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AAN DE GEMEENTERAAD 

 

Samenvatting 

Tijdens de raadsvergaderingen van 14 en 21 december 2021 behandelt de gemeenteraad naast de 

Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2022. Deze zijn een uitwerking van de 

Programmabegroting 2022, die de raad op 11 november 2021 heeft vastgesteld. 

 

Beslispunten 

Vaststellen 'Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2022' 

 

1. Aanleiding, bevoegdheden en context. 

Op 11 november 2021 heeft de raad de Programmabegroting 2022 vastgesteld. Op 14 en 21 

december 2021 wordt aan de raad de 'Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2022' 

aangeboden. De belastingverordeningen en tarieven zijn aangepast op basis van de 

Programmabegroting 2022 en geactualiseerd naar wet- en regelgeving. 



 

 

 

 

   

Raadsvoorstel 117-2021 

Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2022 

2 

  

 

R
a

a
d

sv
o

o
rstel 

 

Begroting 2022 

In de Programmabegroting 2021 is in hoofdstuk 1.2 de paragraaf lokale heffingen opgenomen. 

 

Indexering 

Voor de belastingen en heffingen en alle overige opbrengsten hanteren wij een gemiddeld 

percentage van 1,45% (middeling van materiële en loonkosten). 

 

Daarbij gelden de volgende uitzonderingen: 

 In 2022 vindt, net als in 2021, geen indexering plaats van de begraafrechten; 

 In 2022 worden, in overeenstemming met het coalitieakkoord, de tarieven voor 

straatparkeren en vergunningparkeren niet geïndexeerd; 

 De tarieven afvalstoffenheffing en reinigingsrecht worden met 5,84% geïndexeerd (bovenop 

de standaard index van 1,45%), om de tarieven kostendekkend te houden. Verder geldt dat 

indexering van de tarieven bij de milieuparken wordt vastgesteld in GR-verband (GR Geul en 

Maas). 

 

De belastingverordeningen en tarieven voor de gemeente Maastricht 2022 landen in het boekje 

'Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2022'. 

 

Ranglijst lokale lasten 

Jaarlijks publiceert onderzoeksbureau Coelo een overzicht van de lokale lasten. Voor een toelichting 

daarop wat dit betekent voor Maastricht wordt verwezen naar de paragraaf lokale heffingen in de 

Programmabegroting 2022. 

 

2. Gewenste situatie. 

Belastingsamenwerking Gemeenten en Waterschappen (BsGW) 

Met ingang van 1 januari 2014 neemt gemeente Maastricht deel aan de gemeenschappelijke 

regeling BsGW. BsGW voert voor onze gemeente de werkzaamheden uit in het kader van de Wet 

WOZ en heffing en inning van gemeentelijke heffingen. Naast een hoog kwaliteitsniveau streeft 

BsGW naar zo laag mogelijke maatschappelijke kosten. 
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Voorstellen met betrekking tot de belastingverordeningen 

In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat de tarieven worden gecorrigeerd voor inflatie. 

Daarnaast zijn er enkele uitzonderingen, deze worden hieronder toegelicht. 

 

Legesverordening burgergerichte diensten 

De leges voor burgergerichte diensten worden verhoogd met de index van 1,45%. Het Rijk 

maximeert enkele tarieven, waaronder de verklaring omtrent gedrag (VOG), naturalisatie en optie, 

paspoorten, identiteitskaarten en rijbewijzen. Deze tarieven worden gebruikelijk in november of 

december bekendgemaakt, vaak nadat de belastingverordeningen en -tarieven Maastricht 2022 door 

uw raad zijn vastgesteld. Daarom is u in de verordening opgenomen dat de bevoegdheid om die 

tarieven vast te stellen is overgedragen aan het college. De tarieven worden waar nodig afgerond op 

veelvouden van € 0,05 vanwege lagere kosten van geldtransport en efficiënt beheer van de 

geldautomaat, waarvan de mensen gebruik kunnen maken die niet willen of kunnen pinnen en 

daarom met contact geld betalen. Alleen de tarieven voor huwelijken worden afgerond op hele Euro’s 

omdat dit beter past bij het karakter van de aangeboden diensten en de verwachting van de burgers. 

Daarnaast zijn in de tarieventabel 2022 enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd. 

Voorgesteld wordt om vanaf 1 januari 2022 twee tarieven toe te voegen aan de tarieventabel, 

namelijk: 

- Het aangetekend versturen op verzoek van de klant. Steeds vaker krijgen wij de vraag van 

klanten of stukken aangetekend verstuurd kunnen worden. Het gaat dan bijvoorbeeld om 

stukken die nodig zijn voor een huwelijk in het buitenland, of een geboorteakte, terwijl je in 

Australië woont. Deze stukken worden nu nog met de reguliere post verzonden. Wij willen 

klanten tegemoetkomen, en op hun verzoek stukken aangetekend versturen tegen de 

geldende kostprijs van Post.nl (€ 9,05 binnen Nederland, andere landen oplopend tot € 

19,30). Het gaat om duizenden documenten per jaar; 

- Annuleringskosten bij diverse huwelijksproducten. Bij de voorbereidingen om in Maastricht te 

kunnen trouwen, worden geregeld producten aangevraagd die later door de klant later weer 

geannuleerd worden. Bijvoorbeeld een trouwambtenaar voor 1 dag, de verlenging van de 

ceremonie of het wijzigen van de trouwlocatie. Veel werk dat door achteraf door annulering 

overbodig blijkt. Op basis van de huidige tarieven krijgt de klant die kosten volledig terug. Om 

een deel van de voorbereidingskosten te vergoeden, en ervoor te zorgen dat burgers minder 

snel producten aanvragen en die later annuleren, stellen we voor om € 25,00 
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annuleringskosten in rekening te gaan brengen bij de tarieven onder 2.9.5 tot en met 2.11.2 

van de tarieventabel. 

