doen van nasporing, ongeacht het 

resultaat, in de in het gemeentearchief berustende stukken door 

een ambtenaar van het gemeentearchief, per kwartier of gedeelte 

daarvan 

 

 

 

€  7,10 

 

Hoofdstuk 10 Gemeentegarantie 

 

 1.10 Het in behandeling nemen van een aanvraag tot het instemmen 

met het wijzigen of omzetten van een door de gemeente 

gegarandeerde hypothecaire geldlening 

 

 
€     78,- 

 

Hoofdstuk 11  Winkeltijdenwet 

 

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

een incidenteel verkrijgen van een ontheffing ingevolge de 

Winkeltijdenwet bedraagt: 

€445,- 

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

het verkrijgen van een ontheffing openingstijden ingevolge de 

toebedeling zondagopenstelling i.h.k.v. de Winkeltijdenwet 

bedraagt: 

€7845,- 

 

Hoofdstuk 12  Telecommunicatie    

 

Instemmingsb

esluit Tele-

communicatie-

wet 

1.12.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een melding tot 

het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en werk-

wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 

5.4 eerste lid, van de Telecommunicatiewet bedraagt: 

 

  - voor tracés tot en met 250 meter €  200,- 

  - voor tracés vanaf 251 meter €  801,- 

 1.12.2 een basisbedrag per strekkende meter €  1,59 

 1.12.3 Het tarief bedoeld in de onderdelen 1.12.1 en 1.12.2 wordt 

verminderd met 50%, indien  

a. een melding wordt ingetrokken, voordat hierop een beslissing 

is genomen 

b. een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld 

 

 1.12.4 In afwijking van de onderdelen 1.12.1 en 1.12.2 bedraagt het 

tarief voor het in behandeling nemen van een na aanvang of 

gereedkomen van de aanleg, instandhouding of verwijdering 

van kabels ingediende melding in verband met het verkrijgen 

van instemming; 150% van de leges, zoals deze op grond van die 

onderdelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende 

melding. 
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Hoofdstuk 12a    Overige kabels en leidingen 

 

Vergunning 

kabels en 

leidingen 

1.12.a.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

een vergunning voor het aanleggen, onderhouden, verleggen of 

verwijderen van kabels of leidingen als bedoeld in artikel 3.2 van 

de Verordening Kabels en Leidingen gemeente Eindhoven 2010, 

bedraagt: 

 

  - voor tracés tot en met 250 meter €  200,- 

  - voor tracés vanaf 251 meter €  801,- 

 1.12.a.2 een basisbedrag per strekkende meter €  1,59 

 1.12.a.3 Het tarief bedoeld in de onderdelen 1.12a.1 en 1.12a.2 wordt 

verminderd met 50%, indien: 

a.   op een aanvraag afwijzend wordt beschikt 

b.   een aanvraag wordt ingetrokken, voordat hierop een        

beslissing is genomen 

c.   een aanvraag buiten behandeling wordt gesteld 

 

 1.12.a.4 In afwijking van de onderdelen 1.12a.1 en 1.12a.2 bedraagt het 

tarief voor het in behandeling nemen van een na aanvang of 

gereedkomen van de aanleg, onderhoud, verlegging of 

verwijdering van kabels of leidingen ingediende aanvraag om 

een vergunning; 150% van de leges, zoals deze op grond van die 

onderdelen geheven zouden zijn bij een vooraf ingediende 

aanvraag. 

 

   

Hoofdstuk 13       Verkeer en vervoer 

 

Gehandicapten

parkeerkaart 

1.13.1 Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag 

tot het verkrijgen van: 

 

 1.13.1.1 een Gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in hoofdstuk IV 

(landelijk) van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 

wegverkeer (BABW, Stb. 1990, 460) 

 

 

€  111,- 

 1.13.1.2 een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 87 

(gemeentelijk) van het Reglement verkeersregels en verkeers-

tekens 1990 (RVV 1990, Stb. 1990, 459) 

 

 

€  111,- 

 1.13.1.3 een ontheffing van het verbod tot het plaatsen van een fiets in de 

binnenstad ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels 

en verkeerstekens 1990 

 

 

€  111,- 

 1.13.1.4 een wijziging of duplicaat van de onder 1.13.1 bedoelde gehan-

dicaptenparkeerkaart respectievelijk ontheffing: 

 

€  111,- 

 1.13.1.5 a. de aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 1.13.1 wordt 

ingetrokken, voordat hierop een beslissing is genomen; 

b. op een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 1.13.1 

afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 80% (a) 
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respectievelijk 60% (b) van de geheven leges verleend 

 1.13.1.6 Medische keuring t.b.v. GPK tijdens spreekuur €       65,- 

 1.13.1.7 Medische keuring t.b.v. GPK aan huis €     165,- 

 1.13.1.8 Zonder tijdige afmelding niet aanwezig voor afspraak medische 

keuring t.b.v. GPK, spreekuur of aan huis  

€       65,- 

Ontheffing bij-

zonder vervoer 

1.13.2.1 een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover 

noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van 

bijzondere transporten 

 

 

 

€  45,- 

 1.13.2.2 een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het 

Voertuigreglement (Stb, 1994, 450) 

€  84,- 

Ontheffing 

inrijverbod e.d. 

1.13.2.3 een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement 

verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) anders dan 

bedoeld in onderdeel 1.13.2.1 

Voor een ontheffing voor één dag wordt slechts 50% van de leges 

in rekening gebracht.  

 

 

€  84,- 

Ontheffing 

gebruik 

busbaan en 

busstrook 

1.13.2.4 een ontheffing voor het gebruik van een busbaan / busstrook als 

bedoeld in artikel 81 Reglement verkeersregels en verkeerstekens 

1990 

 

 

€  84,- 

Aanstelling 

verkeersregelaa

rs 

 

1.13.2.5. voor het in ontvangst nemen van een aanvraag tot het verkrijgen 

van Een aanstellingsbesluit met bijbehorende aanstellingspas 

bedraagt het tarief: 

indien de aanvraag minder dan 5 aanstellingen bedraagt 

indien de aanvraag 6-20 aanstellingen bedraagt 

indien de aanvraag 21-50 aanstelling bedraagt 

indien de aanvraag meer dan 50 aanstellingen bedraagt  

 

 

 

€    99,- 

€  198,- 

€  297,- 

€  396,- 

Vervoervergun

ningen 

1.13.3 een vergunning als bedoeld in artikel 11 van de Wet 

personenvervoer dan wel een verlenging, overdracht of wijziging 

van die vergunning op verzoek van de vergunninghouder 

 

 

€  8,50  

Milieuzone 1.13.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 

artikel 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 

1990, om toegang te hebben tot de milieuzone: 

 

 1.13.4.1 Dagontheffing (per kenteken max. 12 per kalenderjaar)  €    27,- 

 

 

1.13.4.2 Tijdelijke ontheffing (per kenteken, bij aantoonbare aanschaf van 

een voertuig dat aan toegangeisen van de milieuzone voldoet, 

gedurende de levertijd) 

€    27,- 
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 1.13.4.3 Hardheidsclausule (ontheffing voor één kenteken met een  

geldigheidsduur van meer dan 3 maanden en maximaal één 

kalenderjaar)  

€    159,- 

Vergunning 
wielerwedstrij-
den e.d. 

1.13.5.1 een vergunning voor het houden van wedstrijden met voertuigen 
ingevolge artikel 24 van de Wegenverkeerswet 

 
€  738,-  

 1.13.5.2 Indien een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld 
onder 1.13.5.1, intrekt terwijl deze reeds in ontvangst is genomen 
door de gemeente, wordt 20% van het tarief van de op grond van 
die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges 
in rekening gebracht. 

 
 
 

  b. op een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 
1.13.5.1 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van 
de geheven leges verleend van 
Een bedrag minder dan € 100,- wordt niet teruggegeven 

 
 
              15% 
 

 

Hoofdstuk 14 Gebruik openbare grond   

 

 1.14 een vergunning ingevolge artikel 2.1.5.1, van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Eindhoven voor het in, op, boven of over 

de weg aanbrengen of hebben van voorwerpen, indien het betreft 

 

 1.14.1 Vervallen  

 1.14.2 Vervallen   

 1.14.3 een benzinestation €   2.785,- 

 1.14.4 bouwschuttingen e.d.: 

klasse A: 

klasse B: 

klasse C: 

klasse D: 

Bovenstaande klassen zijn nader gedefinieerd in Algemene 

Plaatselijke Verordening. 

 

€   13.866,- 

€   6.933,- 

€   1.156,- 

Vervallen 

 1.14.5 overige objecten, mobiele kraan hoogwerker e.d. €  310,- 

 1.14.6 Parapluvergunning mobiele kraan/hoogwerker €    4.556- 

 1.14.7 Flitsvergunning mobiele kraan/hoogwerker €    172,- 

 

Hoofdstuk 14a  Bouwhinder   

 

 1.14a Voor een ontheffing voor het verbod op het veroorzaken van 

bouwhinder, afdeling 8.1 Bouwbesluit 2012 bedraagt het tarief:  

 

Ernstige 

bouwhinder 

1.14a.1 voor het in werking hebben van toestellen, installaties of 

apparaten voor bouw-, sloop- en onderhoudswerkzaamheden 

waarbij niet wordt voldaan aan de in artikel 8.4 en 8.4a van het 

bouwbesluit 2012 genoemde geluids- en/of trillingsnormen 

€  23.664,- 

 1.14a.2 Indien de ontheffing betrekking heeft op het verrichten van 

werkzaamheden op werkdagen tussen 19:00 en 07:00 uur en op 

€  1.160,-.   
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zaterdag, zondag of feestdagen waarbij wel wordt voldaan aan de 

in artikel 8.4 en 8.4a van het bouwbesluit 2012 genoemde geluids- 

en/of trillingsnormen 

 

Hoofdstuk 15  Diversen 

 

Collecte- 

Vergunning  

1.15.1.1 een inzamel- of collectevergunning als bedoeld in artikel 5.2.1 

respectievelijk 5.2.1.a van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Eindhoven 

 

 

€  145,- 

 1.15.1.2 indien:  

  a. een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld onder 

1.15.1, intrekt terwijl deze reeds in ontvangst is genomen door de 

gemeente, wordt 20% van het tarief van de op grond van die 

onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in 

rekening gebracht. 

 

 

 

  b. op een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 1.15.1 

afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek teruggaaf van de ge-

heven leges verleend van 

 

 

       15% 

Inregelen en 

verzegelen 

mu-

ziekbegrenzer  

1.15.2 Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag 

tot het opnieuw inregelen van een muziekbegrenzer teneinde 

deze te laten voldoen aan de in de muziekvergunning gestelde 

voorwaarden 

 

 

€ 184,- 

Gemeentelijk 

beperkingenre

gister 

1.15.3 Voor het in behandeling nemen van een tot het verstrekken van 

een afschrift of uittreksel, als bedoeld in artikel 9 van de Wet 

kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

€    16,75 
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Titel 2 

 

Dienstverleningvallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 

 

Hoofdstuk 1  Begripsomschrijvingen 

 

2.1.1  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:  

2.1.1.1 aanlegkosten:  

 de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste 

lid, van de 'Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van 

werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)', of voor zover 

deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting 

inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk 

door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten 

verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten 

worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de aanvraag 

betrekking heeft;  

2.1.1.2 bouwkosten:  

 de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1, eerste 

lid, van de 'Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van 

werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012)', of voor zover 

deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, inclusief omzetbelasting, 

bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad 

laatstelijk is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen geheel of 

gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder 

bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer 

zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk 

waarop de aanvraag betrekking heeft;  

2.1.1.3 sloopkosten:  

 de aannemingssom inclusief omzetbelasting,, bedoeld in paragraaf 1, eerste 

lid, van 'Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van 

werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV 2012), of voor zover 

deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de omzetbelasting 

inbegrepen. Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid 

geschiedt wordt in deze titel onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan 

een derde in het economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het 

slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft;  

2.1.1.4 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.  

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven, 

hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.  

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

omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het 

toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben  
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dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

2.1.4 Gecertificeerde Bouwbesluitgegevens: Met gecertificeerde 

Bouwbesluitgegevens wordt een volledige Bouwbesluittoets bedoeld die is 

ingediend conform de landelijke erkenningregeling  

 

Hoofdstuk 2   Conceptaanvraag 

 

2.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een conceptaanvraag:  

2.2.1 in verband met het verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project 

in het kader van de Wabo vergunbaar is bedraagt per toets: €325,--       

 

Hoofdstuk 3   Omgevingsvergunning 

 

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

om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de 

verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen 

waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de 

aanvraag betrekking heeft, berekend naar de tarieven en 

overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze 

titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling 

of andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.  

2.3.1 Bouwactiviteiten  

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de 

Wabo, bedraagt het tarief:  

2.3.1.1.1 indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen: € 316,- 

2.3.1.1.1a indien de bouwkosten minder dan € 5.000,- bedragen en de 

bouwactiviteit wordt niet in uitvoering gebracht door weigering: 

€ 288,- 

2.3.1.1.2  indien de bouwkosten € 5.000,- tot  € 50.000,- bedragen en valt onder de 

in de crisis en herstelwet genoemde categorieën: 

€ 523,- 

2.3.1.1.2a indien de bouwkosten € 5.000,- tot  € 50.000,- bedragen en valt onder de 

in de crisis en herstelwet genoemde categorieën en de bouwactiviteit 

kan niet in uitvoering worden gebracht vanwege het negatieve besluit: 

€ 360,- 

2.3.1.1.2b indien de bouwkosten € 5.000,- tot  € 50.000,- bedragen: € 654,- 

2.3.1.1.2c indien de bouwkosten € 5.000,- tot  € 50.000,- bedragen en de 

bouwactiviteit kan niet in uitvoering worden gebracht vanwege het 

negatieve besluit: 

€ 491,- 

2.3.1.1.3 indien de bouwkosten € 50.000,- tot  € 100.000,- bedragen: € 2.683,- 

2.3.1.1.4 indien de bouwkosten € 100.000,- tot  € 400.000,- bedragen: € 7.740,- 

2.3.1.1.5 indien de bouwkosten € 400.000,- tot  € 1.000.000,- bedragen: € 13.830,- 

2.3.1.1.6 indien de bouwkosten € 1.000.000,- tot  € 2.000.000,- bedragen: €21.617 ,- 

2.3.1.1.7 indien de bouwkosten € 2.000.000,- of meer bedragen meer bedragen: 1,94 % 

over de 
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bouwkos-

ten, met 

een max. 

van 

€ 500.000,

- 

 Extra welstandstoets  

2.3.1.2a Indien de bouwkosten tot €50.000,- bedragen toetsing door welstand 

door gewijzigd bouwplan   €333,- 

2.3.1.2aa Indien de bouwkosten €50.000,- of meer bedragen toetsing door 

welstand door gewijzigd bouwplan   €666,- 

   

 Extra bestemmingsplantoets  

2.3.1.2.b Indien de bouwkosten tot  €50.000,- bedragen toetsing aan 

bestemmingsplan door gewijzigd bouwplan    €333,- 

 

2  2.3.1.2.bb 

Indien de bouwkosten €50.000,- of meer bedragen toetsing  aan 

bestemmingsplan door gewijzigd bouwplan    €666,- 

2.3.1.2.c Indien deze wijziging (2.3.1.2a en 2.3.1.2b) wordt gedaan na start bouw 

voor plan <€50.000,- geeft dit een aanvullende toeslag van    €134,- 

 

2  2.3.1.2.cc 

Indien deze wijziging (2.3.1.2aa en 2.3.1.2.bb) wordt gedaan na start 

bouw  voor plan >€50.000,- geeft dit een aanvullende toeslag van    €266,- 

 Verplicht advies agrarische commissie  

2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, 

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde 

aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig is en wordt 

beoordeeld, het bedrag dat daartoe door de agrarische commissie is 

vastgesteld  

 Achteraf ingediende aanvraag  

2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, 

indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt ingediend na 

aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit 150% van de leges, 

zoals deze op grond van die onderdelen geheven zouden zijn bij een 

vooraf ingediende aanvraag.  

