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De verordening op de heffing en 
invordering van leges 2013 
 
 
Algemene toelichting  
 
Wettelijke basis 
 
De leges worden geheven op basis van artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de 
Gemeentewet. Vanaf 1 januari 1995 komt het begrip ‘leges’ niet meer voor in de 
Gemeentewet. De reden hiervan is dat er geen wezenlijke verschillen bestaan tussen leges 
en andere rechten. Het begrip ‘rechten’ in artikel 229 van de Gemeentewet omvat mede de 
leges. 
In de modelverordening is ervoor gekozen de rechten ‘leges’ te blijven noemen, omdat het 
hier gaat om een ingeburgerd en herkenbaar begrip. Bovendien gaat het in vrijwel alle 
gevallen om het in behandeling nemen van aanvragen en vergunningen e.d. en om het 
verstrekken van documenten. Het staat gemeenten vrij de rechten anders te noemen. 
Gekozen is voor een zogenaamd ‘aangekleed’ model, dat wil zeggen dat de tekst van 
hogere wettelijke regelingen, waar nodig voor de duidelijkheid, is overgenomen. 
In verband met artikel 10 van de modelverordening leges (overdracht van bevoegdheden) is 
in de aanhef eveneens artikel 156, eerste en tweede lid, onder h, van de Gemeentewet 
genoemd. 
 
Opzet 
 
De modelverordening leges van de VNG bestaat uit twee gedeelten, namelijk de verordening 
zelf met de formele en materiële bepalingen en de tarieventabel met een omschrijving van 
de belastbare feiten, de heffingsmaatstaven en de tarieven. 
Voordeel van deze opzet is dat wijzigingen van tarieven op eenvoudige wijze in de 
tarieventabel zijn te verwerken zonder dat de onderlinge samenhang van de artikelen in de 
verordening verloren gaat. 
 
Het begrip ‘dienst’ 
 
Artikel 229, eerste lid, onderdeel b, van de Gemeentewet bepaalt dat gemeenten onder 
andere rechten kunnen heffen voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur 
verstrekte diensten. 
Leges kunnen dus uitsluitend geheven worden voor door of vanwege het gemeentebestuur 
verstrekte diensten. Dit blijkt uit het arrest van de Hoge Raad van 9 december 1987 (nr. 
24.892, BNB 1988/117, Belastingblad 1988, blz. 65). 
Het begrip ‘dienst’ is niet nader gedefinieerd in de wet. Wel is in de jurisprudentie invulling 
gegeven aan het begrip ‘dienst’. Op grond van de jurisprudentie komen wij tot het oordeel 
dat voor de vraag of er sprake is van een dienst doorslaggevend is of degene te wiens 
behoeve de dienst wordt verleend een individueel belang heeft bij de dienst. Dit individuele 
belang is in beginsel altijd aanwezig indien de dienstverlening wordt gevraagd. 
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Indien de dienst ambtshalve wordt verleend, is er naar het oordeel van de wetgever geen 
sprake van een dienst (Tweede Kamer, vergaderjaar 1989-1990, 21 591, nr. 3, blz. 78). Dit 
betekent dat vanaf 1 januari 1995 voor het ongevraagd verlenen van diensten geen 
legesheffing meer mogelijk is. 
Is het algemene belang groter dan het individuele belang van de aanvrager dan wel degene 
te wiens behoeve de dienst wordt verleend, dan is er geen sprake van een dienst die 
legesheffing rechtvaardigt. 
Ten slotte wordt opgemerkt dat het ‘verlenen’ van een dienst, zoals geformuleerd in de 
modelverordening, uitsluitend betrekking heeft op het in gang zetten van de dienstverlening. 
Er is dus sprake van een inspanningsverplichting en niet van een resultaatsverplichting. 
 
Voorstel juridisch document verordening 

“De raad van de gemeente Bergen; 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van [datum]; 
 
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, 
aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 
  
b e s l u i t 
 
vast te stellen de volgende verordening: 
 
Verordening op de heffing en de invordering van leges 2013 (Legesverordening 2013). 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
Deze verordening verstaat onder: 
a.  ’dag’: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als 

een hele dag wordt aangemerkt; 
b.  ’week’: een aaneengesloten periode van zeven dagen; 
c.  ’maand’: het tijdvak dat loopt van ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e  

dag in de volgende kalendermaand; 
d.  ’jaar’: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag 

in het volgende kalenderjaar; 
e.  'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december. 
 
