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Aan de Gemeenteraad,
Onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting.
In de begrotingsraad van 11 november 2014 heeft u besloten de geldende tarieven van de
onroerende zaakbelastingen en forensenbelasting voor het jaar 2015 te verhogen met respectievelijk
1,5% en 2%.
In het belastingvoorstel dat is behandeld in de begrotingsraad is aangegeven dat de tarieven nog
dienen te worden gecorrigeerd met de waardeontwikkeling. De WOZ-waarde van de onroerende
zaken wordt jaarlijks vastgesteld. Voornoemde belastingen worden geheven naar een percentage van
de waarde van de onroerende zaak.
De taxaties voor het jaar 2015 zijn nagenoeg afgerond. Uit de thans bekende taxatiegegevens blijkt
dat de waarde van de woningen met gemiddeld 2,8% is gedaald en de waarde van de niet-woningen
gemiddeld met 4,4%. De waarde van de woningen, die in de forensenbelasting worden betrokken, is
gemiddeld gedaald met 2,3%.
De in de begrotingsraad van 11 november 2014 vastgestelde tarieven zijn:
Onroerende zaakbelastingen:
 eigenarenbelasting voor woningen
 eigenarenbelasting voor niet-woningen
 gebruikersbelasting voor niet-woningen

0,1044%
0,1760%
0,1416%

Forensenbelasting:

0,2535%

Op basis van de actuele taxatiegegevens dienen de tarieven als volgt te worden bijgesteld en
vastgesteld:
Onroerende zaakbelastingen:
 eigenarenbelasting voor woningen
 eigenarenbelasting voor niet-woningen
 gebruikersbelasting voor niet-woningen

0,1074 (0,1044% x 100 : 97,2)
0,1841 (0,1760% x 100 : 95,6)
0,1481 (0,1416% x 100 : 95,6)

Forensenbelasting:

0,2594 (0,2535% x 100 : 97,7)

e

1 wijziging legesverordening 2015.
Fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning.
Onder Titel 2 “Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning”,
hoofdstuk 5, artikelen 2.5.1.1 en 2.5.1.2 zijn de legesartikelen opgenomen indien een aanvraag om
een omgevingsvergunning wordt ingetrokken terwijl de aanvraag reeds in behandeling is genomen.
Afhankelijk van de termijn waarbinnen de aanvraag wordt ingetrokken bestaat aanspraak op teruggaaf
van een deel van de leges. Wij stellen u voor onder artikel 2.5.1.4 een bepaling op te nemen, dat

indien een aanvraag wordt ingetrokken en wordt hergebruikt de leges als bedoeld in de onderdelen
2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7 niet zijn verschuldigd. Voor de ingetrokken aanvraag zijn dan geen leges
verschuldigd. Voor de hergebruikte aanvraag is de aanvrager dan weer leges verschuldigd.
Reisdocumenten.
In de begrotingsraad van 11 november 2014 heeft u besloten de legestarieven van de
reisdocumenten vast te stellen op de toegestane maximum bedragen.
De rijksministerraad heeft ingestemd met de tarieven van de reisdocumenten die in het jaar 2015
zullen gelden. Het Besluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden wordt nog ter advisering aan de
Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk voorgelegd. Na ontvangst van het
advies wordt de wijziging van het Besluit paspoortgelden gepubliceerd in het staatsblad en zijn de
bedragen definitief. Dit traject zal naar verwachting voor eind december zijn afgerond. De kans dat de
door de rijksministerraad vastgestelde tarieven naar aanleiding van het advies van de Raad van State
van het Koninkrijk wijzigen, is gering.
Rijbewijzen.
Met ingang van 1 januari 2014 geldt een maximumtarief voor het afgeven, vernieuwen of omwisselen
van een rijbewijs. De rijbewijstarieven voor het jaar 2015 zijn in concept gereed. De RDW is
voornemens de rijksleges te verlagen met € 0,25 naar € 9,45. Het maximum te heffen legestarief voor
het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs komt hiermee op € 38,20 (rijksleges € 9,45 +
gemeentelijke leges € 28,75). Het door u in de raadsvergadering van 11 november 2014 voor het jaar
2015 vastgestelde tarief bedraagt € 34,05 en ligt derhalve lager dan het voor het jaar 2015 geldende
maximumtarief van € 38,20.
Spoedtarief.
Ingevolge artikel 1.3.2 van de tarieventabel van de legesverordening bedraagt het huidige spoedtarief
voor de afgifte van een rijbewijs € 34,10. Het spoedtarief komt geheel ten goede aan de Dienst
Wegverkeer (RDW). Op grond van de Wegenverkeerswet 1994 moet de gemeente het tarief voor een
rijbewijs, en ook het spoedtarief, in de eigen legesverordening opnemen. De RDW is voornemens de
rijksleges voor een spoedlevering voor het jaar 2015 te verlagen naar € 33,85.
Het Ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) dient nog formeel akkoord te gaan. De verwachting is
dat de minister het voorstel overneemt. Vermoedelijk is hierover eind november meer duidelijkheid.
Op het bovenstaande hebben wij geanticipeerd door de door de rijksministerraad vastgestelde
tarieven van de reisdocumenten en het spoedtarief voor de afgifte van een rijbewijs op te nemen in de
e
1 wijziging van de legesverordening.
Wijzigingsverordeningen
Wij stellen u voor bijgevoegde:




e

1 wijziging van de verordening onroerende zaakbelastingen 2015;
e
1 wijziging van de verordening forensenbelasting 2015;
e
1 wijziging van de legesverordening 2015,

voor het jaar 2015 vast te stellen.
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