2.3.1.5 Beoordeling aanvullende gegevens door indiening van niet complete 

aanvraag met bouwkosten < €50.000,-    €134- 

2.3.1.5.a Beoordeling aanvullende gegevens door indiening van niet complete 

aanvraag met bouwkosten> €50.000,-    €266,- 

2.3.1.6 Adviezen  

 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief 

voor aanvragen met bouwkosten <€50.000,-, indien krachtens wettelijk 

voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een advies 

groen, water, verkeer stedenbouw of leefbaarheid  nodig is en wordt 

beoordeeld, het bedrag dat daartoe is vastgesteld, te weten    €266,- 
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2.3.1.6.a Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief 

voor aanvragen met bouwkosten >€50.000,-, indien krachtens wettelijk 

voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een aanvullend 

advies   nodig is en wordt beoordeeld, het bedrag dat daartoe is 

vastgesteld, te weten €532,-- 

2.3.1.7 Toeslag gewijzigde constructieve berekeningen  

 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief, 

indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde 

aanvraag een gewijzigd advies constructieve veiligheid  nodig is omdat 

gewijzigde berekeningen zijn ingediend en deze berekeningen worden 

beoordeeld, het bedrag dat daartoe  is vastgesteld wordt berekend op 

basis van nacalculatie per uur, te weten 

  

 

 

 

 €134,-  

   

2.3.1.8 Toeslag voor extra service  

 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 kan de aanvrager 

verzoeken om extra service en bedraagt het tarief, 

  €134,-  

  per uur  

2.3.1.9 Toeslag niet digitale aanvraag  

 Inscannen van tekeningen    €66,- 

2.3.1.10 Verlenging  vergunning  

 

2.3.1.10 

Verlenging van vergunning in afwijking van artikel 2.33, tweede lid 

onder a uit de WABO met bouwkosten <50.000,-    €266,- 

2.3.1.10a Verlenging van vergunning in afwijking van artikel 2.33, tweede lid 

onder a uit de WABO met bouwkosten >50.000,-    €532,- 

 

2.3.1.11 

Toeslag aanvullende adviezen na vergunningverlening 

 

2.3.1.11 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief 

voor aanvragen met bouwkosten <€50.000,-, indien krachtens wettelijk 

voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een aanvullend 

advies nodig is en wordt beoordeeld, het bedrag dat daartoe  is 

vastgesteld, te weten    €266,- 

2.3.1.11a Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief 

voor aanvragen met bouwkosten >€50.000,-, indien krachtens wettelijk 

voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een aanvullend 

advies nodig is en wordt beoordeeld, het bedrag dat daartoe  is 

vastgesteld, te weten    €532,- 

2.3.2 Aanlegactiviteiten  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de 

Wabo, bedraagt het tarief: € 2.093,- 

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik   

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo 

bedraagt het tarief: 

 

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt € 1.746,- 
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toegepast (binnenplanse afwijking): 

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, 3.3 en 3.5 van de Wabo 

wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking en aanhoudingsplicht): € 1.746,- 

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

toegepast (buitenplanse afwijking), waarbij de gemeente de ruimtelijke 

onderbouwing opstelt: € 9.660,- 

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

toegepast (buitenplanse afwijking), waarbij de aanvraag reeds is 

voorzien van  de ruimtelijke onderbouwing: € 4.145,- 

2.3.3.5 indien artikel 2.12, tweede lid, 3.3 en 3.5 van de Wabo wordt toegepast 

(tijdelijke afwijking en aanhoudingsplicht): € 1.746,- 

2.3.3.6 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van exploitatieplan): € 1.746,- 

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de 

activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, 

derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, 

onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van provinciale 

regelgeving): € 1.746,- 

2.3.3.8 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de 

activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, 

derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste lid, 

onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van nationale 

regelgeving): € 1.746,- 

2.3.3.9 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt toegepast 

(afwijking van voorbereidingsbesluit): € 1.746,- 

2.3.3.10 Vervallen  

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een 

bouwactiviteit  

 Niet van toepassing  

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 

brandveiligheid  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, 

bedraagt het tarief voor bouwwerken en inrichtingen met een 

gebruiksoppervlakte van:  

 - cat. 1 t/m 100 m² € 1.386,- 

 - cat. 2 van meer dan 100 m2 t/m500 m2 € 2.773,- 

 - cat. 3 van meer dan 500 m2 t/m 2.000 m² € 3.698,- 

 - cat. 4 van meer dan 2.000 m2 t/m 5.000 m² € 4.622,- 

 - cat. 5 van meer dan 5.000 m2 t/m 50.000 m2 € 6.008,- 

 - cat. 6 van meer dan 50.000 m2 € 6.933,-  

2.3.5.1 indien een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in 

onderdeel 2.3.5 betrekking heeft op het tijdelijk gebruik van een 
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bouwwerk ten behoeve van een evenement (gebruiksduur maximaal 4 

weken); 25% van het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5 

2.3.5.2 indien een aanvraag om een omgevingsvergunning als bedoeld in 

onderdeel 2.3.5 betrekking heeft op een vergunning tot wijziging dan 

wel uitbreiding van een vergunning als bedoeld in onderdeel 2.3.5 be-

draagt het legestarief indien het betreft: 

 

 a. uitbreiding van de inrichting: 

het legestarief vermeld in onderdeel 2.3.5, met dien verstande dat het 

tarief uitsluitend wordt berekend over de oppervlakte van de uitbreiding 

 

 b. herindeling, interne verbouwing of gewijzigd gebruik van de gehele 

inrichting of een gedeelte van de inrichting: het tarief vermeld in onder-

deel 2.3.5, met dien verstande dat het tarief uitsluitend wordt berekend 

over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte 

 

2.3.5.3 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning 

als bedoeld in onderdeel 2.3.5 wordt ingediend op basis van een 

schriftelijke aanschrijving, dan zijn géén leges verschuldigd wanneer 

deze vergunningaanvraag niet leidt tot het verlenen van deze 

vergunning. 

 

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 

dorpsgezichten  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f,  h, of artikel 

2.2, eerste lid onder b van de Wabo, bedraagt het tarief:  

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f,  h, of artikel 

2.2, eerste lid onder b van de Wabo, en de bouwkosten zijn kleiner dan 

€100.000, -bedraagt het tarief: 

     

€1.230,- 

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f,  h, of artikel 

2.2, eerste lid onder b van de Wabo, en de bouwkosten zijn groter dan 

€100.000, -en kleiner dan €1.000.000,- bedraagt het tarief: 

€   

€4.535,- 

2.3.6.3 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f,  h, of artikel 

2.2, eerste lid onder b van de Wabo, en de bouwkosten zijn groter dan 

€1.000.000, -bedraagt het tarief: €10.461,- 

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

dorpsgezicht € 1.396,- 

2.3.8 

 

Vervallen 

 

2.3.9 Uitweg/inrit  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik van een 

uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale 

               

€1.220,- 
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verordening of artikel 2.1.5.3 van de Algemene plaatselijke verordening 

Eindhoven een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 

2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

2.3.10 Kappen  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een 

bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.3.2 van de Algemene 

plaatselijke verordening Eindhoven een vergunning of ontheffing is 

vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de 

Wabo, bedraagt het tarief:  

 Bij kap in particuliere tuin bij woning, per aanvraag: € 106,- 

 Bij kap om ‘groene’ reden (zonder compensatieplicht), per boom: 

Met een maximum van:  

  € 106,- 

€1.060,- 

 Bij kap om ‘rode’ reden (met compensatieplicht), voor minder dan 10 

bomen, per boom: € 265,- 

 Bij kap om ‘rode’ reden (met compensatieplicht), voor 10 bomen of 

meer, per boom: 

Met een maximum van: 

€ 473,- 

€9.460,- 

2.3.11 Opslag van roerende zaken  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de provincie 

of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale 

verordening of de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of 

ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: €180,- 

2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende zaken, 

bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo: €180,- 

2.3.11.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde of 

gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar 

roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 

onder k, van de Wabo: €180,- 

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 

1998 € 525,- 

2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk kunnen zijn 

voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor 

de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van de 

Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: €358,- 

2.3.12.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

het realiseren van projecten of andere handelingen met gevolgen voor 

habitats en soorten in een door de minister van Landbouw, Natuur en 

Voedselkwaliteit aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste 

lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 €358,- 

2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet  
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 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- 

en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief €365,- 

2.3.14 Andere activiteiten  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de 

voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of 

handeling: 

€640,- 

2.3.14.1 Vervallen  

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke verordening 

of waterschapsverordening aangewezen categorie activiteiten die van 

invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 

2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

€640,- 

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee 

fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, 

bedraagt het tarief: 

 

2.3.15.1 voor het in ontvangst nemen van de aanvraag voor een beschikking met 

betrekking tot de eerste fase:  

50% van het totaalbedrag dat aan leges verschuldigd zal zijn voor de 

behandeling van de totale aanvraag; 

 

2.3.15.2 voor het in ontvangst nemen van de aanvraag voor een beschikking met 

betrekking tot de tweede fase:  

het totaalbedrag dat aan leges verschuldigd zal zijn voor de behandeling 

van de totale aanvraag, verminderd met de leges bedoeld onder 

onderdeel 2.3.15.1 

 

2.3.16 Beoordeling bodemrapport  

 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift 

voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport wordt 

beoordeeld: 

 

2.3.16.1  voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport € 536- 

2.3.16.2  voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport € 536- 

2.3.16.3 Het tarief voor het in ontvangst nemen van een aanvraag tot het 

toestaan tot het geheel of gedeeltelijk afwijken van de plicht tot het 

indienen van een onderzoeksrapport als bedoeld in artikel artikel 2.4, 

onder d, van de Regeling omgevingsrecht 

€ 161,- 

2.3.17 Advies  

 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wettelijk 

voorschrift aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet 

uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op de 

aanvraag om een omgevingsvergunning, het bedrag dat daartoe door 
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het betreffende bestuursorgaan of instantie is vastgesteld. 

2.3.18 Verklaring van geen bedenkingen  

2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of algemene 

maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een verklaring van 

geen bedenkingen moet afgeven voordat de omgevingsvergunning kan 

worden verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de Wabo:  

 

2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen moet 

afgeven: 

€ 515,- 

2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen 

moet afgeven, het bedrag dat daartoe door het betreffende 

bestuursorgaan is vastgesteld. 

 

2.3.19 Openbare kennisgeving 
 

2.3.20 Hogere grenswaarde  

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op 

een bouwwerk ten aanzien waarvan een hogere grenswaarde procedure 

dient plaats  te vinden bedraagt het tarief: 

€ 2.101,- 1.805,- 

2.3.21.1 Onverminderd het gestelde in Hoofdstuk  3 van Titel 2 van deze verordening 

wordt het tarief voor het in ontvangst nemen van een aanvraag verhoogd, 

indien de verstrekte gegevens ter beoordeling van de integriteit van de 

aanvraag onvoldoende zijn om deze in behandeling te kunnen nemen, met: 

€  204,- 

2.3.21.2 Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens 

voldoende  reden is tot het inwinnen van advies door het gemeentelijk 

bureau BIBOB ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag: 

€  2.451,- 

2.3.21.3 Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens 

voldoende  reden is tot het inwinnen van advies bij het landelijk bureau 

BIBOB ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag  

€  8.169,- 

2.3.21.4 Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens 

voldoende  reden is tot het inwinnen van advies bij het landelijk bureau 

BIBOB ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag, en waarbij het 

onderzoek leidt tot het beperken/weigeren van de vergunning: 

€  12.254,- 

2.3.21.5 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk 

bedraagt het tarief, indien het landelijk bureau BIBOB  advies moet 

uitbrengen over de aanvraag tevens het bedrag dat daartoe door het 

betreffende bestuursorgaan is vastgesteld, te weten: 

€  510,- 

 

Hoofdstuk 4  Vermindering en afwijking eerder ingediende aanvraag 

 

2.4.1 Vervallen.  

2.4.2 Indien een aanvraag tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op een activiteit, waarvoor reeds een vergunning is verleend, 

worden leges geheven volgens 2.3.1 over de bouwkosten van het deel waar de 

aanvraag betrekking op heeft. met dien verstande dat zij nimmer minder dan 
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€ 300,- zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de 

afwijking zodanig is dat naar de omstandigheden beoordeeld van een nieuwe 

aanvraag sprake is. Indien na weigering een gewijzigd plan wordt ingediend, 

kan niet tevens een verzoek om teruggaaf van leges worden gedaan. 

 

Hoofdstuk 5  Teruggaaf 

 

2.5.1 Vermindering als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning voor  

bouw- gebruiks- of aanlegactiviteiten, monument of kappen  

2.5.1.1 Indien een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 

project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, een 

monument of kappen, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5 2.3.6 2.3.9 

en 2.3.10 intrekt of niet in behandeling word genomen terwijl deze reeds in 

ontvangst is genomen door de gemeente, wordt 20% van het tarief van de op 

grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges in 

rekening gebracht.  

2.5.1.2 Indien  een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor een 

project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- of aanlegactiviteiten, een 

monument of kappen als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.5, 2.3.6 , 

2.3.9 en 2.3.10 intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de 

gemeente, wordt 85% van het tarief van de op grond van die onderdelen voor 

de betreffende activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht  

   

2.5.2  Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende omgevingsvergunning voor 

bouw- gebruiks-  of  aanlegactiviteiten, monument of kappen  

 Indien de gemeente een verleende omgevingsvergunning met bouwkosten 

lager dan €50.000,- voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit 

bouw- of aanlegactiviteiten, een monument  kappen, of uitwegen, als bedoeld 

in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.9 en 2.3.10 intrekt op aanvraag van de 

vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, 

mits deze aanvraag om intrekking  is ingediend binnen één jaar na verlening 

van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De 

teruggaaf bedraagt het verschil van de kosten besluit in uitvoering gebracht en 

besluit niet in uitvoering gebracht.  

 Indien de gemeente een verleende omgevingsvergunning met bouwkosten 

hoger dan €50.000,- voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit 

bouw- of aanlegactiviteiten, een monument  of kappen, als bedoeld in de 

onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6, 2.3.9 en 2.3.10 intrekt op aanvraag van de 

vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, 

mits deze aanvraag om intrekking  is ingediend binnen één jaar na verlening 

van de vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De 

teruggaaf bedraagt: 15 % 15% 

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

2.5.3  Vermindering als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning voor 

bouw- of aanlegactiviteiten, een monument of kappen  

2.5.3.1 Indien de gemeente een omgevingsvergunning voor een project met 

bouwkosten hoger dan €50.000,- dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit  bouw- 

of aanlegactiviteiten, een monument of kappen als bedoeld in de onderdelen 

2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 2.3.9 en 2.3.10 weigert, bestaat tot uiterlijk één jaar na 

dagtekening van het besluit aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. 

De vermindering bedraagt: 15% 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges.  

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede verstaan een 

vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is verleend bij 

rechterlijke uitspraak. 

 

   

2.5.4 Vermindering als gevolg van welstandsvrije gebiedenbij een aanvraag voor 

een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten  

2.5.4.1 Wanneer een aanvraag om omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen is 

gelegen in een welstandsvrij gebied wordt het tarief verminderd met  5 % 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 

verschuldigde leges.  

   

2.5.5 Vermindering als gevolg van gecertificeerde Bouwbesluitgegevens bij een 

aanvraag voor een omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten  

 Wanneer een wordt ingediend volgens een toepasbare landelijke 

erkenningsregeling met betrekking tot de gecertificeerde bouwbesluittoets 

worden de uren maal het uurtarief in mindering gebracht welke worden 

besteed aan de toetsing bouwbesluit  

   

2.5.6 Minimumbedrag voor teruggaaf  

 Een bedrag minder dan € 300,- wordt niet teruggegeven.  