Artikel 2 Belastbaar feit 
 
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het 
gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij 
behorende tarieventabel. 
 
Artikel 3 Belastingplicht 
 
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de 
dienst is verleend. 
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Artikel 4 Vrijstellingen 
 
Leges worden niet geheven voor: 
a.  diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 

(grondexploitatie) zijn of worden verhaald; 
b.  diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke 

intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een 
omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met 
betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht; 

c.  het in behandeling nemen van een aanvraag tot verlening van een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wet 
algemene bepalingen omgevingsrecht, voor zover het een activiteit betreft bedoeld in 
artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht (omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets); 

d.  van openbare besturen, ambtenaren of instellingen van de diensten door hen in het 
algemeen belang verzocht, met uitzondering van die genoemd onder Titel 1, 
hoofdstuk 4, Verstrekkingen uit de gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens 
van de bij deze verordening behorende tarieventabel;    

e. van schoolbesturen en daarmede gelijk te stellen organisaties ten aanzien van 
inlichtingen of opgaven uit het bevolkingsregister en uit de registers van de burgerlijke 
stand; 

f.  ter zake van het in behandeling nemen en verrichten van dienstverleningen en van 
handelingen ter zake van: 
1. het afgeven van een verklaring omtrent inkomen en vermogen (bewijs van 

onvermogen); 
2. een bewijs van in leven zijn tot ontvangst van een Nederlandse ridderorde, 

lijfrente, pensioen, wachtgeld of uitkering; 
3. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, 

houdende aanstelling, benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van 
bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel verhoging hiervan, van enige 
gemeentelijke functie of dienstverlening jegens de gemeente; 

4. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen of afschriften daarvan, 
houdende beslissing op een verzoek om subsidie uit de gemeentekas; 

  5. het verstrekken aan de publiciteitsmedia van voorstellen aan de raad; 
  
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven 
 
1.  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel. 
2.  Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een 

projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet  
bedraagt het tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening 
verschuldigd zouden zijn voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning, ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het 
kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het project, voor zover het 
projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals bedoeld in 
artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet  . 
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3.  Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel 

genoemde eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 
 
Artikel 6 Wijze van heffing 
 
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende 
schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota 
of andere schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of 
uitreiking van de schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 
 
Artikel 7 Termijnen van betaling 
 
1.  In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990  moeten de leges 

worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:  
a.  mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b.  schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, 

dan wel in geval van toezending daarvan, binnen 14 dagen na de dagtekening 
van de kennisgeving. 

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

  
Artikel 8 Kwijtschelding 
 
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 
 
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf 
 
1. Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze 

verordening behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend 
overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die tarieventabel opgenomen 
bepaling. 

2.  Voor de toepassing van artikel 28, vierde lid, van de Invorderingswet 1990  wordt de 
teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, aangemerkt als een vermindering van 
de belastingaanslag. 

 
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden 
 
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen: 
a.  van zuiver redactionele aard zijn; 
b.  een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen 

drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het 
Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van 
titel 1 van de tarieventabel betreft:  
1.  onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand); 
2.  hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 
3.  hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 
4.  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens); 
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5.  hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens ); 

6.  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag); 
7.  hoofdstuk 16 (kansspelen); 

 
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging 
van deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 
 
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de 
heffing en de invordering van de leges. 
 
Artikel 12 Overgangsrecht 
 
1.  De ‘legesverordening 2012’ van 15 december 2011, alsmede haar bij raadsbesluit 

laatstelijk vastgestelde wijziging(en), wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 
13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat 
zij van toepassing blijft op de belastbare feiten:  
a.  die zich voor die datum hebben voorgedaan; 
b.  waarop de Wet ruimtelijke ordening  of de Woningwet  zoals deze luidden voor 

inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht  nog 
moeten worden toegepast. 

2.  Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, 
tweede lid, opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid 
genoemde verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende 
belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in die periode 
plaatsvindt. 

 
Artikel 13 Inwerkingtreding 
 
1.  Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de 

bekendmaking. 
2.  De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2013. 
 
Artikel 14 Citeertitel 
 
Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2013 
 
 
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van [datum]. 
 
