
 
 
 
9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 7 oktober 2011 
GR 11.2773245; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
I. de Tarievennota 2012 met de daarin opgenomen tariefswijzigingen vast te stellen 

met uitzondering van het legestarief van € 15,-- voor het afleggen van huis-
bezoeken in verband met het verlenen van legitimatiebewijzen aan gedetineerden 
die in een penitentiaire inrichting verblijven, en met uitzondering van het 
legestarief van € 15,-- voor het afleggen van huisbezoeken in verband met het 
verlenen legitimatiebewijzen aan bewoners van verpleeg- en verzorgingshuizen en 
anderen zorginstellingen waar permanente gewoond wordt; 

II. het resultaat van de maatregelen uit hoofdstuk 2 van de Tarievennota ten bedrage 
van 765 duizend euro in te zetten voor een structurele invulling van de taakstelling 
"verbetering dekkingsgraad publiekrechtelijke tarieven" uit het bezuinigingspakket 
2011-2014 en de taakstelling "invoering reclamebelasting" uit het 
bezuinigingspakket 2007-2010; 

III. de budgettaire effecten voor 2012 te verwerken via de begrotingswijzigingen bij de 
eerste voortgangsrapportage 2012; 

IV. de in ontwerp overgelegde verordeningen vast te stellen met uitzondering van de 
legesverordening en in werking te laten treden op 1 januari 2012;  

V. de verordeningen bekend te maken door plaatsing in het gemeenteblad en te 
publiceren in de Groninger Gezinsbode. 

 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 9 november 2011. 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van  
(bijlage GR 11.2773245); 
 
Gelet op artikel 221 van de Gemeentewet; 
 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van roerende-zaakbelastingen 
2012. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. ruimte : een roerende woon- of bedrijfsruimte, die duurzaam aan een 

plaats gebonden is en dient tot permanente bewoning of 
permanent gebruik; 

b. woonruimte :  een ruimte waarvan de vastgestelde waarde in hoofdzaak kan 
worden toegerekend aan delen van de ruimte die dienen tot 
woning dan wel volledig dienstbaar zijn aan woondoeleinden; 

c. bedrijfsruimte :  een ruimte die niet kan worden aangemerkt als woonruimte. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 2 
1. Onder de naam "roerende-zaakbelastingen" worden ter zake van binnen de 

gemeente gelegen ruimten twee directe belastingen geheven: 
a. een gebruikersbelasting van degene die bij het begin van het kalenderjaar een 

bedrijfsruimte, 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 ruimte het genot heeft krachtens eigendom, bezit of beperkt recht, verder 
te noemen: eigenarenbelasting. 
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2. Bij de gebruikersbelasting wordt: 
a. gebruik door degene aan wie een deel van een bedrijfsruimte in gebruik is 

gegeven, aangemerkt als gebruik door degene die dat deel in gebruik heeft 
gegeven; 

b. het ter beschikking stellen van een bedrijfsruimte voor volgtijdig gebruik 
aangemerkt als gebruik door degene die ruimte ter beschikking heeft gesteld. 

3. Degene die een in het vorige lid bedoelde bedrijfsruimte in gebruik heeft gegeven 
of ter beschikking heeft gesteld is bevoegd de belasting als zodanig te verhalen op 
degene aan wie die ruimte of deel daarvan ter beschikking is gesteld. 

 
 
Belastingobject 
 
Artikel 3 
Als één ruimte wordt aangemerkt: 
a. een binnen de gemeente gelegen ruimte; 
b. een gedeelte van een onder a bedoelde ruimte dat blijkens zijn indeling is bestemd 

om als een afzonderlijk geheel te worden gebruikt; 
c. een samenstel van twee of meer onder a bedoelde ruimten of in onderdeel b 

bedoelde gedeelten daarvan die bij dezelfde persoon in gebruik zijn en die, naar 
de omstandigheden beoordeeld, bij elkaar behoren; 

d. het binnen de gemeente gelegen deel van een in onderdeel a bedoelde ruimte, van 
een in onderdeel b bedoeld gedeelte daarvan of van een in onderdeel c bedoeld 
samenstel. 

 
 
Maatstaf van heffing 
 
Artikel 4 
1. De heffingsmaatstaf is de waarde die aan de ruimte dient te worden toegekend 

indien de volle en onbezwaarde eigendom daarvan zou kunnen worden 
overgedragen en de verkrijger de ruimte in de staat waarin deze zich bevindt, 
onmiddellijk en in volle omvang in gebruik zou kunnen nemen. 

2. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een bedrijfsruimte, 
met uitzondering van ruimten die zijn ingeschreven in een van de ingevolge de 
Monumentenwet 1988 vastgestelde registers van beschermde monumenten, 
bepaald op de vervangingswaarde indien dit leidt tot een hogere waarde dan die 
ingevolge het eerste lid. Bij de berekening van de vervangingswaarde wordt 
rekening gehouden met: 
a. de aard en de bestemming van de ruimte; 
b. de sedert de stichting van de ruimte opgetreden technische en functionele 

veroudering waarbij de invloed van latere wijzigingen in aanmerking wordt 
genomen. 

3. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een ruimte in 
aanbouw bepaald op de vervangingswaarde, bedoeld in het tweede lid. Onder een 
ruimte in aanbouw wordt verstaan een roerende zaak of gedeelte daarvan 
waarvoor een bouwvergunning in de zin van de Woningwet is afgegeven en dat 
door bouw nog niet geschikt is voor gebruik overeenkomstig de beoogde 
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bestemming. 



 
 
 - 5 -

4. In afwijking in zoverre van het eerste lid wordt de waarde van een woonruimte die 
deel uitmaakt 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 bepaald met inachtneming van een vooronderstelde 
verplichting om het landgoed gedurende een tijdvak van 25 jaren als zodanig in 
stand te houden en geen opgaand hout te vellen anders dan volgens de regels van 
normaal bosbeheer noodzakelijk of gebruikelijk is. Ruimten die dienstbaar zijn 
aan de woonruimte worden geacht deel uit te maken van die woonruimte. 

5. Met betrekking tot een ruimte als bedoeld in artikel 3, aanhef en onderdeel d, 
wordt de waarde gesteld op een evenredig deel van de waarde die dient te worden 
toegekend aan de gehele ruimte. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 5 
1. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf 

buiten aanmerking gelaten de waarde van: 
a. glasopstanden die bedrijfsmatig worden aangewend voor de kweek of teelt van 

gewassen, voorzover de ondergrond daarvan bestaat uit cultuurgrond die 
bedrijfsmatig wordt geëxploiteerd ten behoeve van de land- of bosbouw. 
Onder cultuurgrond wordt 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. ruimten 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 ruimten die dienen 
als woning; 

c. ruimten ten behoeve van waterverdedigings- en waterbeheersingswerken die 
worden beheerd door organen, instellingen of diensten van publiekrechtelijke 
rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen van zodanige ruimten 
die dienen als woning; 

d. ruimten die zijn bestemd voor de zuivering van riool- en ander afvalwater en 
die worden beheerd door organen, instellingen of diensten van 
publiekrechtelijke rechtspersonen, een en ander met uitzondering van delen 
van zodanige ruimten die dienen als woning; 

e. werktuigen die van een ruimte kunnen worden afgescheiden zonder dat 
beschadiging van betekenis aan die werktuigen wordt toegebracht en die niet 
op zichzelf als ruimten zijn aan te merken; 

f. bedrijfsruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de 
publieke dienst van de gemeente; 
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot 
krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van deze bedrijfsruimten niet 
toebehoort aan de gemeente; 

g. bedrijfsruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven 
van basisonderwijs 
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot 
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krachtens eigendom, bezit of beperkt recht van deze bedrijfsruimten niet 
toebehoort aan de gemeente of aan een instelling die het onderwijs geeft; 
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h. woonruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt als pastorie of 
kosterswoning; 
de vrijstelling geldt niet voorzover het genot krachtens eigendom, bezit of 
beperkt recht van deze woonruimten niet toebehoort aan een kerkgenootschap 
of aan een genootschap op geestelijke grondslag met volledige 
rechtsbevoegdheid - anders dan een kerkgenootschap - voor het gezamenlijk 
beleven en zich bezinnen op de aan dat genootschap ten grondslag liggende 
levensovertuiging; 

i. ruimten voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt ten behoeve van 
begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, een en ander met uitzondering van 
delen van zodanige ruimten die dienen als woning. 

2. In afwijking in zoverre van artikel 4 wordt bij de bepaling van de heffingsmaatstaf 
voor de gebruikersbelasting buiten aanmerking gelaten de waarde van gedeelten 
van de bedrijfsruimte die in hoofdzaak tot woning dienen dan wel in hoofdzaak 
dienstbaar zijn aan woondoeleinden. 