   

2.5.7 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen bedenkingen  

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

geen teruggaaf verleend. 

 

 

Hoofdstuk 6  

vervallen 

 

Hoofdstuk 7  

vervallen 

 

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen/herzieningen 



 

 

 Raadsnummer   14R5999 
 

 

 

 

 

51 

 

2.8.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 

omgevingsvergunning wordt verhoogd indien hiervoor een herziening van het 

bestemmingsplan als bedoeld in  artikel 3.1, eerste lid , onder a, van de Wet 

ruimtelijke ordening, noodzakelijk is, met :  

2.8.1.1 Bij gemeentelijk opstellen van het bestemmingsplan €6.304,- 

2.8.1.2 Bij indiening herziening bestemmingsplan conform ‘Handboek 

Bestemmingsplannen’ €4.202,- 

2.8.2 Het tarief voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om 

omgevingsvergunning wordt verhoogd indien hiervoor een uitwerkingsplan, 

danwel wijzigingsplan als bedoeld in artikel 3.6 van de Wet ruimtelijke 

ordening, noodzakelijk is, met:  

2.8.2.1 Bij gemeentelijk opstellen van het uitwerkingsplan, danwel wijzigingsplan, €4.202,- 

2.8.2.2 Bij indienen uitwerkingsplan, danwel wijzigingsplan conform ‘Handboek 

Bestemmingsplannen’ €.3.182,- 

2.8.3 Indien een herziening van het bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1 van 

de Wet ruimtelijke ordening noodzakelijk is voor een ontwikkeling en er geen 

aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, zijn de kosten:  

2.8.3.1 Bij gemeentelijk opstellen van het bestemmingsplan, €6.304,- 

2.8.3.2 Bij indiening herziening bestemmingsplan conform ‘Handboek 

Bestemmingsplannen’ 

 

€4.202,- 

2.8.4 Indien een uitwerkingsplan, danwel wijzigingsplan, als bedoeld in artikel 3.6 

van de Wet ruimtelijke ordening noodzakelijk is voor een ontwikkeling en er 

geen aanvraag omgevingsvergunning wordt ingediend, zijn de kosten:  

2.8.4.1 Bij gemeentelijk opstellen van het uitwerkingsplan, danwel wijzigingsplan, €4.202,- 

2.8.4.2 Bij indienen uitwerkingsplan, danwel wijzigingsplan conform ‘Handboek 

Bestemmingsplannen’ 

€3.182,- 

 

 

Hoofdstuk 9 Sloopvergunning 

 

2.9.1   

Slopen 

planologisch 

of 

monument 

Een aanvraag tot het verkrijgen van een sloopvergunning, als bedoeld in art 

2.1 en 2.2 van de WABO voor het geheel of gedeeltelijk slopen van 

bouwwerken waarbij een hoeveelheid sloopafval vrijkomt van: 

10 m3 t/m 20 m3 

21 m3 t/m 50 m3 

51 m3 t/m 100 m3 

101 m3 t/m 500 m3 

meer dan 500 m3 

 

 

 

€ 81,- 

€ 243,- 

€ 727 

€ 1458,- 

€ 2.898,- 

 

 

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking en overigen 
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2.10 Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om een 

andere, in deze titel niet benoemde beschikking:  € 300,- 

 Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van:  

2.10.1.1 een verzoek om het ter inzage verstrekken van een bouwplandossier van een 

voltooid bouwwerk uit het bouwplannenarchief en/of microfiches, ongeacht 

het resultaat, per verzoek 

 

 

€ 28,- 

2.10.1.2 Indien op verzoek een kopie moet worden verstrekt, bedraagt het tarief per 

besluit en/of rapport: 

€ 5,- 

2.10.1.3 Indien op verzoek een kopie moet worden verstrekt, bedraagt het tarief per 

tekening: 

€ 15,- 

2.10.1.4 Vervallen  

2.10.1.5 Vervallen  

2.10.2 indien bij het raadplegen van een bouwplandossier op verzoek informatie 

wordt verstrekt door een technisch ambtenaar wordt het onder 2.10.1 

genoemde tarief verhoogd met per kwartier of gedeelte daarvan 

 

 

€ 34,- 
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Titel 3  

Hoofdstuk 1           Horeca 

 

 Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag om:  

 3.1.1 een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid van de Drank- en 

Horecawet 

 

€  1.182,- 

 3.1.2 een wijziging van de vergunning als bedoeld in 3.1.1  €  731,- 

 3.1.2.1 een wijziging van de leidinggevende als bedoeld in 3.1.1   €  507,- 

 3.1.2.2 een wijziging van de inrichtingseisen als bedoeld in 3.1.1 €  731,- 

 3.1.3 een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en 

Horecawet 

 

€  141,- 

Exploitatie- 

vergunning 

3.1.4 een vergunning ingevolge artikel 2.3.1.2 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Eindhoven 

 

€  901,- 

 3.1.4.1 een vergunning ingevolge artikel 2.3.1.2 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Eindhoven zijnde coffeeshop 

€     4.691,- 

 3.1.4.2 een vergunning ingevolge artikel 2.3.4.2  van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Eindhoven. 

 

€  4.691,- 

 3.1.5 een vergunning ingevolge artikel 2.3.1.2(a) van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Eindhoven 

 

€  731,- 

 3.1.6 vervallen  

 3.1.7. vervallen  

 3.1.8 Inmeten van terras en/of inrichtingseisen ten behoeve van een 

aanvraag  als bedoeld in artikel 3.1.1, 3.1.4, en/of 3.1.5  

€    338,- 

Ontheffing 

sluitingsuur 

3.1.9.1 een ontheffing van het tijdstip van sluiting van een voor het 

publiek toegankelijke inrichting, als bedoeld in artikel 2.3.1.4 van 

de Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 

 

 

€  619,- 

 3.1.9.2 een ontheffing als bedoeld in artikel 5.8.2 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Eindhoven.   

 

€  549,- 

 3.1.9.3 een wijziging van de leidinggevende als bedoeld in artikel 3.1.4.1  €    507,- 

 3.1.10 Beoordeling aanvullende gegevens door indiening van niet 

complete  aanvraag 

 

€    248,- 

Loketverkoop 3.1.11 Een vergunning ingevolge artikel 5.2.3d van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Eindhoven 

 

€    138,- 
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Hoofdstuk 2   Organiseren evenementen 

 

Hoofdstuk 3  Prostitutiebedrijven 

 3.3.1 Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag 

om een vergunning ingevolge artikel 3.2.1 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Eindhoven inzake de exploitatie van een 

seksinrichting of escortbedrijf: 

 

 

€  3.143,- 

 3.3.2 een wijziging van een bestaande vergunning als bedoeld onder 

3.3.1 zonder volledige toetsing 

 

€  1.123- 

 3.3.3 een geschiktheidverklaring voor een seksinrichting of 

escortbedrijf 

 

€  1.572- 

 3.3.4 Het tarief bedraagt voor het inmeten van inrichtingseisen ten 

behoeve van een aanvraag  als bedoeld in artikel 3.3.1 

€    331,- 

 3.3.5 Beoordeling aanvullende gegevens door indiening van niet 

complete  aanvraag 

€    272,- 

 

Hoofdstuk 4   Kansspelen   

  

  Het tarief bedraagt voor:   

Vergunning 

speelautomaat 

3.4.1.1 het in ontvangst nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van 

een aanwezigheidsvergunning voor een tijdvak van 12 maanden, 

als bedoeld in artikel 30b van de Wet op de kansspelen, is de 

aanvrager een vergoeding verschuldigd van: 

 

  a indien de vergunning voor één speelautomaat geldt € 57,- 

  b. indien der vergunning voor twee of meer speelautomaten 

geldt, vermeerderd met het product van het aantal 

speelautomaten waarvoor de vergunning geldt en een bedrag 

van 

€ 57,- 

 

€ 34,- 

 3.4.1.2 onderdeel 3.4.1.1 is van overeenkomstige toepassing, indien de 

vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden of 

 

 

 3.2 Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag 

om een vergunning ingevolge artikel 2.2.2 van de Algemene 

Plaatselijke Verordening Eindhoven voor het organiseren van een 

evenement: 

 

  -    meldingsplichtig evenement (vergunningsvrij) €    0,- 

  - categorie A: regulier evenement €  500,-- 

  - categorie B: evenementen met verhoogde aandacht €  2.500,-- 

  - categorie C: risico-evenementen €  25.000,-- 

  bovenstaande categorieën  zijn nader gedefinieerd in de bijlage  
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langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien 

verstande dat de in onderdeel 3.4.1.1 bedoelde bedragen naar 

evenredigheid van het verschil in looptijd van der vergunning 

verlaagd onderscheidenlijk verhoogd worden. 

 3.4.1.3 onderdeel 3.4.1.1 is van overeenkomstige toepassing, indien de 

vergunning geldt voor een tijdvak van meer dan vier jaar of voor 

onbepaalde tijd, met dien verstande dat voor de toepassing van 

3.4.1.1 in plaats van € 57,- een bedrag van €  228,- en in plaats van 

€ 34,- een bedrag van € 136,- geldt 

 

Loterijvergun-

ning 

3.4.2 een loterijvergunning ingevolge artikel 3 van de Wet op de 

kansspelen 

 

€  131,- 

Kienbijeen-

komst 

3.4.3 een jaarvergunning kienbijeenkomsten kalenderjaar  2012, artikel 

7c van de Wet op de kansspelen 

 

€  131,- 

 

 

3.4.3.1 Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag 

tot het  incidenteel verkrijgen van een vergunning van een 

kienbijeenkomst 

 

 

€   131,-  

 3.4.4 Beoordeling aanvullende gegevens door indiening van niet 

complete  aanvraag 

€  120,- 

 

Hoofdstuk 5  Teruggaaf  

 3.5.1 Indien een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld 

onder artikel 3.1 tot en met 3.4, intrekt en nog geen adviezen zijn 

uitgezet en/of geen inhoudelijke beoordeling heeft plaats 

gevonden  terwijl de aanvraag wel in behandeling is genomen 

door de gemeente, wordt 20% van het tarief van de op grond van 

die onderdelen voor de betreffende activiteit verschuldigde leges 

in rekening gebracht. 

 

 

 

 

  Indien een aanvrager zijn aanvraag om vergunning als bedoeld 

onder artikel 3.1 tot en met 3.4, intrekt terwijl deze reeds in 

behandeling is genomen door de gemeente, wordt 85% van het 

tarief van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 

activiteit verschuldigde leges in rekening gebracht 

 

 

 

  b. op een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 3.1 t/m 

3.4 afwijzend wordt beschikt, wordt op verzoek binnen een jaar na 

besluitvorming teruggaaf van de geheven leges verleend van 

15% 

 3.5.2 vervallen  

 3.6 Een bedrag minder dan € 100,- wordt niet teruggegeven.  
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Hoofdstuk 6  Huisvesting 

Huisvestings-

wet 

3.6 Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een 

aanvraag: 

 

Onttrekking 3.6.1 om een vergunning tot gehele of gedeeltelijke onttrekking van 

woonruimte aan de bestemming tot bewoning als bedoeld in 

artikel 30, eerste lid, onderdeel a van de Huisvestingswet 

 

 

€  1.406,-  

Samenvoeging 3.6.2 om een vergunning tot samenvoeging van woonruimte met ande-

re woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel b van 

de Huisvestingswet 

 

 

€  1.406,-  

Splitsing 3.6.3 om een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 van de 

Huisvestingswet 

 

€  1.406,-  

Leegstand 3.6.4 om een leegstandsvergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid 

van de Leegstandswet 

 

€    109,- 

Omzetting 3.6.5 om een omzettingsvergunning als bedoeld in artikel 30 eerste lid 

onderdeel c uit de Huisvestingswet 

€ 3.984,- 

 3.6.5.a Vooroverleg tbv een omzettingsvergunning als bedoeld in artikel 

30 eerste lid onderdeel c uit de Huisvestingwet 

€    1.250,- 

 3.6.6 het overschrijven van een verleende vergunning ingevolge de 

Regionale noodhuisvestingsverordening  

 

€     315,-  

 3.6.7 Teruggaaf  van vergunningen uit hoofdstuk 6 geschiedt als volgt; 

a. op een aanvraag om vergunning afwijzend wordt beschikt; 

b. een aanvraag om vergunning wordt ingetrokken, voordat 

hierop een beslissing is genomen; 

c. de vergunning wordt ingetrokken, omdat daarvan geen gebruik 

wordt gemaakt; 

wordt, tot uiterlijk één jaar na dagtekening van de afwijzing dan 

wel de intrekking van de aanvraag, op verzoek teruggaaf van de 

geheven leges verleend van 

 

 

 

 

15% 

 

Hoofdstuk 7  Brandbeveiligingsverordening    

 vervallen  

 

Hoofdstuk 8   In deze titel niet benoemde vergunning of ontheffing   

 3.8 Het tarief bedraagt voor het in ontvangst nemen van een aanvraag 

tot het verkrijgen van: 

 

Standplaatsver-

gunning 

3.8.1 een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3. van de 

Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven 

 

 3.8.1.1 een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3. van de 

Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven voor 1 dag 

€     245,- 
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 3.8.1.2 een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3. van de 

Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven voor meerdere 

dagen  

 

€     871,- 

 3.8.1.3 een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3. van de 

Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven voor meerdere 

dagen met een maatschappelijk doel 

€    218,- 

 3.8.1.3.a een standplaatsvergunning ingevolge artikel 5.2.3. van de 

Algemene Plaatselijke Verordening Eindhoven voor 1 dag met een 

maatschappelijk doel 

€    123,- 

Vergunning in-

zamelen afval-

stoffen 

3.8.2 een vergunning voor het inzamelen van afvalstoffen ingevolge 

artikel 4.2.2.5 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

Eindhoven (oud papier) 

€  381,- 

Wet Bibob 3.8.3. Het tarief voor het in ontvangst nemen van een aanvraag zoals 

bedoeld in deze verordening wordt verhoogd met: 

 

 3.8.3.1 Indien de bij de aanvraag verstrekte gegevens ter beoordeling van 

de integriteit van de aanvraag onvoldoende zijn om deze te 

beoordelen: 

€  168,-- 

 3.8.3.2 Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens 

voldoende  reden is voor het starten van een Bibob-onderzoek 

(bronnenonderzoek) door het gemeentelijk Cluster Bibob ter 

beoordeling van de integriteit van de aanvraag: 

€  2.016,-- 

 3.8.3.3 Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens 

voldoende  reden is tot het inwinnen van advies bij het Landelijk 

Bureau Bibob ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag  

€  6.720,-- 

 3.8.3.4 Indien er door de aard van de aanvraag en aangeleverde gegevens 

voldoende  reden is tot het inwinnen van advies bij het Landelijk 

Bureau Bibob ter beoordeling van de integriteit van de aanvraag, 

en waarbij het onderzoek leidt tot het beperken/weigeren van de 

vergunning: 

€  10.080-- 

 3.8.3.5 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien het Landelijk Bureau Bibob  

advies moet uitbrengen over de aanvraag tevens het bedrag dat 

daartoe door het betreffende bestuursorgaan is vastgesteld, te 

weten: 

€  500,-- 

 3.8.4 Beoordeling aanvullende gegevens door indiening van niet 

complete  aanvraag 

€    120,- 
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Overzicht criteria voor risicoanalyse evenementen. 

(t.a.v. titel 3,  hoofdstuk 2 van de Tarieventabel van de Legesverordening  2015  

 

Categorie Omschrijving 

Categorie C Vergunningplichtig 

Hoog risico-evenement, waarbij sprake is van een grote 

impact op de stad en/of regionale gevolgen voor het 

verkeer.  

 

Categorie B Vergunningplichtig 

Gemiddeld risico-evenement, waarbij sprake is van een 

grote impact op de directe omgeving en/of gevolgen 

voor het verkeer.   

