Bijlage 1 bij ledenbrief Wijziging modelverordening leges
Was-wordt-tabel wijziging in modelverordening leges
Leeswijzer modelbepalingen
In de ‘bestaande tekst’ zijn de woorden en leestekens waaraan iets verandert, cursief gezet en – als
het een facultatieve bepaling betreft – ook onderstreept (aangezien dan de hele bepaling cursief is in
verband met het facultatieve karakter). In de ‘nieuwe tekst’ zijn de nieuwe woorden en leestekens vet
gedrukt (en onderstreept in de gevallen waarin de bestaande tekst ook vetgedrukt is).

Modelverordening leges
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2 Belastbaar feit

Artikel 2 Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur

verstrekte diensten;

verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een

aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een

aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een

reisdocument;

reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij

daarbij behorende tarieventabel.

behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende
tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de
leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van
overeenkomstige toepassing op een vervangende
Nederlandse identiteitskaart voor personen met een
uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het

het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die

die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële

in werking treedt binnen drie maanden na de officiële

bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad

bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad

of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of

of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of

onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:

1. onderdeel 1.1.8 (akten burgerlijke stand);

1. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);

2. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

3. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de basisregistratie
personen);
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst

4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit de

4. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

basisregistratie personen);

5. hoofdstuk 16 (kansspelen);

5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het

6. hoofdstuk 16 (kansspelen);

vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij

raadsbesluit rekening is gehouden.

het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij
raadsbesluit rekening is gehouden.

Tarieventabel
In Titel 1 Algemene dienstverlening:
1.1.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling

1.1.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verstrekken

nemen van een aanvraag om bij besluit een

van een lijst waarop zijn vermeld:

buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand aan te wijzen voor één dag:

1.1.6.1 alle op één dag, in één week of in één maand

1.1.6.1 als beëdiging bij de rechtbank al heeft

geborenen en overledenen, voor zover voor

voor elk op die lijst vermelde aangifte

€ [...];

1.1.6.2 als beëdiging bij de rechtbank nog niet heeft
€ [...].

plaatsgevonden:

1.1.6.2 alle op één dag, in één week of in één maand
ondertrouwde en getrouwde paren of

1.1.7 Het tarief bedraagt voor het door de gemeente

geregistreerde partners, als voor plaatsing op

beschikbaar stellen van een getuige voor de

die lijst toestemming is verleend, voor elk op die
lijst vermeld paar

€ [...];

plaatsgevonden:

plaatsing op die lijst toestemming is verleend,

huwelijksvoltrekking of de registratie van een
€ [...].

1.1.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling

€ [...].

partnerschap, per getuige:
1.1.8 Het tarief bedraagt voor het in behandeling

nemen van een aanvraag tot het afsluiten van

nemen van een aanvraag om een

een abonnement op het verstrekken van lijsten

gereserveerde datum voor de

als bedoeld in de subonderdelen 1.1.6.1 en

huwelijksvoltrekking, registratie van het

1.1.6.2:

partnerschap of omzetting van het

1.1.7.1 voor de periode van een maand

€ [...];

geregistreerd partnerschap in een huwelijk te

1.1.7.2 voor de periode van drie maanden

€ [...];

annuleren of te wijzigen binnen een periode

1.1.7.3 voor de periode van zes maanden

€ [...];

van [veertien] dagen voorafgaand aan die

1.1.7.4 voor de periode van een jaar

€ [...].

gereserveerde datum:

€ [...].

1.1.8 Voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verstrekken van een stuk als
bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten
burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is
opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke
stand.
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:

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

1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de
€ 64,03;*

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de

aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet
heeft bereikt

aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft
€ 32,91;*

identiteitskaart voor een persoon met een

onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd

uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de

document, zijnde een toeslag op de in die
€ 50,91;*

1.2.7 voor het bezorgen van een in de onderdelen

€ 32,91;*

betrokken persoon
1.2.7 voor de versnelde uitreiking van een in de

1.2.1 tot en met 1.2.5 genoemd document,

onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd

zijnde een toeslag op de in de onderdelen

document, zijnde een toeslag op de in die

1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen:

€ 36,46;**

bereikt
1.2.6 van een vervangende Nederlandse

1.2.6 voor de versnelde uitreiking van een in de

onderdelen genoemde bedragen:

€ 67,58;**

aanvraag 18 jaar of ouder is

€ 16,06.*

* Dit is het maximumtarief vanaf 1 januari 2021.

