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Onderwerp:
Raadsvoorstel vaststelling gemeentelijke belastingverordeningen 2020
Voorgestelde wijze van afdoening:

Beslispunten:
de navolgende gemeentelijke belastingverordeningen vast te stellen:
1. verordening onroerende-zaakbelastingen 2020;
2. verordening rioolheffing 2020;
3. verordening reinigingsheffingen 2020, alsmede de daarbij behorende tarieventabel
reinigingsheffingen 2020-01;
4. toeristenbelasting 2020;
5. forensenbelasting 2020
6. verordening lijkbezorgingsrechten 2020, alsmede de daarbij behorende tarieventabel
lijkbezorgingsrechten 2020-01;
7. algemene legesverordening 2020, alsmede de daarbij behorende tarieventabelleges
2020-01;
8. legesverordening omgevingsvergunning 2020, alsmede de daarbij behorende
tarieventabelleges 2020-01 en
9. verordening marktgelden Borger 2020.

Inleiding
Naar aanleiding van de bij de begrotingsbehandeling 2020 vastgestelde
belastingopbrengsten is het noodzakelijk de daarop betrekking hebbende
belastingverordeningen aan te passen. Het gaat hierbij om de navolgende
verordeningen:
1. verordening onroerende-zaakbelastingen 2020;
2. verordening rioolheffing 2020;
3. verordening toeristenbelasting 2020;
4. verordening forensenbelasting 2020;
5. verordening reinigingsheffingen 2020, alsmede de daarbij behorende tarieventabel
reinigingsheffingen 2020-01;
6. verordening lijkbezorgingsrechten 2020, alsmede de daarbij behorende
tarieventabel lijkbezorgingsrechten 2020-01;
7. algemene legesverordening 2020, alsmede de daarbij behorende tarieventabel
leges 2020-01;
8. legesverordening omgevingsvergunning 2020, alsmede de daarbij behorende
tarieventabel leges 2020-01 en

9. verordening marktgelden Borger 2020.
Beoogd effect
Het tijdig en rechtmatig kunnen heffen en invorderen van belastingen over het jaar 2020.
Argumenten
Naar aanleiding van de bij de begrotingsbehandeling 2020 vastgestelde
belastingopbrengsten is het noodzakelijk de daarop betrekking hebbende
belastingverordeningen aan te passen.
In een separate bijlage, behorend bij dit raadsvoorstel, zijn de wijzigingen per
belastingverordening weergegeven. Dit betreft zowel de tariefswijzigingen als de
redactionele aanpassingen.
Kanttekeningen
Het niet tijdig vaststellen van de verordeningen betekent dat er ook geen belastingen
kunnen worden geheven.
Financiën
Gemakshalve wordt verwezen naar de begroting 2020 voor de uitgangspunten en
belastingopbrengsten. In de begroting 2020 hebben we een aantal ombuigingen
voorgesteld en ook is door de raad hiermee ingestemd. Dit betreft een voorstel om de
kostendekkendheid van bouwleges te verhogen met € 20.000 en een voorstel om
principeverzoeken in rekening te brengen (extra opbrengst € 15.000). In de
legesverordening zijn beide voorstellen uitgewerkt en verwerkt.
Communicatie
De aangepaste wijzigingen zijn afgestemd met de betreffende clusters/afdelingen.
Publicatie van de verordeningen vindt op de voorgeschreven wijze plaats in het
elektronisch Gemeenteblad van de gemeente Borger-Odoorn op
www.officielebekendmakingen.nl.
Uitvoering
Ingangsdatum van alle hiervoor genoemde verordeningen is 1 januari 2020.
Bijlagen
Bijlage "wijzigingen gemeentelijke belastingverordeningen 2020 ".
Met vriendelijke groet,
Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn,
de secretaris,
de burgemeester,

drs. D.C Rensen

mr. J. Seton

BIJLAGE BEHOREND BIJ HET RAADSVOORSTEL d.d. 12-11-2019
(wijzigingen gemeentelijke belastingverordeningen 2020)

verordening onroerende-zaakbelastingen 2020
De titel van artikel 1 over “belastingplicht” is vervangen door “belastbaar feit en
belastingplicht”.
Een aantal artikelen is redactioneel aangepast en wel de volgende:
Artikel 1, 1e lid, onderdeel a
Huidige tekst:
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;
Artikel 1, 1e lid, onderdeel b
Huidige tekst:
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.

Nieuwe tekst:
een belasting 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.

Nieuwe tekst:
een belasting 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.