Categorie A Vergunningplichtig 

Laag risico-evenement, waarbij sprake is van een 

beperkte impact op de omgeving en de gevolgen voor 

het verkeer beperkt zijn.  

 

Behorende bij besluit van  4 november 2014  tot vaststelling van de Tarieventabel behorende bij de 

Legeserordening  2015 

 

 

Eindhoven, 4 november 2014 

 

 

De griffier 
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 Raadsbesluit  

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 

gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; 

 

 

besluit: 

 

vast te stellen de  

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2015. 

 

 

Artikel 1. Aard en voorwerp van de heffing. 

Onder de naam "precariobelasting" wordt een directe belasting geheven terzake 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 2. Begripsbepalingen. 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

jaar : een kalenderjaar; 

kwartaal een kalenderkwartaal; 

maand : een kalendermaand; 

week : een periode van zeven aaneengesloten dagen; 

dag : een etmaal. 

Vergunning: een door het gemeentebestuur verleende en in een gemeentelijke registratie opgenomen 

toestemming op grond waarvan een persoon een of meer voorwerpen onder, op of boven 

voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond mag hebben. .  

Terras: een geheel van tafels, stoelen of andere roerende zaken, die de belastingplichtige 

buitenshuis opstelt om anderen in de gelegenheid te stellen ter plaatse iets te nuttigen. 

 

Artikel 3. Belastingplicht. 

1. De precariobelasting wordt geheven van degene die het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven 

voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft, dan wel ten behoeve van wie dat voorwerp of 

die voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond aanwezig zijn. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt, indien de gemeente een vergunning heeft verleend voor 

het hebben van het voorwerp of de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde 

gemeentegrond, degene aan wie de vergunning is verleend of diens rechtsopvolger aangemerkt als 

degene bedoeld in het eerste lid, tenzij blijkt dat hij niet het voorwerp of de voorwerpen onder, op of 

boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond heeft. 
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Artikel 4. Maatstaf van heffing en tarief. 

De belasting 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 5. Vrijstellingen. 

De belasting wordt niet geheven ter zake 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, welke rechtens moeten worden gedoogd; 

c. voorwerpen, gebruikt voor activiteiten met een politiek, godsdienstig, sociaal, weldadig doel en, voor 

zover geen sprake is van een directe of indirecte commerciële (neven)activiteit, voor activiteiten met een 

sportief, cultureel of recreatief doel; 

d. brievenbussen en telefooncellen; 

e. voorwerpen ten dienste van de gemeente of haar instellingen, alsmede het hebben van buizen, leidingen 

en kabels ten dienste van huisaansluitingen voor riolering, gas, water en elektriciteit; 

f. containers, die zijn geplaatst voor recyclingdoeleinden, welke voor gratis publiek gebruik zijn bestemd en 

onderdeel zijn van de gemeentelijke inzamelstructuur voor huishoudelijke afvalstoffen.  

g. oplaadpunten voor elektrische voertuigen (E-laadpalen)  

 

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 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 derde lid, van overeenkomstige toepassing is. 

3. 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. 

4. In afwijking van het bepaalde in artikel 2 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.  

5. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief, maandtarief of seizoenstarief is 

 opgenomen en het belastingtijdvak een langere periode dan een dag, onderscheidenlijk een week of een  

 maand omvat, gelden deze tarieven per dag, onderscheidenlijk week of maand van het belastingtijdvak. 

 

Artikel 7. Belastingtijdvak. 



 

 

 Raadsnummer   14R5999 
 

 

 

 

 

61 

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

de voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, is het 

belastingtijdvak de periode waarvoor de vergunning is verleend, met dien verstande dat bij een 

kalenderjaaroverschrijdende geldigheidsduur van de vergunning het belastingtijdvak gelijk is aan het 

kalenderjaar. 

2. In andere dan de in het eerste lid bedoelde gevallen, is het belastingtijdvak de aaneengesloten periode 

gedurende welke het belastbaar feit zich voordoet of heeft voorgedaan. 

 

Artikel 8. Wijze van heffing. 

De belasting wordt geheven: 

a. bij wege van aanslag voor de belasting betrekking hebbende op voorwerpen, die zijn of worden 

aangebracht voor een periode van één jaar of langer; 

b. bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving voor de belasting betrekking hebbende op 

voorwerpen, die zijn of worden aangebracht voor een periode van minder dan één jaar. 

 

Artikel 9. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang. 

1. In de gevallen bedoeld in artikel 8 sub a, is de precariobelasting verschuldigd bij de aanvang van het 

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

2. In de gevallen bedoeld in artikel 8, sub b, is de precariobelasting verschuldigd bij het einde van het 

belastingtijdvak. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de naar jaartarieven geheven 

precariobelasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelte van de voor dat tijdvak verschuldigde 

belasting als er in dat tijdvak, na de aanvang van de belastingplicht, nog volle kalendermaanden 

overblijven. 

4. 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.  

5. Voor belastingbedragen tot € 10,-- vindt geen invordering plaats.  

6. Voor de toepassing van vorige lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde verschuldigde 

bedragen precariobelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 

 

 

Artikel 10. Termijnen van betaling. 

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

één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die, welke in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld. 

2.  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde 

aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan meer is dan €78,-, doch 

minder is dan € 9.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische 

betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in elf 

termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de 

volgende termijnen telkens een maand later. 
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3.  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 

overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 

aanslag. 

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

 gestelde termijnen.  

 

Artikel 11. Kwijtschelding. 

Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 12. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders. 

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

invordering van de precariobelasting. 

 

Artikel 14.  Anti-dubbeltelbepaling 

Geen precariobelasting wordt geheven voor voorwerpen met reclame-uiting, waarvoor in hetzelfde 

belastingtijdvak reeds reclamebelasting wordt geheven. (Voor luifels, terrasmeubilair, -afscheidingen, en 

daarbij behorende parasols wordt precariobelasting geheven)  

 

Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel. 

1. De verordening op de heffing en de invordering van de precariobelasting 2014, vastgesteld bij 

raadsbesluit van 5 november 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 de belastbare feiten 

die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening precariobelasting 2015". 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2014 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

J. Verheugt, griffier 
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Tarieventabel 2015 

(behorende bij de "Verordening precariobelasting 2015") 

 

 

Indeling tarieventabel 

 

Hoofdstuk 1   Bouwmaterialen en dergelijke 

 

Hoofdstuk 2   Terrassen 

 

Hoofdstuk 3   Goederen, materialen, wagens, kramen enz. 

 

Hoofdstuk 4   Reclame 

 

Hoofdstuk 5   Onderdelen van onroerend goed 

 

Hoofdstuk 6   Benzinepompinstallaties 

 

Hoofdstuk 7   Overige voorwerpen 

 

 

 

 Hoofdstuk 1    Bouwmaterialen e.d.  

1.1 Het tarief bedraagt:  

1.1.1 Voor het hebben van een laad- en losinrichting, hijskraan, trans-

portbrug  

en / of soortgelijke inrichtingen, per m2 ingenomen grondopper-

vlak: 

a. per maand 

b. per jaar: 

 

 

 

 

€  1,15 

€  9,20 

1.1.2 Voor het hebben van stelconplaten, per m2 ingenomen opper-

vlakte grond: 

a. per maand: 

b. per jaar: 

 

 

€  1,15 

€  9,20 

1.1.3 Voor het hebben van schuttingen, steigers of dergelijke getim-

merten, het opslaan van bouwmaterialen, alsmede voor het heb-

ben van directieketen, directiewagens, schaftwagens, werk- en 

bergloodsen, containers en dergelijke, per m2 ingenomen grond: 

a. per maand: 

b. per kwartaal: 

c. per jaar: 

 

 

 

 

€  4,95 

€  9,90 

€  39,60 

   

 Hoofdstuk 2:   Terrassen e.d.  
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2.1 Het tarief bedraagt:  

2.1.1 Voor het hebben van een terras voor cafés, restaurants en derge-

lijke inrichtingen, per m2 ingenomen oppervlakte grond: 

 

2.1.1.a In gebied A1: per jaar: 
1: onder gebied A wordt begrepen het gebied van de gemeente 

Eindhoven, gelegen op de Markt 

€  55,50 

2.1.1.b In gebied B2: per jaar: 
2: onder gebied b wordt begrepen het gebied van de gemeente 

Eindhoven, gelegen binnen of aan de kleine ringbaan (18 Sep- 

temberplein-Emmasingel-Keizersgracht-Wal-P.Czn.Hooftlaan-

Hertogstraat-Vestdijk), het Stationsplein en Dommelstraat, uit-

gezonderd de Markt. 

€  37,00 

 

2.1.1.c In gebied C3: per jaar: 
3: onder gebied C wordt begrepen het gebied van de gemeente 

Eindhoven niet vallende onder gebied A en B. 

 

€    18,50 

   

 Hoofdstuk 3: Goederen, materialen, wagens, kramen enz.  

3.1 Het tarief bedraagt:  

3.1.1 Voor het uitstallen of opslaan van al dan niet ter verkoop of 

verhuring aangeboden goederen of objecten, per m2 

ingenomen oppervlakte grond, per jaar 

 

 

€      25,50 

3.1.2 voor het innemen van een standplaats anders dan bedoeld in ar-

tikel 1 van de Marktverordening Eindhoven 2012, per m2 

ingenomen oppervlakte grond: 

 

3.1.2.1 voor standwerkers per dag: €  1,27 

3.1.2.2 voor voertuigen, kramen, tenten e.d. welke gebruikt worden 

voor het uitstallen, aanbieden of verkopen van onverschillig 

welke goederen: 

a. per dag 

b. bij het éénmaal per week innemen van een standplaats:  

per maand: 

- per jaar: 

c. bij het tweemaal per week innemen van een standplaats: 

- per week: 

- per maand: 

- per jaar: 

d. bij het driemaal per week innemen van een standplaats: 

- per week: 

- per maand: 

- per jaar: 

e. bij het viermaal of meer per week innemen van een stand-

plaats: 

- per week: 

 

 

 

€  1,27 

 

€  4,60 

€     36,80 

 

€  2,40 

€  8,50 

€     68,- 

 

 

€  3,45 

€     12,- 

€  96,- 
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- per maand: 

- per jaar: 

€     4,20 

€  15,- 

€  120,- 

3.1.3 voor het hebben van tijdelijke verkoop- en / of kantoorruimte en 

andere soortgelijke opstallen, per m2 ingenomen oppervlakte 

grond: 

a. per week: 

b. per maand: 

c. per jaar: 

 

 

 

€  2,20 

€  6,60 

€  52,80 

3.1.4 voor het hebben van een automatisch verkooptoestel, 

automatisch weegtoestel, een etalagekast of ander toestel ,  

per stuk: 

- per maand; 

- per jaar: 

 

 

 

€       7,60 

€     60,80 

   

 Hoofdstuk 4:  Reclame.  

4 Het tarief bedraagt:  

 

 

 

voor het hebben van een tot reclame dienend voorwerp, niet 

zijnde een voorwerp als bedoeld in hoofdstuk 5, per stuk: 

a. per maand: 

b. per jaar: 

 

 

€  3,85 

€  30,80 

4.1.2 

4.1.3 

Vervallen 

Vervallen 

 

   

 Hoofdstuk 5: onderdelen van onroerende zaken  

5.1 Het tarief bedraagt:  

 Voor het hebben van een gebouwde luifel, overkapping, erker, 

aan- of uitbouw en dergelijke, zijnde onderdelen van een pand 

dat niet uitsluitend in gebruik is als woning, per m2 per jaar: 

 

 

€  21,- 

5.2 Voor het hebben van een zonnescherm, markies of zonnezeil,  

zijnde onderdelen van van een pand dat niet uitsluitend in 

gebruik is als woning, per m2, per jaar 

 

€  17,75 

   

 Hoofdstuk 6:        Benzinepompinstallaties.  

6.1 Het tarief bedraagt voor het hebben van een installatie voor de 

levering van benzine of andere motorbrandstoffen, olie, lucht of 

water per jaar: 

 

 

€     882,- 

6.1.1 Voor het aftappunt (met toebehoren) voor motorbrandstof, per 

stuk per jaar: 

€       76,- 

6.1.2 Voor een verplaatsbaar aftappunt (met toebehoren) voor 

motorbrandstof of olie, per stuk per jaar: 

 

€       76,- 

6.1.3 Voor een aftappunt (met toebehoren) voor lucht en water, per 

jaar 

€       76,- 
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6.1.4. Voor een benzine- of olietank (met toebehoren), per stuk per 

jaar: 

€       41,- 

6.2.1 Luifel, overkapping benzinestation, per m2, per jaar €       17,75 

   

 Hoofdstuk 7:     Overige voorwerpen.  

7.1.  Het tarief bedraagt:  

7.1.1 voor het hebben van rails, per strekkende meter: 

a. per maand: 

b. per jaar: 

 

€  1,15 

€  9,20 

7.1.2 voor het hebben van buizen, riolen, kokers, kabels en dergelijke 

voorwerpen, per strekkende meter: 

per jaar: 

 

 

€  2,05 

7.1.3 voor het hebben van een tent, podium of tribune, per m2 inge-

nomen oppervlakte grond: 

a. per dag: 

b. per week: 

 

 

€  0,44 

€  1,06 

7.1.4 voor het hebben van een rijwielrek, per strekkende meter: 

a. per maand: 

b. per jaar: 

 

 

€  5,90 

€  47,20 

7.1.5 Voor het hebben van een spandoek, 

per dag: 

 

€  11,50 

 

 

Eindhoven, 4 november 2014 

 

 

De griffier. 
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 Raadsbesluit  

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 

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

 

 

besluit 

 

vast te stellen de  

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van marktgeld in de gemeente Eindhoven 

2015. 

 

 

Artikel 1. Aard en voorwerp van de heffing. 

Onder de naam van "marktgeld" worden overeenkomstig de bepalingen van deze verordening rechten 

geheven voor het innemen van een standplaats op markten. 

 

Artikel 2. Begripsomschrijvingen e.d. 

1. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

 a. een etmaal of een gedeelte daarvan; 

 b. maand en kwartaal: een kalendermaand en een kalenderkwartaal; 

 c. marktverordening: de Marktverordening Eindhoven 2012, vastgesteld bij raadsbesluit van 20 

november 2012, opgenomen in gemeenteblad 2012, nr. 61; 

d.  marktreglement: het Marktreglement Eindhoven 2012, vastgesteld bij collegebesluit van 9 oktober 

2012; 

 e. markten: de warenmarkten, welke krachtens besluit van het college op de daarbij aangewezen 

plaatsen, dagen en tijden worden gehouden; 

 f. standplaats: de op en voor de duur van een markt op grond van de Marktverordening Eindhoven 2012 

en het bijbehorende Marktreglement Eindhoven 2012 aangewezen ruimte voor het uitoefenen van de 

markthandel; 

 g. vaste standplaats: een standplaats die op grond van de de Marktverordening Eindhoven 2012 en het 

bijbehorende Marktreglement Eindhoven 2012 tot wederopzegging wordt toegewezen; 

 h. losse standplaats: een standplaats die op grond van de de Marktverordening Eindhoven 2012 en het 

bijbehorende Marktreglement Eindhoven 2012 als een zogenaamde dagplaats wordt toegewezen; 

 i. standwerkerplaats: een standplaats die op grond van de  de Marktverordening Eindhoven 2012 en het 

bijbehorende Marktreglement Eindhoven 2012 wordt toegewezen voor het uitoefenen van de 

markthandel op een wijze als bij standwerken gebruikelijk is; 

 j. standplaatshouder: degene aan wie het op grond van de Marktverordening Eindhoven 2012 en het 

bijbehorende Marktreglement Eindhoven 2012 is toegestaan om gedurende een markt een vaste of 

losse standplaats dan wel standwerkerplaats in te nemen. 
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2. Voor de berekening van de marktgelden wordt een gedeelte van een strekkende meter voor een volle 

eenheid gerekend. 

