
Stuknummer: bl08.01930 

Raadsbesluit 
Raadsvergadering d.d.: november 2008 

Besluit nummer: 

Onderwerp: verordening rioolrechten 2009 

De raad van de Gemeente Den Helder; 

gelezen het voorstel nummer van het college van burgemeester en wethouders van Den Helder van november 
2008; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen; 

besluit: 

vast te stellen de volgende 

VERORDENING op de heffing en invordering van rioolrechten 2009 

Artikel 1 
Begripsomschrijvingen 
Voor de toepassing van deze verordening wordt: 
a onder de gemeentelijke riolering mede het voor de openbare dienst bestemde gemeentewater begrepen; 
b onder afvalwater verstaan water en stoffen die worden afgevoerd via de gemeentelijke riolering; 
c onder een eigendom verstaan een roerende of een onroerende zaak; 

Artikel 2 
Belastbaar feit en belastingplicht 
1 Onder de naam "rioolrechten" worden geheven: 

een recht van degene die bij het begin van het belastingjaar het genot heeft krachtens eigendom, bezit of 
beperkt zakelijk recht van een eigendom dat direct of indirect is aangesloten op de gemeentelijke riolering. 

2 Met betrekking tot het recht als bedoeld in het eerste lid wordt, ingeval het eigendom een onroerende zaak is, 
als genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt zakelijk recht aangemerkt degene die bij het begin van 
het kalenderjaar als zodanig in de kadastrale registratie is vermeld, tenzij blijkt dat hij op dat tijdstip geen 
genothebbende krachtens eigendom, bezit of beperkt zakelijk recht is. 

Artikel 3 
Zelfstandige gedeelten 
Indien gedeelten van een in artikel 2 bedoeld eigendom blijkens hun indeling bestemd zijn om als afzonderlijk 
geheel te worden gebruikt, worden de rechten geheven ter zake van elk als zodanig bestemd gedeelte, met dien 
verstande dat indien twee of meer van die gedeelten tezamen als een geheel worden gebruikt, deze als één 
eigendom worden aangemerkt. 

Artikel 4 
Maatstaf van heffing 
Het recht als bedoeld in artikel 2 wordt geheven per eigendom. 

Artikel 5 
Belastingtarief 
Het recht als bedoeld in artikel 2 bedraagt per eigendom € 158,65. 

Artikel 6 
Belastingjaar 
Het belastingjaar is gelijk aan het kalenderjaar. 



Artikel 7 
Wijze van heffing 
De rechten worden bij wege van aanslag geheven. 

Artikel 8 
Ontstaan van de belastingschuld en heffing naar tijdsgelang 
De rechten als bedoeld in artikel 2 zijn verschuldigd bij het begin van het belastingjaar of, zo dit later is, bij de 
aanvang van de belastingplicht. 

Artikel 9 
Termijnen van betaling 
1 De aanslagen moeten worden betaald in twee 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 de volgende twee 
maanden later. 

2 In afwijking van het eerste lid geldt, in geval het totaalbedrag van de op één aanslagbiljet verenigde aanslagen, 
of als het aanslagbiljet maar één aanslag bevat het bedrag daarvan, minder is dan € 11.350,- en zolang de 
verschuldigde bedragen door middel van automatische betalingsincasso kunnen worden afgeschreven, dat de 
aanslagen moeten worden betaald in tien (10) gelijke termijnen. De eerste termijn vervalt één maand na de 
dagtekening van het aanslagbiljet en elk van de volgende termijnen telkens een maand later. 

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

Artikel 10 
Het college van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en invordering 
van de rioolrechten. 

Artikeln 
Inwerkingtreding en citeertitel 
1 De "Verordening op de heffing en invordering van rioolrechten", vastgesteld bij Raadsbesluit van 6 december 

1996, laatstelijk gewijzigd bij raadsbesluit van 5 november 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 kan worden aangehaald als "Verordening rioolrechten 2009". 

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering 
van november 2008 

S. Hulman MSc , voorzitter 

mr. drs. M. Huisman , griffier 

Advies, kenmerk Fout! Verwijzingsbron niet gevonden. fi-^- pag. 2 van 3 