De voorzitter, De griffier,” 
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Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw 
 

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, 
aanhef en onderdeel h 

Artikel 1 Begripsomschrijvingen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

a. het college: het college van burgemeester en 
wethouders; 

  Vervallen en vernummerd 
 

b. “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, 
waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag 
wordt aangemerkt; 

a. “dag”: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, 
waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag 
wordt aangemerkt; 

c. ’week’: een aaneengesloten periode van zeven 
dagen; 

b. “week”: een aaneengesloten periode van zeven 
dagen; 

d. “maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een 
kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de 
volgende kalendermaand; 

c. “maand”: het tijdvak dat loopt van ne dag in een 
kalendermaand tot en met de (n-1)e dag in de 
volgende kalendermaand; 

e. “jaar”: het tijdvak loopt van de ne dag in een 
kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het 
volgende kalenderjaar; 
 

d. “jaar”: het tijdvak loopt van de ne dag in een 
kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het 
volgende kalenderjaar; 
 

f. “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 
31 december; 
 

e. “kalenderjaar”: de periode van 1 januari tot en met 
31 december; 
 

g. APV: de Algemene Plaatselijke Verordening;  Vervallen 

h. EDR: Europese Dienstenrichtlijn;  Vervallen 
i. AD: Algemene dienstverlening;  Vervallen 
j. OV: Omgevingsvergunning;  Vervallen 
k. RL: Rijksleges.  Vervallen 
Artikel 2  Belastbaar feit Artikel 2 Belastbaar feit 

 Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven 
voor: 

 Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven 
voor het genot van door of vanwege het 
gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in 
deze verordening en de daarbij behorende 
tarieventabel. 
 

a. het genot van door of vanwege het 
gemeentebestuur verstrekte diensten; 
 

 Vervallen 

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van 
een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart 
als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de 
Paspoortwet;  
 

 Vervallen 

Artikel 3 Belastingplicht  Artikel 3 Belastingplicht 

 Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of 
van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel 
degene ten behoeve van wie de dienst is verleend 
of de handelingen zijn verricht. 

 Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan 
wel degene ten behoeve van wie de dienst is 
verleend. 
 

Artikel 4 Vrijstellingen  Artikel 4 Vrijstellingen 

 Leges worden niet geheven:  Leges worden niet geheven voor: 
 

a. van openbare besturen, ambtenaren of instellingen 
van de diensten door hen in het algemeen belang 

d. van openbare besturen, ambtenaren of instellingen 
van de diensten door hen in het algemeen belang 
verzocht, met uitzondering van die genoemd onder 
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verzocht, met uitzondering van die genoemd onder 
hoofdstukken 4 en 5 van de bij deze verordening 
behorende tarieven tabel; 

Titel 1, hoofdstuk 4, Verstrekkingen uit de 
gemeentelijk basisadministratie persoonsgegevens 
van de bij deze verordening behorende 
tarieventabel; 
 

b. van schoolbesturen en daarmede gelijk te stellen 
organisaties ten aanzien van inlichtingen of 
opgaven uit het bevolkingsregister en uit de 
registers van de burgerlijke stand; 

e. van schoolbesturen en daarmede gelijk te stellen 
organisaties ten aanzien van inlichtingen of 
opgaven uit het bevolkingsregister en uit de 
registers van de burgerlijke stand; 
 

c. ter zake van het in behandeling nemen en 
verrichten van dienstverleningen en van 
handelingen ter zake van: 

f. ter zake van het in behandeling nemen en 
verrichten van dienstverleningen en van 
handelingen ter zake van: 
 

1. voor de afgifte van bewijzen van onvermogen; 1. het afgeven van een verklaring omtrent inkomen en 
vermogen (bewijs van onvermogen); 
 

2. een bewijs van in leven zijn tot ontvangst van een 
Nederlandse ridderorde, lijfrente, pensioen, 
wachtgeld of uitkering; 

2. een bewijs van in leven zijn tot ontvangst van een 
Nederlandse ridderorde, lijfrente, pensioen, 
wachtgeld of uitkering; 
 

3. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen 
of afschriften daarvan, houdende aanstelling, 
benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van 
bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel 
verhoging hiervan, van enige gemeentelijke functie 
of dienstverlening jegens de gemeente; 
 

3. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen 
of afschriften daarvan, houdende aanstelling, 
benoeming, bevordering, ontslag, toekenning van 
bezoldiging, vergoeding of toelage, dan wel 
verhoging hiervan, van enige gemeentelijke functie 
of dienstverlening jegens de gemeente; 

4. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen 
of afschriften daarvan, houdende beslissing op een 
verzoek om subsidie uit de gemeentekas; 

4. de aan belanghebbende uit te reiken beschikkingen 
of afschriften daarvan, houdende beslissing op een 
verzoek om subsidie uit de gemeentekas; 
 

5. het ter secretarie persoonlijk afhalen van de in de 
bij deze verordening behorende tabel onder 
hoofdstuk 2 omschreven agenda’s en notulen; 
 

 Vervallen 

6. een vergunning, als bedoeld in artikel 2.1 van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht ten 
behoeve van het scheuren van grasland; 
 

 Vervallen 

7. het afgeven van beschikkingen op verzoek- en 
bezwaarschriften ter zake van plaatselijke 
belastingen; 

 Vervallen 

8. het doen van nasporingen in het gemeente-archief 
ten behoeve van een wetenschappelijk doel; 
 

 Vervallen 

9. het verstrekken aan publiciteitsmedia van 
voorstellen aan de raad; 
 

5. het verstrekken aan publiciteitsmedia van 
voorstellen aan de raad; 

10. het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
verlening van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor 
zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 
2.2a van het besluit omgevingsrecht 
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets). 
 

c. het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
verlening van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht, voor 
zover het een activiteit betreft bedoeld in artikel 
2.2a van het besluit omgevingsrecht 
(omgevingsvergunning beperkte milieutoets); 
 

 Nieuw a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 
van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) 
zijn of worden verhaald; 
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 Nieuw b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot 
verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van 
een omgevingsvergunning of wijziging van 
voorschriften van een omgevingsvergunning, voor 
zover die aanvraag betrekking heeft op een 
activiteit met betrekking tot een inrichting als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 
 

Artikel 5 Tarieven  Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven 

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en 
tarieven, opgenomen in de bij deze verordening 
behorende tarieventabel, met inachtneming van het 
overigens in dit artikel bepaalde. 

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en 
tarieven, opgenomen in de bij deze verordening 
behorende tarieventabel. 

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als 
bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet 
bedraagt het tarief de som van de bedragen die op 
grond van deze verordening verschuldigd zouden 
zijn voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, 
ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het 
kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van 
het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit 
strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals 
bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en 
herstelwet. 

2. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit als 
bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet  
bedraagt het tarief de som van de bedragen die op 
grond van deze verordening verschuldigd zouden 
zijn voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, 
ontheffing, vrijstelling of enig ander besluit in het 
kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van 
het project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit 
strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals 
bedoeld in artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en 
herstelwet. 
 

3. Voor de berekening van de leges wordt een 
gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 
eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 
 

3. Voor de berekening van de leges wordt een 
gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 
eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

4. De eventuele kosten van registratie, legalisatie, 
portikosten en andere rechten worden apart van de 
verschuldigde leges geheven. 
 

 Vervallen 

Artikel 6 Wijze van heffing  Artikel 6 Wijze van heffing 

 De leges worden geheven door middel van een 
mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen 
een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. 
Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel 
door toezending of uitreiking van de schriftelijke 
kennisgeving aan de belastingschuldige bekend 
gemaakt. 

 De leges worden geheven door middel van een 
mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke 
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen 
een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. 
Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel 
door toezending of uitreiking van de schriftelijke 
kennisgeving aan de belastingschuldige bekend 
gemaakt. 

Artikel 7 Termijnen van betaling  Artikel 7 Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de 
Invorderingswet 1990 moeten de leges worden 
betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in 
artikel 6: 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de 
Invorderingswet 1990 moeten de leges worden 
betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in 
artikel 6: 

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van doen 
van de kennisgeving; 
 

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van doen 
van de kennisgeving; 

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van 
uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van 
toezending daarvan, binnen 14 dagen na de 
dagtekening van de kennisgeving. 

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van 
uitreiken van de kennisgeving, dan wel in geval van 
toezending daarvan, binnen 14 dagen na de 
dagtekening van de kennisgeving. 
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2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing 
op de in het eerst lid gestelde termijnen. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing 
op de in het eerst lid gestelde termijnen. 