Het artikel over het stellen van nadere regels door het college (artikel 8) is komen te
vervallen.
Dit gegeven ligt namelijk al verankerd in de hogere wetgeving.
Als gevolg van het schrappen van dit artikel dienen de navolgende artikelen (9, 10 en
11) te worden hernummerd in respectievelijk 8, 9 en 10.
Bij de tariefbepaling voor 2020 is uitgegaan van een totaalopbrengst van
€ 6.175.658 (inclusief areaaluitbreiding).
Op dit moment is de herwaardering nog niet afgerond.
Rekening houdend met de (voorlopige) waardeontwikkeling van alle onroerende zaken,
kunnen de tarieven voor 2020 als volgt worden vastgesteld:
a. de gebruikersbelasting 0,1619% (was € 0,1528%);
b. de eigenarenbelasting 0,2133% (was € 0,2132%).
Mochten deze percentages op basis van de resultaten van de nog lopende herwaardering
tot aanpassingen leiden, dan zal er nog een wijzigingsvoorstel tarieven volgen.

verordening rioolheffing 2020
Een aantal artikelen is redactioneel aangepast en wel de volgende:

Artikel 3, 2e lid,
Huidige tekst:
Met betrekking tot het eigenarendeel
wordt, ingeval het perceel een
onroerende zaak is, als genothebbende
krachtens eigendom, bezit of beperkt
recht aangemerkt degene die bij het
begin van het belastingjaar als zodanig
in de basisregistratie kadaster is
vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat
tijdstip geen genothebbende krachtens
eigendom, bezit of beperkt recht is.

Nieuwe tekst:
Voor het eigenarendeel wordt, als het
perceel een onroerende zaak is, als
genothebbende krachtens eigendom,
bezit of beperkt recht aangemerkt
degene die bij het begin van het
belastingjaar als zodanig in de
basisregistratie kadaster is vermeld,
tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen
genothebbende krachtens eigendom,
bezit of beperkt recht is.

Artikel 5, 2e lid en 3e lid).
Huidige tekst 2e lid:
Ingeval het perceel een onroerende
zaak is, is de waarde in het
economische verkeer de op de voet
van hoofdstuk IV van de Wet
waardering onroerende zaken voor de
onroerende zaak vastgestelde waarde
zoals deze voor het in artikel 7
bedoelde kalenderjaar geldt.
Huidige tekst 3e lid:
Ingeval voor het perceel geen waarde
op de voet van hoofdstuk IV van de
Wet waardering onroerende zaken is
vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf
van dat perceel bepaald met
overeenkomstige toepassing van het
bepaalde bij of krachtens de artikelen
17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet
waardering onroerende zaken.

Nieuwe tekst 2e lid:
Als het perceel een onroerende zaak is,
is de waarde in het economische
verkeer de op de voet van hoofdstuk IV
van de Wet waardering onroerende
zaken voor de onroerende zaak
vastgestelde waarde zoals deze voor
het in artikel 7 bedoelde kalenderjaar
geldt.
Nieuwe tekst 3e lid:
Als voor het perceel geen waarde op de
voet van hoofdstuk IV van de Wet
waardering onroerende zaken is
vastgesteld, wordt de heffingsmaatstaf
van dat perceel bepaald met
overeenkomstige toepassing van het
bepaalde bij of krachtens de artikelen
17, 18 en 20, tweede lid, van de Wet
waardering onroerende zaken.

Het artikel over het stellen van nadere regels door het college (artikel 11) is komen te
vervallen.
Dit gegeven ligt namelijk al verankerd in de hogere wetgeving.
Als gevolg van het schrappen van dit artikel dienen de navolgende artikelen (12, 13 en
14) te worden hernummerd in respectievelijk 11, 12 en 13.
Bij de tariefbepaling voor 2020 is uitgegaan van een totaalopbrengst van
€ 2.925.559.
Zoals bekend vormen de WOZ-waarden ook de heffingsgrondslagen voor de vaststelling
van de verschuldigde belastingbedragen voor de rioolheffing.
Rekening houdend met de (voorlopige) waardeontwikkeling van alle onroerende zaken,
kunnen de tarieven voor 2020 als volgt worden vastgesteld:
a. vastrechtgedeelte € 114,88 (was € 121,70) en
b. variabele gedeelte 0,0559% (was 0,0618%).