Daarnaast zijn in de tarieventabel 2022 waar nodig artikelen tekstueel aangepast op basis van 

wijzigingen in wet- en regelgeving. 

 

Legesverordening fysieke diensten 

De leges voor 'fysieke' diensten worden verhoogd met de index van 1,45%. Daarnaast zijn in de 

tarieventabel 2022 enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd. 

Het uitgangspunt is dat leges voor vergunningen, met uitzondering van horeca en detailhandel, 

maximaal kostendekkend zijn. Voor de leges voor de horeca en detailhandel geldt dat ze in deze 

coalitieperiode met niet meer dan de inflatie worden verhoogd. In de Legesverordening fysieke 

diensten zijn de tarieven van horeca (en gerelateerd) doorgerekend en op elkaar afgestemd 

(hoofdstuk 3 van de tarieventabel). Deze tarieven zullen met de index van 1,45% stijgen. 

De maatregelen om te stimuleren dat vergunningaanvragen digitaal ingediend worden, waren 

succesvol. Ongeveer 90% van de vergunningen ontvangen we nu digitaal. Om die reden is 

tariefdifferentiatie voor deze vergunningen niet meer noodzakelijk. Voorgesteld wordt om de 

gedifferentieerde tarieven voor digitale aanvragen te schrappen (zoals in 2021 al is gebeurd voor de 

aanvragen voor WABO-vergunningen). 

De tarieven worden afgerond op veelvouden van € 0,05. Ook zijn waar nodig artikelen tekstueel 

aangepast op basis van wijzigingen in wet- en regelgeving. 

 

Reinigingsheffingen 

In het kader van Afvalloos Maastricht 2030 fase 2 gaan we - na de intensivering van GFT-inzameling 

in 2020 en de invoering van aparte inzameling van luiers/incontinentiemateriaal eind 2021 - in 2022 

stadsbreed de inzamelfrequentie van restafval verminderen naar 1x per twee weken (voor laagbouw 

was dat al zo, voor hoogbouw wordt dat in 2022 ingevoerd). Dit conform eerdere raadsbesluiten. 

Ter uitvoering van een raadsbrede motie over onder andere medisch afval zal in 2022 een formele 

regeling voor inwoners met medisch afval en inwoners die niet mobiel zijn van kracht worden.  

Specifiek voor de doelgroep die incontinentiemateriaal heeft: een apart inzamelsysteem is gezien de 

beperkte omvang van de doelgroep (plusminus 80 inwoners) onevenredig duur. En een dergelijk 

systeem staat op gespannen voet met de door de raad gewenste privacy voor de doelgroep. Daarom 

is voor deze groep gekozen voor de methode om incontinentiemateriaal te verwijderen via de 
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betaalde restafvalzak. Betreffend afval wordt dan helaas verbrand in plaats van gerecycled, maar 

door de geringe omvang van de doelgroep en gezien de omstandigheden (duur alternatief + 

privacywens) wordt dat door het college acceptabel geacht. Daarmee wordt ook - specifiek voor deze 

beperkte doelgroep en voor deze afvalsoort - afgeweken van de lijn in de Afvalstoffenverordening 

2022: daarin is geregeld dat een inwoner gebruik moet maken van een door de gemeente 

aangeboden systeem voor gescheiden inzameling. 

In de Verordening reinigingsheffingen Maastricht 2022 is een artikel opgenomen (artikel 12) over 

‘Tegemoetkoming vanwege medische indicatie’. Deze nieuwe regeling is een uitvloeisel van de op 

29 januari 2019 aangenomen motie bij de behandeling van het raadsvoorstel over Afvalloos 

Maastricht 2030. Over de uitwerking van die motie - uitgevoerd in overleg met de beoogde 

doelgroepen - is de raad geïnformeerd via een speciale informatiesessie op 9 maart jongstleden en 

via een uitgebreide raadsinformatiebrief van 19 juli jongstleden. De invoeringsdatum van de regeling 

is 1 januari 2022. Die datum hangt samen met de recente invoering van de gescheiden inzameling 

van luiers/incontinentiemateriaal (gestart 1 oktober jongstleden) en de aanstaande 

frequentieverandering van de inzameling van restafval (start per 1 januari aanstaande). 

De regeling beoogt twee doelgroepen te faciliteren: 

a. Inwoners die door een ziektebeeld medisch afval (m.n. stoma-, nierdialyse en beademings-

materiaal) produceren, waardoor structureel meer onvermijdbaar restafval dan gemiddeld, en 

daarmee hogere afvalkosten, ontstaan;  

b. Inwoners die vanwege fysieke, geestelijke, verstandelijke en/of chronische beperking(en) 

structureel niet in staat zijn om zelfstandig incontinentiemateriaal naar de daarvoor ingerichte 

milieuperrons te brengen, hiervoor ook geen hulp in de eigen sociale kring  kunnen 

inschakelen en hierdoor hogere afvalkosten hebben.   