Artikel 8 Kwijtschelding  Artikel 8 Kwijtschelding 

 Bij de invordering van leges wordt geen 
kwijtschelding verleend. 

 Bij de invordering van leges wordt geen 
kwijtschelding verleend. 

Artikel 9 Teruggaaf Artikel 9 Vermindering of teruggaaf 

1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter 
zake van een in de tarieventabel omschreven 
dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld 
in artikel 242 van de Gemeentewet en 
overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in 
de bij deze verordening behorende tarieventabel 
opgenomen bepaling. 
 

1. Gehele of gedeeltelijke teruggaaf van leges ter 
zake van een in de tarieventabel omschreven 
dienst wordt verleend op een aanvraag als bedoeld 
in artikel 242 van de Gemeentewet en 
overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in 
de bij deze verordening behorende tarieventabel 
opgenomen bepaling. 

2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde 
lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de 
teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, 
aangemerkt als een vermindering van de 
belastingaanslag. 
 

2. Voor de toepassing van artikel 28, vierde en vijfde 
lid, van de Invorderingswet 1990 wordt de 
teruggaaf van leges, bedoeld in het eerste lid, 
aangemerkt als een vermindering van de 
belastingaanslag. 

Artikel 10 Nadere regels door het college Artikel 11 Nadere regels door het college van 
burgemeester en wethouders 

 Het college kan nadere regels geven met 
betrekking tot de heffing en de invordering van de 
leges. 

 Het college van burgemeester en wethouders kan 
nadere regels geven met betrekking tot de heffing 
en de invordering van de leges. 
 

Artikel 11 Overdracht van bevoegdheden Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden 

 Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze 
verordening in de loop van het kalenderjaar, indien 
de wijzigingen:  
 

 Het college is bevoegd tot het 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 die in werking treedt binnen drie 
maanden na de officiële bekendmaking van de 
inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de 
Staatscourant en het de volgende hoofdstukken 
van de tarieventabel betreft:  

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde 
rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie 
maanden na de officiële bekendmaking van de 
inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de 
Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of 
onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft: 

 hoofdstuk 9 (reisdocumenten);  2. hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 

 hoofdstuk 10 (rijbewijzen);  3. hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 

 hoofdstuk 11 (kansspelen).  7. hoofdstuk 16 (kansspelen); 

 Nieuw 1. onderdeel 1.1.9 (akten burgerlijke stand); 

 Nieuw 4. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit 
gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens); 
 

 Nieuw 5. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet 
bescherming persoonsgegevens ); 
 

 Nieuw 6. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag); 

 Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet 
reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze 
verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 

 een en ander voor zover met deze wijzigingen niet 
reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze 
verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 

Artikel 12 Overgangsrecht Artikel 12 Overgangsrecht 

1. De “Legesverordening 2011” van 9 december 
2010, dan wel haar bij raadsbesluit laatstelijk 

1. De ‘legesverordening 2013’ van 15 december 
2011, alsmede haar bij raadsbesluit laatstelijk 
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vastgestelde wijziging, wordt ingetrokken met 
ingang van de in artikel 12, tweede 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; 
 

vastgestelde wijziging(en), wordt ingetrokken met 
ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde 
datum van ingang van de heffing, met dien 
verstande dat zij van toepassing blijft op de 
belastbare feiten:  

 Nieuw a. die zich voor die datum hebben voorgedaan; 

 Nieuw b. waarop de Wet ruimtelijke ordening  of de 
Woningwet  zoals deze luidden voor 
inwerkingtreding van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht  nog moeten worden toegepast. 
 

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening ligt na de in artikel 12, tweede lid, 
opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft 
de in het eerste lid genoemde verordening gelden 
voor de in de tussenliggende periode 
plaatsvindende belastbare feiten voor zover de 
heffing van de leges hiervoor in die periode 
plaatsvindt. 
 

2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze 
verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid, 
opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft 
de in het eerste lid genoemde verordening gelden 
voor de in de tussenliggende periode 
plaatsvindende belastbare feiten voor zover de 
heffing van de leges hiervoor in die periode 
plaatsvindt. 