Ook hier geldt dat het percentage nog kan worden gewijzigd indien de resultaten van de
lopende herwaardering daartoe aanleiding geven.

verordening toeristenbelasting 2020
Het artikel over het stellen van nadere regels door het college (artikel 12) is komen te
vervallen.
Dit gegeven ligt namelijk al verankerd in de hogere wetgeving.
Als gevolg van het schrappen van dit artikel dienen de navolgende artikelen (13, 14, 15,
16 en 17) te worden hernummerd in respectievelijk 12, 13, 14, 15 en 16.
In de Kadernota 2020 heeft de raad besloten om voor 2020, conform advies van het
Recreatieschap Drenthe, het tarief per overnachting met € 0,05 te verhogen. Dit
betekent voor 2020 € 1,20 per persoon per overnachting (= 4,35% stijging).

verordening forensenbelasting 2020
Het artikel over het stellen van nadere regels door het college (artikel 9) is komen te
vervallen.
Dit gegeven ligt namelijk al verankerd in de hogere wetgeving.
Als gevolg van het schrappen van dit artikel dienen de navolgende artikelen (10, 11, 12
en 13) te worden hernummerd in respectievelijk 9, 10, 11 en 12.
De tarieven zijn met 4,35% verhoogd (ligt in de lijn van de verhoging van het tarief voor
de toeristenbelasting) en zien er als volgt uit.
De belasting bedraagt bij een waarde van:
minder dan € 25.000

bel.jaar bel.jaar
2019
2020
€ 331,00
€ 345,00

van €

25.000 of meer, doch minder dan €

50.000

€ 404,00

€ 422,00

van €

50.000 of meer, doch minder dan €

75.000

€ 476,00

€ 497,00

van €

75.000 of meer, doch minder dan € 100.000

€ 548,00

€ 572,00

van € 100.000 of meer, doch minder dan € 125.000

€ 623,00

€ 650,00

van € 125.000 of meer, doch minder dan € 150.000

€ 695,00

€ 725,00

van € 150.000 of meer, doch minder dan € 175.000

€ 767,00

€ 800,00

van € 175.000 of meer, doch minder dan € 200.000

€ 803,00

€ 838,00

van € 200.000 of meer, doch minder dan € 225.000

€ 840,00

€ 877,00

van € 225.000 of meer, doch minder dan € 250.000

€ 877,00

€ 915,00

van € 250.000 of meer, doch minder dan € 275.000

€ 912,00

€ 952,00

van € 275.000 of meer, doch minder dan € 300.000

€ 949,00

€ 990,00

meer dan € 300.000

€ 984,00 € 1.027,00

verordening reinigingsheffingen 2020 alsmede de daarbij behorende
tarieventabel 2020-01

Het artikel over het stellen van nadere regels door het college (artikel 19) is komen te
vervallen.
Dit gegeven ligt namelijk al verankerd in de hogere wetgeving.
Als gevolg van het schrappen van dit artikel dienen de navolgende artikelen (20, 21 en
22) te worden hernummerd in respectievelijk 19, 20 en 21.
Tarieventabel:
In de tarieventabel is overeenkomstig het raadsbesluit van 28 november 2019, corsanr.
19.02313, een bedrag opgenomen voor het betalen per lediging (€3,00) van het RESTafval.
In hoofdstuk 1 (maatstaven en tarieven afvalstoffenheffing) is de tekst van het huidige
artikel 1.2.1.3 (de overige afvalstoffen welke drie-wekelijks in een container worden
ingezameld, per kilogram € 0,22) gewijzigd in “de overige afvalstoffen welke driewekelijks in een container worden ingezameld, per lediging € 3,00”.
Toegevoegd is artikel 1.2.1.3.1 waarvan de tekst luidt: “verhoogd met een bedrag voor
elke kilo aangeboden restafval, per kilo € 0,20”.
In hoofdstuk 2 (maatstaven en tarieven reinigingsrechten) is de tekst van het huidige
artikel 2.2.1.3 (de overige afvalstoffen welke drie-wekelijks in een container worden
ingezameld, per kilogram € 0,22) gewijzigd in “de overige afvalstoffen welke driewekelijks in een container worden ingezameld, per lediging € 3,00”.
Toegevoegd is artikel 2.2.1.3.1 waarvan de tekst luidt: “verhoogd met een bedrag voor
elke kilo aangeboden restafval, per kilo € 0,20”.
Voorts zijn de tarieven met verwijzing naar het hiervoor genoemde besluit, als volgt
gewijzigd:
het vastrechtgedeelte wordt € 28,79 (was € 22,75) per kwartaal;
het variabele gedeelte GFT-afval (kilo-tarief) wordt € 0,05 (was € 0,10);
het variabele gedeelte Rest-afval (kilo-tarief) wordt € 0,20 (was € 0,22);
de kilo-prijs voor GFT-afval voor het Afvalbrengpunt blijft € 0,00 en
de kilo-prijs voor Rest-afval voor het Afvalbrengpunt blijft eveneens € 0,15.
De overig vermelde tarieven zijn verhoogd met 5%.