Beide doelgroepen kunnen, onder voorwaarden, in aanmerking komen voor: 

1. Een tegemoetkoming in de extra kosten door het verstrekken van 20 gratis restafvalzakken 

per jaar. Dit hangt er mee samen dat beide doelgroepen als gevolg van hun ziekte en/of 

beperkingen - en daarmee buiten hun eigen toedoen om - meer betaalde restafvalzakken 

dan gemiddeld moeten gebruiken (Voor inwoners uit de doelgroepen die de beschikking 

hebben over een ondergrondse restafvalcontainer met toegangsregulatie (afrekening met 

een tikkensysteem): zij ontvangen per jaar niet 20 gratis fysieke restzakken, maar een 

financiële vergoeding ter hoogte van 20x de aanschafprijs van een betaalde restzak; 

inwoners uit de doelgroepen die de beschikking hebben over een zogenaamde ‘stortkoker’ in 
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hun wooncomplex: zij hebben geen recht op een tegemoetkoming. Zij kunnen namelijk 

onbeperkt restafval - dus ook medisch afval/incontinentiemateriaal  - storten tegen een vast 

bedrag afvalstoffenheffing);  

2. Het eenmalig en gratis verstrekken van een luchtdicht bewaarmiddel. Dit hangt samen met 

de veranderde frequentie van inzameling van restafval per 1 januari a.s.. Inwoners waarvoor 

de inzameling van restafval per die datum verandert van 1x per week naar 1x per twee 

weken (wonend in een niet-grondgebonden woning) kunnen, door het verstrekken van een 

luchtdicht bewaarmiddel, het incontinentiemateriaal en/of medisch afval zonder geuroverlast 

opslaan tot de volgende inzamelronde. Voor inwoners wonend in grondgebonden woningen 

verandert er niets qua inzamelfrequentie van restafval, zij hebben geen recht op een 

dergelijk luchtdicht bewaarmiddel. Verstrekken van een luchtdicht bewaarmiddel geldt niet 

voor inwoners die tot de doelgroep behoren, wonende in wooncomplexen met een stortkoker 

of ondergrondse restafvalcontainer met toegangsregulatie. Die kunnen, om geuroverlast te 

voorkomen, tussentijds gebruik maken van hun voorzieningen voor verwijdering van restafval 

en ondervinden geen nadeel van de vermindering van inzamelfrequentie van restafval per 1 

januari 2022. 

 

Per 2022 worden de Maastrichtse afvalinzamelkosten grotendeels opgenomen in de begroting van 

de verbrede GR Geul en Maas (uitgebreide afvalsamenwerking Maastricht-Meerssen-Valkenburg 

aan de Geul). Voor de hoogte van de Maastrichtse tarieven heeft dat geen directe gevolgen, enkel 

de opbouw van de gemeentelijke afvalbegroting verandert ingrijpend. 

Voor vastrecht (= afvalstoffenheffing en reinigingsrecht) gaat in 2022 een tarief gelden dat 7,29% 

hoger is dan het tarief in 2021. Dat geldt ook voor het vastrecht bij stortkokers en ondergrondse 

restafvalcontainers. Naast de gehanteerde standaard-prijsindex van 1,45% zijn aan de stijging met 

name veranderingen in afvalkosten en -opbrengsten debet. Met als uitschieter de kosten-

/opbrengstenverandering bij PBD (plastic verpakkingen, blik en drankenkartons). Dat is een 

complexe afvalstroom met veel onzekerheden en financiële risico’s. Ten opzichte van 2021 en 

eerdere jaren schakelen we per 2022 over van een brede gemeentelijke verantwoordelijkheid 

(inzamelen, maar ook overslaan, sorteren en vermarkten) naar een smalle gemeentelijke 

verantwoordelijkheid (enkel inzamelen). Met de andere taken hebben wij - net als veel andere 

gemeenten - financiële risico’s gelopen die qua omvang pas recentelijk bepaald zijn (ten dele, een 

deel moet nog bekend worden). Hoewel de overstap naar het nieuwe, smallere en minder risicovolle 
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PBD-model op zich budgettair neutraal verloopt, is er bij ons toch sprake van een substantiële 

kostenstijging/opbrengstendaling bij PBD. Dat komt omdat er gegeven de risico’s - achteraf gezien - 

te rooskleurig begroot is in de afgelopen jaren. Voor 2022 is er, met de gegevens die we nu weten 

vanuit het nieuwe PBD-model, reëel begroot qua kosten en opbrengsten (hoewel ook in 2022 risico’s 

resteren, met name wat betreft de vervuilingsgraad van het PBD; daarom is er ook de begroting 

2022 rekening gehouden met een gedeeltelijke afkeur van ons PBD). 

Voor de prijs van de restafval-zakken is enkel een standaard prijsindex van 1,45% begroot. Zowel de 

50 literzak als de 25 literzak stijgen daardoor afgerond met € 0,01.   

