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1 Inleiding
1.1 Voorstel tot onderzoek kostendekkendheid leges
Bij de begroting 2008 is toegezegd dat een onderzoek naar de kostendekkendheid van de volgende
producten zou worden gedaan:
-voltrekken huwelijk (m.n. de gratis huwelijken)/geregistreerd partnerschap
-rijbewijzen
-reclamevergunning en evenementenvergunning
-ontheffingen op rijverbod/parkeervergunningen
-vergunning in het kader van de Drank & Horecawet
-huisvestingsvergunning
-vergunning in het kader van geluidshinder
-vergunning voor recreatief nachtverblijf
-verstrekkingen uit het GBA

De volgende vragen zouden in het onderzoek aan bod moeten komen:
1/ hoeveel tijd is benodigd vanaf de aanvraag van een product tot het verstrekken van de genoemde
producten?
2/ wat zijn de kosten van de gemeente per genoemd product (tijd x uurtarief)?
3/ wat is de huidige kostendekkendheid per genoemd product?
4/ wat levert het verhogen van de kostendekkendheid voor de genoemde producten naar 100% in
euro op per product (aantal x kostprijs)?
5/ wat zijn de tarieven per genoemd product op de Waddeneilanden en in de NOFA-gemeenten?

1.2 Uitwerking onderzoek kostendekkendheid leges
Bij de begrotingsbehandeling 2009 op 31 oktober 2008 is u een uitwerking van het onderzoek
aangeboden. Daarbij zijn o.a. de tarieven vergeleken met die van omliggende gemeenten. Dit betrof
de tarieven 2008. Verder is van de onderzochte producten in beeld gebracht hoeveel tijd door
medewerkers wordt besteed aan bijv. 1 huisvestingsvergunning. Dit betreft dan de tijd van de
aanvraag van een huisvestingsvergunning tot en met de afgifte ervan. Door de bestede tijd te
vermenigvuldigen met ons uurtarief werd de kostendekkendheid van elk van de producten in beeld
gebracht.
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begrotingsbehandeling 2010 met een concreet voorstel voor aanpassing van de leges te komen. Dat
volgt hieronder. De volgende producten zijn niet meegenomen, omdat hierover al door de raad
besluiten zijn genomen wat betreft de mate van kostendekkendheid:

-begraafrechten (50% kostendekking in 2012)
-bouwvergunningen (100% kostendekking)
-rioolheffingen (100% kostendekking)
-afvalstoffenheffing (100% kostendekking)
-auto-ontheffingen (100% kostendekking in 2011)

2 Huidige kostendekkendheid
2.1 Kostendekkendheid individuele producten
Aangezien de aantallen geschreven uren op producten van jaar op jaar flinke verschuivingen (kan)
vertonen hebben we niet gebouwd op de geschreven uren, maar hebben we voor elk genoemd
product met de individuele medewerkers doorgenomen hoeveel tijd wordt besteed aan een product.
Wij wijzen erop dat de eigen inschatting van de betrokken medewerkers een benadering is van de
tijdsbesteding en kan afwijken van de daadwerkelijke tijdbesteding. De uitkomsten van de
kostentoerekening zijn daarmee ook richtinggevend en zullen dus geen exacte berekening zijn van de
kosten voor de verstrekking van deze producten.

In de bijlage op de volgende pagina kunt u per product zien wat het tarief is dat wij in rekening
brengen, wat onze personeelskosten inclusief overhead zijn voor dat product, en wat vervolgens het
kostendekkingspercentage is.

Tabel 1: Overzicht kosten en tarieven van diverse gemeentelijke producten 2009
product

tarief

kosten

kost.dekk.heid

1/ voltrekken huwelijk
-maandag t/m vrijdag van 8-17 uur voor ingezetenen gem

€ 121,00

255,82

-maandag t/m vrijdag van 8-17 uur voor niet-ingezetenen

€ 214,50

255,82

83,85%

-buiten vorige 2 genoemde tijden

€ 470,50

255,82

183,92%

-trouwboekje

47,30%

€ 26,00

48,78

53,30%

2/ rijbewijs*

€ 30,10

48,78

61,70%

3/ nationaal paspoort*

€ 49,60

48,78

101,67%

4/ nederlandse identiteitskaart*

85,58%

€ 41,75

48,78

5/ bijschrijving kind (nieuw)*

€ 8,70

24,39

35,67%

6/ bijschrijving kind (sticker)*

€ 20,35

48,78

41,72%

7/ verstrekkingen uit het GBA
-uittreksels
-inlichtingen (bv. nalatenschap)