 
 
Waardepeildatum 
 
Artikel 6 
1. De heffingsmaatstaf wordt bepaald naar de waarde die de ruimte op de 

waardepeildatum heeft naar de staat waarin de ruimte op die datum verkeert. 
2. De waardepeildatum ligt één jaar voor het begin van het kalenderjaar waarvoor de 

waarde wordt bepaald. 
3. Indien een ruimte in het kalenderjaar voorafgaande aan het begin van het 

kalenderjaar waarvoor de waarde wordt bepaald 
a. opgaat in een andere ruimte dan wel in meer ruimten, of 
b. wijzigt als gevolg van hetzij bouw, verbouwing, verbetering, afbraak of 

vernietiging, hetzij verandering van bestemming, of 
c. een verandering in waarde ondergaat als gevolg van een andere, specifiek voor 

de ruimte geldende, bijzondere omstandigheid, wordt, in afwijking van het 
eerste lid, de waarde bepaald naar de staat van die ruimte bij het begin van het 
kalenderjaar. 

 
 
Belastingtarieven 
 
Artikel 7 
1. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 

percentage bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting 0,2779%; 
b. de eigenarenbelasting: 

1. voor woonruimten  0,1400%; 
2. voor bedrijfsruimten 0,3496%. 

2. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000 blijft, wordt geen belasting geheven. 
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Wijze van heffing 
 
Artikel 8 
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 9 
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een 
maand later. 

2. Ingeval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld  
€ 4.000,-- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand 
die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien 
het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 
minder dan € 4.000,-- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,--. 
Ingeval een machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal 
termijnen bepaald door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen te delen door het minimum termijnbedrag, met dien 
verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn 
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een 
maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht 
niet te zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat 
automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet 
mogelijk blijkt dan wel binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan 
gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid. 

 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 10 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking 
tot de heffing en de invordering van de roerende-zaakbelastingen. 
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Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 11 
1. De Verordening roerende-zaakbelastingen 2011 van 15 december 2010, nr. 8e, 

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 2012. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als Verordening roerende-zaakbelastingen 

2012. 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 7 oktober 2011 
(GR 11.2773245); 
 
Gelet op artikel 228a van de Gemeentewet; 
 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van rioolheffing 2012. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
Deze verordening verstaat onder: 
a. perceel: een roerende of onroerende zaak of een zelfstandig gedeelte daarvan; 
b. 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; 

c. water: huishoudelijk afvalwater, bedrijfsafvalwater, hemelwater of grondwater. 
 
 
Aard van de heffing 
 
Artikel 2 
Onder de naam rioolheffing wordt een directe belasting geheven ter bestrijding van de 
kosten die voor de voor de gemeente verbonden zijn aan: 
1. de inzameling en het transport van huishoudelijk afvalwater en bedrijfsafvalwater, 

alsmede de zuivering van huishoudelijk afvalwater; en 
2. 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. 
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Belastbaar feit en belastingplicht 
 
Artikel 3 
1. De belasting wordt geheven 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. 

2. Ingeval het perceel een onroerende zaak is, wordt als genothebbende krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht aangemerkt degene die bij het begin van het 
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. 

 
 
Zelfstandige gedeelten 
 
Artikel 4 
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. 
 
 
Maatstaf van heffing 
 
Artikel 5 
De belasting wordt geheven naar een vast bedrag per perceel. 
 
 
Belastingtarieven 
 
Artikel 6 
De belasting bedraagt € 134,70 per perceel. 
 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 7 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 8 
De belasting wordt bij wege van aanslag geheven. 
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Ontstaan van de belastingschuld 
 
Artikel 9 
De belasting is verschuldigd bij het begin van het belastingjaar. 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 10 
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een 
maand later. 

2. In geval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld  
€ 4.000,-- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand 
die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien 
het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 
minder dan € 4.000,-- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,--. In 
geval een machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal 
termijnen bepaald door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen te delen door het minimum termijnbedrag, met dien 
verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt.  
De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die 
in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende 
termijnen telkens een maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht 
niet te zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald door 
automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet 
mogelijk blijkt dan wel binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan 
gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid. 

 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 11 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking 
tot de heffing en de invordering van de rioolheffing. 
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Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 12 
1. De "Verordening rioolheffing 2011" van 15 december 2010, nr. 8e, 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 2012. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als 'Verordening rioolheffing 2012'. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 7 oktober 2011 
(GR 11.2773245); 
 
 
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet en 
artikel 15.33 van de Wet milieubeheer; 
 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van afvalstoffenheffing en 
reinigingsrechten 2012. 
 
 
Hoofdstuk I Algemene bepalingen 
 
 
Inleidende bepaling 
 
Artikel 1 
Krachtens deze verordening worden geheven: 
a. een afvalstoffenheffing; 
b. reinigingsrechten. 
 
 
Begripsomschrijving 
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder ‘gebruik maken’ in 
hoofdstuk II Afvalstoffenheffing: gebruik maken in de zin van artikel 15.33 Wet 
milieubeheer; 
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Hoofdstuk II Afvalstoffenheffing 
 
 
Aard van de belasting en belastbaar feit 
 
Artikel 2 
1. Onder de naam 'afvalstoffenheffing' wordt een directe belasting geheven als 

bedoeld in artikel 15.33 van de Wet milieubeheer. 
2. De afvalstoffenheffing bedoeld in deze verordening en de daarbij behorende 

tarieventabel wordt naar afzonderlijke grondslagen geheven ter zake van het 
gebruik maken van een perceel ten aanzien waarvan krachtens de artikelen 
10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een verplichting tot het inzamelen van 
huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 3 
1. De belasting wordt geheven van degene die in de gemeente naar de 

omstandigheden beoordeeld al dan niet krachtens eigendom, bezit, beperkt 
recht of persoonlijk recht gebruik maakt van een perceel ten aanzien waarvan 
ingevolge de artikelen 10.21 en 10.22 van de Wet milieubeheer een 
verplichting tot het inzamelen van huishoudelijke afvalstoffen geldt. 

 
 
Maatstaf van heffing en belastingtarief 
 
Artikel 4 
1. De belasting wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in 

hoofdstuk 1 van de bij deze verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor de berekening van de belasting wordt een gedeelte van een in de 

tarieventabel genoemde eenheid als volle eenheid aangemerkt. 
 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 5 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 6 
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1 tot en met 3 van de bij deze 

verordening behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van aanslag. 
2. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 4 en 5 van de bij deze 

verordening behorende tarieventabel wordt geheven bij wege van een 
gedagtekende schriftelijke kennisgeving. 
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Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
 
Artikel 7 
1. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1 tot en met 3 van de bij deze 

verordening behorende tarieventabel is verschuldigd bij het begin van het 
belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de 
belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar 
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, 
nog kalendermaanden overblijven. Bij de aanvang van de belastingplicht vóór 
de zestiende van een kalendermaand is over die maand de volle belasting 
verschuldigd. Bij aanvang op een later tijdstip wordt over de lopende 
kalendermaand geen belasting geheven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat 
aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar 
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, 
nog kalendermaanden overblijven. Bij beëindiging van de belastingplicht na de 
vijftiende van een kalendermaand is over die maand de volle belasting 
verschuldigd. Bij beëindiging op een eerder tijdstip wordt over de lopende 
kalendermaand geen belasting geheven. 

4. Het tweede en het derde lid zijn niet van toepassing indien de 
belastingplichtige binnen de gemeente verhuist en aldaar inzake een ander 
perceel belastingplichtig wordt. 

5. De belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 4 en 5 van de bij deze 
verordening behorende tarieventabel is verschuldigd bij aanvang van de 
dienstverlening. 

 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 8 
1. De aanslagen, opgelegd voor de belasting bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1 

tot en met 3 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, moeten 
worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste vervalt op de laatste 
dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening van het 
aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand 
later. 

2. In geval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan 
vermeld  
€ 4.000,-- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in 
het eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de 
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien 
het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen minder dan € 4.000,-- bedraagt. Het minimum termijnbedrag 
bedraagt € 10,--. In geval een machtiging tot automatische incasso is verleend, 
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wordt het aantal termijnen bepaald door het totale bedrag van het 
gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen te delen door het 
minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen niet meer 
dan tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand 
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en 
elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 
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4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht 

niet te zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat 
automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet 
mogelijk blijkt dan wel binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. 
Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid. 

5. De kennisgevingen, opgelegd voor de belasting als bedoeld in hoofdstuk 1, 
onderdelen 4 en 5 van de bij deze verordening behorende tarieventabel, moeten 
worden betaald op het tijdstip van uitreiking. 

 
 
Hoofdstuk III Reinigingsrechten 
 
 
Belastbaar feit 
 
Artikel 9 
Onder de naam ‘reinigingsrechten’ worden rechten geheven zowel voor het van 
gemeentewege inzamelen van bedrijfsafval, als voor het gebruik van voor de 
openbare dienst bestemde gemeentebezittingen, werken of inrichtingen die bij de 
gemeente in beheer of in onderhoud zijn. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 10 
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. 
 