 

Milieuparken 

Het vaststellen van de tarieven op de regionale milieuparken is een verantwoordelijkheid van de 

Gemeenschappelijke Regeling Geul en Maas. De tarieven zijn benoemd in de begroting van de GR 

Geul en Maas 2022, die inmiddels is vastgesteld (nadat de raden van de deelnemende gemeenten 

de gelegenheid gekregen hebben daar een zienswijze over uit te brengen). 

Ten opzichte van de tarieven van 2021 zijn in 2022 de volgende veranderingen aan de orde: 

- De poorttarieven voor betaalde afvalfracties bij de milieuparken stijgen met een prijsindex 

van 2%; 

- Het de eerste tweemaal gratis brengen van a/b-hout wordt afgeschaft: het wordt vanaf het 

eerste aanbod betalen. 

 

Toeristenbelasting 

De toeristenbelasting in Maastricht wordt gedifferentieerd naar de aard van de accommodaties 

waarvan gebruik wordt gemaakt. Naarmate de accommodatie luxer is, is het tarief hoger. De tarieven 

worden geïndexeerd met 1,45%. 

 

Watertoeristenbelasting 

Eén van de maatregelen om te bezuinigen en inkomsten te verhogen was het invoeren van 

watertoeristenbelasting met ingang van 1 januari 2021. Op basis van een recent besluit van uw raad 

is de heffing uitgesteld tot 2022. BsGW voert de werkzaamheden uit betreffende heffing en inning, 

waaronder ook controles. Ondernemers ontvangen per jaar achteraf een aanslagbiljet, gebaseerd op 

eigen aangiften. 
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De belasting wordt geheven voor het houden van verblijf tegen een vergoeding, op vaartuigen die 

aanwezig zijn in wateren binnen de gemeente, door personen die niet zijn ingeschreven in de 

Basisregistratie Personen (BRP). Belastingplichtig is degene die gelegenheid biedt tot verblijf als 

bedoeld in artikel 2 door het ter beschikking stellen van ligplaatsen of vaartuigen. 

Personen zijn overigens geen watertoeristenbelasting verschuldigd wanneer ze al toeristenbelasting 

moeten betalen of forensenbelasting verschuldigd zijn. Het tarief 2022 bedraagt € 1,45 per persoon 

per etmaal of een gedeelte daarvan. 

 

Forensenbelasting 

Eén van de maatregelen om te bezuinigen en inkomsten te verhogen, was het invoeren van 

forensenbelasting met ingang van 1 januari 2021. BsGW voert de werkzaamheden uit betreffende 

heffing en inning, waaronder ook controles. 

Forensenbelasting wordt geheven als iemand in een gemeente verblijft zonder er hoofdverblijf te 

hebben. Meestal gaat het om een tweede woning. Men is forensenbelasting verschuldigd als men er 

meer dan 90 dagen 's nachts verblijft of meer dan 90 dagen een gemeubileerde woning ter 

beschikking heeft. 

Het tarief is een vast bedrag, vermeerderd met een bedrag dat afhankelijk is van de WOZ-waarde. 

Het tarief is een vast bedrag van € 284,00, vermeerderd met een bedrag dat afhankelijk is van de 

WOZ-waarde, namelijk 0,56% van de WOZ-waarde, met een maximum van € 3.043. 

 

Vermakelijkhedenretributie 

Bij de behandeling van de bezuinigingsmaatregelen in het najaar van 2019 heeft de raad besloten 

om met ingang van 2021 de vermakelijkhedenretributie in te voeren, om daarmee € 600.000 aan 

netto inkomsten te realiseren. Vanuit de verwachting dat vermakelijkheden in verband met de 

Coronaregels in 2021 (deels) gesloten dienen te blijven en daarmee getroffen zijn door deze 

maatregelen, heeft de raad besloten om de invoering uit te stellen tot 2022. Momenteel is het weer 

mogelijk om binnen de Coronaregels vermakelijkheden aan te bieden, zodat wij voorstellen om de 

vermakelijkhedenretributie per 1 april 2022 in te voeren. 

 

Belangrijkste kenmerken van de verordening vermakelijkhedenretributie: 

- Vermakelijkheden met minder dan 5.000 bezoekers zijn vrijgesteld; 

- De vermakelijkhedenretributie wordt geheven van alle betalende bezoekers; 
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- Het tarief het bedraagt € 0,50 per betalende bezoeker. 

- Vermakelijkheden geëxploiteerd door de gemeente en musea zijn vrijgesteld; 

 

Deze belasting wordt geheven voor het profijt dat de vermakelijkheden hebben van door het 

gemeentebestuur tot stand gebrachte of in stand te houden voorzieningen, waarvoor de gemeente 

kosten maakt. Ook valt het profijt van het toezicht door de gemeente, onder het gebruik van 

gemeentelijk voorzieningen. Voor de vermakelijkhedenretributie geldt niet het criterium van de 100% 

kostendekking, dit heeft de wetgever bewust uitgesloten.   

Bij onze gemeente is sprake van een ruim aanbod van voorzieningen waarvan de aanbieders van 

vermakelijkheden en hun bezoekers profijt hebben, zoals op het gebied van veiligheid, VVV, 

promotie, wegen, fietspaden, groenvoorzieningen, bruggen, kades, steigers, geïntensiveerde 

reiniging, bewegwijzering, parkeervoorzieningen, fietsenstallingen enzovoort. Uit onderzoek is komen 

vast te staan dat alle in onze gemeente aanwezigen vermakelijkheden profijt hebben van deze 

meeste voorzieningen. 