€ 3,70

8,13

45,51%

€ 18,05

24,39

74,00%

8/ reclamevergunning

€ 17,15

430,56

3,98%

9/ evenementenvergunning

€ 17,15

322,92

5,31%

10/ standplaatsvergunning

€ 17,15

538,20

3,19%

11/ vergunningen in het kader van de Drank & Horecawet

€ 89,65

487,83

18,38%

12/ huisvestingsvergunning

€ 17,15

267,45

6,41%
17,58%

13/ vergunning in het kader van geluidshinder

€ 17,15

97,57

14/ vergunning voor recreatief nachtverblijf

€ 17,15

53,82

31,87%

15/ parkeervergunning

€ 17,15

19,51

87,89%

€ 83,75

83,75

100,00%

€ 102,20

538,20

18,99%

16/ gehandicapteparkeerkaart*
17/ onttrekkingsvergunning

Omdat een aantal producten incidenteel voorkomt is het lastig om hier en verantwoord tarief vast te
stellen. In bovenstaande tabel is dat bijvoorbeeld terug te zien in de kosten van een reclame-,
evenmenten- en standplaatsvergunning. Deze vergunningen zijn in onze gemeente vaak geen
producten die we standaard af kunnen handelen. Hierdoor kunnen op basis van één tijdrovende
procedure de werkelijke kosten buitenproportioneel hoog worden en daarmee de hoogte van het tarief
en het dekkingspercentage.

-Tarief reisdocumenten wettelijke gemaximeerd:
De gemeente Schiermonnikoog verhoogt ieder jaar van de reisdocumenten de leges tot het
maximumtarief dat wettelijk is toegestaan. Dit geld voor de producten:
2/ rijbewijs
3/ nationaal paspoort
4/ Nederlandse identiteitskaart
5/ Bijschrijving kind (nieuw)
6/ Bijschrijving kind (sticker)

Hoewel geen van deze vijf producten kostendekkend is, is er voor Schiermonnikoog aan de legeskant
niets te “winnen”. Hier kijken wij dan ook verder niet meer naar.

-Overdekking op een enkel product:

Van een paar producten is de kostendekkendheid meer dan 100%. Dit is wettelijk toegestaan.
Overdekking op een enkel product mag binnen de legesverordening worden gecompenseerd door
overdekking op een ander product (dit verschijnsel wordt kruissubsidiëring genoemd). Als de totale
kostendekkendheid maar niet boven de 100% uit stijgt. Dat is op Schiermonnikoog ook niet het geval,
zo leert de bovenstaande rekensom.

-Vergunningen:
Wat met name opvalt is dat de vergunningverlening bij lange na niet kostendekkend is. Veel
vergunningen kosten € 17,15, wat omgerekend een kwart van het uurtarief van een medewerker is. In
het meest extreme voorbeeld van de standplaatsvergunning is een medewerker daar gemiddeld 5 uur
per vergunning mee bezig, terwijl het tarief slechts een kwart van het uurloon afdekt. Oftewel het
eerste kwartier dat besteed wordt aan een standplaatsvergunning wordt vergoed en de resterende tijd
(4 uur en drie kwartier) wordt niet vergoed.

2.2 Kostendekkendheid alle producten
De totale legesopbrengst over 2008 was € 22.130 (uiteraard exclusief de opbrengsten van de
rijbewijzen, paspoorten en ID-kaarten, die wij verder buiten beschouwing zouden laten).
Daartegenover stonden de kosten van burgerlijke stand van € 45.940 en een deel van de kosten van
openbare orde en veiligheid € 38.305. De twee genoemde bedragen bij elkaar opgeteld levert een
totaal kostenplaatje van € 84.245. De totale kostendekkendheid van de 12 producten (= 17 minus de
5 reisdocumenten) komt dan op 26,3%.

De vraag is of we ieder product voor 100% kostendekkend willen. Daarbij is het natuurlijk interessant
om te weten wat andere gemeenten voor tarieven hanteren. Wij hebben de tarieven van 2009 van de
andere Waddengemeenten opgevraagd, plus de tarieven 2009 van Dongeradeel. Een en ander is
verwerkt in tabel 2.