 
Maatstaf van heffing en belastingtarief 
 
Artikel 11 
De rechten worden geheven naar de maatstaven en de tarieven, opgenomen in 
hoofdstuk 2 van de bij deze verordening behorende tarieventabel. 
 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 12 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 13 
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De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel worden geheven bij wege 
van aanslag met dien verstande dat per belastbaar feit een afzonderlijke aanslag kan 
worden opgelegd. 
Ontstaan van de belastingschuld en de heffing naar tijdsgelang voor de jaarlijks 
verschuldigde rechten 
 
Artikel 14 
1. De rechten bedoeld in hoofdstuk 2 van de tarieventabel zijn verschuldigd bij 

het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de aanvang van de 
belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, is de 
belasting verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar 
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na de aanvang van de belastingplicht, 
nog kalendermaanden overblijven. Bij de aanvang van de belastingplicht vóór 
de zestiende van een kalendermaand is over die maand de volle belasting 
verschuldigd. Bij aanvang op een later tijdstip wordt over de lopende 
kalendermaand geen belasting geheven. 

3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat 
aanspraak op ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat jaar 
verschuldigde belasting als er in dat jaar, na het einde van de belastingplicht, 
nog kalendermaanden overblijven. Bij beëindiging van de belastingplicht na de 
vijftiende van een kalendermaand is over die maand de volle belasting 
verschuldigd. Bij beëindiging op een eerder tijdstip wordt over de lopende 
kalendermaand geen belasting geheven. 

 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 15 
1. De aanslag moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen 
telkens een maand later. 

2. In geval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan 
vermeld  
€ 4.000,-- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in 
het eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de 
maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien 
het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke 
belastingen minder dan € 4.000,-- bedraagt. Het minimum termijnbedrag 
bedraagt € 10,--. In geval een machtiging tot automatische incasso is verleend, 
wordt het aantal termijnen bepaald door het totale bedrag van het 
gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen te delen door het 
minimum termijnbedrag, met dien verstande dat het aantal termijnen niet meer 
dan tien bedraagt. De eerste termijn vervalt op de laatste dag van de maand 
volgend op de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en 
elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 
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4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht 
niet te zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat 
automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet 
mogelijk blijkt dan wel binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. 
Alsdan gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid. 
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Hoofdstuk IV Aanvullende bepalingen 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 16 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met 
betrekking tot de heffing en de invordering van de reinigingsheffingen. 
 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 17 
1. De "Verordening reinigingsheffingen 2011" van 15 december 2010, nr. 8e, 

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 heffingen is 1 januari 2012. 
4. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening reinigingsheffingen 

2012". 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 7 oktober 2011 
(GR 11.2773245); 
 
Gelet op artikel 228 van de Gemeentewet; 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van precariobelasting 2012. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. jaar :  een kalenderjaar; 
b. seizoen : de periode van 1 maart tot en met 31 oktober; 
c. maand :  een kalendermaand; 
d. week :  een tijdvak van zeven opeenvolgende dagen; 
e. dag :  een tijdvak van vierentwintig opeenvolgende uren, beginnend bij 0.00 

uur; 
f. tabel :  de bij deze verordening behorende tabel; 
g. bouwmaterialen :  door bouwmaterialen, grond of zand, keten, loodsen, 

bouwwerktuigen (waaronder begrepen rails en kraanbanen) en 
stellingen ingenomen of doorschuttingen en omheiningen afgesloten 
oppervlakte; 

h. diepenring : het gebied dat wordt omsloten door Verbindingskanaal, Zuiderhaven, 
A-diep (de A), Spilsluizen, Turfsingel, Schuitendiep, Winschoterkade 
en Oosterhaven. 

 
 
Belastbaar feit 
 
Artikel 2 
Onder de naam precariobelasting wordt een belasting geheven ter zake 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. 
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Belastingplicht 
 
Artikel 3 
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 
van degene 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. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 4 
1. De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van: 

a. voorwerpen, aangebracht of geplaatst door de gemeente, de provincie, het rijk of 
de waterschappen, noodzakelijk voor de uitoefening van hun publiekrechtelijke 
taak; 

b. voorwerpen, aangebracht of geplaatst door de ANWB of een andere 
overeenkomstige instelling, voor zover deze voorwerpen uitsluitend een openbaar 
belang dienen of een verkeersaanwijzing bevatten;  

c. voorwerpen ten behoeve van de afvoer van regen- of grondwater; 
d. voorwerpen aan of in de onmiddellijke nabijheid van een perceel, bestaande uit 

rolluiken, alarminstallaties, televisiecamera's, lampen en dergelijke, die uitsluitend 
ten behoeve van de veiligheid zijn aangebracht; 

e. vlaggenstokken, vlaggenstokhouders, vlaggen, spionnetjes, bloembakken, lampen, 
feestverlichting, spandoeken en zonneschermen; 

f. bouwmaterialen aangebracht of geplaatst door derden ter uitvoering van een 
opdracht van de gemeente, verstrekt in het kader van de uitoefening van haar 
publiekrechtelijke taak; 

g. billboards, mupi’s, abri’s en reclameobjecten rond lichtmasten. 
2. De precariobelasting wordt niet geheven indien en voor zover ter zake daarvan al uit 

hoofde van een privaatrechtelijke overeenkomst of een andere gemeentelijke 
belasting-verordening een bedrag wordt gevorderd. 

 
 
Maatstaf van heffing en belastingtarieven 
 
Artikel 5 
De precariobelasting wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in 
de bij deze verordening behorende tarieventabel, met inachtneming van het 
overigens in deze verordening bepaalde. 
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Berekening van de precariobelasting 
 
Artikel 6 
1. Voor de berekening van de precariobelasting wordt met betrekking tot een in de 

tarieven-tabel genoemde lengte- of oppervlaktemaat een gedeelte daarvan als een volle 
eenheid aangemerkt. 

2. Indien een tarief per oppervlakte is vastgesteld, wordt de precariobelasting berekend 
naar de oppervlakte van de horizontale projectie van de voorwerpen, tenzij anders is 
bepaald. 

3. De oppervlakte van andere dan rechthoekige voorwerpen wordt gesteld op het product 
van de twee aangrenzende zijden van een om het voorwerp geplaatste denkbeeldige 
rechthoek. 

4. 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 vijfde lid van overeenkomstige toepassing is. 

5. 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. 

6. In afwijking van het bepaalde in artikel 1 wordt voor de berekening van de precario-
belasting: 
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. 

7. Indien in de tarieventabel voor een voorwerp een dagtarief, weektarief of maandtarief 
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. 

 
Belastingtijdvak 
 
Artikel 7 
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. 

 
 
Wijze van heffing 
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Artikel 8 
De precariobelasting wordt geheven bij wege van aanslag. 
 
 
Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de 
belastingplicht in de loop van het belastingtijdvak 
 
Artikel 9 
1. De belasting wordt verschuldigd bij de aanvang van het belastingtijdvak of, indien de 

belastingplicht in de loop van het jaar aanvangt, bij de aanvang van de belastingplicht. 
2. Indien het belastingtijdvak een jaar is en het aanwezig zijn van voorwerpen als 

bedoeld in artikel 2 in de loop van dat jaar aanvangt, wordt de belasting geheven 
naar evenredigheid van het aantal volle maanden dat na aanvang van de 
belastingplicht in het jaar nog overblijft.  

3. Indien het belastingtijdvak een jaar is en het aanwezig zijn van voorwerpen als bedoeld 
in artikel 2 in de loop van dat jaar eindigt, wordt op verzoek van de belastingplichtige 
ontheffing verleend naar evenredigheid van het volle aantal maanden dat na 
beëindiging van de belastingplicht in het jaar nog overblijft. 

 
 
Termijn van betaling 
 
Artikel 10 
De aanslagen moeten worden betaald uiterlijk op de laatste dag van de maand volgend op 
de maand die in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 
 
 
Kwijtschelding 
 
Artikel 11 
Bij de invordering van de precariobelasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 12 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en invordering van de precariobelasting. 
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Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 13 
1. De "Verordening precariobelasting 2011" van 15 december 2010, nr. 8e, 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 heffing is 1 januari 2012. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening precariobelasting 2012". 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 7 oktober 2011 
(GR 11.2773245); 
 
Gelet op artikel 225 van de Gemeentewet; 
 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van parkeerbelastingen 2012. 
 
 
Parkeerbelastingen 
 
Artikel 1 
Onder de naam "parkeerbelastingen" worden de volgende belastingen geheven: 
a. een belasting ter zake van het parkeren van een voertuig op een bij, dan wel 

krachtens deze verordening in de daarin aangewezen gevallen door burgemeester en 
wethouders te bepalen plaats, tijdstip en wijze; 

b. een belasting ter zake van een van gemeentewege verleende vergunning voor het 
parkeren van een voertuig op de in die vergunning aangegeven plaats en wijze. 