Voor het houden van nachtverblijf in onze gemeente wordt toeristenbelasting geheven. Met het 

invoeren van de vermakelijkhedenretributie wordt ook voor het dagverblijf een belasting geheven.  

 

Het invoeren van een vrijstelling voor vermakelijkheden met minder dan 5.000 bezoekers stellen wij 

voor vanuit het oogpunt van doelmatigheid. De kosten van het continue in beeld brengen van deze 

belastingplichtigen weegt niet op tegen de daarbij te realiseren geringe opbrengsten. Ook zullen voor 

deze ondernemers de kosten voor het uitvoeren van deze belasting onevenredig hoog zijn. Ook is uit 

ons onderzoek gebleken, dat binnen deze groep van vermakelijkheden sprake is van een zeer lage 

entreeprijs, zodat een tarief van € 0,50 in relatie tot de entreeprijs als onredelijk beschouwd kan 

worden. De maatstaf van heffing is het aantal betalende bezoekers van de vermakelijkheid en wel 

vanaf de eerste bezoeker.  

Zoals bij de meeste gemeentelijke belastingen wordt om doelmatigheidsredenen de gemeente 

vrijgesteld. Gelet op het educatieve karakter van de musea wordt voorgesteld om deze ook vrij te 

stellen van de vermakelijkhedenretributie. 

 

Als tarief stellen wij voor om een vast (laag) bedrag per betalende bezoeker te hanteren van € 0,50. 

Voordeel van een vast bedrag per bezoeker is dat elke ondernemer op een gelijke wijze in deze 

belasting wordt betrokken. De daadwerkelijke door de ondernemers te betalen belasting zal met 
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deze tariefstelling laag uitvallen in relatie tot de kosten die de gemeente voor de eerdergenoemde 

voorzieningen maakt. Een vast bedrag is in de uitvoering voor de ondernemer praktischer, omdat 

deze toch al het aantal betalende bezoekers moet bijhouden en direct een relatie kan legen met 

deze bijhouding. Met dit tarief kan een bruto opbrengst gerealiseerd worden van circa € 660.000 

zodat na aftrek van de perceptiekosten van circa 10% de door de raad beoogde opbrengst van € 

600.000 gerealiseerd kan worden. 

Deze gegevens zijn gebaseerd op de bezoekersaantallen van geheel 2019, toen er nog geen sprake 

was van Corona. De opbrengst is mogelijk lager als gevolg van de invoering per 1 april, maar deze 

wordt niet zo groot geacht omdat de latere invoering de wintermaanden betreft. Daarnaast is het 

mogelijk dat de inkomsten lager zullen zijn door mogelijke beperkingen vanwege de Corona-

pandemie. 

 

Alternatief tarief 

Als alternatief kan voor het tarief ook gekozen worden voor een percentage van de prijs van het 

entreebewijs. Gemeenten met maar één vermakelijkheid binnen het grondgebied maken hier gebruik 

van en baseren zich voor de vaststelling van de belastingschuld op de jaarrekening van deze 

ondernemer. Gelet op de verschillende soorten belastingplichtigen in onze gemeente, zoals 

poppodia, (sport-, muziek- en overige) evenementen, bioscopen, filmhuizen, rondvaartboten, 

rondleidingen enzovoort is een percentage van de vaak verschillende entreeprijzen in de 

heffingspraktijk onpraktisch en zal leiden tot hogere perceptiekosten. Voor de ondernemer is dit 

alternatief evenzeer onpraktisch, omdat deze administratief zal moeten vastleggen wat voor elke 

bezoeker de feitelijke entreeprijs is. Dit wordt bemoeilijkt doordat er vaak een verscheidenheid aan 

prijzen is, er sprake is van (groeps-) kortingen en er sprake is van arrangementen waarbij andere 

kosten deel uit maken van de entreeprijs, zoals diner en/of, overnachting. 

 

Op basis van eerdergenoemd onderzoek zullen circa 50 vermakelijkheden belastingplichtig zijn. Bij 

de introductie van een nieuwe belasting is draagvlak bij belastingplichtige van belang. Om die reden 

gaan wij voor de daadwerkelijke invoering van deze belasting communiceren met de toekomstige 

belastingplichtigen. Enerzijds om uitleg te geven en anderzijds om hen bij te staan bij de inrichting 

van de administratie om de belastbare feiten vast te leggen en voorbereid te zijn op de controles die 

bij de uitvoering van een dergelijke belastingen aan de orde zijn. Om ruimte te geven aan deze 

communicatie stellen wij voor om in het eerste jaar van heffing, de datum van ingang vast te stellen 
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op 1 april 2022. De verwachting is dat de meeste ondernemers de vermakelijkhedenretributie zullen 

verhalen op de bezoekers. Uit ons onderzoek is gebleken dat dit in geringe mate van invloed zal op 

zijn op prijselasticiteit bij de bepaling van de prijs van het entreebewijs. Om de ondernemers niet 

jaarlijks met het vraagstuk van de prijselasticiteit te confronteren, stellen wij voor het tarief van € 0,50 

per betalende bezoeker gedurende vijf belastingjaren te hanteren en dit tarief niet met de jaarlijkse 

inflatiecorrectie aan te passen. 