€ 50,91;*

onderdelen genoemde bedragen:
1.2.8 voor het bezorgen van een in de onderdelen
1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemd document,
zijnde een toeslag op de in de onderdelen

€ 16,06.*

1.2.1 tot en met 1.2.7 genoemde bedragen:
* Dit is het maximumtarief vanaf 1 januari 2021.

** Dit is het maximumtarief vanaf een nog nader bij
koninklijk besluit te bepalen datum in 2021 vanwege de
introductie van de vingerafdruk op de Nederlandse
identiteitskaart.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de

personen

basisregistratie personen

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met

uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4,

uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4,

wordt onder één verstrekking verstaan één of

wordt onder één verstrekking verstaan

meer gegevens over één persoon waarvoor de

verstrekking van één of meer gegevens over

basisregistratie personen moet worden

één persoon waarvoor de basisregistratie

geraadpleegd.

personen moet worden geraadpleegd.

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt

1.8.1

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt

onder één verstrekking verstaan één of meer

onder één verstrekking verstaan verstrekking

gegevens over één persoon die niet zijn

van één of meer gegevens over één persoon die

opgenomen in basisregistratie personen.

niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling

nemen van een aanvraag tot het verstrekken

nemen van een aanvraag tot het verstrekken

van:

van een fotokopie van een plan, zoals
bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit,
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst

1.8.1.1 een fotokopie van een plan, zoals

streekplan, wegenkaart behorende bij de legger

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit,

bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2, structuurplan

streekplan, wegenkaart behorende bij de

of stadsvernieuwingsplan:

legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2,

1.8.1.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ [...];

structuurplan of stadsvernieuwingsplan:

1.8.1.2 in formaat A3, per bladzijde

€ [...];

1.8.1.1.1 in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ [...];

1.8.1.3 in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ [...];

1.8.1.1.2 in formaat A3

€ [...];

1.8.1.4 in digitale vorm

€ […].

1.8.1.2 een lichtdruk van een plan, zoals
bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit,
streekplan, wegenkaart behorende bij de
legger bedoeld in subonderdeel 1.8.2.2,
structuurplan of stadsvernieuwingsplan, per
dm² lichtdruk

1.19.2

€ [...];

Het tarief bedraagt voor het in behandeling

1.19.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling

nemen van een aanvraag tot het verstrekken

nemen van een aanvraag tot het

van:

verstrekken van:

1.19.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor

1.19.2.1

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

voor zover daarvoor niet elders in deze

een andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen, per pagina

gewaarmerkte afschriften van stukken,

tabel of in een andere wettelijke regeling
€ [...];

1.19.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van

€ [...];

een tarief is opgenomen, per pagina
1.19.2.2

fotokopieën van stukken, voor zover

stukken, voor zover daarvoor niet elders in

daarvoor niet elders in deze tabel of in een

deze tabel of in een andere wettelijke

andere wettelijke regeling een tarief is

regeling een tarief is opgenomen:

opgenomen:
€ [...];

1.19.2.2.1

in formaat A4 of kleiner, per bladzijde

€ [...];

1.19.2.2.2 per pagina op papier van een ander formaat € [...];

1.19.2.2.2

in formaat A3, per bladzijde

€ [...];

1.19.2.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan

1.19.2.2.3

in formaat A2 of groter, per bladzijde

€ [...];

niet behorend bij de in subonderdelen

1.19.2.2.4

in digitale vorm

€ […];

1.19.2.1 en 1.19.2.2 genoemde stukken, voor

1.19.2.3

een beschikking op aanvraag, voor zover

1.19.2.2.1 per pagina op papier van A4-formaat

zover daarvoor niet elders in deze tabel of in

daarvoor niet elders in deze tabel of in een

een andere wettelijke regeling een tarief is

andere wettelijke regeling een tarief is

opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk

€ [...],

vermeerderd met

€ [...]