 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 2 
Voor de toepassing van deze verordening 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 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 openbaar 
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 
motorrijtuig dat is ingeschreven in het krachtens de 
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Wegenverkeerswet (Stbl. 1935, 554) 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 met inbegrip van verzamel-
parkeermeters, centrale computer voor het verlenen van 
diensten op het gebied van telefonische betaling bestemd voor 
de registratie van parkeerbewegingen en hetgeen naar 
maatschappelijke opvatting overigens onder parkeerapparatuur 
wordt verstaan. 

d. artsenplaats : Een aan één of meerdere artsen specifiek toegewezen plaats 
volgens art. 3, lid 3 sub f van de parkeerverordening. 
Deze plaats wordt aangeduid door middel van het bord E09 uit 
bijlage I van het RVV 1990 met op het onderbord aangegeven 
het kenteken. 

e. GPP  : Gehandicapten ParkeerPlaats. 
Een aan een gehandicapte specifiek toegewezen plaats volgens 
art. 3, lid 3, sub g van de parkeerverordening. 
Deze plaats wordt aangeduid door middel van het bord E06 uit 
bijlage I van het RVV 1990 met op het onderbord aangegeven 
het kenteken. 

 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 3 
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven van 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: 
1. 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; 

2. 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 
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die de vergunning heeft aangevraagd. 
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Tijdstip van ontstaan van de belastingschuld 
 
Artikel 4 
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, is verschuldigd bij de aanvang van 

het parkeren. 
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid is de belasting terstond verschuldigd 

na afloop van het parkeren indien wordt geheven door middel van het inbellen bij 
de centrale computer van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een 
overeenkomst heeft gesloten voor het verlenen van diensten op het gebied van 
telefonische betaling bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen. 

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, is verschuldigd op het tijdstip 
waarop de vergunning wordt verleend. 

 

 

Tarief, tijdvak en maatstaf van heffing 
 
Artikel 5 
Het tarief, het tijdvak en de maatstaf van heffing zijn vermeld in de tarieventabel 
behorende bij de Verordening parkeerbelastingen 2012. 
 
 
Wijze van heffing en termijn van betaling 
 
Artikel 6 
1. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel a, wordt geheven bij wege van 

voldoening op aangifte en moet worden betaald bij de aanvang van het parkeren. 
2. In afwijking van het bepaalde in het vorige lid moet de belasting, indien het 

inwerking stellen van de parkeerapparatuur geschiedt door middel van het inbellen 
bij de centrale computer van het bedrijf waarmee de gemeente Groningen een 
overeenkomst heeft gesloten voor het verlenen van diensten op het gebied van 
telefonische betaling bestemd voor de registratie van parkeerbewegingen, betaald 
worden binnen één maand na de dag waarop het belastbare feit heeft 
plaatsgevonden.  

3. De belasting bedoeld in artikel 1, onderdeel b, wordt geheven bij wege van 
voldoening op aangifte en moet worden betaald op het tijdstip waarop de 
vergunning wordt verleend. 

4. Een naheffingsaanslag moet terstond worden betaald. 
 
 
Ontheffing van parkeerbelasting 
 
Artikel 7 
1. Indien de belastingplicht, bedoeld in artikel 1, onderdeel b, in de loop van het 

jaar waarvoor de vergunning is verleend eindigt, wordt op aanvraag 
ontheffing verleend over de nog niet ingetreden volle kwartalen waarop de 
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vergunning betrekking heeft.  
2. Terugbetaling van reeds betaalde belastingsommen geschiedt vanaf € 10. 
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Vrijstelling gehandicapten 
 
Artikel 7a 
Houders van een geldige Europese Gehandicapten Parkeerkaart, landelijke 
invaliden-parkeerkaart (zowel voor bestuurders als passagiers), gewestelijke 
invalidenparkeerkaart of buitenlandse invalidenparkeerkaart zijn vrijgesteld mits 
deze parkeerkaart met de daartoe bestemde zijde, in combinatie met een 
parkeerschijf waarop de aankomsttijd is ingesteld, op een van buitenaf duidelijk 
leesbare plaats direct achter de voorruit van het voertuig is geplaatst. Indien geen 
voorruit aanwezig is, dienen de vergunning en de parkeerschijf op een van buitenaf 
zichtbare plaats duidelijk leesbaar te worden aangebracht. 
 
 
Bevoegdheid tot naheffingsaanslag, wielklem en wegsleepregeling 
 
Artikel 8 
1. Tot zekerheid van de betaling van een naheffingsaanslag ter zake van de belasting 

bedoeld in artikel 1, onder deel a, kan aan het voertuig ook een wielklem worden 
aangebracht, waardoor wordt verhinderd dat het voertuig wordt weggereden. 

2. Het college van burgemeester en wethouders wijst bij openbaar te maken besluit in 
alle gevallen de terreinen en weggedeelten aan waar de wielklem wordt toegepast. 

3. Indien na het aanbrengen van de wielklem 24 uren zijn verstreken kan het voertuig 
naar een door het college van burgemeester en wethouders aangewezen plaats 
worden overgebracht en in bewaring worden gesteld. 

 
 
Kosten 
 
Artikel 9 
De kosten van de naheffingsaanslag ter zake van de belasting bedoeld in artikel 1, 
onderdeel a, bedragen € 54,--. 
 
 
Kwijtschelding 
 
Artikel 10 
Bij invordering van deze belasting wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 11 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de parkeerbelastingen. 
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Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 12 
1. De "Verordening parkeerbelastingen 2011" van 15 december 2010, nr. 8e, 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. 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening parkeerbelastingen 
2012". 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 - 35 -

 
 
 
9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 7 oktober 2011 
(GR 11.2773245); 
 
Gelet op de artikelen 220 tot en met 220h van de Gemeentewet; 
 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van onroerende-
zaakbelastingen 2012. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 1 
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; degene die het deel in gebruik heeft gegeven, is bevoegd de belasting 
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 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 
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op dat tijdstip geen genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht is. 
 
 
Belastingobject 
 
Artikel 2  
1. Als onroerende zaak wordt aangemerkt de onroerende zaak, bedoeld in hoofdstuk 

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. 

 
 
Maatstaf van heffing 
 
Artikel 3 
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 
kalenderjaar bedoeld in artikel 1. 

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 en 20, tweede lid, van de Wet 
waardering onroerende zaken. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 4 
In afwijking in zoverre van artikel 3 wordt bij de bepaling 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, voorzover 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; 
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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 voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor de publieke 
dienst van de gemeente; 
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan de 
gemeente; 

k. onroerende zaken voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt voor het geven 
van basisonderwijs; 
de vrijstelling geldt niet voor de eigenarenbelasting voorzover het genot krachtens 
eigendom, bezit of beperkt recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan de 
gemeente of aan een instelling die het onderwijs geeft; 

l. onroerende zaken voorzover die bestemd zijn te worden gebruikt als pastorie of 
kosterswoning; 
de vrijstelling geldt niet voorzover het genot krachtens eigendom, bezit of beperkt 
recht van deze onroerende zaken niet toebehoort aan een kerkgenootschap of aan 
een genootschap op geestelijke grondslag met volledige rechtsbevoegdheid - 
anders dan een kerkgenootschap - voor het gezamenlijk beleven en zich bezinnen 
op de aan dat genootschap ten grondslag liggende levensovertuiging; 

m. 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; 

n. 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; 

o. begraafplaatsen, urnentuinen en crematoria, met uitzondering van delen van zodanige 
onroerende zaken die dienen als woning; 
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Belastingtarieven 
 
Artikel 5 
2. Het tarief van de belasting bedraagt een percentage van de heffingsmaatstaf. Het 

percentage bedraagt voor: 
a. de gebruikersbelasting

 0,2779
%; 

b. de eigenarenbelasting: 
1. voor onroerende zaken die in hoofdzaak tot woning dienen

 0,1400%; 
2. voor onroerende zaken die niet in hoofdzaak tot woning dienen

 0,3496%. 
3. Indien de heffingsmaatstaf beneden € 12.000 blijft, wordt geen belasting geheven. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 6 
De belastingen worden bij wege van aanslag geheven. 
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 7 
1. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een maand 
later. 

2. In geval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld  
 € 4.000,-- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het 

eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in 
de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 

3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien 
het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 
minder dan € 4.000,-- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,--. In 
geval een machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal 
termijnen bepaald door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen te delen door het minimum termijnbedrag, met dien 
verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn 
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de 
dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen 
telkens een maand later. 

4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet te 
zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat automatische 
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incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet mogelijk blijkt dan wel 
binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Alsdan gelden de betaaltermijnen 
als bedoeld in het eerste lid. 