 

Precariobelasting 

Precariobelasting is op basis van de Gemeentewet te kwalificeren als een algemene inkomsten-

verwervende belasting. Vanwege de aard en het karakter, ook gezien de historie, bestaat er een 

zekere relatie met het begrip dienstverlening. De gemeente verstrekt namelijk de gunst om 

voorwerpen op de gemeentegrond toe te staan. Tevens kan deze belasting gezien worden als een 

regulerende belasting als instrument om vervuiling of vernieling van de openbare ruimte tegen te 

gaan. 

Voor 2022 zijn enkele tekstuele aanpassingen doorgevoerd en worden de algemene precariotarieven 

alleen geïndexeerd met 1,45%. In overeenstemming met uw raadsbesluiten betreffende 

bezuinigingen en verhogen belastingen worden de tarieven betreffende terrassen verhoogd met 

26,45% (index van 1,45% vermeerderd met 25%). 

 

Reclamebelasting 

Bij raadsbesluit van 19 december 2008 is de verordening reclamebelasting vastgesteld. In 2009 zijn 

de aanslagen voor het eerst opgelegd aan de ondernemers die voldoen aan de in deze verordening 

gestelde criteria. In overeenstemming met uw raadsbesluiten betreffende bezuinigingen en verhogen 

belastingen worden de tarieven reclamebelasting verhoogd met 11,45% (index van 1,45% 

vermeerderd met 10%). 

 

Begraafrechten 

Als gemeente bieden wij met de algemene begraafplaats de gelegenheid voor nabestaanden om te 

rouwen en gedenken in een cultuur- en natuurhistorisch waardevolle, monumentale omgeving. Op dit 

moment is de transitie ingezet om de gemeentelijke begraafplaats zodanig te transformeren dat deze 

meer aansluit bij de huidige en toekomstige klantvraag en –behoefte. De begraafplaats wordt 

opgeknapt en uitgebreid met een extra strooiweide en herdenkingsbos. De begraafplaats wordt de 
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komende jaren geleidelijk omgevormd tot een multifunctioneel rouw- en gedenkpark met ruimte voor 

gepaste culturele activiteiten en kunst. De begraafplaats sluit daarmee beter aan op de behoeften 

van deze tijd en op de komst van een nieuw crematorium in Maastricht. Daarmee zijn afspraken 

gemaakt over de as bestemming op de begraafplaats. 

- Centraal in 2022 staan de in 2021 gestarte uitvoerende werkzaamheden m.b.t. de 

begraafplaats, zowel civieltechnisch als m.b.t. groen. Denk aan opknappen paden, aanleg 

nieuwe strooiweide, start aanleg herdenkingsbos, omvorming groenvoorzieningen, 

vervanging bomen en hagen, e.d. Verder aandacht voor de (digitale) informatievoorziening 

en de bewegwijzering; 

- Binnen de bestaande begraafplaats verdere herinrichting bestaande graven in meer 

natuurlijke graven en planvorming t.b.v. renovatie kindergraven; 

- Actualiseren bedrijfsplan begraafplaats incl. uitgewerkte exploitatieopzet herdenkingsbos; 

- Haalbaarheidsonderzoek en besluitvorming gericht op een zogenaamde Memorial Cube; 

een mogelijk te plaatsen voorziening die op een eigentijdse wijze tegemoet kan komen aan 

behoefte van mensen om de as van een overledene te bewaren; 

- Aandacht voor partnerschappen met relevante stakeholders om zoveel mogelijk te kunnen 

aansluiten bij klantwensen en –behoeften. 

Voorgesteld wordt om de tarieven per 1 januari te handhaven, met uitzondering van onderstaande: 

- Uniformeren van de tarieven van de graven voor onbepaalde tijd, hetgeen betekent dat de 

opbouw van de betreffende tarieven op eenzelfde wijze plaatsvindt voor alle vakken van de 

begraafplaats; 

- Verlagen van de tarieven betreffende asbestemmingen. Gebleken is dat deze hoger zijn dan 

kostendekkend en door de tariefsverlaging wordt de begraafplaats aantrekkelijker voor 

asbestemmingen; 

- Voorgesteld wordt om de tarieven af te ronden op hele Euro’s, omdat dit beter past bij het 

karakter van de aangeboden diensten en de verwachting van de burgers. 

Wanneer de transitie van begraafplaats naar rouw- en gedenkpark (bijna) voltooid is, zal aan uw 

raad een geactualiseerde verordening en tarieventabel ter besluitvorming worden aangeboden die in 

overeenstemming is met de wijzigingen (uiterlijk 1e kwartaal 2022). 
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Overige belastingverordeningen en tarieven 

De verordeningen rioolheffingen, hondenbelasting en marktgelden zijn waar nodig geactualiseerd 

naar wet- en regelgeving. Daardoor zijn artikelen aangepast, verwijderd of toegevoegd of is de 

volgorde aangepast. De tarieven van deze heffingen worden verhoogd met de prijsindex van 1,45%. 