€ [...];

opgenomen
1.19.2.4

stukken of uittreksels, welke op aanvraag

voor elke dm² waarmee de oppervlakte van

van de aanvrager moeten worden

de kaart, tekening of lichtdruk de [...] dm² te

opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders

boven gaat;

in deze tabel of in een andere wettelijke
regeling een tarief is opgenomen, per

1.19.2.4 een beschikking op aanvraag, voor zover

pagina

daarvoor niet elders in deze tabel of in een

€ [...].

andere wettelijke regeling een tarief is
opgenomen

€ [...];

1.19.2.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van
de aanvrager moeten worden opgemaakt,
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst

voor zover daarvoor niet elders in deze tabel
of in een andere wettelijke regeling een tarief
is opgenomen, per pagina

In Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese
Dienstenrichtlijn en niet vallend onder titel 2:
Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling

van:

nemen van:

3.1.1 een aanvraag tot het verlenen van een

3.1.1 een aanvraag tot het verlenen van een

vergunning op grond van artikel 3 van de Dranken Horecawet

vergunning op grond van artikel 3 van de
€ [...];

3.1.2 een aanvraag tot het verlenen van een

3.1.2 een aanvraag tot het verlenen van een

vergunning tot het exploiteren van een openbare

vergunning tot het exploiteren van een openbare

inrichting als bedoeld in [artikel 2:28 van de
Algemene plaatselijke verordening]

inrichting als bedoeld in [artikel 2:28 van de
€ […];

3.1.3 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing

van de sluitingstijd voor een openbare inrichting

als bedoeld in [artikel 2:29, derde lid, van de

als bedoeld in [artikel 2:29, derde lid, van de
€ […];

3.1.4 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing

als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de
€ […].

3.1.5 een melding als bedoeld in artikel 30 van de
Drank- en Horecawet

€ […];

Algemene plaatselijke verordening]
3.1.4 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing

als bedoeld in artikel 4, vierde lid, van de Dranken Horecawet

€ […];

Algemene plaatselijke verordening]
3.1.3 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing

van de sluitingstijd voor een openbare inrichting

Algemene plaatselijke verordening]

€ [...];

Alcoholwet

€ […].

Alcoholwet
3.1.5 een melding als bedoeld in artikel 30 van de

€ [...];

€ [...];

Alcoholwet

3.1.6 een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel

3.1.6 een aanvraag tot het wijzigen van het aanhangsel

als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de

als bedoeld in artikel 30a, tweede lid, van de

Drank- en Horecawet

€ […];

3.1.7 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing

€ […].

als bedoeld in artikel 35 van de Alcoholwet

als bedoeld in artikel 35 van de Drank- en
Horecawet

€ […];

Alcoholwet
3.1.7 een aanvraag tot het verlenen van een ontheffing

€ […].

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

Hoofdstuk 4 Huisvestingswet 2014

3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

3.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen

van een aanvraag:

van een aanvraag:

3.4.1 tot het verlenen van een vergunning voor het

3.4.1 tot het verlenen van een vergunning voor het

onttrekken van woonruimte aan de bestemming

onttrekken van woonruimte aan de bestemming

tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en

tot bewoning als bedoeld in artikel 21, aanhef en

onder a, van de Huisvestingswet 2014

€ […];

3.4.2 tot het verlenen van een vergunning voor het

samenvoegen van woonruimte met andere

woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en
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€ […];

3.4.2 tot het verlenen van een vergunning voor het

samenvoegen van woonruimte met andere

onder b, van de Huisvestingswet 2014

onder a, van de Huisvestingswet 2014

woonruimte als bedoeld in artikel 21, aanhef en
€ [...];

onder b, van de Huisvestingswet 2014

€ [...];
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Bestaande tekst

Nieuwe tekst

3.4.3 tot het verlenen van een vergunning voor het

3.4.3 tot het verlenen van een vergunning voor het

omzetten van zelfstandige woonruimte in

omzetten van zelfstandige woonruimte in

onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel

onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel

21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet

21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet

2014

€ [...];

3.4.4 tot het verlenen van een vergunning voor het

3.4.4 tot het verlenen van een vergunning voor het

verbouwen van woonruimte tot twee of meer

verbouwen van woonruimte tot twee of meer

woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en
onder d, van de Huisvestingswet 2014

€ [...];

2014

woonruimten als bedoeld in artikel 21, aanhef en
€ […];

3.4.5 tot het verlenen van een splitsingsvergunning als
bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014 € [...].

€ […];

onder d, van de Huisvestingswet 2014
3.4.5 tot het verlenen van een splitsingsvergunning als

bedoeld in artikel 22 van de Huisvestingswet 2014 € [...];
3.4.6 tot het verlenen van een vergunning of
ontheffing om woonruimte voor toeristische
verhuur in gebruik te geven als bedoeld in
artikel 23c, eerste en tweede lid, van de
Huisvestingswet 2014
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