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Tekstuele en financiële wijzigingen belastingverordeningen 2019
Hondenbelasting
• De tarieven voor de hondenbelasting worden met 2,7% inflatie aangepast.
Toeristenbelasting
• De tarieven voor de toeristenbelasting worden met 2,7% inflatie aangepast.
• In artikel 10 (termijnen van betaling) wordt lid 2 en 3 gewijzigd c.q. toegevoegd om automatische
incasso mogelijk te maken: 2. In afwijking van het eerste lid moeten de aanslagen, zolang de
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden
afgeschreven, worden betaald in tien gelijke termijnen. 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. 3. De Algemene Termijnenwet is niet van
toepassing op de in de voorgaande leden gestelde termijnen.
Afvalstoffenheffing
• De tarieven voor de afvalstoffenheffing worden op basis van volledige kostendekkendheid
aangepast. Deze wijken af ten opzichte van de genoemde tarieven in de programmabegroting
2019-2022. Dit wordt veroorzaakt door fiscale vergroeningsmaatregelen door het Rijk, waardoor
het tarief voor het brandbaar afval omhoog gaat.
Reinigingsrechten
• Het tarief voor de reinigingsrechten wordt op basis van volledige kostendekkendheid aangepast.
Deze wijkt af ten opzichte van het genoemde tarief in de programmabegroting 2019-2022. Dit
wordt veroorzaakt door fiscale vergroeningsmaatregelen door het Rijk, waardoor het tarief voor
het brandbaar afval omhoog gaat.
Rioolheffing
• Het tarief voor de rioolrechten wordt, conform het Gemeentelijk Rioleringsplan Bunnik 2018 –
2022, aangepast naar € 193,82.
Legesverordening
• In artikel 4, lid 1 onder d komt de vrijstelling voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een planologische wijziging ten behoeve van het gebruik van aangekocht openbaar groen of
voor een besluit waarin het strijdig gebruik daarvan wordt toegestaan te vervallen. Het project
verkoop snippergroen is beëindigd. De hiervoor opgenomen vrijstelling kan komen te vervallen.
• In artikel 10 (overdracht van bevoegdheden) komen de bepalingen onder onderdeel 1.4.5
(papieren verstrekking uit basisregistratie personen) en hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van
de Wet bescherming persoonsgegevens) te vervallen. Onderdeel 1.4.5 komt niet voor in de
tarieventabel en hoofdstuk 6 is, conform modelverordening VNG, komen te vervallen.
Tarieventabel Legesverordening
• Titel 1 hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens) is komen
te vervallen, conform modelverordening VNG
• In titel 1 hoofdstuk 16 (kansspelen) is de tekst gewijzigd, conform modelverordening VNG:
1.16.1.2 en voor iedere volgende kansspelautomaat, 1.16.1.3 voor één kansspelautomaat, welke
vergunning geldt voor een periode van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, 1.16.1.4 voor
twee of meer kansspelautomaten, welke vergunning geldt voor een periode van meer dan vier
jaar of voor onbepaalde tijd, voor de eerste kansspelautomaat en voor iedere volgende
kansspelautomaat
• In artikel 2.1.1.2 (bouwkosten) is de tekst gewijzigd: Welke worden berekend conform de
vigerende Beleidsregels normatieve kosten voor de activiteit bouwen. Het toevoegen van
‘vigerende’ aan de tekst voorkomt dat de verordening telkens dient te worden aangepast bij een
nieuwe vaststelling van de beleidsregels normatieve kosten voor de activiteit bouwen.
• Artikel 2.3.10: Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op het vellen of
doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale verordening
of de Bomenverordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste
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lid, aanhef en onder g, van de Wabo, bedraagt het tarief komt te vervallen. Er is uitsluitend een
vergunning nodig voor het kappen van een monumentale boom. Dit komt niet of nauwelijks voor.
In artikel 2.3.12 is de tekst gewijzigd op basis van de Wet natuurbescherming. Deze wet vervangt
drie wetten; de Natuurbeschermingswet 1998, de Boswet en de Flora- en Faunawet. Artikel
2.3.12.1 heeft geen opvolger in de Wet Natuurbescherming en is daardoor vervallen. Artikel
2.3.12.2 en artikel 2.3.12.3 zijn gewijzigd op basis van de Wet natuurbescherming.
De tarieven in de tarieventabel Legesverordening zijn aangepast met 2,7% inflatie, tenzij deze
door derden worden aangeleverd.

Onroerende zaakbelasting
• Bij het vaststellen van de tarieven voor de onroerende zaakbelastingen voor 2018 is rekening
gehouden met een waardestijging van 6,3% voor de woningen en 0,5% waardedaling voor de
niet-woningen. In werkelijkheid is er een waardestijging van 7,8% voor de woningen en 1,4%
waardedaling voor de niet-woningen. In de berekening van de tarieven voor 2019 wordt de
nacalculatie over 2018 verwerkt conform de besluitvorming in de raad van 15 december 2016. Dit
betekent dat het tarief voor 2019 voor de woningen met 1,5% (6,3% -/- 7,8%) wordt verlaagd en
voor de niet-woningen met 0,9% (0,5% -/- 1,4%) wordt verhoogd.
• In de programmabegroting 2019-2022 was aanvankelijk rekening gehouden met een
waardestijging voor de woningen met 7% en 1% voor de niet-woningen. Deze waarde
ontwikkeling was gebaseerd op de gegevens uit de meicirculaire. Daarnaast worden de tarieven
met het inflatiepercentage van 2,7% gecorrigeerd.
Op dit moment (9 oktober 2018) verwacht de BghU voor de woningen een gemiddelde
waardestijging van 8,3% en voor de niet-woningen een gemiddelde waardestijging van 1,9%.
• Rekening houdend met deze waarde ontwikkelingen worden de tarieven, zoals gemeld in de
programmabegroting 2019-2022 gewijzigd.
Op grond van de huidige informatie worden hieronder de tarieven 2018, de tarieven
programmabegroting 2019-2022 en de definitieve tarieven 2019 weergegeven.
Omschrijving

Tarief 2018

Tarief 2019
programma
begroting
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Onroerende zaakbelastingen
niet-woningen:
- gebruiker
- eigenaar
woningen:

0,2444%
0,3056%
0,1621%

0,2485%
0,3107%
0,1544%

0,2484%
0,3107%
0,1504%