 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 8 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en de invordering van de onroerende-zaakbelastingen. 
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Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 9 
1. De Verordening onroerende-zaakbelastingen 2011 van 15 december 2010, nr. 8e, 

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. 

5. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012. 
6. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening onroerende-zaakbelastingen 

2012". 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 7 oktober 2011 
(GR 11.2773245); 
 
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdelen a en b, van de Gemeentewet; 
 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van marktgeld 2012. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
In deze verordening wordt verstaan onder: 
a. Standplaats : de ruimte die voor de duur van de markt is aangewezen voor het 

uitoefenen van de markthandel; 
b. dagplaats : de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld aan 

een vergunninghouder, omdat deze niet als vaste standplaats is 
toegewezen dan wel ingenomen; 

c. vaste standplaats : de standplaats die voor onbepaalde tijd aan de vergunninghouder 
beschikbaar is gesteld; 

d. seizoensplaats : de standplaats die voor een bepaalde termijn jaarlijks aan de 
vergunning beschikbaar is gesteld; 

e. standwerken : de activiteit waarbij de vergunninghouder publiek om zich heen 
verzamelt en dat publiek door een aansprekende uiteenzetting 
probeert over te halen tot de aankoop van een artikel; 

f. standwerkersplaats : de standplaats die per marktdag ter beschikking wordt gesteld om 
te standwerken; 

g. marktterrein : de openbare ruimte die bij of krachtens artikel 2 van het 
marktreglement is aangewezen voor het houden van een 
warenmarkt. 

 
 
Belastbaar feit 
 
Artikel 2 
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Onder de naam "marktgeld" worden op grond van deze verordening en de daarbij 
behorende tarieventabel rechten geheven voor het ter beschikking stellen van een 
standplaats en voor het door of vanwege de gemeente verstrekken van diensten ten 
gunste van een standplaats. 
Belastingplicht 
 
Artikel 3 
Het marktgeld wordt geheven van degene die een standplaats toegewezen heeft gekregen. 
 
 
Maatstaf van heffing en belastingtarief 
 
Artikel 4 
Het recht wordt geheven naar de maatstaven en de tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel. 
 
 
Belastingtijdvak 
 
Artikel 5 
Voor dagplaatsen en standwerkersplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een 
marktdag. 
Voor vaste standplaatsen en seizoensplaatsen is het belastingtijdvak gelijk aan een 
kalendermaand. 
 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 6 
1. Het marktgeld voor een vaste standplaats en seizoensplaats wordt geheven bij wege 
van aanslag. 
2. Het marktgeld voor een dagplaats en een standwerkersplaats wordt geheven door 

middel van een gedagtekende kennisgeving waarop het gevorderde bedrag is vermeld. 
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 7 
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moet het marktgeld 

dat: 
a. bij wege van aanslag wordt geheven binnen één maand na dagtekening van het 

aanslagbiljet worden betaald; 
b. door middel van een gedagtekende schriftelijke kennisgeving wordt geheven op 

het moment van uitreiking worden betaald. 
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in de voorgaande leden 

gestelde termijnen. 
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Kwijtschelding 
 
Artikel 8 
Bij de invordering van marktgeld wordt geen kwijtschelding verleend. 
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Nadere regels 
 
Artikel 9 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels vaststellen met 
betrekking tot de heffing en de invordering van het marktgeld. 
 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 10 
1. De "Verordening marktgelden 2011" vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 

2010, nr. 8e, 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 2012. 
4. 4Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening marktgelden 2012". 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 7 oktober 2011 
(GR 11.2773245); 
 
Gelet op artikel 226 van de Gemeentewet; 
 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van hondenbelasting 2012; 
 
 
Voorwerp der belasting 
 
Artikel 1 
Onder de naam "hondenbelasting" wordt een directe belasting geheven op honden die 
binnen de gemeente worden gehouden. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 2 

1. Belastingplichtig is de houder van een hond. 
2. Als houder wordt aangemerkt degene die onder welke titel dan ook een hond onder 

zich 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 gemeenteambtenaar aan te wijzen lid van dat huishouden. 

 
 
Belastingjaar 
 
Artikel 3 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 
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Maatstaf van heffing en tarief 
 
Artikel 4 
1. De belasting wordt geheven per hond, met dien verstande dat meer dan één hond in 

één aanslag kan worden begrepen. 
2. De belasting bedraagt per belastingjaar: 

a. voor de eerste hond €
 101,16; 
b. voor de tweede hond van dezelfde houder €
 150,24; 
c. en voor elke hond boven het aantal van twee van dezelfde houder €
 202,32; 
d. voor honden, gehouden in kennels, ingeschreven bij de Raad van 

Beheer op kynologisch gebied in Nederland, per kennel niet meer 
dan €
 251,40. 

 
 
Wijze van heffing 
 
Artikel 5 
De belasting wordt geheven bij wege van aanslag. 
 

Artikel 6 
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 
hij voor het laatst aangifte heeft gedaan, tenzij blijkt dat het aantal honden waarvoor hij 
belastingplichtig is, vóór de aanvang van het belastingjaar wijziging heeft ondergaan of 
zijn belastingplicht is geëindigd. 
 
 
Ontstaan van de belastingschuld en bepalingen omtrent aanvang en einde van de 
belastingplicht in de loop van het belastingjaar. 
 
Artikel 7 
1. De belasting is verschuldigd bij de aanvang van het belastingjaar of, indien de 

belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, bij de aanvang van de 
belastingplicht. 

2. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar aanvangt, dan wel het 
aantal honden in de loop van het belastingjaar toeneemt, is de belasting 
respectievelijk de hogere belasting ter zake van het toegenomen aantal honden 
verschuldigd voor zoveel twaalfde 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 kalendermaanden overblijven. Bij de aanvang 
van de belastingplicht of toename van het aantal honden vóór de zestiende van een 
kalendermaand is over die maand de volle belasting verschuldigd. Bij aanvang van 
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de belastingplicht of toename van het aantal honden op een later tijdstip wordt over 
de lopende kalendermaand geen belasting geheven. 

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 twaalfde 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 kalendermaanden overblijven. Bij 
beëindiging van de belastingplicht of vermindering van het aantal honden na de 
vijftiende van een kalendermaand is over die maand de volle belasting 
verschuldigd. Bij beëindiging van de belastingplicht of vermindering van het aantal 
honden op een eerder tijdstip wordt over de lopende kalendermaand geen belasting 
geheven. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 8 
De belasting wordt niet geheven terzake van honden: 
a. beneden de leeftijd van twee maanden, voor zover zij gelijktijdig met de 

moederhond door dezelfde persoon worden gehouden en deze honden niet op de 
openbare weg komen; 

b. uitsluitend dienende om blinden te geleiden, mits daarvoor een geldend certificaat 
van de Stichting Koninklijk Nederlands Geleidehondenfonds is uitgereikt; 

c. waarvan de houder geen ingezetene van de gemeente is en de hond niet langer dan 
30 dagen in het belastingjaar in de gemeente verblijft; 

d. 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; 

e. die uitsluitend ten verkoop of aflevering in voorraad worden gehouden in een 
bedrijfsinrichting als bedoeld in artikel 1, onderdeel b, van het Honden- en 
kattenbesluit 1999, welke inrichting is opgenomen in het centraal register bedoeld 
in artikel 5, tweede lid, van genoemd besluit; 

f. die door de Stichting Hulphond Nederland als gehandicaptenhond aan een 
gehandicapte ter beschikking zijn gesteld of in opleiding zijn bij een gastgezin. 

g. die verblijven in een pension als bedoeld in artikel 1, onderdeel d, van het Honden- 
en kattenbesluit 1999. 

 
 
Termijn van betaling 
 
Artikel 9 
3. De aanslagen moeten worden betaald in drie gelijke termijnen waarvan de eerste 

vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een 
maand later. 

4. In geval het totaalbedrag van het aanslagbiljet waarop de aanslagen staan vermeld  
€ 4.000,-- of meer bedraagt, moet dit bedrag, in afwijking van het bepaalde in het 
eerste lid, worden betaald op de laatste dag van de maand volgend op de maand die 
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in de dagtekening van het aanslagbiljet is vermeld. 
3. De belastingschuldige kan machtiging tot automatische incasso verlenen indien het 

totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet gemeentelijke belastingen 
minder dan € 4.000,-- bedraagt. Het minimum termijnbedrag bedraagt € 10,--. In 
geval een machtiging tot automatische incasso is verleend, wordt het aantal 
termijnen bepaald door het totale bedrag van het gecombineerde aanslagbiljet 
gemeentelijke belastingen te delen door het minimum termijnbedrag, met dien 
verstande dat het aantal termijnen niet meer dan tien bedraagt. De eerste termijn 
vervalt op de laatste dag van de maand volgend op de maand die in de dagtekening 
van het aanslagbiljet is vermeld en elk van de volgende termijnen telkens een 
maand later. 
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4. De in het derde lid bedoelde machtiging tot automatische incasso wordt geacht niet 

te zijn verleend indien drie van de tien termijnen niet zijn betaald doordat 
automatische incasso van de betaalrekening van de belastingschuldige niet 
mogelijk blijkt dan wel binnen één maand na afschrijving zijn gestorneerd. Als dan 
gelden de betaaltermijnen als bedoeld in het eerste lid. 

