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Verordening op de heffing en invordering van leges 2009

VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN LEGES (LEGESVERORDENING
2009) (-1.714.2)
Artikel 1 Begripsbepalingen
Deze verordening verstaat onder:
'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag
a.
wordt aangemerkt;
'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;
b.
'maand': een kalendermaand;
c.
'jaar': een kalenderjaar.
d.

Artikel 2 Belastbaar feit
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam 'leges' worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 4 Persoonlijke vrijstellingen
1.

2.

Van de verplichting tot het betalen van de in deze verordening genoemde leges, met uitzondering
van die, genoemd onder de nummers 8.1., eerste lid, onder B. en D., 8.2., 12.2., en 12.3., van de
tarieventabel, zijn, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen in deze verordening en tarieventabel is voorzien, vrijgesteld: openbare besturen, ambtenaren of instellingen voor de diensten,
door hen in het openbaar belang verzocht.
Van de verplichting tot het betalen van de onder nummer 12.9. van de tarieventabel vermelde
leges zijn bovendien vrijgesteld:
degenen, die als gevolg van door de overheid getroffen maatregelen verplicht worden naar
a.
een andere woongelegenheid binnen de gemeente te verhuizen;
ongehuwde minderjarige kinderen of pleegkinderen, die in de woning van hun ouders of
b.
pleegouders terugkeren.

Artikel 5 Zakelijke vrijstellingen
De in deze verordening genoemde leges worden, voor zover daarin niet reeds op andere plaatsen in
deze verordening en tarieventabel is voorzien, niet geheven voor:
het afgeven van bewijzen van onvermogen;
a.
de attestaties de vita tot ontvangst van pensioenen, lijfrenten wachtgelden, loon, bezoldiging of
b.
riddersoldij;
het raadplegen van de kadastrale plans en/of registers met of zonder hulpverlening en het maken
c.
van kopieën daarvan ten behoeve van rijks, provinciale of waterschapsdiensten;
het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften ter zake van plaatselijke belastind.
gen;
de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschriften daarvan, houdende
e.
aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van bezoldiging, vergoeding of toelage,
dan wel verhoging hiervan, betrekkelijk enige gemeentelijke functie of dienstverrichting jegens
de gemeente;
de aan belanghebbende uitgereikt wordende beschikkingen of afschrift daarvan, houdende beslisf.
sing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas.

Artikel 6 Tarieven
1.

1

De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel.
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2.

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

Artikel 7 Wijze van heffing
1.

2.

De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere
schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van
de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Indien het bedrag dat vermoedelijk gevorderd zal worden zulks rechtvaardigt, kan een voorlopig
bedrag gevorderd worden.

Artikel 8 Termijnen van betaling
1.
2.

De leges worden verschuldigd en moeten worden betaald op het tijdstip, waarop de te verlenen
dienst wordt aangevraagd.
Indien de leges niet kunnen worden vastgesteld op het tijdstip, waarop de te verlenen dienst
wordt aangevraagd, moeten deze, in afwijking van het bepaalde in het eerste lid, worden betaald
indien het betreft:
de diensten, als bedoeld onder de nummers 2.1., 4.1., 7.2., 8.1., eerste lid, onder C., en 12.7.
a.
van de tarieventabel, onmiddellijk nadat de daarin bedoelde diensten zijn verleend;
een niet onder a. genoemd geval binnen 30 dagen na de dagtekening van de schriftelijke
b.
kennisgeving of nota.

Artikel 9 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 10 Verschuldigdheid leges
Indien en voor zover uit de bepalingen van deze verordening en tarieventabel het tegendeel niet blijkt
zijn de vooruitbetaalde leges niet verschuldigd ingeval een aangevraagde dienst niet wordt of kan
worden verleend of de werkzaamheden, die naar aanleiding van de aanvrage worden verricht, niet tot
een in deze verordening belastbaar gestelde dienstverlening leiden.

Artikel 11 Teruggaaf
1.

2.

3.

In de gevallen, bedoeld in artikel 9, geschiedt de terugbetaling van niet verschuldigde, doch reeds
vooruitbetaalde leges tegelijk met de mededeling, dat de aangevraagde dienst niet wordt of kan
worden verleend c.q. op het ogenblik, waarop blijkt, dat de daar bedoelde werkzaamheden niet
tot een belastbare dienstverlening hebben geleid.
Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als
bedoeld in 12.2.a.1 en 12.2.d van de tarieventabel, doch vóór het verlenen van de vergunning,
deze aanvraag wordt ingetrokken, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges
verleend, met dien verstande dat een maximum van € 1.000,00 en een minimum van € 75,00 ten
laste van de aanvrager blijft.
Indien de in het vorige lid bedoelde vergunningen niet worden verleend, wordt op aanvraag teruggaaf van 50% van de geheven leges verleend, met dien verstande dat een maximum van €
1.000,00 en een minimum van € 75,00 ten laste van de aanvrager blijft.

Artikel 12 Ontheffing bij tussentijdse beëindiging van abonnementen
Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, bedoeld onder de nummers 3.1., 7.1.
en 8.1., van de tarieventabel, wordt bij tussentijdse beëindiging van een abonnement, indien deze
plaatsvindt voordat een halfjaar van de geldigheidsduur daarvan is verstreken en het abonnement ten
hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van bescheiden, waarop het recht
geeft, is verbruikt, op schriftelijk verzoek van de houder ontheffing van de betaling van deze leges verleend. De ontheffing wordt verleend tot een bedrag, gelijk staande met de helft van het verschuldigde.

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 leges.

Artikel 14 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1.

2.

2

e

De "Legesverordening 2008 en de 1 wijziging van de Legesverordening 2008" van 6 november
2007 en 10 juni 2008 worden ingetrokken met ingang van de in het vierde lid genoemde datum
van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
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3.

In afwijking in zoverre van het in de voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang
van de heffing, de ingetrokken verordeningen gelden voor de in de tussenliggende periode
plaatsvindende belastbare feiten voor zover terzake daarvan de heffing van de leges in die periode
plaatsvindt.

4.De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.
5.Deze verordening wordt aangehaald als “Legesverordening 2009”.
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