 

Verordening onroerende zaakbelastingen 

OZB-tarieven 2022 

De OZB-tarieven 2022 zijn berekend, rekening houdend met de WOZ-waardeontwikkeling, de in de 

programmabegroting opgenomen prijsindex van 1,45%. Ten opzichte van de vorige 

waardepeildatum (zijnde 1 januari 2020) zijn woningen in waarde gestegen met gemiddeld 3,3% en 

zijn niet-woningen in waarde gedaald met gemiddeld 5,9%. Om een opbrengsttoename van 1,45% te 

realiseren moeten de OZB-tarieven worden aangepast zoals in onderstaande tabel. 

 

OZB tarief 2021 tarief 2022 totale correctie 

Eig Woning 0,00119 0,00117 -1,7% 

Eig Niet-woning 0,00321 0,00352 9,7% 

Geb Niet-woning 0,00236 0,00268 13,6% 

 
Voorbeeld verschil OZB 2022 ten opzichte van OZB 2021 

Belasting 
WOZ-waarde 

2021 
WOZ-waarde 

2022 tarief 2021 tarief 2022 

Eig Woning € 238.000 € 246.000 0,00119 0,00117 

Eig Niet-woning € 238.000 € 224.000 0,00321 0,00352 

Geb Niet-woning € 238.000 € 224.000 0,00236 0,00268 

 

Belasting OZB 2021 OZB 2022 
OZB 2022 -/- 

OZB 2021 
OZB 2022 -/- 

OZB 2021 

Eig Woning € 283,22 € 287,82 € 4,60 1,6% 

Eig Niet-woning € 763,98 € 788,48 € 24,50 3,2% 

Geb Niet-woning € 561,68 € 600,32 € 38,64 6,9% 

 

 Indicatoren. 

Niet van toepassing 

 

3. Argumenten. 

Deze zijn verwerkt onder punt 2. 
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4. Alternatieven. 

Niet van toepassing. De belastingverordeningen en tarieven 2022 zijn namelijk een uitwerking van de 

Programmabegroting 2022. 

 

5. Financiën. 

Niet van toepassing. De belastingverordeningen en tarieven 2022 zijn namelijk een uitwerking van de 

Programmabegroting 2022. 

 

6. Vervolg. 

De 'Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2022' worden na vaststelling op de wettelijk 

voorgeschreven wijze bekendgemaakt en een digitaal afschrift wordt ter afhandeling gestuurd aan 

BsGW. 

 

7. Participatie 

Raad en (externe) belanghebbenden zijn niet betrokken geweest bij dit voorstel, omdat dit voorstel 

een uitwerking is van de Programmabegroting 2022, waarbij wel raad en (externe) belanghebbenden 

betrokken zijn geweest. 
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Bijlage 1. 

 

DE RAAD DER GEMEENTE MAASTRICHT, 

 

gezien het voorstel van Burgemeester en Wethouders d.d. 30 november 2021, organisatieonderdeel 

BCCP Concernzaken, no. 2021.33697; 

 

gelet op Gemeentewet en Financiële Verordening; 

 

BESLUIT: 

 

1. De ‘Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2022’ aan te passen in overeenstemming 

met onderstaande (en zoals opgenomen in bijlage 1 (mutaties Belastingverordeningen en 

tarieven Maastricht 202): 

a. De precario- en reclamebelasting voor het jaar 2022 uitsluitend te indexeren met de 

standaard index van 1,45%; 

b. De invoering van de vermakelijkhedenretributie uit te stellen tot 1 januari 2023; 

2. Het college te verzoeken om uiterlijk een maand voor de einddatum te kijken of verlenging 

noodzakelijk is en dit terug te koppelen naar de raad; 

3. De ‘Regeling kwijtschelding 2022’, opgenomen in de ‘Belastingverordeningen en tarieven 

Maastricht 2022’ als onderstaand staat beschreven aan te passen zodat deze, waar mogelijk, 

plaatsvindt in natura in plaats van via een financiële tegemoetkoming; 

Oorspronkelijke tekst was: 

d. Voor de afvalstoffenheffing die wordt geheven naar de maatstaf genoemd in de artikelen 

1.1.3 en 1.1.4 geldt voor een eenpersoonshuishouden een maximale kwijtschelding van € 

15,15 (hetgeen overeenkomt met het tarief voor respectievelijk 15 restzakken of tikken) en 

voor meerpersoonshuishouden een maximale kwijtschelding van € 30,30 (hetgeen 

overeenkomst met het tarief voor respectievelijk 30 restzaken of tikken). 

Deze tekst te vervangen door: 

d. Voor de afvalstoffenheffing die wordt geheven naar de maatstaf genoemd in de artikelen 

1.1.3 en 1.1.4 geldt: 
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1. bij een grondgebonden woning, door het ter beschikking stellen van 20 restzakken 

van 50 liter bij eenpersoonshuishoudens en 30 restzakken van 50 liter bij 

meerpersoonshuishoudens; 

2. bij een niet-grondgebonden woning, waarbij geen ondergrondse container aanwezig 

is, door het ter beschikking stellen van 20 restzakken van 50 liter bij 

eenpersoonshuishoudens en 30 restzakken van 50 liter bij 

meerpersoonshuishoudens; 

3. bij een niet-grondgebonden woning, waarbij het huishoudelijk afval wordt gestort in 

een ondergrondse container voorzien van toegangsregulatie, door het overmaken 

van het bedrag dat overeenkomt met de aanschafprijs van 20 restzakken van 50 liter 

bij eenpersoonshuishoudens en 30 restzakken van 50 liter bij 

meerpersoonshuishoudens; 

4. bij een niet-grondgebonden woning, waarbij het huishoudelijk afval wordt gestort in 

een stortkoker of container, zijn de kosten gebaseerd op de artikelen 1.1.3 en 1.1.4 

niet van toepassing en bestaat er daarom geen recht op een tegemoetkoming. 