Tabel 2: tariefsvergelijking 2009 van de Wadden + Dongeradeel

Omschrijving

Schierm.

Dong'deel

Texel

Vlieland

Ameland

- maandag t/m vrijdag ingezetenen

€ 121,00

€ 153,20

vanaf 270

180-320

€ 336,55

- maandag t/m vrijdag niet ingezetenen

€ 214,50

- buiten vorige tijden

€ 470,50

€ 654,70

€ 578,00

410-510

€ 751,65

Terschelling

01 Voltrekken huwelijk
€ 207,00
za: € 483
zo.: € 727
- trouwboekje etc.

€ 26,00

€ 14,30

€ 18,00

€ 18,05

€ 16,35

€ 11,10

€ 11,10

€ 3,40

€ 3,15

02/ Verstrekking uit het GBA
- uittreksels

€ 3,70

€ 5,00

- inlichtingen

€ 18,05

€ 16,10

03/ Reclamevergunning

€ 17,15

€ 192,15

€ 11,10

04/ Evenementenvergunning

€ 17,15

€ 54,65

€ 20,00

05/ Standplaatsvergunning

€ 17,15

€ 79,15

€ 20,00

06/ Vergunningen Drank&Horecawet

€ 89,65

€ 396,40

07/ Huisvestingvergunning

€ 17,15

08/ Vergunning in het kader van geluidsh

€ 17,15

09/ Vergunning voor recr. nachtverbl.

€ 17,15

10/ Parkeervergunning

€ 17,15 7,50 - 176,80

11/ Gehandicapteparkeerkaart

€ 83,75

12/ Onttrekkingsvergunning

€ 30,50

€ 11,70
€ 68,11

€ 80,00

€ 35,94

54,60-120,00
€ 17,98

€ 12,00

€ 44,10
18,20-302,95

€ 83,75

€ 11,70
€ 20,00

€ 26,35

€ 102,20

* Gemeente Vlieland heeft het opleggen van een nota voor veel kleine vergunningen afgeschaft, omdat de kosten voor
het in rekening brengen hoger waren dan de opbrengsten.
* De tarieven zijn niet altijd 1 op 1 te vergelijken. De gemeenten verschillen onderling soms in de bepalingen en
omschrijvingen van de verordeningen.
* De meeste van de opgevraagde gegevens hebben wij ontvangen van de omringende gemeenten. In enkele cellen
staat niets. Dit betekent dat wij geen cijfers hebben ontvangen en dat wij dit ook niet konden achterhalen via de
gemeentelijke websites.

Van de tarieven van de vergeleken gemeenten hebben we het gemiddelde genomen. Als er geen
tarief bekend is, dan is bij de berekening van het gemiddelde tarief die gemeente bij dat product NIET
meegenomen. Ook is gekeken hoe de tarieven op Schiermonnikoog zich verhouden tot die van de
vergeleken gemeenten. De resultaten hiervan zijn verwerkt in tabel 3.

Tabel 3: Gemiddeld tarief vergeleken gemeenten + plaats Schiermonnikoog

Omschrijving

Plaats
Schierm.*

tarief Schierm. tarief gemiddeld

01 Voltrekken huwelijk
- maandag t/m vrijdag ingezetenen

1

€ 121,00

243,35

- maandag t/m vrijdag niet ingezetenen

1

€ 214,50

243,35

- buiten vorige tijden

2

€ 470,50

585,47

- trouwboekje etc.

5

€ 26,00

16,68
9,58

02/ Verstrekking uit het GBA
- uittreksels

1

€ 3,70

- inlichtingen

4

€ 18,05

7,55

03/ Reclamevergunning

1

€ 17,15

192,15

04/ Evenementenvergunning

2

€ 17,15

28,78

1
2-5

€ 17,15

55,75

€ 89,65

148,55

€ 17,15

21,97

08/ Vergunning in het kader van geluidshinder

2
1

€ 17,15

0,00

09/ Vergunning voor recreatief nachtverblijf

1

€ 17,15

44,10

05/ Standplaatsvergunning
06/ Vergunningen Drank&Horecawet
07/ Huisvestingvergunning

10/ Parkeervergunning
11/ Gehandicapteparkeerkaart
12/ Onttrekkingsvergunning

2

€ 17,15

89,81

3-4

€ 83,75

43,37

1

€ 102,20

0,00

Opmerkingen:
*de ranglijst moet als volgt worden gelezen: 1= Schiermonnikoog heeft laagste tarief
en 6 = Schiermonnikoog heeft hoogste tarief

3 Tariefsbepaling onderzochte producten
Onze tarieven behoren bij de meeste producten tot de laagste, gezien de vele “1-tjes”” en “2’-tjes” in
tabel 3. Dit in combinatie met de berekende 26,3% kostendekkendheid van de producten uit tabel 3,
rechtvaardigt volgens ons een tariefstijging van de leges.

