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Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens
dienstverlening aan derden Beesel
De raad van de gemeente Beesel;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 9 november 2015;
gelet op artikel 229 van de Gemeentewet;
besluit:
vast te stellen de:
Verordening op de heffing en de invordering van rechten wegens dienstverlening aan derden Beesel
(Verordening dienstverlening aan derden Beesel)

Artikel 1 Belastbaar feit
Op basis van deze verordening worden rechten geheven voor, door of vanwege de gemeente verstrekte
diensten alsmede voor het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken
of inrichtingen die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn.

Artikel 2 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst alsmede
het gebruik van voor de openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die
bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn worden gevraagd of verleend.

Artikel 3 Belastingtarief
1.
2.
3.

De rechten worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel.
Voor de berekening van de rechten wordt een gedeelte van een in de tarievenabel genoemde
eenheid als volle eenheid aangemerkt.
De rechten zijn exclusief de kosten van eventueel gebruikte materialen.

Artikel 4 Ontstaan
De rechten zijn verschuldigd bij aanvang van de dienstverlening of bij aanvang van het gebruik van de
bezittingen, werken of inrichtingen.

Artikel 5 Wijze van heffing
De rechten worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld.

Artikel 6 Termijnen van betaling
1.

2.

3.

De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 mondeling
wordt gedaan: op het moment van het doen van de kennisgeving; ingeval de kennisgeving
schriftelijk wordt gedaan: op het moment van uitreiken van de kennisgeving.
De rechten moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5 wordt toegezonden en geen betrekking heeft op de in het derde lid bedoelde diensten, binnen 14 dagen na
de dagtekening van de kennisgeving.
Met betrekking tot de diensten waarvoor de te heffen rechten meer bedragen dan € 2.000,00,
kunnen de leges worden betaald in vijf maandelijkse termijnen, waarvan de eerste vervalt op de
laatste dag van de maand volgens op die van de dagtekening van de kennisgeving, de tweede
een maand later en zo vervolgens.

Artikel 7 Kwijtschelding
Bij de invordering van rechten vanwege verstrekte diensten aan derden wordt geen kwijtschelding
verleend.

Artikel 8 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de rechten.

Artikel 9 Overgangsrecht
1.

1

De “Verordening dienstverlening aan derden Beesel 2015” van 3 november 2014, wordt ingetrokken
met ingang van de in artikel 10, tweede lid genoemde datum van 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.

Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 10, tweede lid
genoemde datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening
gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de
heffing van de rechten voor dienstverlening aan derden in die periode plaatsvindt.

Artikel 10 Inwerkingtreding
1.
2.

Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2016.

Artikel 11 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als “Verordening dienstverlening aan derden Beesel”.
Aldus vastgesteld door de raad van Beesel in zijn openbare vergadering van 7 december 2015
E. Apeldoorn-Feijts, griffier,
P. Dassen-Housen, voorzitter
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