4. Bij de praktische uitvoering van de regeling twee uitgiftepunten aan beide zijden van de Maas 

te realiseren; 

5. Artikel 4. onder a Vrijstellingen in de Verordening vermakelijkhedenretributie Maastricht 2022 

als volgt te wijzigen: ‘a. het aantal betalende bezoekers de 10.000 betalende bezoekers per 

belastingjaar niet te boven gaat;’; 

6. Met inbegrip van bovenstaande beslispunten de gewijzigde 'Belastingverordeningen en 

tarieven Maastricht 2022' vast te stellen. 

 

Aldus besloten door de raad der gemeente Maastricht in zijn openbare vergadering van 21 december 

2021. 

 

de griffier,  de voorzitter, 
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Besluit: 
 
Amendement Partij Veilig Maastricht – Bevriezing precario- en reclamebelasting en uitstel 
vermakelijkheidsretributie 

De raad stemt unaniem in met het amendement. 
 
Amendement Partij Veilig Maastricht - Gratis verstrekken van 20 restzakken i.v.m. 
incontinentiemateriaal. 

Voor het amendement stemmen 21 raadsleden: dhr. Peeters (CDA), dhr. Brüll (CDA), mw. Heine (CDA), 

dhr. Janssen (CDA), dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), dhr. Willems (SPM), mw. 

Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), mw. Meese (Partij Veilig Maastricht), dhr. 

Garnier (Partij Veilig Maastricht), dhr. Smeets (Partij Veilig Maastricht), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts 

(PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht), dhr. Gunther 

(Groep Gunther) en mw. Maassen (Groep Maassen). 

Tegen het amendement stemmen 16 raadsleden: mw. Korsten (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), 

dhr. Jansen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten (GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas 

(D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), dhr. Wijnands (D66), dhr. Mertens (D66), dhr. Noteborn 

(VVD), dhr. Limpens (VVD), dhr. Verkoijen (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP) en mw. Habets (Lijst 

Imgriet Habets). 

Het amendement is aangenomen. 
 
Amendement CDA - Verhogen ondergrens aantal bezoekers vermakelijkheidsretributie 

Voor het amendement stemmen 36 raadsleden: dhr. Peeters (CDA), dhr. Brüll (CDA), mw. Heine (CDA), 

dhr. Janssen (CDA), dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), dhr. Willems (SPM), mw. 

Korsten (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Jansen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 

(GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), dhr. 

Wijnands (D66), dhr. Mertens (D66), mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. 

Noteborn (VVD), dhr. Limpens (VVD), dhr. Verkoijen (VVD), mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), mw. 

Meese (Partij Veilig Maastricht), dhr. Garnier (Partij Veilig Maastricht), dhr. Smeets (Partij Veilig 

Maastricht), dhr. Betsch (PVV), dhr. Geurts (PVV), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est (50PLUS), dhr. 

Gunther (Groep Gunther), mw. Maassen (Groep Maassen) en mw. Habets (Lijst Imgriet Habets). 

Tegen het amendement stemt 1 raadslid: mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht), 

Het amendement is aangenomen. 
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Raadsvoorstel Belastingverordeningen en tarieven Maastricht 2022 

Voor het raadsvoorstel stemmen 33 raadsleden: dhr. Peeters (CDA), dhr. Brüll (CDA), mw. Heine (CDA), 

dhr. Janssen (CDA), dhr. Steijns (SPM), dhr. Boelen (SPM), dhr. Mermi (SPM), dhr. Willems (SPM), mw. 

Korsten (GroenLinks), mw. Hermens (GroenLinks), dhr. Jansen (GroenLinks), dhr. Van der Gugten 

(GroenLinks), dhr. Passenier (GroenLinks), dhr. Pas (D66), mw. Demas (D66), dhr. Barendse (D66), dhr. 

Wijnands (D66), dhr. Mertens (D66), mw. Fokke (PvdA), mw. Van Ham (PvdA), mw. Slangen (PvdA), dhr. 

Noteborn (VVD), dhr. Limpens (VVD), dhr. Verkoijen (VVD), mw. Meese (Partij Veilig Maastricht), dhr. 

Garnier (Partij Veilig Maastricht), dhr. Smeets (Partij Veilig Maastricht), dhr. Gorren (SAB), dhr. Van Est 

(50PLUS), mw. Nuyts (Liberale Partij Maastricht), dhr. Gunther (Groep Gunther), mw. Maassen (Groep 

Maassen) en mw. Habets (Lijst Imgriet Habets). 

Tegen het raadsvoorstel stemmen 4 raadsleden: mw. Schut (SP), dhr. Gerats (SP), dhr. Betsch (PVV) en 

dhr. Geurts (PVV). 

Het raadsvoorstel is aangenomen. 
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