verordening lijkbezorgingsrechten 2020 alsmede de daarbij behorende
tarieventabel 2020-01
Het artikel over het stellen van nadere regels door het college (artikel 11) is komen te
vervallen.
Dit gegeven ligt namelijk al verankerd in de hogere wetgeving.
Als gevolg van het schrappen van dit artikel dienen de navolgende artikelen (12, 13 en
14) te worden hernummerd in respectievelijk 11, 12 en 13.
Tarieventabel:
Alle in de tarieventabel genoemde bedragen zijn verhoogd met 5%, waarbij de bedragen
op hele euro’s zijn afgerond.

Algemene Legesverordening 2020 alsmede de daarbij behorende
tarieventabel 2020-01
Het artikel over het stellen van nadere regels door het college (artikel 11) is komen te
vervallen.
Dit gegeven ligt namelijk al verankerd in de hogere wetgeving.
Als gevolg van het schrappen van dit artikel dienen de navolgende artikelen (12, 13 en
14) te worden hernummerd in respectievelijk 11, 12 en 13.
Tarieventabel
De tarieven zijn in zijn algemeenheid trendmatig verhoogd met 5% waarbij om tot
hanteerbare bedragen te komen kleine afrondingen zijn toegepast.
Uitzonderingen/aanvullingen op deze trendmatige verhoging zijn de wettelijk
voorgeschreven tarieven (deze vallen uiteraard buiten de verhoging).
Specifiek:
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
Nieuw toegevoegd zijn de artikelen
1.1.1.5 (Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap, dan wel de
omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk wordt geannuleerd dan
wel wordt verzet:),
1.1.1.5.1 (binnen één maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum bedraagt het
tarief 25% van de op grond van de betreffende activiteit verschuldigde leges) en
1.1.1.5.2 (tot een maand voor de huwelijksdatum of registratiedatum bedraagt het tarief
10% van de op grond van de betreffende activiteit verschuldigde leges).
Deze artikelen handelen over het in rekening brengen van leges bij het annuleren of het
verzetten van een huwelijk/partnerschap. De redenen voor toevoeging van deze artikelen
is, dat er de laatste jaren sprake is van een toename van het aantal annuleringen of het
verzetten van een huwelijk/partnerschap. Tot dusverre werden hiervoor geen leges in
rekening gebracht.
Als gevolg van het toevoegen van bovenstaande artikelen, dienen de huidige artikelen
(1.1.1.5, 1.1.1.5.1, 1.1.1.5.2 en 1.1.1.5.3) te worden hernummerd in respectievelijk
1.1.1.6, 1.1.1.6.1, 1.1.1.6.2 en 1.1.1.6.3.
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft de maximumtarieven
bekendgemaakt die in 2020 voor paspoort en Nederlandse identiteitskaart gelden. De
tarieven zijn gepubliceerd onder voorbehoud van advisering door de Raad van State van
het Koninkrijk en vooruitlopend op de publicatie in het Staatsblad.
tarief tarief
2019 2020
1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van
handelingen ten behoeve van een aanvraag:

1.2.1

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag
18 jaar of ouder is

€ 71,35

73,20

voor een persoon die op het moment van de aanvraag
de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

55,35

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal
bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als
bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag
18 jaar of ouder is

€ 71,35

73,20

voor een persoon die op het moment van de aanvraag
de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

55,35

1.2.2.2

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon
die op grond van de Wet betreffende de positie van
Molukkers als Nederlander wordt behandeld
(faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag
18 jaar of ouder is

€ 71,35

73,20

voor een persoon die op het moment van de aanvraag
de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 53,95

55,35

van een reisdocument voor vluchtelingen of een
reisdocument voor vreemdelingen

€ 53,95

55,35

1.2.3.2

1.2.4

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag
18 jaar of ouder is

€ 56,80

58,30

voor een persoon die op het moment van de aanvraag
de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€ 29,95

30,70

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1
tot en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die
onderdelen genoemde leges vermeerderd met een
bedrag van