 

 

Artikel 3. Belastingplicht. 

Belastingplichtig is de standplaatshouder. 

 

Artikel 4. Heffingsgrondslag en tarieven. 

Het marktgeld bedraagt per markt per ingenomen strekkende meter standplaats: 

a. voor een losse standplaats per dag € 3,-- 

b. voor een vaste standplaats voor een abonnement per 

kwartaal 

 

€  30,-- 

c. voor een standwerkerplaats per dag €  8,60 

 

Artikel 5. Ontheffing. 

1. Indien een belastingplichtige een hem toegewezen vaste standplaats als gevolg van ziekte, overlijden, 

bedrijfsopheffing of -staking, rekening houdend met het gestelde in de Martkverordening Eindhoven 

2012 en bijbehorende Marktreglement Eindhoven 2012, ongebruikt laat gedurende de gehele of een deel 

van de periode waarvoor het abonnementstarief geldt, wordt op verzoek ontheffing verleend van het 

geheven marktgeld. 

2. Deze ontheffing bedraagt: 

 a. indien de standplaats gedurende de gehele abonnementsperiode ongebruikt is gelaten, het gehele 

bedrag van het daarvoor geheven marktgeld; 

 b. indien de standplaats gedurende een deel van de abonnementsperiode ongebruikt is gelaten, het 

bedrag dat gevonden wordt door het bij abonnement geheven marktgeld te verminderen met het 

marktgeld over de dagen, gedurende welke van de standplaats gebruik is gemaakt, berekend naar het 

dagtarief genoemd onder letter a van artikel 4. 

Artikel 6. Wijze van heffing. 

1. Het marktgeld wordt geheven bij wege van: 

a. een gedagtekende bon of nota voor losse standplaatsen en standwerkerplaatsen; 

b. een gedagtekende stortings-/acceptgirokaart voor vaste standplaatsen. 

2. De in het eerste lid bedoelde bon, nota en stortings-/acceptgirokaart worden aangemerkt als 

kennisgeving, zoals bedoeld in artikel 233a van de Gemeentewet. 

 

Artikel 7. Tijdstip verschuldigdheid. 

Het marktgeld wordt verschuldigd: 

a. voor losse standplaatsen en standwerkerplaatsen bij het innemen van de plaatsen; 

b. voor vaste standplaatsen bij de aanvang van de abonnementsperiode. 

 

Artikel 8. Termijn van betaling. 

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

het uitreiken van de in artikel 6 bedoelde kennisgeving en indien die kennisgeving wordt toegezonden 

binnen acht dagen na dagtekening van de kennisgeving. 
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2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 

overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 

kennisgeving. 

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

 

Artikel 9. Kwijtschelding. 

Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 10. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders. 

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

invordering van de marktgelden. 

    

Artikel 11. Inwerkingtreding en citeertitel. 

1. De Marktgeldverordening 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 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 de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Marktgeldverordening 2015’. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2014 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

 

 

J. Verheugt, griffier. 
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 Raadsbesluit  

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 

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

 

besluit: 

 

vast te stellen de  

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van de 

gemeentelijke begraafplaatsen in de gemeente Eindhoven 2015 

 

 

Artikel 1. Aard en voorwerp van de heffing. 

Voor het gebruik van de begraafplaatsen, alsmede voor de diensten, welke in verband daarmede vanwege de 

gemeente worden verleend, worden overeenkomstig de bepalingen van deze verordening rechten geheven. 

 

Artikel 2. Begripsbepalingen. 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

a. begraafplaats: 

 elk in de gemeente Eindhoven als gemeentelijke begraafplaats aangewezen terrein; 

b. bijzonder graf: 

 een graf op het daarvoor bestemde gedeelte van een begraafplaats, waarbij tevens de mogelijkheid 

bestaat voor het aanbrengen van een grafkelder; 

c. graf: 

 een graf op het daarvoor bestemde gedeelte van een begraafplaats, welke kan bestaan uit een zandgraf 

of een keldergraf; 

d. kindergraf: 

 een graf op het daarvoor bestemde gedeelte van een begraafplaats,waarin lijken van doodgeboren c.g. 

als levenloos aangegeven kinderen en/of kinderen beneden de 12 jaar worden begraven; 

e. graf op het urnenveld: 

 een graf op het voor urnenveld bestemde gedeelte van een begraafplaats, ten aanzien waarvan het 

uitsluitend recht tot het plaatsen van een urn wordt verleend; 

f. columbarium: 

 een bouwwerk, waarin urnen in aparte elementen worden geplaatst; 

g. urnentuin: 

 een speciaal ingerichte tuin, waarin urnen bovengronds worden geplaatst; 

h. asverstrooiingsplaats: 

 een permanent daartoe bestemd terrein waarop as wordt verstrooid; 
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i. asbus: 

 een gesloten bus, bevattende de as van een lijk, als bedoeld in het Crematiebesluit; 

j. grafteken: 

 op graven aanwezige kruisen, zerken en andere gedenktekenen. 

k. urn: 

 een voorwerp ter berging van één of meerdere asbussen. 

 

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. 

4.1 Voor het begraven van een lijk wordt geheven, indien het 

geschiedt in een bijzonder graf of een graf of een kindergraf 

€285,- 

4.2 Voor het bijzetten van een asbus of een urn wordt geheven, 

indien het geschiedt in een bijzonder graf of een graf of een 

kindergraf of een graf op een urnenveld, of in het colum-

barium 

€142,50 

4.3 Voor het verstrooien van as op de asverstrooiingsplaats 

wordt per asbus geheven 

€142,50 

4.4 Voor het begraven van een lijk, het bijzetten van een asbus of 

het verstrooien van as als in de vorige leden van dit artikel 

bedoeld worden de tarieven verhoogd met 50% indien zulks 

geschiedt op zaterdagen, alsmede wanneer dit plaats heeft 

op werkdagen vóór 08.00 uur en na 16.00 uur 

 

4.5 Voor het bijzetten van een onvoldragen vrucht in de ossuaria 

wordt geheven 

€142,50 

4.6 Voor het opgraven of verwijderen van een asbus wordt 

geheven: 

 

 uit een bijzonder graf            €142,50 

 uit een graf            €142,50 

 uit een kindergraf            €142,50 

 uit een graf op een urnenveld            €142,50 

 uit het columbarium            €142,50 

4.7 voor het weer terugplaatsen van de asbus, na verwijdering 

van de asbus als bedoeld in 4.6, wordt geheven 

           €142,50 

 

Artikel 5. 

5.1  Voor het recht tot begraven en het plaatsen van een urn in een graf, als bedoeld in artikel 2, wordt 

geheven voor de eerste termijn van uitgifte, indien dit een periode van 10 jaar betreft: 

 een graf €851,- 

 een kindergraf €425,50 

 een graf op het urnenveld €425,50 
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 een plaats in het columbarium            €425,50 

 een plaats in de urnentuin            €425,50 

 

5.2  Voor het recht tot begraven en het plaatsen van een urn in een graf, als bedoeld in artikel 2, wordt 

geheven voor de eerste termijn van uitgifte, indien dit een periode van 20 jaar betreft: 

 een graf €1.702,- 

 een kindergraf €851,- 

 een graf op het urnenveld €851,- 

 een plaats in het columbarium                €851,- 

 een plaats in de urnentuin                €851,- 

 

5.3  Voor het recht tot begraven voor een bijzonder graf, als bedoeld in artikel 2, wordt geheven voor de 

eerste termijn van uitgifte, waarbij dit een periode van  

  30 jaar betreft: 

 een bijzonder graf €16.429,- 

 

5.4 Bij verlenging van het recht tot het begraven en het plaatsen van een urn in een graf, als bedoeld in 

artikel 2, voor een termijn van 5 jaren wordt geheven: 

 een bijzonder graf €2.738,- 

 een graf €425,50 

 een kindergraf €212,75 

 een graf op het urnenveld €212,75 

 een plaats in het columbarium            €212,75 

 een plaats in de urnentuin            €212,75 

 

5.5 Bij verlenging van het recht tot het begraven en het plaatsen van een urn in een graf, als bedoeld in 

artikel 2, voor een termijn van 10 jaren wordt geheven: 

 voor een bijzonder graf            €5.476,- 

 voor een graf €851,- 

 voor een kindergraf €425,50 

 voor een graf op het urnenveld €425,50 

 voor een plaats in het columbarium            €425,50 

 voor een plaats in de urnentuin            €425,50 

 

5.6 Bij verlenging van het recht tot het begraven en het plaatsen van een urn in een graf, als bedoeld in 

artikel 2, voor een termijn van 20 jaren wordt geheven: 

 een bijzonder graf €10.953,- 

 een graf €1.702,- 

 een kindergraf €851,- 

 een graf op het urnenveld €851,- 

 een plaats in het columbarium                €851,- 

 een plaats in de urnentuin                €851,- 
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Artikel 6. 
Voor het beschikbaar stellen van de aula voor de duur van 
maximaal 2 uur of een gedeelte daarvan wordt geheven:  
  

Voor elk volgend uur of een gedeelte daarvan wordt geheven 50% 

van dit tarief 

              € 285,- 

 

Artikel 7. 

Voor het reserveren van een graf als bedoeld in artikel 2 wordt per jaar geheven,  

indien het betreft: 

een bijzonder graf €529,- 

een graf €86,- 

een plaats in het columbarium €43,- 

een plaats in de urnentuin €43,- 

een graf in een urnenveld €43,- 

 

Onder jaar is te verstaan een tijdvak van twaalf achtereenvolgende maanden. 

 

Artikel 8. Wijze van heffing. 

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waarop het 

gevorderde bedrag is vermeld. 

 

Artikel 9. Tijdstip verschuldigdheid. 

1. De rechten, bedoeld in de artikelen 4 en 6 worden verschuldigd bij de aanvang van de gevraagde 

dienstverlening. 

2. De rechten, bedoeld in de artikelen 5 en 7 worden verschuldigd bij de aanvang van de in die artikelen 

genoemde tijdvakken, waarover de rechten worden geheven. 

 

Artikel 10. Kwijtschelding 

 Ten aanzien van de rechten voor het  reserveren van een graf  wordt geen kwijtschelding verleend.   

 

Artikel 11. Termijn van betaling. 

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

rechten worden voldaan binnen één maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving. 

2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 

overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 

kennisgeving. 

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

 

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 begraafplaatsrechten. 
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Artikel 13. Inwerkingtreding en citeertitel. 

1. De Verordening begraafplaatsrechten 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 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 de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voorge-

daan.  

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening begraafplaatsrechten  

 2015’. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2014 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

J. Verheugt, griffier 
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 Raadsbesluit  

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014; 

gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 

 

besluit 

 

vast te stellen de  

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van de hondenbelasting 2015 

 

 

Artikel 1. Aard en voorwerp van de heffing. 

Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven terzake van het houden van een 

hond. 

 

Artikel 2. Belastingplicht. 

1. Belastingplichtig is de houder van een hond. 

2. Als houder van een hond wordt aangemerkt degene die, onder welke titel ook, een hond ter verzorging of 

onder toezicht heeft, tenzij blijkt dat een ander de houder is. 

3. Het houden van een hond door een lid van het huishouden wordt aangemerkt als het houden van een 

hond door een door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeen-

teambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

4. Voor honden, die verblijven in een inrichting, welker bedrijfsdoel is dieren tegen vergoeding te 

verzorgen, is de belasting verschuldigd door degene, voor wiens rekening de hond wordt verzorgd. 

5. De belastingplicht ontstaat op het moment dat een hond voor het eerst wordt gehouden en eindigt op 

het tijdstip dat de schriftelijke mededeling wordt ontvangen dat de belastingplichtige geen houder meer 

is van een hond, tenzij wordt aangetoond, dat hij reeds eerder geen houder meer was. 

 

Artikel 3. Maatstaf van heffing. 

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

 

Artikel 4. Tarieven. 

1. De belasting bedraagt per belastingjaar: 

 a. voor de eerste hond  €  71,- 

 b. voor elke volgende hond €  142,- 

2. In afwijking in zoverre van het voorgaande lid bedraagt de belasting voor honden, gehouden in kennels, 

ingeschreven bij de raad van beheer op kynologisch gebied in Nederland, alsmede voor honden in 
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ondernemingen voor handel in honden, in het bezit van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de 

Wet op de Dierenbescherming (wet van 25 januari 1961, Stb. 19), € 353,- per belastingjaar. 

3. Het tweede lid blijft buiten toepassing indien de belastingplichtige schriftelijk verzoekt de verschuldigde 

belasting vast te stellen naar het werkelijke aantal honden indien blijkt dat dit bedrag lager is dan het op 

de voet van het tweede lid bepaalde bedrag. 

 

Artikel 5 Belastingjaar. 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 6. Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang. 

1. De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, zo dat 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 terzake van het toegenomen 

aantal honden, verschuldigd voor zoveel vierde 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 kalenderkwartalen overblijven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, dan wel het aantal honden in de loop 

van het belastingjaar vermindert, bestaat aanspraak op ontheffing voor zoveel vierde 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 kalenderkwartalen overblijven.  

 

Artikel 7. Vrijstellingen. 

De belasting wordt niet geheven voor honden: 

a. die jonger zijn dan drie maanden, voor zover zij te samen met de moederhond worden gehouden; 

b. die uitsluitend dienen om blinde personen te leiden; 

c. waarvan de houder in het bezit is van een geldend diploma van het hoofdcomité van het Nederlandse 

Rode Kruis of van De Nederlandse Vereniging van Rodekruishonden; 

d. die door geaccrediteerde leden (full-members) van Assistance Dogs Europe (ADEu) als gehan-

dicaptenhond aan een gehandicapte ter beschikking zijn gesteld; 

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. waarvan de houder zich in de loop van het belastingjaar in de gemeente heeft  

gevestigd, doch slechts voor het tijdvak van het lopende belastingjaar, waarover voor deze hond(-en) 

elders belasting is betaald of verschuldigd is en geen recht op ontheffing of vermindering van die elders 

betaalde belasting bestaat. 

g. die in het kader van een opleiding tot blindengeleidehond door het Koninklijk  

 Nederlands Geleidehonden Fonds, worden gehouden door een pleeggezin; 

h. die in het kader van een opleiding door het Nederlandse Rode Kruis of de Nederlandse Vereniging van 

Rodekruishonden worden gehouden door een pleeggezin; 

i. die in het kader van een opleiding van geaccrediteerde leden (full-members) van 

Assistance Dogs Europe (ADEu) tot gehandicaptenhond, worden gehouden door een pleeggezin. 
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Artikel 8. Wijze van heffing. 

De belasting wordt geheven bij wege van aanslag. 

 

Artikel 9. Continuering belastingplicht. 

Ten aanzien van de belastingplichtige, aan wie over het vorige belastingjaar een aanslag werd opgelegd, 

wordt de belasting geheven naar hetzelfde aantal honden als waarnaar de aanslag over het vorige 

belastingjaar werd opgelegd, tenzij blijkt, dat bedoeld aantal honden waarvoor hij belastingplichtig is, 

wijziging heeft ondergaan, of dat zijn belastingplicht voor de aanvang van het belastingjaar is geëindigd. 

 

Artikel 10. 

1.  Voor belastingbedragen tot € 10,-- vindt geen heffing plaats. 

2.  Voor toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het totaal van de op één aanslagbiljet verenigde 

verschuldigde bedragen hondenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 

 

Artikel 11 Termijnen van betaling 

1  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in 

één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die, welke in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld. 

2  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één 

aanslagbiljet verenigde aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan 

meer is dan €78,-, doch minder is dan € 9.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van 

automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald 

in elf termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van 

de volgende termijnen telkens een maand later. 

3  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 

overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 

aanslag. 

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

 

Artikel 12 Kwijtschelding 

Kwijtschelding wordt alleen verleend voor de eerste hond, artikel 4 lid 1 sub a.   

 

Artikel 13. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders. 

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

invordering van de hondenbelasting. 