We stellen voor om de legestarieven van een aantal producten die ónder het gemiddeld tarief van de
vergeleken gemeenten liggen op te trekken tot het gemiddelde. We willen namelijk wel een stijging
van de kostendekkendheid, maar het moet ook voor onze burgers betaalbaar blijven en door ons te
verantwoorden zijn. Voor de legestarieven van producten die boven het gemiddelde tarief liggen,
bekijken we per product of het tarief moet worden gewijzigd. Hieronder doen we per product een
voorstel voor het tarief.

3.1 Voltrekken huwelijk
Huwelijk binnen reguliere tijden:
Alleen Schiermonnikoog hanteert het onderscheid tussen de huwelijksvoltrekking van een ingezetene
en van een niet-ingezetene. Voor zowel een ingezetene als een niet-ingezetene is ongeveer evenveel

tijd nodig. Onze kosten voor een huwelijk bedragen € 255. Het komt maar een enkele keer per jaar
voor dat een ingezetene van Schiermonnikoog trouwt. Het beste is dan ook om ons tarief voor niet
ingezetenen van € 214,50 te vergelijken met die het gemiddelde tarief in de andere gemeenten van
€ 243,35.

We stellen voor om het tarief van niet-ingezetenen op te trekken naar het tarief van € 243,50 en het
tarief voor ingezetenen in drie jaar op te trekken naar 75% van het tarief voor niet-ingezetenen. Een
verhoging van 13,4% in 2010 leidt tot het tarief van € 243,50 voor niet-ingezetenen. Het tarief voor
ingezetenen dient daarvoor 3 jaar jaarlijks met 15% te worden verhoogd.
Tarief 2010 voor ingezetene: € 139,15
Tarief 2010 voor niet-ingezetene: € 243,50

Per jaar worden ongeveer 50 huwelijken afgesloten, waarvan gemiddeld 1 of 2 huwelijken van
ingezetenen zijn. De meeropbrengst van de tariefsverhogingen bedraagt dan € 1.500. Deze
meeropbrengst wordt nog meegenomen in een begrotingswijziging.

Huwelijk buiten reguliere tijden:
Voor het voltrekken van een huwelijk buiten de reguliere tijden wordt een tarief gevraagd van
€ 470,50. Hoewel het gemiddelde tarief fors hoger ligt, namelijk op ruim € 585, willen wij dit tarief
alleen indexeren met 2%. Dit omdat dit tarief al kostendekkend is. Het tarief 2010 wordt dan € 479,90.

Trouwboekje:
Het tarief voor het trouwboekje ligt boven het gemiddelde tarief. We stellen dan ook voor om ook dit
tarief alleen te indexeren met 2%. Het tarief 2010 wordt dan € 26,50.

3.2 Verstrekkingen uit het GBA
Voor verstrekkingen uit het GBA is het gemiddelde tarief (van de vergeleken gemeenten):
-€ 3,75 voor uittreksels
-€ 7,55 voor inlichtingen

Uittreksels:
Ons tarief voor uittreksels is het laagst van de 6 gemeenten en ligt met € 3,70 verder onder het
gemiddelde. De kostendekkendheid voor uittreksels is 45%. Deze kostendekkendheid is echter
gebaseerd op de situatie waarin de aanvraag van uittreksels niet is gedigitaliseerd. Het aanvragen van
uittreksels wordt gedigitaliseerd. We verwachten daardoor minder tijd kwijt te zijn met het afhandelen
van de aanvragen. Daarom stellen we voor om het huidige tarief alleen te indexeren met 2%.

Inlichtingen:
Ons tarief 2009 voor inlichtingen ligt met € 18,05 ver boven het gemiddelde tarief van € 7,55. We
stellen voor om het tarief niet extra te laten stijgen buiten de afgesproken prijsindex van 2%. De
kostendekkendheid bedraagt dan 74%.