Artikel 13 Inwerkingtreding en citeertitel Artikel 13 Inwerkingtreding 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 
de eerste dag na die van de bekendmaking. 
 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van 
de eerste dag na die van de bekendmaking. 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 
2012. 

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 
2013. 

3. In afwijking van het eerste en tweede lid treden de 
onderdelen 18.3.4.9 en 18.3.4.10 van de 
tarieventabel in werking op het tijdstip dat het 
voorstel van wet, houdende regels voor het 
verlenen van de vergunning voor de onrechtmatige 
bewoning van recreatiewoningen (Wet vergunning 
voor de onrechtmatige bewoning van 
recreatiewoningen), Kamerstukken II 2010/11, 
32366, nr. 2, tot wet wordt verheven en in werking 
treedt, welk tijdstip tevens de datum van ingang 
van de heffing is. 

 Vervallen 

4. Deze verordening wordt aangehaald als 
“Legesverordening 2012”. 

 Vernummerd. Artikel 14. 

 Nieuw Artikel 14 Citeertitel 

 Vernummerd. Artikel 13, lid 4.  Deze verordening wordt aangehaald als: 
Legesverordening 2013. 

 
Artikelsgewijze toelichting  
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 
 
Om duidelijkheid te scheppen over de inhoud van een aantal in de tarieventabel 
voorkomende begrippen is daarvan een omschrijving opgenomen in artikel 1. De afkortingen 
zijn komen te vervallen omdat deze niet in de verordening noch in de tarieventabel 
voorkomen. 
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Artikel 2 Belastbaar feit 
 
De verordening kent zeer uiteenlopende diensten waarvoor leges worden geheven. Daarom 
is naast de in artikel 2 opgenomen algemene omschrijving van het belastbare feit voor iedere 
dienst afzonderlijk een verdere omschrijving van het belastbare feit in de tarieventabel 
opgenomen. Dat is dan ook de reden dat in artikel 2 wordt gesproken van ‘diensten, bedoeld 
in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel’. Omdat artikel 217 van de 
Gemeentewet bepaalt dat het voorwerp van de belasting en het tarief moeten zijn vermeld in 
de belastingverordening, mag er geen twijfel over bestaan dat de tarieventabel deel uitmaakt 
van de verordening. Vandaar dat de woorden ‘daarbij behorende’ zijn gebruikt. In de 
tarieventabel en in de bij de verordening en de tarieventabel behorende bijlagen wordt dit 
eveneens uitdrukkelijk aangegeven. 
 
De omschrijving van het belastbare feit is van belang voor de vraag of de materiële 
belastingschuld ontstaat en het tijdstip waarop die belastingschuld ontstaat. 
 
Het belastbare feit zou op verschillende manieren omschreven kunnen worden. Zo kan 
bijvoorbeeld worden gekozen voor ‘het verlenen van een vergunning’ maar ook kan worden 
gekozen voor ‘het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 
vergunning’. 
 
In de modelverordening is gekozen voor de laatste formulering. Dit heeft als voordeel dat 
leges al verschuldigd zijn op het moment van het in behandeling nemen van de aanvraag en 
dat niet bepalend is het moment waarop de vergunning wordt verleend. Ook is niet van 
belang of de vergunning wordt verleend of geweigerd. Zou het belastbare feit zijn ‘het 
verlenen van de vergunning’ dan heeft op het moment van het in behandeling nemen van de 
aanvraag het belastbare feit zich nog niet voorgedaan en is dus de materiële belastingschuld 
nog niet ontstaan. Vooruitbetaling voor het moment van het ontstaan van de materiële 
belastingschuld is niet mogelijk. Ook kan dan niet worden geheven als de vergunning wordt 
geweigerd, hoewel de gemeente wel de kosten van behandeling heeft gemaakt. 
 
Overigens kan op grond van wettelijke bepalingen niet in alle gevallen het belastbare feit 
worden omschreven als ‘het in behandeling nemen van een aanvraag’. Zo kunnen alleen 
voor het voltrekken van een huwelijk, en niet voor het in behandeling nemen van de 
aanvraag daarvan, leges geheven worden, dit op grond van de Wet rechten burgerlijke stand 
(Stb. 1879, 72). 
 