 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 10 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking 
tot de heffing en de invordering van de hondenbelasting. 
 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 11 
1. De "Verordening hondenbelasting 2011" van 15 december 2010, nr. 8e , 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. 

7. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2012. 
8. Deze verordening wordt aangehaald als "Verordening hondenbelasting 2012". 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 7 oktober 2011 
(GR 11.2773245); 
 
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet; 
 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van havengeld 2012. 
 
 
Aard van de heffing en algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
1. Onder de naam havengeld worden rechten geheven voor het gebruik van de in de 

gemeente gelegen wateren die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn en voor 
de scheepvaart toegankelijk zijn. 

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. haven : de in de gemeente gelegen wateren die bij de gemeente in 

beheer of in onderhoud zijn en voor de scheepvaart 
toegankelijk zijn; 

b. havenmeester : teamleider havenwezen van de afdeling Stedelijk Beheer van 
de directie Stadsbeheer van de dienst Ruimtelijke Ordening en 
Economische Zaken; 

c. vaartuig : elk lichaam dat is vervaardigd dan wel bestemd of geschikt is 
om wegens zijn drijfvermogen te water te worden gebruikt of 
bewaard; 

d. zeevaartuig : elk vaartuig dat wordt gebruikt tot de vaart ter zee of daartoe is 
bestemd; 

e. binnenvaartuig : elk ander vaartuig dat niet wordt gebruikt noch is bestemd 
voor de vaart ter zee en met uitzondering van de hierna te 
noemen vaartuigen; 

f. pleziervaartuig : een vaartuig dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de 
recreatie; 

g. woonboot : een vaartuig uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebruikt 
of tot woning bestemd; 

h. vaste ligplaats : een ligplaats waar een woonboot reeds tenminste een jaar met 
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niet meer dan incidentele onderbrekingen aanwezig is; 
i. ton : een gewichtseenheid van 1.000 kilogram; 
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j.  
k. laadvermogen : het in tonnen uitgedrukt verschil tussen de 

zoetwaterverplaatsing van een vaartuig bij grootste toegelaten 
diepgang en die van het ledige vaartuig, zoals dit blijkt uit zijn 
geldige meetbrief of daarmee gelijk te stellen document; 

l. bruto tonnage : de inhoud van een vaartuig in gewichtstonnen; 
m. dag : een aaneengesloten tijdvak van 24 uren; 
n. maand : een aaneengesloten tijdvak van 30 dagen; 
o. zomerseizoen : de periode van 1 april tot en met 31 oktober. 

3. Afgezien van de in artikel 6 vermelde tarieven voor zeevaartuigen zijn de in deze 
verordening vermelde tarieven inclusief omzetbelasting (BTW).  

 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 2 
Belastingplichtig is de eigenaar, de reder, de schipper, de huurder of de gebruiker van het 
vaartuig. 
 
 
Aanvang belastingplicht 
 
Artikel 3 
1. De belastingplicht vangt aan bij het afmeren in de haven. 
2. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt een vaartuig geacht de haven 

niet opnieuw binnen te varen, indien:  
a. het vaartuig de haven is uitgevaren uitsluitend met het doel om een ander gedeelte van de 

haven te bereiken; 
b. het vaartuig de haven is uitgevaren uitsluitend voor het maken van een proefvaart; 
c. het schepen betreft waarvoor havengeld ingevolge artikel 7, eerste lid, onder e, wordt 

geheven. 
 
 
Heffingsgrondslag 
 
Artikel 4 

1. Grondslag voor de berekening van het recht voor een zeevaartuig is: 
 a. de bruto tonnage van het zeevaartuig; 
 b. het aantal tonnen geloste of ingenomen lading. 
2.  Grondslag voor de berekening van het recht voor een binnenvaartuig is het aantal 

tonnen laadvermogen. 
3. Grondslag voor de berekening van het recht voor een charterschip, passagiersschip 

of sleepboot is het aantal m² dat wordt verkregen door het product van de in meters 
uitgedrukte grootste lengte en breedte. 

4. Grondslag voor de berekening van het recht voor een pleziervaartuig is de lengte 
van het vaartuig, uitgedrukt in meters. 

5. Grondslag voor de berekening van het recht voor een woonboot zonder vaste 
ligplaats is het aantal m2 dat wordt verkregen door het product van de in meters 
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uitgedrukte grootste lengte en breedte. 
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Wijze van heffing 
 
Artikel 5  
1. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke 

kennisgeving, nota of andere schriftuur. 
2. De rechten moeten aan het gemeentelijk havenkantoor worden voldaan binnen 24 

uren na de aanvang van de belastingplicht en vervolgens, ingeval van voortgezet 
gebruik van de haven, op de eerste werkdag van elk van de volgende tijdvakken, met 
dien verstande dat de rechten in ieder geval op de eerste vordering van een met de 
inning belaste ambtenaar moeten worden voldaan. 

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel moeten de rechten, in 
de door of namens de havenmeester te bepalen gevallen, worden voldaan binnen één 
maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, de nota of de andere 
schriftuur. 

 
 
Zeevaarttarief 
 
Artikel 6 
Voor een zeevaartuig bedraagt het recht, voor elk tijdvak van een maand of een gedeelte 
daarvan, € 0,37 per bruto tonnage vermeerderd met € 0,59 per ton in de haven geloste 
en/of ingenomen lading, met dien verstande dat het recht niet meer zal bedragen dan € 
1,15 per bruto tonnage. 
 
 
Binnenvaarttarief 
 
Artikel 7 
1. Voor een binnenvaartuig bedraagt het recht: 

a. € 0,08 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van drie dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 6,89; 

b. € 0,14 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van zeven dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 6,57; 

c. € 0,24 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van veertien dagen of een 
gedeelte daarvan, met een minimum van € 8,12; 

d. € 1,39 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van drie maanden of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 53,19; 

e. voor elk tijdvak van drie maanden of een gedeelte daarvan indien het vaartuig 
gedurende dit tijdvak de haven regelmatig in- en uitvaart: 
1. € 1,39 per ton laadvermogen met een minimum van € 53,19 voor een vaartuig 

kleiner dan 38 ton; 
2. € 2,64 per ton laadvermogen voor een vaartuig van 38 ton of groter. 

2. Voor een binnenvaartuig, waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost, dat 
passagiers inscheept of ontscheept of dat een sleepdienst verricht, geldt tarief b of 
hoger.  
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Pleziervaartuigtarief 
 
Artikel 8 
1. Het recht voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig op de aangewezen 

kanaalvakken wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel; 

2. Het recht voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig (kleiner dan 7 
meter) op de daartoe krachtens artikel 15 van de Verordening openbaar vaarwater 2006 
aangewezen locaties bedraagt € 153,50 per zomerseizoen.  

 
 
Tarief woonboot zonder vaste ligplaats 
 
Artikel 9 
Voor een woonboot zonder vaste ligplaats bedraagt het recht € 0,14 per m² per maand of 
een gedeelte daarvan. 
 
 
Bepaling verblijfsduur 
 
Artikel 10 
Voor de toepassing van de tarieven genoemd in de artikelen 6 en 7, worden ter bepaling 
van de duur van het verblijf in de haven niet in aanmerking genomen: 
a.  de dag van aankomst, wanneer het vaartuig na 16.00 uur in de haven aankomt, en de 

onmiddellijk daarop aansluitende zaterdag, zondag of algemeen erkende Christelijke 
feestdag(en), tenzij het vaartuig op één van deze dagen wordt geladen of gelost; 

b. de zaterdag, zondag of algemeen erkende Christelijke feestdag(en), indien de rechten 
worden voldaan door middel van het driedagentarief (artikel 7, eerste lid, onder a) 

c. de dag van vertrek, wanneer het vaartuig vóór 09.00 uur de haven verlaat, en de 
onmiddellijk daaraan voorafgegane zondag of algemeen erkende Christelijke 
feestdag(en), tenzij het vaartuig op één van deze dagen wordt geladen of gelost. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 11 
De in deze verordening bedoelde rechten worden niet geheven voor: 
a. het vaartuig, behorende bij een vaartuig waarvoor reeds rechten worden geheven op 

grond van deze verordening; 
b.  rijks-, provinciale en gemeentelijke vaartuigen, voorzover niet ingericht of in gebruik 

voor vervoer of opslag van goederen ten behoeve van op commerciële voet ingerichte 
bedrijven; 

c. hospitaalvaartuigen, als bedoeld in de Wet van 30 december 1905, Stbl. 383; 
d. een zeevaartuig of een binnenvaartuig dat de haven binnen vier uren na aanvang van 
de  belastingplicht weer verlaat, tenzij het vaartuig wordt geladen of gelost; 
e. een vaartuig waarvoor roerende-zaakbelastingen worden geheven ingevolge de 

Verordening roerende-zaakbelastingen. 
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Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 12 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en de invordering van het havengeld. 
 