 

Artikel 14. Inwerkingtreding en citeertitel. 

1. De : Verordening tot wijziging van de verordening hondenbelasting 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 

5 november 2013, wordt ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van 
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heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum 

hebben voorgedaan. 

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening hondenbelasting 2015". 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2014. 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

 

 

J. Verheugt, griffier 
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 Raadsbesluit  

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 

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

 

besluit: 

 

vast te stellen de  

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van standplaatsgeld voor 

autobusdiensten in de gemeente Eindhoven 2015 

 

 

Artikel 1. Aard en voorwerp van de heffing. 

Onder de naam van "standplaatsgeld voor autobusdiensten" worden overeenkomstig de bepalingen van 

deze verordening rechten geheven wegens het innemen van een standplaats met een autobus voor het 

onderhouden van een autobusdienst op een gemeentelijk autobusstation. 

 

Artikel 2. Begripsbepalingen. 

Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 

a. autobus: een motorrijtuig, ingericht tot het vervoer van meer dan acht personen, de bestuurder 

daaronder niet begrepen; 

b. autobusdienst: volgens een dienstregeling uitgevoerd vervoer van personen met een autobus, met 

uitzondering van besloten busvervoer als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder b en f van 

de Wet personenvervoer; 

c. gemeentelijk  

 autobusstation: een voor de openbare dienst bestemd, bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnd 

terrein, dat door het college van burgemeester en wethouders is aangewezen voor het 

innemen van standplaatsen met autobussen, in de zin van artikel 1. 

 

Artikel 3. Belastingplicht. 

Belastingplichtig is de ondernemer van de autobusdienst, welke op de in artikel 1 bedoelde wijze standplaats 

met een autobus inneemt. 

 

Artikel 4. Heffingsgrondslag. 

De grondslag, waarnaar het standplaatsgeld wordt geheven, is het aantal standplaatsen, dat door de 

belastingplichtige op de in artikel 1 bedoelde wijze wordt ingenomen. 

 

Artikel 5. Tarieven. 

Het standplaatsgeld bedraagt € 708,- per ingenomen standplaats per jaar. 
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Indien een standplaats in de loop van het belastingjaar wordt ingenomen, bedraagt het standplaatsgeld 

€ 59,- voor elke kalendermaand. Een gedeelte van een maand wordt voor een gehele maand gerekend. 

 

Artikel 6. Belastingjaar. 

Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 7. Ontheffing. 

1. Indien een standplaats niet of gedurende kortere tijd is ingenomen dan waarvoor standplaatsgeld is 

geheven wordt aan de belastingplichtige ontheffing van het geheven standplaatsgeld verleend. 

2. Deze ontheffing bedraagt: 

 a. indien de standplaats niet is ingenomen, het gehele bedrag van het daarvoor geheven 

standplaatsgeld; 

 b. indien de standplaats gedurende kortere tijd dan waarvoor standplaatsgeld is geheven is ingenomen, 

een bedrag van € 59,- voor elke volle kalendermaand, dat de standplaats niet is ingenomen. 

 

Artikel 8. Wijze van heffing. 

Het standplaatsgeld wordt bij wege van aanslag geheven. 

 

Artikel 9. Tijdstip verschuldigdheid. 

Het standplaatsgeld wordt verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of voorzover de standplaats in 

de loop van het belastingjaar is ingenomen, met ingang van dat tijdstip. 

 

Artikel 10. Termijn van betaling. 

1. De aanslagen standplaatsgeld zijn invorderbaar in één termijn, welke vervalt op de laatste dag van de 

maand volgende op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c van de Invorderingswet 1990, met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 

overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 

aanslag. 

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

 

Artikel11:  Kwijtschelding. 

Bij de invordering van het standplaatsgeld voor autobusdiensten 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 het standplaatsgeld. 

 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel. 

1. De Verordening standplaatsgeld autobusdiensten 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 

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 de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben 

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening standplaatsgeld autobusdiensten 2015". 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2014 

 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

 

 

J. Verheugt, griffier 
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 Raadsbesluit  

 

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 

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

 

besluit: 

 

vast te stellen de  

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van rechten voor het gebruik van het 

Beatrixkanaal van de gemeente Eindhoven 2015. 

 

 

Artikel 1. Aard en voorwerp van de heffing.  

Voor het gebruik van het bij de gemeente in beheer en onderhoud zijnde Beatrixkanaal worden 

overeenkomstig de bepalingen van deze verordening rechten geheven onder de naam van "kanaalrechten", 

onderscheiden naar: 

a. rechten voor het invaren van het kanaal en het aansluitend daarop in het kanaal verblijven gedurende ten 

hoogste veertien achtereenvolgende dagen; 

b. rechten voor het aansluitend op de onder a genoemde periode in het kanaal verblijven gedurende elke 

volgende periode van veertien achtereenvolgende dagen of gedeelte daarvan. 

 

Artikel 2. Begripsbepaling. 

Voor de toepassing van deze verordening wordt onder "de maximale waterverplaatsing" verstaan: de 

maximale waterverplaatsing in kubieke meters (m3) volgens de geldende meetbrief of volgens enig ander 

document, waaruit dat gegeven genoegzaam blijkt. 

 

Artikel 3. Belastingplicht. 

Belastingplichtig is de eigenaar, schipper of beheerder van het vaartuig of houtvlot, waarmede van het 

kanaal gebruik wordt gemaakt. 

 

Artikel 4. Heffingsgrondslag. 

1. De rechten worden geheven voor vaartuigen naar de maximale waterverplaatsing in m3 en voor 

houtvlotten naar de inhoudsgrootte in kubieke meters (m3), met dien verstande dat: 

 a. voor vaartuigen, die in afgeladen toestand een grotere diepgang hebben dan die welke voor het 

kanaal is vastgesteld, wordt uitgegaan van het aantal kubieke meters (m3) waterverplaatsing bij de 

voor het kanaal vastgestelde maximale diepgang; 
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 b. voor vaartuigen, die door hun lading een grotere diepgang hebben dan overeenkomt met hun 

maximale waterverplaatsing, wordt uitgegaan van het werkelijke aantal kubieke meters (m3) 

waterverplaatsing. 

2. a. Bij het ontbreken van de in artikel 2 bedoelde meetbrief of ander document  

dan wel bij weigering om die stukken ter inzage te verstrekken, wordt de maximale waterverplaatsing van 

het vaartuig door de in artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde 

gemeenteambtenaar vastgesteld en worden de rechten naar de uitkomst daarvan geheven.  

 b. Vaststelling als bedoeld onder a vindt eveneens plaats in de gevallen genoemd in het eerste lid, 

onderdeel b, voor het aantal kubieke meters (m3) waterverplaatsing, dat uitgaat boven de maximale 

waterverplaatsing. 

 

Artikel 5. Tarieven. 

1. De rechten bedoeld onder a van artikel 1 bedragen: 

a. voor vaartuigen per kubieke meter (m3) 

waterverplaatsing 

€ 0,26  

b. voor houtvlotten per kubieke meter (m3) inhoud €  0,26  

2. De rechten bedoeld onder b van artikel 1 bedragen voor elke volgende veertien achtereenvolgende 

dagen of gedeelte daarvan: 

a. voor vaartuigen per kubieke meter (m3) 

waterverplaatsing 

€ 0,26  

b. voor houtvlotten per kubieke meter (m3) inhoud € 0,26  

 

Artikel 6. Vrijstelling. 

De rechten worden niet geheven: 

a. voor vaartuigen en houtvlotten in dienst van de gemeente Eindhoven; 

b. voor politievaartuigen; 

c. voor roeiboten en pleziervaartuigen met een maximum waterverplaatsing van 5 kubieke meter (m3); 

d. voor vaartuigen en houtvlotten, waarmede als gevolg van de ijstoestand het uitvaren uit het kanaal niet 

mogelijk is. 

 

Artikel 7. Wijze van heffing. 

De rechten worden geheven bij wege van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving. 

 

Artikel 8. Tijdstip van verschuldigdheid. 

De rechten bedoeld onder a van artikel 1 worden verschuldigd bij het invaren van het kanaal en de rechten 

bedoeld onder b van artikel 1 bij aanvang van elke volgende periode van veertien dagen. 

 

Artikel 9. Termijn van betaling. 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de rechten worden voldaan bij 

de uitreiking van de in artikel 7 bedoelde kennisgeving. 

2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 
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overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 

kennisgeving. 

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

 

Artikel 10.  Kwijtschelding. 

Bij de invordering van de rechten voor het gebruik van het Beatrixkanaal wordt geen 

kwijtschelding verleend. 

 

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

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

invordering van de kanaalrechten. 

 

Artikel 12. Inwerkingtreding en citeertitel. 

1. De Verordening kanaalrechten 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 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 de belastbare feiten, die zich voor die datum hebben voor-

gedaan. 

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening kanaalrechten 2015". 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2014 

 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

 

 

J. Verheugt, griffier 
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 Raadsbesluit  

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 

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

 

besluit 

 
vast te stellen de  
 
 

Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2015 
 

 

Artikel 1  Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder: 

a. vakantieonderkomens: woningen en verblijven, niet zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, 

in hoofdzaak bestemd voor en gebezigd als verblijf voor vakantie- en andere 

recreatieve doeleinden; 

b. mobiele kampeeronderkomens: tenten, vouwwagens, kampeerauto's, toercaravans 

en soortgelijke onderkomens dan wel soortgelijke voertuigen welke bestemd zijn voor dan wel gebezigd 

worden als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden; 

c. niet-beroepsmatig verhuurde ruimten: woningen en andere verblijven, of gedeelten 

daarvan, niet-zijnde mobiele kampeeronderkomens of stacaravans, welke niet in hoofdzaak 

bestemd zijn als verblijf voor vakantie en andere recreatieve doeleinden doch wel in bepaalde 

perioden van het jaar voor die doeleinden worden verhuurd dan wel te huur aangeboden; 

d. vaste standplaats: een terrein of terreingedeelte dat bestemd is voor 

het gedurende een seizoen of een jaar plaatsen van een zelfde mobiel kampeeronderkomen of 

stacaravan; 

 

Artikel 2  Belastbaar feit 

Terzake van het houden van verblijf met overnachten binnen de gemeente, in hotels, pensions, 

vakantieonderkomens, mobiele kampeeronderkomens, niet-beroepsmatig verhuurde ruimten en op vaste 

standplaatsen tegen vergoeding in welke vorm dan ook, door personen die 

niet als ingezetene in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zijn opgenomen, 

wordt onder de naam “toeristenbelasting” een directe belasting geheven. 

 

Artikel 3  Belastingplicht 

1. Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als daar bedoeld in hem daartoe ter 

beschikking staande ruimten. 

2. Indien met toepassing van het eerste lid geen belastingplichtige is aan te wijzen, is 

belastingplichtig degene die overeenkomstig het bepaalde in artikel 2, verblijf houdt. 
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3. De belastingplichtige die op meer dan één plaats in de gemeente gelegenheid biedt tot verblijf als 

bedoeld in artikel 2 kan ter zake van elk van die plaatsen afzonderlijk in de heffing worden betrokken. 

4. De belastingplichtige is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op degene, terzake van wiens verblijf 

de belasting verschuldigd wordt. 

 

Artikel 4  Vrijstellingen 

1. De belasting wordt niet geheven ter zake van het houden van verblijf met overnachten door degene die als 

verpleegde of verzorgde verblijft in een inrichting tot verpleging of verzorging van zieken, van gebrekkigen, 

van hulpbehoevenden of van ouden van dagen. 

2. De belasting wordt voorts niet geheven ter zake van het houden van verblijf van een vreemdeling als 

bedoeld in artikel 29, eerste lid, van de Vreemdelingenwet 2000, die rechtmatig in Nederland verblijft in de 

zin van artikel 8, letters c, d, f, g, h van voornoemde wet en voor zover deze persoon verblijf houdt in een 

gelegenheid als bedoeld in artikel 2 van de Verordening, onder verantwoordelijkheid van het Centraal 

Orgaan Opvang Asielzoekers  

 

Artikel 5  Maatstaf van heffing 

De belasting wordt geheven naar het aantal overnachtingen. 

 

Artikel 6   Tarief 

Het tarief bedraagt per overnachting € 3,50 

 

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 

1. Voor belastingbedragen tot € 10,-- vindt geen heffing plaats.  

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet verenigde 

verschuldigde bedragen toeristenbelasting of andere heffingen aangemerkt als één belastingbedrag. 

 

 

Artikel 10. Termijnen van betaling. 

In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in 

twee termijnen, waarvan de eerste vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die in de dagtekening 

van het aanslagbiljet is vermeld en de tweede twee maanden later. 

2. Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c van de Invorderingswet 1990 met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 

overeenkomstige toepassing, voorzover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de aanslag. 

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

 

Artikel 11:  Kwijtschelding. 
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Bij de invordering van toeristenbelasting 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 toeristenbelasting. 

 

Artikel 13. Aanmeldingsplicht. 

De belastingplichtige bedoeld in artikel 3, eerste lid, is gehouden, voordat hij voor de eerste maal na het in 

werking treden van deze verordening gelegenheid tot overnachten verschaft, zulks schriftelijk te melden aan 

de door het college van burgemeester en wethouders aangewezen gemeenteambtenaren, bedoeld in artikel 

231, tweede lid, onderdelen b en d van de Gemeentewet. 

 

Artikel 14.  Intrekking, inwerkingtreding, citeerartikel 

1. De Verordening toeristenbelasting 2014, vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 2013, wordt 

ingetrokken met ingang van 1 januari 2015, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare 

feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening toeristenbelasting 2015. 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van  4 november 2014 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

 

 

J. Verheugt, griffier 
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 Raadsbesluit  

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 

gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; 

 

besluit: 

 

vast te stellen de  

 

 

Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2015 

 

 

Artikel 1 Parkeerbelastingen. 

Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven: 

a. een belasting terzake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel krachtens deze verordening 

in de daarin aangewezen gevallen door het college van burgemeester en wethouders te bepalen plaats, 

tijdstip en wijze; 

b. een belasting terzake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het parkeren van een 

voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. 

 

Artikel 2 Begripsomschrijvingen. 

Voor de toepassing van deze verordening met bijbehorende 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 goederen, op binnen de gemeente gelegen voor het open-

baar verkeer openstaande terreinen of weggedeelten, waarop dit doen of laten staan niet ingevolge een 

wettelijk voorschrift is verboden; 

b. houder: degene die naar de omstandigheden als houder van een voertuig moet worden beschouwd, met 

dien verstande dat voor een motorvoertuig dat is ingeschreven in het krachtens de Wegenverkeerswet 

1994 (Stb. 1994, 475) aangehouden register van opgegeven kentekens als houder wordt aangemerkt 

degene op wiens naam het voor het motorrijtuig opgegeven kenteken ten tijde van het parkeren in het 

register was ingeschreven; 

c. parkeerapparatuur: parkeermeters, parkeerautomaten, voor het betalen van 

parkeerbelasting ingerichte mobiele telefoons, centrale computer en hetgeen naar 

maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur wordt verstaan; 

d. parkeerapparatuurplaats: een parkeerplaats waarop slechts tegen het betaling van parkeerbelasting 

danwel met een daartoe verleende parkeervergunning of ontheffing mag worden geparkeerd; 
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e. belanghebbendenparkeerplaats: een parkeerplaats die is aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 

1990,  1990, of gelegen is binnen een zone aangeduid met bord E9 uit bijlage 1 van het RVV 1990 met het 

opschrift zone, voor zover deze plaats niet is uitgezonderd.  

g. parkeervergunning: een van gemeentewege  verleende vergunning voor het parkeren zoals geregeld en 

beschreven in de Parkeerverordening Eindhoven 2009.  

h. vergunninghouder: de natuurlijke of rechtspersoon aan wie een vergunning als bedoeld onder g. is 

verleend; 

i. het RVV 1990: het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens van 26 juli 1990, Stb. 459. 

j. centrale computer: computer van het bedrijf waarmee de gemeente Eindhoven 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 RFID-kaart (kaart met technologie op 

het gebied van Radio Frequency Identification) . 

k. autodate: het herhaald en opeenvolgend gezamenlijk gebruik van 

motorvoertuigen op grond van een overeenkomst tussen natuurlijke personen en een aanbieder of 

tussen natuurlijke personen uit meer dan een huishouden. 

l. dag: periode tussen 00.00 uur en 24.00 uur 

m. maand: een kalendermaand 

n. jaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december 

 

Artikel 3. Belastingplicht. 