€ 48,60

49,85

1.2.5.2

1.2.6

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen

De opgenomen tarieven € 40,65 (was € 39,75) en € 34,10 (tarief blijft ongewijzigd) zijn
nog in concept, omdat het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (IenW) hierop nog
een formeel akkoord moet geven.
Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister
De tariefbepaling voor een verstrekking uit het Kiezersregister is geschrapt (artikel
1.5.1).
De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) bepaalt dat een ieder kosteloos
kan vragen welke gegevens over hem/haar zijn geregistreerd. Dit betreft dus ook de
vraag of hij/zij als kiesgerechtigde is geregistreerd. Daarmee ontvalt de basis aan de
tariefbepaling.
Hoofdstuk 15 Diversen
Toegevoegd is artikel 1.15.2.2. (Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het verstrekken van een bodemrapportage/ bodemonderzoek, per
rapport: € 40).
Aanleiding is te zorgen dat er onderscheid gemaakt kan worden tussen het aanvragen
van één rapport en meerdere rapporten.
Legesverordening omgevingsvergunning 2020 alsmede de daarbij
behorende tarieventabel 2020-01
Het artikel over het stellen van nadere regels door het college (artikel 9) is komen te
vervallen.
Dit gegeven ligt namelijk al verankerd in de hogere wetgeving.
Als gevolg van het schrappen van dit artikel dienen de navolgende artikelen (10, 11 en
12) te worden hernummerd in respectievelijk 9, 10 en 11.
Tarieventabel
De tarieven voor de bouwleges zijn trendmatig verhoogd met 5% waarbij om tot
hanteerbare bedragen te komen kleine afrondingen zijn toegepast.
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
Toegevoegd artikel 1.1.4 (Zonnepark: een vorm van energieopwekking waarbij, in
veldopstelling op de grond, zonnepanelen worden geplaatst. Een zonneweide of
zonneakker wordt gelijkgesteld aan een zonnepark).
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
Artikel 2.1 (Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
houden van vooroverleg in verband met het verkrijgen van een indicatie of een
voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is) is tekstueel gewijzigd in
“Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het beoordelen
van een vooroverleg/principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of
een voorgenomen project in het kader van de Wabo vergunbaar is”. Het daarbij
behorend tarief is € 150,00.
Toegevoegd is artikel 2.2 (Indien binnen één jaar nà ontvangst van het antwoord op de
aanvraag vooroverleg als bedoeld in artikel 2.1 een aanvraag om omgevingsvergunning

wordt ingediend, zal van het onder 2.1 genoemde tarief 2/3 deel in mindering worden
gebracht op het bedrag aan leges van deze aanvraag omgevingsvergunning).
De bedragen in de legesverordening als genoemd in hoofdstuk 3 onder 3.4.6,
3.4.7, 3.4.8, 3.5.3, 3.5.5, 3.5.6 en 3.5.7, betrekking hebbend op een buitenplanse
afwijking (voorheen projectbesluit) worden verhoogd van € 4.380,10 naar € 5.383,45.
Voor een nadere toelichting wordt verwezen naar het collegebesluit van 29 oktober 2019
(corsanr. 19.02331). Opgemerkt wordt dat in het collegebesluit abusievelijk oude
tarieven zijn genoemd (€ 4.304,75 moet zijn € 4.380,10).
Artikel 8 is vernummerd in 8.1.
Het tarief wordt verhoogd van € 786,15 naar € 2.750,00. Voor een nadere toelichting
wordt verwezen naar het reeds hiervoor genoemde collegebesluit van 29 oktober 2019
(corsanr. 19.02331). Opgemerkt wordt dat in het collegebesluit abusievelijk een oud
tarief is genoemd (€ 772,65 moet zijn € 786,15).
Toegevoegd is artikel 8.2. (Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.1, eerste
lid, van de Wet ruimtelijke ordening € 5.000).
Ter toelichting: tot op heden worden voor het in procedure nemen en het vaststellen van
bestemmingsplannen geen leges in rekening gebracht. Reden hiertoe is dat het
planologisch regime niet actueel was. Met uitzondering van de dorpen Valthe, Klijndijk,
Odoorn, Buinen en Borger is de gemeentegrond nu geactualiseerd. Ook wordt
voorgesteld om de bedragen voor het wijzigen van bestemmingsplan en/of het in
procedure nemen van een projectbesluit bij te stellen (zie collegebesluit van 29 oktober
2019, corsanr. 19.02331).

verordening marktgelden Borger 2020
Het artikel over het stellen van nadere regels door het college (artikel 7) is komen te
vervallen.
Dit gegeven ligt namelijk al verankerd in de hogere wetgeving.
Als gevolg van het schrappen van dit artikel dienen de navolgende artikelen (8, 9, 10 en
11) te worden hernummerd in respectievelijk 7, 8, 9 en 10.
Tarieventabel:
Alle tarieven zijn verhoogd met 5%.