 
Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel 
 
Artikel 13 
1. De Verordening havengeld van 26 november 2008, nr. 6e, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 15 december 2010, nr. 6h, 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 heffing is 1 januari 2012. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening havengeld 2012. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 7 oktober 2011 
(GR 11.2773245); 
 
Gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel a, van de Gemeentewet; 
 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van havengeld 2012. 
 
 
Aard van de heffing en algemene bepalingen 
 
Artikel 1 
2. Onder de naam havengeld worden rechten geheven voor het gebruik van de in de 

gemeente gelegen wateren die bij de gemeente in beheer of in onderhoud zijn en voor 
de scheepvaart toegankelijk zijn. 

2. Voor de toepassing van deze verordening wordt verstaan onder: 
p. haven : de in de gemeente gelegen wateren die bij de gemeente in 

beheer of in onderhoud zijn en voor de scheepvaart 
toegankelijk zijn; 

q. havenmeester : teamleider havenwezen van de afdeling Stedelijk Beheer van 
de directie Stadsbeheer van de dienst Ruimtelijke Ordening en 
Economische Zaken; 

r. vaartuig : elk lichaam dat is vervaardigd dan wel bestemd of geschikt is 
om wegens zijn drijfvermogen te water te worden gebruikt of 
bewaard; 

s. zeevaartuig : elk vaartuig dat wordt gebruikt tot de vaart ter zee of daartoe is 
bestemd; 

t. binnenvaartuig : elk ander vaartuig dat niet wordt gebruikt noch is bestemd 
voor de vaart ter zee en met uitzondering van de hierna te 
noemen vaartuigen; 

u. pleziervaartuig : een vaartuig dat hoofdzakelijk wordt gebruikt voor de 
recreatie; 

v. woonboot : een vaartuig uitsluitend of hoofdzakelijk als woning gebruikt 
of tot woning bestemd; 

w. vaste ligplaats : een ligplaats waar een woonboot reeds tenminste een jaar met 
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niet meer dan incidentele onderbrekingen aanwezig is; 
x. ton : een gewichtseenheid van 1.000 kilogram; 



 
 
 - 60 -

y.  
z. laadvermogen : het in tonnen uitgedrukt verschil tussen de 

zoetwaterverplaatsing van een vaartuig bij grootste toegelaten 
diepgang en die van het ledige vaartuig, zoals dit blijkt uit zijn 
geldige meetbrief of daarmee gelijk te stellen document; 

aa. bruto tonnage : de inhoud van een vaartuig in gewichtstonnen; 
bb. dag : een aaneengesloten tijdvak van 24 uren; 
cc. maand : een aaneengesloten tijdvak van 30 dagen; 
dd. zomerseizoen : de periode van 1 april tot en met 31 oktober. 

3. Afgezien van de in artikel 6 vermelde tarieven voor zeevaartuigen zijn de in deze 
verordening vermelde tarieven inclusief omzetbelasting (BTW).  

 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 2 
Belastingplichtig is de eigenaar, de reder, de schipper, de huurder of de gebruiker van het 
vaartuig. 
 
 
Aanvang belastingplicht 
 
Artikel 3 
1. De belastingplicht vangt aan bij het afmeren in de haven. 
3. In afwijking van het bepaalde in het eerste lid wordt een vaartuig geacht de haven 

niet opnieuw binnen te varen, indien:  
a. het vaartuig de haven is uitgevaren uitsluitend met het doel om een ander gedeelte van de 

haven te bereiken; 
b. het vaartuig de haven is uitgevaren uitsluitend voor het maken van een proefvaart; 
c. het schepen betreft waarvoor havengeld ingevolge artikel 7, eerste lid, onder e, wordt 

geheven. 
 
 
Heffingsgrondslag 
 
Artikel 4 

1. Grondslag voor de berekening van het recht voor een zeevaartuig is: 
 a. de bruto tonnage van het zeevaartuig; 
 b. het aantal tonnen geloste of ingenomen lading. 
2.  Grondslag voor de berekening van het recht voor een binnenvaartuig is het aantal 

tonnen laadvermogen. 
3. Grondslag voor de berekening van het recht voor een charterschip, passagiersschip 

of sleepboot is het aantal m² dat wordt verkregen door het product van de in meters 
uitgedrukte grootste lengte en breedte. 

4. Grondslag voor de berekening van het recht voor een pleziervaartuig is de lengte 
van het vaartuig, uitgedrukt in meters. 

5. Grondslag voor de berekening van het recht voor een woonboot zonder vaste 
ligplaats is het aantal m2 dat wordt verkregen door het product van de in meters 
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uitgedrukte grootste lengte en breedte. 
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Wijze van heffing 
 
Artikel 5  
2. De rechten worden geheven door middel van een gedagtekende schriftelijke 

kennisgeving, nota of andere schriftuur. 
2. De rechten moeten aan het gemeentelijk havenkantoor worden voldaan binnen 24 

uren na de aanvang van de belastingplicht en vervolgens, ingeval van voortgezet 
gebruik van de haven, op de eerste werkdag van elk van de volgende tijdvakken, met 
dien verstande dat de rechten in ieder geval op de eerste vordering van een met de 
inning belaste ambtenaar moeten worden voldaan. 

3. In afwijking van het bepaalde in het tweede lid van dit artikel moeten de rechten, in 
de door of namens de havenmeester te bepalen gevallen, worden voldaan binnen één 
maand na de dagtekening van de schriftelijke kennisgeving, de nota of de andere 
schriftuur. 

 
 
Zeevaarttarief 
 
Artikel 6 
Voor een zeevaartuig bedraagt het recht, voor elk tijdvak van een maand of een gedeelte 
daarvan, € 0,37 per bruto tonnage vermeerderd met € 0,59 per ton in de haven geloste 
en/of ingenomen lading, met dien verstande dat het recht niet meer zal bedragen dan € 
1,15 per bruto tonnage. 
 
 
Binnenvaarttarief 
 
Artikel 7 
1. Voor een binnenvaartuig bedraagt het recht: 

f. € 0,08 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van drie dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 6,89; 

g. € 0,14 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van zeven dagen of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 6,57; 

h. € 0,24 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van veertien dagen of een 
gedeelte daarvan, met een minimum van € 8,12; 

i. € 1,39 per ton laadvermogen, voor elk tijdvak van drie maanden of een gedeelte 
daarvan, met een minimum van € 53,19; 

j. voor elk tijdvak van drie maanden of een gedeelte daarvan indien het vaartuig 
gedurende dit tijdvak de haven regelmatig in- en uitvaart: 
4. € 1,39 per ton laadvermogen met een minimum van € 53,19 voor een vaartuig 

kleiner dan 38 ton; 
5. € 2,64 per ton laadvermogen voor een vaartuig van 38 ton of groter. 

2. Voor een binnenvaartuig, waarin wordt geladen of waaruit wordt gelost, dat 
passagiers inscheept of ontscheept of dat een sleepdienst verricht, geldt tarief b of 
hoger.  
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Pleziervaartuigtarief 
 
Artikel 8 
3. Het recht voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig op de aangewezen 

kanaalvakken wordt geheven naar de maatstaven en tarieven opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tarieventabel; 

4. Het recht voor het innemen van een ligplaats met een pleziervaartuig (kleiner dan 7 
meter) op de daartoe krachtens artikel 15 van de Verordening openbaar vaarwater 2006 
aangewezen locaties bedraagt € 153,50 per zomerseizoen.  

 
 
Tarief woonboot zonder vaste ligplaats 
 
Artikel 9 
Voor een woonboot zonder vaste ligplaats bedraagt het recht € 0,14 per m² per maand of 
een gedeelte daarvan. 
 
 
Bepaling verblijfsduur 
 
Artikel 10 
Voor de toepassing van de tarieven genoemd in de artikelen 6 en 7, worden ter bepaling 
van de duur van het verblijf in de haven niet in aanmerking genomen: 
a.  de dag van aankomst, wanneer het vaartuig na 16.00 uur in de haven aankomt, en de 

onmiddellijk daarop aansluitende zaterdag, zondag of algemeen erkende Christelijke 
feestdag(en), tenzij het vaartuig op één van deze dagen wordt geladen of gelost; 

b. de zaterdag, zondag of algemeen erkende Christelijke feestdag(en), indien de rechten 
worden voldaan door middel van het driedagentarief (artikel 7, eerste lid, onder a) 

c. de dag van vertrek, wanneer het vaartuig vóór 09.00 uur de haven verlaat, en de 
onmiddellijk daaraan voorafgegane zondag of algemeen erkende Christelijke 
feestdag(en), tenzij het vaartuig op één van deze dagen wordt geladen of gelost. 