3.3 Reclamevergunningen
Ons tarief van € 17,15 is voor nog geen 4% kostendekkend, want onze berekende kosten zijn
€ 430. De enige andere gemeenten waarvan wij een tarief hebben kunnen achterhalen is
Dongeradeel. Daar is het tarief € 192,15.

Bijna alle reclamevergunningen zijn bouwvergunningplichtig en worden daarmee onderdeel van de
bouwvergunning. Na de invoering van de omgevingsvergunning (Wabo) zal elke reclamevergunning
opgaan in de integrale omgevingsvergunning. Gelet op het zeer incidentele karakter van de
reclamevergunning zien we geen aanleiding de leges substantieel te verhogen. Daar komt bij dat we
er in onze gemeente aan hechten dat de reclame-uitingen in het dorp voldoen aan de eisen van
welstand. Daarom vergoeden wij de kosten van welstandsadvies voor reclame-uitingen aan de
aanvrager. Tegen deze achtergrond vindt het college niet passend om dit tarief substantieel te
verhogen. We stellen daarom voor om het tarief te indexeren met 2%.
Tarief 2010: € 17,50

3.4 Evenementenvergunningen
Voor evenementenvergunningen geldt ook dat de kostendekkendheid laag is; iets meer dan 5%. Het
gemiddeld tarief bedraagt € 28,75, waarbij Dongeradeel het hoogste tarief hanteert van € 54,65. Ons
tarief is € 17,15.

Er geldt sinds juli 2009 een meldingsplicht voor kleine evenementen. Deze meldingen zijn gratis. Voor
grote evenementen moet een vergunning worden aangevraagd. Daardoor zijn we in totaliteit minder
tijd kwijt aan het product evenementenvergunningen. We hebben echter nog nauwelijks
ervaringsgegevens over de capaciteitsinzet op deze vergunning. In afwachting hiervan stellen we voor
om dit bedrag voor 2010 te indexeren met 2%.
Tarief 2010: € 17,50

3.5 Standplaatsvergunningen
De kostendekkendheid van een standplaatsvergunning is ruim 3%. Het tarief bedraagt in 2009
€ 17,15, terwijl de kosten berekend zijn op € 538 per vergunning. In 2009 hebben wij de looptijd van
een standplaatsvergunning standaard op 5 jaar gesteld. Dit betekent zowel voor aanvragers als de
interne organisatie een administratieve lastenverlichting. Dit zal een positief effect hebben op de

tarieven. We stellen voor om de kostendekkendheid hiervan in drie jaar tijd op te trekken naar het
gemiddelde tarief, waarmee onze kostendekkendheid dan ruim 10% is.
Tarief 2010: € 25,70

De verwachte meeropbrengst van de tariefsstijging in 2010 is nihil.

3.6 Drank- en Horecavergunningen
Bij een tarief van € 89,65 bedraagt de kostendekkendheid ruim 18%. Het gemiddelde tarief bedraagt
€ 148,55. We stellen voor om het tarief in drie jaar tijd te verhogen tot het gemiddelde tarief in 2012,
waarmee een kostendekkendheid is bereikt van 40%. In 2009 is de procedure vereenvoudigd en dit
zal waarschijnlijk een positief effect hebben op de kostenontwikkeling.
Tarief 2010: € 97,40 (kostendekkendheid 20%)

De verwachte meeropbrengst van de tariefsstijging is op begrotingsbasis nihil.

3.7 Huisvestingsvergunningen
Bij een tarief van € 17,15 bedraagt de kostendekkendheid 6,4%. Het gemiddelde tarief bedraagt
€ 21,97. We stellen voor om het tarief in drie jaar tijd te verhogen tot een tarief van € 80,25 in 2012
waarmee een kostendekkendheid is bereikt van 30%.
Tarief 2010: € 29,15 (kostendekkendheid 10,9%)

De verwachte meeropbrengst van de tariefsstijging is op begrotingsbasis nihil.

3.8 Vergunningen i.h.k.v. geluidshinder
Bij een tarief van € 17,15 bedraagt de kostendekkendheid 17,5%. Er zijn geen vergelijkende tarieven
gevonden. We stellen voor om ook hier het tarief in drie jaar tijd te verhogen tot een tarief van
€ 39,00 in 2012 waarmee een kostendekkendheid is bereikt van 40%.
Tarief 2010: € 19,50 (kostendekkendheid 20%)

De verwachte meeropbrengst van de tariefsstijging is in 2010 nihl.