1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, 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 1, onderdeel a, heeft plaatsgevonden: de 

houder van het voertuig, met dien verstande dat: 

  I. indien 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; 

  II. indien 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 1, onderdeel a, wordt niet geheven van degene die op de voet van het 

 tweede lid, onderdeel b, als degene die het voertuig heeft geparkeerd wordt aangemerkt, indien deze 

 aannemelijk maakt dat ten tijde van het parkeren een ander tegen zijn wil van het voertuig heeft 

 gebruik gemaakt en dat hij dit gebruik redelijkerwijs niet heeft kunnen voorkomen. 

4. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven van degene die de vergunning heeft 

 aangevraagd. 

 

Artikel 4. Maatstaf van heffing, belastingtarief en belastingtijdvak. 

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

behorende en daarvan deel uitmakende tarieventabel. 
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Artikel 5. Ontstaan van de belastingschuld. 

1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, 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 een 

telefoon, of ander communicatiemiddel, of RFID-kaart inloggen op de centrale computer. 

2. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip waarop de vergunning 

wordt verleend. 

 

Artikel 6. Wijze van heffing en termijn van betaling. 

1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte. Als  

voldoening op aangifte wordt aangemerkt het bij de aanvang van het parkeren in werking stellen van de 

parkeerapparatuur op de daartoe bestemde wijze en met inachtneming van de door het college gestelde 

voorschriften.  

2. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven bij wege van voldoening op aangifte.  

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald bij de 

 aanvang van het parkeren 

4.   In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting overeenkomstig de aangifte 

 wordenbetaald 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 RFID-kaart  

 inloggen op de centrale computer.  

5. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, moet overeenkomstig de aangifte worden betaald op het  

 tijdstip waarop de vergunning wordt verleend.  

6. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. 

 

Artikel 7. Ontheffing. 

1. Indien een vergunning op verzoek van de vergunninghouder wordt ingetrokken of vervalt, wordt op 

aanvraag ontheffing verleend over de nog niet ingetreden kalendermaanden, waarop de vergunning 

betrekking heeft. 

2. Indien een belastingplichtige als gevolg van verhuizing, ziekte, overlijden, bedrijfsopheffing of –staking,  

van de verleende vergunning geen gebruik maakt gedurende de gehele of een deel van de periode 

waarvoor het parkeerbelasting is geheven, wordt op verzoek ontheffing van parkeerbelasting verleend 

over het aantal volle kalendermaanden  gedurende welke dat gebruik niet mogelijk is geweest. 

3. Indien als gevolg van maatregelen getroffen door of met instemming van het gemeentebestuur de  

vergunninghouder over een gedeelte van het tijdvak waarvoor de vergunning geldt geen gebruik kan 

maken van de vergunning, wordt op verzoek ontheffing van parkeerbelasting verleend over het aantal 

volle kalendermaanden gedurende welke dat gebruik niet mogelijk is geweest.  

4. Deze ontheffing bedraagt een twaalfde deel van het jaarbedrag voor elke volle kalendermaand dat van de  

 vergunning geen gebruik is gemaakt. 

 

Artikel 8. Aanslaggrens. 

1. Voor belastingbedragen tot € 10,-- vindt geen invordering plaats.  

2. Voor de toepassing van het bepaalde in het eerste lid wordt het totaal van op één aanslagbiljet of factuur 

verenigde verschuldigde bedragen parkeerbelastingen of andere heffingen aangemerkt als één 
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belastingbedrag. 

 

Artikel 9. Vrijstelling. 

1. De belasting bedoeld in artikel 1 wordt niet geheven voor het parkeren van een motorvoertuig op de door 

het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaatsen door: 

 a.  personen van rijk, provincie, regiobestuur en gemeente, voorzover het  

  voertuig in de uitoefening van de dienst wordt gebruikt en uiterlijk duidelijk als dienstvoertuig 

kenbaar is; 

 b.  personen die gaan trouwen of een partnerschapsakte gaan sluiten, in het bezit van een door of 

namens het college van burgemeester en wethouders af te geven bewijs, uitsluitend op het 

Stadhuisplein. 

2. De belasting als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel a, voor het parkeren van een voertuig op een 

 parkeerapparatuurplaats wordt niet geheven van een houder van een geldige 

 Gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in hoofdstuk IV van het Besluit administratieve bepalingen 

 inzake het wegverkeer (BABW, Stb. 1990,469), mits deze kaart op een van buitenaf duidelijk zichtbare en 

 leesbare plaats direct achter de voorruit van het voertuig is geplaatst.  

  

Artikel 10. Bevoegdheid tot aanwijzing parkeerplaatsen. 

De aanwijzing van de plaats waar, het tijdstip en de wijze waarop tegen betaling van de belasting bedoeld in 

artikel 1, onderdeel a, mag worden geparkeerd geschiedt in alle gevallen door het college van burgemeester 

en wethouders bij openbaar te maken besluit. 

 

Artikel 11. Bevoegdheid tot gebruik wielklem en wegsleepregeling. 

1. Tot zekerheid van de betaling van naheffingsaanslagen ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2, 

 onderdeel a, kan aan het motorvoertuig welke onafgebroken op een parkeerplek staat en waaraan drie  

 achtereenvolgende naheffingsaanslagen zijn uitgereikt die niet betaald zijn, een wielklem worden  

 aangebracht. 

2. Tot zekerheid van betaling van naheffingsaanslagen ter zake van de belasting bedoeld in artikel 2,  

 onderdeel a, kan aan het motorvoertuig waarvan de houder als wanbetaler aangemerkt is, een wielklem  

 worden aangebracht. 

3. Het college wijst bij openbaar te maken besluit in alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de  

 wielklem wordt toegepast. 

4. Als na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het motorvoertuig naar een door de in 

 artikel 231, tweede lid, onderdeel b van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar aangewezen  

 plaats worden overgebracht en in bewaring worden gesteld. 

5. De regelingen met betrekking tot de wielklem- en wegsleepregeling en de bijbehorende kosten zoals  

 vastgesteld in artikel 12 van deze verordening zijn van toepassing na het aanbrengen van een wielklem,  

 in die zin dat de wielklem alleen verwijderd wordt respectievelijk de houder zijn motorvoertuig alleen kan  

 terugkrijgen bij het bewaarterrein, als hij alle met betrekking tot het motorvoertuig opgelegde en  

 openstaande naheffingsaanslagen parkeerbelasting plus de bijbehorende kosten zoals bedoeld in artikel  

 12 van deze verordening, plus de eventuele kosten van (dwang)invordering met betrekking tot de niet  

 betaalde naheffingsaanslagen, heeft betaald. 
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Artikel 12. Kosten. 

1. De kosten van de naheffingsaanslag terzake van de belasting bedoeld in artikel 1, 

onderdeel a, bedragen  59,--. 
2. De kosten van het aanbrengen en van het verwijderen van de wielklem bedragen  80,--. 

3.1  De kosten voor de overbrenging van een voertuig naar de bewaarplaats bedragen: 

 a. basistarief / uitrijtarief € 75,--; 

 b.  sleepkosten naar bewaarplaats voor voertuigen met een  

   maximum massa van 3.500 kg. of minder: € 72,-- 

 c. sleepkosten naar bewaarplaats, voor voertuigen met een maximum massa van meer 

dan 3.500 kg.: de kosten genoemd onder a en b vermeerderd met 50%. 

3.2 De kosten van het bewaren van een voertuig bedragen: 

 a. € 45,-- voor het eerste etmaal of een gedeelte daarvan; 

 b. € 17,-- voor elk volgend etmaal of een gedeelte daarvan; 

4. Het bedrag van de ingevolge het tweede en derde lid in rekening te brengen kosten wordt bij beschikking 

vastgesteld. 

 

Artikel 13. Kwijtschelding. 

Bij de invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

  

Artikel 14. Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders. 

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

invordering van de parkeerbelastingen. 

 

Artikel 15. Inwerkingtreding en citeertitel. 

1. De Verordening op de heffing en de invordering van parkeerbelastingen 2014, vastgesteld bij 

raadsbesluit van 5 november 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 de belastbare feiten 

die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening parkeerbelastingen 2015". 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2014 

 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

 

J. Verheugt, griffier 
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Tarieventabel verordening parkeerbelastingen 2015  
 

 

Het tarief voor het parkeren bij parkeerapparatuur als bedoeld in artikel 1, onderdeel a, van de verordening 

bedraagt: 

In het gebied (gebiedsbegrenzing conform figuur 1) In het aanwijzingsbesluit worden de locaties conform 

de nummering gespecificeerd): 

 

A. Centrum 

(binnenstad) 

 

Per 60 minuten  

 

Maximum 

dagtarief 

 

Starttarief 

(toeslag) 

 

Maximale parkeerduur 

1. € 3,20 n.v.t. € 0,20 n.v.t. 

2. € 2,20  n.v.t. € 0,20 n.v.t. 

3. € 2,20 € 7,30 € 0,20 n.v.t. 

4.  € 0,20 n.v.t n.v.t. Maximaal 200 uur per 

kwartaal (bezoekerspas) 

 

B. Schilwijk 

 

Per 60 minuten  

 

Maximum 

dagtarief 

 

Starttarief 

(toeslag) 

 

Maximale parkeerduur 

1. € 1,20 n.v.t € 0,20 n.v.t. 

2. € 1,20  € 4,30 € 0,20 n.v.t. 

3. € 1,20  n.v.t. € 0,20 30 minuten 

4. € 1,20  n.v.t. € 0,20 60 minuten 

5. € 0,20 n.v.t. n.v.t. Maximaal 200 uur per 

kwartaal (bezoekerspas) 

 

C. Restgebied 

 

Per 60 minuten  

 

Maximum 

dagtarief 

 

Starttarief 

(toeslag) 

 

Maximale parkeerduur 

1. € 1,20 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 

2. € 1,20 € 3,50 n.v.t.  n.v.t. 

3. * € 0,60 / € 1,20 € 3,50 n.v.t. n.v.t. 

4. € 1,20  n.v.t.  n.v.t. 30 minuten 

5. € 1,20  n.v.t. n.v.t. 120 minuten 

6. € 0,20 n.v.t. n.v.t. 200 uur per kwartaal 

(bezoekerspas) 

* Het tarief bedraagt € 0,60 voor de eerste 60 minuten en € 1,20 voor elke volgende 60 minuten, met een 

maximum van € 3,50 per dag. 

Centrum (binnenstad):  Dit gebied wordt begrensd door Boschdijk (tussen Fellenoord en Pastoor 

Petersstraat) – Pastoor Petersstraat - Veldmaarschalk Montgomerylaan (tussen Pastoor Petersstraat en 

Vincent van den Heuvellaan) – Vincent van den Heuvellaan - John F Kennedylaan (tussen Vincent van den 

Heuvellaan en Fellenoord) – Professor Dr. Dorgelolaan (tussen John F Kennedylaan en de Dommel) – De 

Dommel (tussen Prof. Dr. Dorgelolaan en Vestdijk – Vestdijk – Hertogstraat – P CZN Hooftlaan – Wal – de 

Dommel (tussen Wal en Edenstraat) – Edenstraat – Mauritsstraat – Vonderweg – Fellenoord (tot aan 

Boschdijk) .  
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Schilwijk: het gedeelte van de gemeente gelegen binnen de ring maar niet behorend tot het centrum 

Rest van de stad: het gedeelte van de gemeente gelegen buiten de ring. 

 

  

 

 

 

Figuur 1: begrenzing gebiedstype – gemeente Eindhoven 
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Het  tarief voor een parkeervergunning als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van de verordening  

bedraagt: 

  Per maand  Per jaar 

a.1 

 

Eerste bewonersparkeervergunning in het 

centrumgebied op kenteken gesteld, bestemd voor 

een eigenaar of houder van een motorvoertuig die 

woont in een gebied waar belanghebbendenplaatsen 

aanwezig zijn; 

€ 12,50 

 

€ 150,- 

 

a.2 

 

Tweede bewonersparkeervergunning in het 

centrumgebied op kenteken gesteld, bestemd voor 

een eigenaar of houder van een motorvoertuig die 

woont in een gebied waar belanghebbendenplaatsen 

aanwezig zijn; 

€ 25,00 

 

€ 300,- 

 

a.3 

 

Eerste bewonersparkeervergunning in het schil- en 

restgebied op kenteken gesteld, bestemd voor een 

eigenaar of houder van een motorvoertuig die woont 

in een gebied waar mede door vergunninghouders te 

gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn; 

€ 3,70 

 

€ 44,40 

 

a.4 

 

Tweede bewonersparkeervergunning in het schil- en 

restgebied op kenteken gesteld, bestemd voor een 

eigenaar of houder van een motorvoertuig die woont 

in een gebied waar mede door vergunninghouders te 

gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn; 

€ 7, 40 

 

€ 88,80 

 

a.5 

 

Eerste bewonersparkeervergunning in het 

centrumgebied op kenteken gesteld, bestemd voor 

een eigenaar of houder van een motorvoertuig die 

woont in een gebied waar mede door 

vergunninghouders te gebruiken 

parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn; 

€ 10,-  

 

€ 120,- 

 

a.6 

 

Tweede bewonersparkeervergunning in het 

centrumgebied op kenteken gesteld, bestemd voor 

een eigenaar of houder van een motorvoertuig die 

woont in een gebied waar mede door 

vergunninghouders te gebruiken 

parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn; 

€ 20,- 

 

€ 240,- 

 

a.7 Avondvergunning schilwijk / rest, op kenteken 

gesteld, bestemd voor een eigenaar of houder van een 

motorvoertuig die woont in een gebied  waar mede 

door vergunninghouders te gebruiken 

parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn;  geldig op 

een beperkt aantal straten (winkelstrips) 

€ 3,70 € 44,40 

Figuur 1: begrenzing gebiedstype – gemeente Eindhoven 
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Nummer  Type Parkeervergunning Per 

maand 

Per jaar  

b.1  Bedrijvenparkeervergunning op naam of kenteken 

gesteld, bestemd voor een eigenaar of houder van een 

motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in 

een gebied waar belanghebbendenplaatsen aanwezig 

zijn en die aantoont dat het in het belang van diens 

beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat 

gebied een motorvoertuig te parkeren 

€ 30,- € 360,- 

b.2 Bedrijvenparkeervergunning op naam of kenteken 

gesteld, bestemd voor een eigenaar of houder van een 

motorvoertuig die een beroep of bedrijf uitoefent in 

een gebied waar mede door vergunninghouders te 

gebruiken parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn 

en die aantoont dat het in het belang van diens 

beroep- of bedrijfsuitoefening noodzakelijk is in dat 

gebeid een motorvoertuig te parkeren 

€ 25,- € 300,- 

Nummer  Type Parkeervergunning Per 

maand 

Per jaar  

c.1  Parkeervergunning hulpverleners op naam of op 

kenteken gesteld, bestemd voor huisartsen, 

verloskundigen en andere professionele zorgverleners 

die zorg verlenen in een gebied waar 

belanghebbendenplaatsen of mede door 

vergunninghouders te gebruiken 

parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en die 

aantoont dat het noodzakelijk is in dat gebied een 

motorvoertuig te parkeren;   

€ 7,50  € 90,- 

Nummer  Type Parkeervergunning Per 

maand 

Per jaar  

d.1  Bezoekersparkeervergunning op naam gesteld, 

bestemd voor een bewoner die woont in een gebied 

waar belanghebbendenparkeerplaatsen aanwezig zijn 

en die bezoek per auto ontvangt;  

€ 7,50 € 90,- 

d.2  Bezoekersparkeervergunning op naam gesteld, 

bestemd voor een bewoner die woont in een gebied 

waar mede door vergunninghouders te gebruiken 

parkeerapparatuurplaatsen aanwezig zijn en die 

bezoek per auto ontvangt;  

€ 25,- 

eenmalig 

en € 0,10 

per 30 

minuten 

 

Nummer  Type Parkeervergunning Per 

maand 

Per jaar  

e.1 Parkeervergunning terreinen op kenteken gesteld, 

bestemd voor bewoners van de  wijken 111 Binnenstad, 

€ 21,- € 252,- 
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112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord die 

recht geven om te parkeren op aangewezen 

parkeerterreinen: voor een eerste vergunning op de 

parkeerterreinen Tramstraat, Stationsweg, Deken van 

Somerenstraat, Rungraaf en ’t Eindje zonder 

plaatsgarantie    

 

f.2 Parkeervergunning terreinen op kenteken gesteld, 

bestemd voor bewoners van de  wijken 111 Binnenstad, 

112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord die 

recht geven om te parkeren op aangewezen 

parkeerterreinen: voor een eerste vergunning op de 

parkeerterreinen Vonderweg, Vogelzang en Prof. Dr. 