 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 11 
De in deze verordening bedoelde rechten worden niet geheven voor: 
a. het vaartuig, behorende bij een vaartuig waarvoor reeds rechten worden geheven op 

grond van deze verordening; 
b.  rijks-, provinciale en gemeentelijke vaartuigen, voorzover niet ingericht of in gebruik 

voor vervoer of opslag van goederen ten behoeve van op commerciële voet ingerichte 
bedrijven; 

c. hospitaalvaartuigen, als bedoeld in de Wet van 30 december 1905, Stbl. 383; 
d. een zeevaartuig of een binnenvaartuig dat de haven binnen vier uren na aanvang van 
de  belastingplicht weer verlaat, tenzij het vaartuig wordt geladen of gelost; 
e. een vaartuig waarvoor roerende-zaakbelastingen worden geheven ingevolge de 

Verordening roerende-zaakbelastingen. 
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Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 12 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot 
de heffing en de invordering van het havengeld. 
 
 
Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeerartikel 
 
Artikel 13 
2. De Verordening havengeld van 26 november 2008, nr. 6e, laatstelijk gewijzigd bij 

raadsbesluit van 15 december 2010, nr. 6h, 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. 

6. De datum van ingang van heffing is 1 januari 2012. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als Verordening havengeld 2012. 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 7 oktober 2011 
(GR 11.2773245); 
 
Gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, van de Gemeentewet; 
 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Verordening op de heffing en invordering van leges 2012. 
 
 
Begripsomschrijvingen 
 
Artikel 1 
Deze verordening verstaat onder: 
a. "dag" : de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een 

gedeelte van een dag als een hele dag wordt aangemerkt; 
b. "week" : een aaneengesloten periode van zeven dagen;  
c. "maand" : het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot 

en met de (n-1)e dag in de volgende kalendermaand; 
d. "jaar" : het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot 

en met de (n-1)e dag in het volgende kalenderjaar; 
e. "kalenderjaar": de periode van 1 januari tot en met 31 december. 
 
 
Belastbaar feit 
 
Artikel 2 
Onder de naam "leges" worden rechten geheven voor het genot van door of 
vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze 
verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 
 
 
Belastingplicht 
 
Artikel 3 
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Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve 
van wie de dienst is verleend. 
 
Vrijstellingen 
 
Artikel 4 
Leges worden niet geheven voor:  
a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke 

ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald; 
b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of 

gedeeltelijke intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van 
voorschriften van een omgevingsvergunning, voor zover die vergunning 
betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een inrichting als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht; 

c. het afgeven van bewijzen van onvermogen; 
d. het afgeven van stukken, nodig voor de ontvangst van pensioenen, 

lijfrenten, wachtgelden, loon, bezoldiging of riddersoldij; 
e. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan 

houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van 
bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, met 
betrekking tot enige gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de 
gemeente; 

f. het afgeven van beschikkingen op verzoekschriften en bezwaarschriften; 
g. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, 

houdende beslissing op een aanvraag om subsidie uit de gemeentekas; 
h. nasporingen in de bij het Gemeentearchief berustende stukken welke 

uitsluitend strekken ten behoeve van een wetenschappelijk doel. 
i. het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een 

omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, 
van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een 
activiteit betreft bedoeld in artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht 
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets); 

 
 
Maatstaven van heffing en tarieven 
 
Artikel 5  
1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in 

de bij deze verordening behorende tarieventabel. 
2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een 

projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en 
herstelwet bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van 
deze verordening verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, 
vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en 
verwezenlijking van het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit 
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strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in artikel 2.10, 
derde lid, van de Crisis- en herstelwet. 

3. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de 
tarieventabel genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 
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Wijze van heffing 
 
Artikel 6  
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. 
 
 
Termijnen van betaling 
 
Artikel 7  
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten 

de leges worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 
a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de 

kennisgeving; 
b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de 

kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 
veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.  

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid 
gestelde termijnen. 

 
 
Kwijtschelding 
 
Artikel 8 
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
 
Vermindering of teruggaaf 
 
Artikel 9  
1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in 

de bij deze verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt 
verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die 
tarieventabel opgenomen bepaling.  

2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 
1990 wordt de teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt 
als een vermindering van de belastingaanslag. 

 
 
Overdracht van bevoegdheden 
 
Artikel 10 
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de 
wijzigingen: 
a. van zuiver redactionele aard zijn; 
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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 of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel 
betreft: 
1. onderdeel 1.2.6 (akten burgerlijke stand); 
2. hoofdstuk 3 (reisdocumenten); 
3. hoofdstuk 4 (rijbewijzen); 
4. onderdeel 1.5.6 (papieren verstrekking uit gemeentelijke 

basisadministratie persoonsgegevens); 
5. hoofdstuk 7 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming 

persoonsgegevens); 
6. onderdeel 1.6.2 (verklaring omtrent het gedrag); 
7. hoofdstuk 14 (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. 
 
 
Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Artikel 11  
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met 
betrekking tot de heffing en de invordering van de leges. 
 
Inwerkingtreding en citeertitel 
 
Artikel 12 
1. De "Legesverordening 2011" van 15 december 2010, nr. 8e, 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 heffing is 1 januari 2012. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening 2012". 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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9 november 2011. 
Nr. 3d.1. 
Tarievennota 2012. 
 
 
 
DE RAAD VAN DE GEMEENTE GRONINGEN; 
 
Gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van Groningen van 7 oktober 2011 
(GR 11.2773245); 
 
Gelet op artikel 26 van de Invorderingswet 1990 en de Uitvoeringsregeling 
Invorderingswet 1990; 
 
 
HEEFT BESLOTEN: 
 
vast te stellen de Kwijtscheldingsverordening gemeentelijke heffingen 2012. 
 

 

Artikel 1 
Behoudens het bepaalde in de hierna volgende artikelen wordt kwijtschelding van 
gemeentelijke heffingen verleend met toepassing van de krachtens artikel 26 van de 
Invorderingswet 1990 door de Minister van Financiën bij ministeriële regeling 
gestelde regels. 
 
 

Artikel 2 
1. Bij de bepaling van het vermogen worden, in afwijking in zoverre van artikel 12, 

tweede lid, onder d, van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990, de 
vermogensgrenzen als genoemd in artikel 34, derde lid, van de Wet werk en bijstand 
gehanteerd. 

2. Bij de bepaling van de betalingscapaciteit wordt, in afwijking in zoverre van de in 
artikel 16 van de Uitvoeringsregeling Invorderingswet 1990 genoemde 
percentages, 100% van de bijstandsnorm aangemerkt als kosten van bestaan. 

 
 
Artikel 3 
1. Kwijtschelding kan worden verleend van de volgende belastingen: 

a. de hondenbelasting ter zake van het houden van één hond; 
b. de afvalstoffenheffing voor zover het betreft de belasting bedoeld in hoofdstuk 
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1, onderdelen 1 en 2 van de bij de Verordening reinigingsheffingen behorende 
tarieventabel. 

2. De kwijtschelding van de hondenbelasting ter zake van het houden van één hond 
bedraagt € 60,72. 
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3. Van de afvalstoffenheffing bedoeld in hoofdstuk 1, onderdelen 1 en 2 van de bij 
de Verordening reinigingsheffingen behorende tarieventabel wordt volledige 
kwijtschelding verleend aan: 
a. kwijtscheldingsgerechtigden die een langdurigheidstoeslag ontvangen; 
b. kwijtscheldingsgerechtigden die vijf jaar of langer kwijtschelding ontvangen. 
De kwijtschelding voor de overige kwijtscheldingsgerechtigden bedraagt 57% van 

het  
verschuldigde bedrag. 

 
 
Artikel 4 
Een verzoek om kwijtschelding wordt uitsluitend in behandeling genomen indien dit 
verzoek schriftelijk is ingediend binnen drie maanden na dagtekening van de in artikel 
3 bedoelde aanslagen, tenzij gerede grond bestaat daarvan af te wijken. 
 
 
Artikel 5 
1. De "Kwijtscheldingsregeling gemeentelijke heffingen 2011" van 15 decemder 

2010, nr. 8e, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 27 april 2011, nr. 6i, wordt 
ingetrokken met ingang van 1 januari 2012, met dien verstande dat zij van 
toepassing blijft op kwijtscheldingsverzoeken die betrekking hebben op 
belastingaanslagen over het belastingjaar 2011 of eerder.  

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

9. Deze regeling wordt aangehaald als "Kwijtscheldingsverordening 2012". 
 
 
Gedaan te Groningen in de openbare raadsvergadering van 
 
De griffier, De voorzitter, 
 
 
 
drs. A.G.M. (Toon) Dashorst.    dr. J.P. (Peter) Rehwinkel. 
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