
~es~uit van ~e ge~ee~~er~ad v~n Z®etea°~®a~~e
Registratienummer 1VC/08-56
De raad van de gemeente Zoeterwoude,
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 17 november 2008 met
nummer NC/08-469,
gelet op de artikel 228 van de Gemeentewet,
voorts gelet op (de vierde tranche van) de Algemene wet bestuursrecht;
overwegende dat de heffing en invordering van de precariobelasting dient te worden geregeld,
besluit vast te stellen de:
Vea°®~°~Reni~g precar~® ~
Aa°t~ke~ >l ~e9as~lb~~~ fe~t
Onaer de naam precariobelasting wordt een directe belasting geheven ter zake van het hebben van
voorwerpen onder, op of boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond.
A~kell 2 l~e~~st~~p~iclnt
De precariobelasting wordt geheven van degene die één of meer voorwerpen heeft onder, op of
boven voor de openbare dienst bestemde gemeentegrond, dan wel van degene te behoeve van wie
die voorwerpen onder, op of boven vaor de openbare dienst bestemde gemeentegrond worden
aangetroffen.
A e~ ~ Vi°njste~~~emm
De precariobelasting wordt niet geheven ter zake van het hebben van:
a. Voorwerpen, welke ingevolge een wettelijk voorschrift, een overeenkomst of anderszins
rechter~s moeten worden gedoogd;
b. waarvoor de gemeente een recht heft op grond van artikel 229, eerste lid, onderdeel a, van de
Gemeentewet, dan wel een privaatrechtelijke vergoeding is overeengekomen;
c. Voorwerpen, waarvan de gemeente genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt recht
is, met uïtzondering van voorwerpen dîe in gebruik zijn bij een derde.
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A~nkel ~ Ii~a~tst~f v~n he~° g en ~et~s ° g~a~ef
De precario wordt geheven aan de hand van de tarieven zoals genoemd in artikel 2 van de
Tarieventabel belastingen en rechten, als vastgesteld door de gerneenteraad en geldende voor het
jaar waarop voornoemde Tarieventabel betrekking heeft.
A~ín~el ~ ~el~stln~~~~°
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar.
A~kefi 6 Wá~~e v~n Ine~ng
1. De precaríobelasting wordt geheven bij wege van aanslag.
2. Na de aanvang van het belastingjaar kan aan de belastingplichtige een voorlopige aanslag
worden opgelegd tot ten hoogste het bedrag waarop de aanslag over dat belastingjaar
vermoedelijk zal worden vastgesteld.
A~keI7 A~~ ° e
De belastingplichtige die niet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar is uitgenodigd tot
het doen van aangifte of aan wie niet binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar een
aanslag is opgelegd, is gehouden binnen een maand na het verstrijken van die zes maanden bij de in
artikel 231, tweede lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bedoelde gemeenteambtenaar een
verzoek in te dienen te worden uitgenodigd tot het doen van aangifte.
A~lkel ~ ®n~sta~n v~~ ~Re ~el~s ° gsc~~Id e~ ~e ~e g naar ~,~~sgel~ng
1. De belasting 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 kalenderjaar aanvangt, is de precariobelasting
verschuldigd voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde
belasting als er in dat kalenderjaar, na de aanvang van de belastingplicht nog volle
kalendermaanden overblijven.
3. Indien de belastingplicht in de loop van het belastingjaar eindigt, bestaat aanspraak op
ontheffing voor zoveel twaalfde gedeelten van de voor dat belastingjaar verschuldigde
belasting als er in dat kalenderjaar, na het einde van de belastingplïcht, nog volle
kalendermaanden overblijven, tenzij blijkt dat het bedrag van de ontheffing minder bedraagt
dan € 250,00.
4. Belastingbedragen van minder dan € 450,00 worden niet geheven.
Verordening precariobelasting I
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A~nkel 9 'fermmn~mme~ v~~ be~~I~g
1. De aanslag díent te worden betaald in twee gelijke termijnen, waarvan de eerste termijn
vervalt zes welcen na de dagtekening van de aanslag en de tweede termijn zes weken later.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het voorgaande lid gestelde
termijnen.
A~°tnkel J~ Nader°~ ~°egels ~~®~ be~ c®Ilege v~n bu~°ge~eestea° e~ we~h®udea°s
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en de invordering van de precariobelasting.
A~nkel ~ 1 ~mmwe~ll~ng~~°es~nng e~ cá~ee~~el
1. De Verordening op de heffing en invordering precariobelasting 2008 van 6 december 2007
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 achtste dag na die van de
bekendmaking.
3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2009.
4. Deze verordening wordt aangehaald als'Verordening precario I'.
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 11 december 2008.
De griffier,
1
A.J. Niesthoven
De voorzitter,
-
.
E.G.E. . Bloemen
Verordening precaniobelasting l

<SCANSEQUENCE> - Scanpagina 3 van 3

Verordeningenbank - 156