3.9 Vergunningen voor recreatief nachtverblijf
Bij een tarief van € 17,15 bedraagt de kostendekkendheid 31,8%. Het gemiddelde tarief bedraagt
€ 44,10. We stellen voor om het tarief

in 2010 te verhogen naar € 21,50, waarmee een

kostendekkendheid is bereikt van 40%. We zitten dan nog ruim onder het tarief van Dongeradeel, de
enige gemeente waarvan wij een vergelijkend tarief hebben.

Tarief 2010: € 21,50 (kostendekkendheid 40%)

De verwachte meeropbrengst van de tariefsstijging is nihil.

3.10 Parkeervergunningen
Bij een tarief van € 17,15 bedraagt de kostendekkendheid 87,9%. Het gemiddelde tarief ligt veel hoger
dan ons tarief en bedraagt € 89,8. Om een kostendekkendheid van 100% te krijgen dient het tarief te
worden verhoogd naar € 19,55. We stellen dan ook voor om het tarief in 2010 vast te stellen op
€ 19,55.

De verwachte meeropbrengst van de tariefsstijging is in 2010 nagenoeg nihil.

3.11 Gehandicaptenparkeerkaart
Bij een tarief van € 83,75 bedraagt de kostendekkendheid 100%. We stellen dan ook voor om het
tarief alleen te indexeren met 2%.

3.12 Onttrekkingsvergunning
Bij een tarief van € 102,20 bedraagt de kostendekkendheid 19%. Er zijn geen vergelijkende tarieven
verkregen. We stellen voor het tarief in drie jaar tijd te verhogen tot € 161,45 in 2012, waarmee dan
een kostendekkendheid van 30% wordt verkregen. Het voorgestelde tarief 2010 is 107,65
(kostendekkendheid 20%).

De verwachte meeropbrengst van de tariefsstijging is in 2010 nihil, aangezien er op jaarbasis
ongeveer 5 vergunningen worden verstrekt.

4 Overzicht legestarieven en tariefsstijgingen leges 2010
Hieronder volgt een totaaloverzicht van de voorgestelde tarieven 2010, zoals genoemd in hoofdstuk 3.

Producten

Tarieven 2009 Tarieven 2010

01 Voltrekken huwelijk
- maandag t/m vrijdag ingezetenen

€ 121,00

€ 139,15

- maandag t/m vrijdag niet ingezetenen

€ 214,50

€ 243,50

- buiten vorige tijden

€ 470,50

€ 479,90

€ 26,00

€ 26,50

- trouwboekje etc.
02/ Verstrekking uit het GBA
- uittreksels

€ 3,70

€ 3,75

- inlichtingen

€ 18,05

€ 18,40

03/ Reclamevergunning

€ 17,15

€ 17,50

04/ Evenementenvergunning

€ 17,15

€ 17,50

05/ Standplaatsvergunning

€ 17,15

€ 25,70

06/ Vergunningen Drank&Horecawet

€ 89,65

€ 97,40

07/ Huisvestingvergunning

€ 17,15

€ 29,15

08/ Vergunning in het kader van geluidshinder

€ 17,15

€ 19,50

09/ Vergunning voor recreatief nachtverblijf

€ 17,15

€ 21,50

10/ Parkeervergunning

€ 17,15

€ 19,55

11/ Gehandicaptenparkeerkaart

€ 83,75

€ 85,45

€ 102,20

€ 107,65

12/ Onttrekkingsvergunning

Wij houden de uitgaven en inkomsten altijd scherp in de gaten. Aan de uitgavenkant hebben we nog
de nodige budgettaire ruimte weggesneden. Het is dan ook niet meer dan logisch om ook de
inkomstenkant onder de loep te nemen. Met deze notitie hebben we de meeste producten uit de
legesverordening onder die spreekwoordelijke loep genomen. Dit conform uw verzoek bij de begroting
2009.

Van de meeste producten stellen we voor om de tarieven voor 2010 te indexeren. Van enkele
producten gaan de tarieven behoorlijk omhoog. In deze gevallen stellen we voor om de tariefsstijging
uit te smeren over een periode van 3 jaar.
De meeropbrengst van de tariefsstijgingen zal worden vertaald in de 2de begrotingswijziging 2010.
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