Dorgelolaan zonder plaatsgarantie    

€ 3,70 € 44,40 

e.3 Parkeervergunning terreinen op kenteken gesteld, 

bestemd voor bewoners van de wijken 111 Binnenstad, 

112 de Bergen, 113 Witte Dame en 114 Fellenoord die 

recht geven om te parkeren op aangewezen 

parkeerterreinen met plaatsgarantie   

 

€ 30,-  € 360,- 

Nummer Type Parkeervergunning    

f.1 

 

 

 

7daagse Parkeervergunning Centrum op naam of 

kenteken gesteld, bestemd voor een eigenaar of 

houder van een motorvoertuig die aantoont dat het in 

het belang van diens beroep- of bedrijfsuitoefening 

noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te 

parkeren. Deze vergunning is alle weekdagen geldig.  

 

 

€ 150,- 

 

€ 1800,- 

f.2 

 

 

 

7daagse parkeervergunning Schilwijk / Rest op naam 

of kenteken gesteld, bestemd voor een eigenaar of 

houder van een motorvoertuig die aantoont dat het in 

het belang van diens beroep- of bedrijfsuitoefening 

noodzakelijk is in dat gebied een motorvoertuig te 

parkeren. Deze vergunning is alle weekdagen geldig.  

 

€ 70,-  

 

€ 840,- 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van  4 november 2014 tot vaststelling van de Tarieventabel 2015, behorende bij de 

Verordening parkeerbelastingen 2015. 

 

 

Eindhoven, 4 november 2014 

 

De griffier. 
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Kostenbesluit naheffingsaanslag parkeerbelastingen 2015 

 
De kosten van het opleggen van een naheffingsaanslag worden geraamd op €60,62 per aanslag: 
 
Als volgt te specificeren: 
- informatie verwerkingskosten  €117.505 
- Kosten afschrijving + interest  €310.655 
- Perosneelskosten   €1.330.875 
- Overheadkosten    €665.938        + 
Totale kosten     €2.424.973 
 
Aantal naheffingsaanslagen 40.000 

 

 

Behoort bij raadsbesluit van  4 november 2014 tot vaststelling van het kostenbesluit naheffingsaanlag 

parkeerbelastingen 2015, behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2015. 

 

Eindhoven, 4 november 2014 

 

 

De griffier. 
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                                         Raadsbesluit               

 

De raad van de gemeente Eindhoven; 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 16 september 2014 

gelet op artikel 227 van de Gemeentewet; 

 

besluit: 

 
vast te stellen de  
 
 

Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Winkelcentrum Oud 
Woensel 2015 

 
 

Artikel 1.  Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder: 

a. reclameobject: openbare aankondiging in letters, symbolen of kleuren, of een combinatie daarvan, 

zichtbaar vanaf de openbare weg; 

b. bouwwerk: elke constructie van enige omvang van hout, steen, metaal of ander materiaal, welke op de 

plaats van bestemming hetzij direct of indirect met de grond verbonden is, hetzij directe of indirecte steun 

vindt in of op de grond; 

c. vestiging: een gebouw, of deel daarvan, dat door één organisatie of bedrijf wordt gebruikt;  

d. voorziening: specifiek hulpmiddel bestemd voor het aanbrengen van één of meer (al dan niet wisselende) 

openbare aankondigingen. 

e. tussenpersoon: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het verlenen van 

bemiddeling bij het tot stand brengen en sluiten van overeenkomsten in opdracht en op naam van personen 

tot wie hij niet in vaste betrekking staat; 

f. exploitant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die zijn bedrijf maakt van het ten behoeve van derden 

tegen vergoeding aanbrengen van reclameobjecten op door hem daartoe beschikbaar gestelde 

oppervlakten; 

g. jaar: een kalenderjaar. 

 

Artikel 2  Gebiedsomschrijving 

Deze verordening is van toepassing binnen het gebied van de gemeente Eindhoven zoals aangegeven op de 

bij deze verordening behorende kaart en de omschrijving waarop de exacte grenzen van het gebied zijn 

omschreven. In geval van discrepantie tussen de kaart en de gebiedsomschrijving is de kaart bepalend.  

 

Artikel 3  Belastbaar feit 

Onder de titel ‘reclamebelasting’ wordt binnen het gebied als bedoeld in artikel 2 een belasting geheven ter 

zake van openbare aankondigingen zichtbaar vanaf de openbare weg. 

 

Artikel 4  Belastingplicht 
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1. De reclamebelasting wordt geheven van degene van wie, dan wel ten behoeve van wie, al dan niet met 

vergunning, de reclameobjecten worden aangetroffen. 

2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt de reclamebelasting ter zake van reclameobjecten die 

door tussenkomst van een exploitant zijn aangebracht, geheven van die exploitant. 

 

.Artikel 5  Maatstaf van heffing en belastingtarief 

1. De reclameheffing wordt geheven per onroerende zaak. 

2. De heffingsmaatstaf is een vast bedrag vermeerderd met een bedrag dat afhankelijk is van de op de voet 

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

voor het kalenderjaar. 

3. Indien met betrekking tot een onroerende zaak geen waarde is vastgesteld op de voet van hoofdstuk IV 

van de Wet waardering onroerende zaken wordt de heffingsmaatstaf van die onroerende zaak bepaald met 

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

Wet waardering onroerende zaken. 

4. Het vaste bedrag van de reclameheffing bedraagt €250,-.  

5. Het in het vorige lid genoemde bedrag wordt vermeerderd met een bedrag van €2,- per € 1.000,- aan 

WOZ-waarde, zodra de heffingsmaatstaf een bedrag van €153.000,- aan WOZ-waarde overstijgt.  

6. De heffing bedraagt maximaal €700,-.  

7. ndien de vastgestelde WOZ-waarde voor het betreffende jaar naar beneden wordt bijgesteld, wordt de 

aanslag ambtshalve verminderd indien de lagere WOZ-waarde leidt tot een lager belastingbedrag voor de 

reclameheffing. 

 

Artikel 7  Belastingtijdvak 

Het belastingtijdvak is gelijk aan het kalenderjaar. 

 

Artikel 8  Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 

1. De belastingschuld ontstaat bij het begin van het belastingtijdvak. 

2. Indien de belastingplicht na het begin van het belastingtijdvak aanvangt, ontstaat de belastingschuld bij 

de aanvang van de belastingplicht. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak aanvangt is de reclamebelasting verschuldigd 

voor zoveel maanden als er in dat jaar, na het tijdstip van de aanvang van de belastingplicht, nog volle 

kalendermaanden overblijven.  

4. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak eindigt dan wel vermindert, wordt de aanslag 

op verzoek van belastingplichtige verminderd met zoveel twaalde gedeelten van de voor dat jaar 

verschuldigde reclamebelasting als er in dat jaar na het tijdstip van de beëindiging of vermindering van de 

belastingplicht, nog volle kalendermaanden overblijven.  

 

Artikel 9  Wijze van heffing 

De reclamebelasting wordt geheven door middel van een aanslag. 

 

Artikel 10  Vrijstellingen 

De reclamebelasting wordt niet geheven ter zake van openbare aankondigingen: 
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a. die korter dan 13 weken aanwezig zijn, tenzij deze openbare aankondigingen zijn geplaatst in een 

voorziening waarin, waaraan of waarop wisselende openbare aankondigingen worden geplaatst, die 

individueel korter dan 13 weken aanwezig zijn, maar waarbij de verschillende openbare aankondigingen 

gezamenlijk 13 weken of meer aanwezig zijn; 

b. waarvoor op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst betaling aan de gemeente moet geschieden 

dan wel een vergoeding aan de gemeente verschuldigd is; 

c. die als algemene bewegwijzering waarmee een algemeen belang wordt gediend kunnen worden 

aangemerkt; 

d. die door de gemeente of in opdracht van de gemeente is geplaatst of aangebracht, indien en voor zover de 

openbare aankondiging geschiedt ter uitvoering van de publieke taak; 

e. die door politieke partijen zijn aangebracht en die een ideëel belang dienen; 

f. aangebracht door of namens winkeliersverenigingen of wijkorganen, waarbij het reclameobject uitsluitend 

bestaat uit een afbeelding met naam van de winkeliersvereniging of het wijkorgaan; 

g. die een onlosmakelijk onderdeel zijn van de voor de verkoop of verhuur bestemde artikelen en producten 

in een etalage of winkel; 

h. bestemd voor de verkoop of verhuur van onroerende zaken, indien deze aanwezig zijn in de onmiddellijke 

nabijheid van de te verkopen zaak; 

i. op bouwterreinen, voor zover de opschriften rechtstreeks betrekking hebben op de op dat terrein in 

uitvoering zijnde bouwwerkzaamheden. 

j. die uit cultureel, maatschappelijk, charitatief of ideëel belang zijn aangebracht door (semi-) overheden of 

cultureel-maatschappelijke instellingen of -verenigingen.   

k. die een oppervlakte hebben van niet meer dan 0,1m2.  

 

Artikel 11.       Termijnen van betaling 

1  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de aanslagen worden betaald in 

één termijn, die vervalt op de laatste dag van de maand volgend op die, welke in de dagtekening van het 

aanslagbiljet is vermeld. 

2  In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde 

aanslagen, of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan meer is dan €78,-, doch 

minder is dan € 9.000,-- en zolang de verschuldigde bedragen door middel van automatische 

betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de aanslagen moeten worden betaald in elf 

termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de 

volgende termijnen telkens een maand later. 

3  Met betrekking tot een ingevolge artikel 2, tweede lid, onderdeel c, van de Invorderingswet 1990, met een 

belastingaanslag gelijkgestelde beschikking inzake een bestuurlijke boete is het eerste lid van 

overeenkomstige toepassing, voor zover deze gelijktijdig wordt opgelegd met de vaststelling van de 

aanslag. 

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

 

Artikel 12  Kwijtschelding 

Van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 13  Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
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Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels stellen met betrekking tot de heffing en 

invordering van de reclamebelasting. 

 

Artikel 14  Anti-dubbeltelbepaling 

Geen reclamebelasting wordt geheven voor voorwerpen (luifels, terrasmeubilair, -afscheidingen, en daarbij 

behorende parasols), waarvoor in hetzelfde belastingtijdvak reeds precariobelasting wordt geheven.  

 

Artikel 15  Inwerkingtreding en citeertitel 

1. De Verordening op de heffing en de invordering van reclamebelasting Winkelcentrum Oud Woensel 2014, 

vastgesteld bij raadsbesluit van 5 november 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 de 

belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

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

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze verordening kan worden aangehaald als ‘Verordening reclamebelasting Winkelcentrum Oud Woensel 

2015’ 

 

 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 4 november 2014 

 

 

R. van Gijzel, voorzitter. 

 

 

 

J. Verheugt, griffier 
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Gebiedsomschrijving en kaart, behorende bij de Verordening op de heffing en  

invordering van reclamebelasting Winkelcentrum Oud Woensel 2015 

 

De Verordening is van toepassing binnen het volgende gebied van de gemeente Eindhoven: - Pastoor 

Petersstraat tussen Veldm Montgomerylaan en Kruisstraat; - Kruisstraat; -Gildelaan; Nieuwe Fellenoord 

tussen Kruisstraat en Dr Willem Dreesstraat; - Van Kinsbergenstraat nr. 1A; - Verwerstraat vanaf nr. 106 

evenzijde en 131 onevenzijde tot aan de Kruisstraat; Woenselse Markt; Van Brakelstraat nr. 6; -Bakkerstraat 

vanaf nr. 34 evenzijde en nr. 33 onevenzijde tot aan de Woenselse Markt; - Kloosterdreef tussen 

Kronehoefstaat/Pastoriestraat en de Woenselse Markt. De in de vorige zin genoemde (delen van) straten en 

adressen vallen binnen het gebied.  
 

 
 
 
Vastgesteld door de raad op 4 november2014. 
De Griffier, 
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Bijlage 1: overzicht woonlasten 2015 

Zie excel-bestand 

 

Bijlage 2: overzicht lasten voor bedrijven 2015 

Zie excel-bestand 

 

Bijlage 3: berekenings- en afrondingsmethodiek tarieven gemeentelijke belastingen en rechten 2015. 

 

Berekenings- en afrondingsmethodiek. 

Aan afronding van tarieven valt niet te ontkomen. Om een eenduidige werkwijze te kunnen waarborgen, is  

bij de tariefstelling voor 2014 aangesloten bij de berekenings- en afrondingsmethodiek welke in de 

voorgaande jaren is gehanteerd. Het gaat daarbij om de navolgende uitgangspunten: 

a voor tarieven, waarbij zonder bezwaar voor de praktische uitvoering gewerkt kan worden met een 

rekeneenheid van 1 eurocent of minder, worden de verhogingen tot op 1 eurocent of 1/10 gedeelte van 

een eurocent berekend; 

b voor tarieven, waarbij met het oog op de praktische uitvoering met enigszins ronde bedragen moet 

worden gewerkt, worden de verhogingen afgerond op een veelvoud van: 

b € 0,01 bij tarieven tot € 2,--; 

b € 0,05 bij tarieven van € 2,-- tot € 5,--; 

b € 0,10 bij tarieven van € 5,-- tot € 10,--; 

b € 0,25 bij tarieven van € 10,-- tot € 20,--; 

b € 0,50 bij tarieven van € 20,-- tot € 50,--; 

b € 1,-- bij tarieven van € 50,-- en hoger; 

c de tarieven worden afgerond naar: 

b beneden indien het af te ronden cijfer uitkomt op minder dan de helft van de conform het gestelde 

onder a of b van toepassing zijnde rekeneenheid; 

b boven indien het af te ronden cijfer uitkomt op de helft en meer van de conform het gestelde onder a 

en b van toepassing zijnde rekeneenheid; 

d ten aanzien van tarieven die in onderlinge verhouding tot elkaar staan, worden de verhogingen - met in 

acht name van het onder a t/m c gestelde - berekend met betrekking tot het basistarief; de verhogingen 

van de aan het basistarief gerelateerde tarieven worden daarna op basis van de bestaande verhoudingen 

afgeleid; 

e als berekeningsmaatstaf voor de jaarlijkse tariefsaanpassing wordt genomen het niet afgeronde 

tariefbedrag - zijnde het op drie cijfers achter de komma berekende tariefbedrag - van het voorafgaande 

jaar.  

Deze gedragslijn houdt in dat bepaalde "lage" tarieven buiten de verhoging blijven. 

 

 

Bijlage 4: leges vergunningen 

 kosten omgevings-, horeca- en APV-vergunningen   

  

Bijlage 5: Overzicht tarieven gemeentelijke belastingen en rechten 2014/2015 

Zie pdf-bestand 