De Hoge Raad legt de uitdrukking 'in behandeling nemen' uit tegen de achtergrond van 
artikel 229, eerste lid, aanhef en onder letter b, Gemeentewet. In dat artikel is de 
bevoegdheid gegeven rechten te heffen ter zake van het genot van door de gemeente 
verstrekte diensten. Als een besluit wordt genomen om een aanvraag niet verder te 
behandelen (artikel 4:5 Algemene wet bestuursrecht), kunnen er volgens de Hoge Raad al 
diensten zijn verstrekt die de heffing van leges rechtvaardigen (Hoge Raad 21 december 
2007, nr. 41303, LJN: BC0652). 
 
Onderdeel b. is komen te vervallen omdat dit in de tarieventabel is verdisconteerd. 
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Artikel 3 Belastingplicht 
 
De belastingverordening moet vermelden wie de belastingplichtige is (artikel 217 van de 
Gemeentewet). Vanwege het uiteenlopende karakter van de verschillende diensten is 
gekozen voor een ruime omschrijving van de belastingplicht, om te voorkomen dat in 
bepaalde situaties geen belastingplichtige aangewezen zou kunnen worden. 
 
Het gebruik van de woorden ‘dan wel’ is bedoeld om te voorkomen dat voor dezelfde dienst 
van twee belastingplichtigen, te weten de aanvrager en degene te wiens behoeve de dienst 
wordt verricht, leges zullen worden geheven. 
 
Vanuit de systematiek van de modelverordening ligt het voor de hand in eerste instantie de 
aanvrager van de dienst in de heffing te betrekken. Als het niet mogelijk is een aanvrager als 
belastingplichtige aan te wijzen, bijvoorbeeld als de aanvrager duidelijk niet de 
belanghebbende is, dan kan degene ten behoeve van wie de dienst wordt verleend als 
belastingplichtige aangemerkt worden. Dit laatste zal zich niet snel voordoen omdat, zoals al 
eerder is geconstateerd, de aanvrager per definitie een belang heeft bij de dienstverlening. 
 
Bij het aanwijzen van de belastingplichtige zou zich geen keuzesituatie moeten kunnen 
voordoen. In verband hiermee is het stellen van beleidsregels voor het aanwijzen van een 
belastingplichtige niet nodig.   
 
De verwijzing naar de Nederlandse identiteitskaart (NIK) is uit de omschrijving gehaald 
omdat deze in de tarieventabel is opgenomen.  
 
Artikel 4 Vrijstellingen 
 
Onderdeel a 
 
In onderdeel a is een (verplichte) vrijstelling opgenomen voor diensten waarvan de kosten 
krachtens afdeling 6.4 (grondexploitatie) van de Wet ruimtelijke ordening zijn of worden 
verhaald. Deze vrijstelling houdt verband met de zogenaamde Grondexploitatiewet (Stb. 
2007, 271) die op 1 juli 2008 in werking is getreden en onderdeel uitmaakt van de nieuwe 
Wet ruimtelijke ordening (afdeling 6.4). 
 
Uitgangspunt van de Grondexploitatiewet vormt een verplichting tot kostenverhaal. Deze 
verplichting houdt in, dat een gemeente de gemaakte kosten op de particuliere 
grondeigenaar moet verhalen in het geval deze eigenaar tot een ontwikkeling van de 
gronden overgaat. De gemeente mag hier bovendien niet meer van afzien, zoals vóór 1 juli 
2008 nog wel het geval kon zijn. Indien er sprake is van een bouwplan zoals omschreven in 
artikel 6.2.1 van het Besluit ruimtelijke ordening moeten de kosten (zoals opgenomen op de 
limitatieve kostensoortenlijst van artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening) worden 
verhaald op de particuliere ontwikkelaar. Deze kosten kunnen niet nogmaals via de leges in 
rekening worden gebracht. Dit zou namelijk betekenen, dat de aanvrager van de 
omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit bepaalde kosten twee keer zou gaan betalen. 
 
Het verplichtende karakter van het kostenverhaal op grond van de Grondexploitatiewet houdt 
ook in, dat het niet toegestaan is voor de gemeente om af te zien van het kostenverhaal van 
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verleende diensten via het stelsel van de Grondexploitatiewet, om deze kosten vervolgens 
alsnog via de leges te verhalen. De gemeente heeft dus geen keuzevrijheid om het kosten 
voor verleende diensten via de grondexploitatiewet, dan wel via de leges te verhalen, maar 
moet verplicht het stelsel van de Grondexploitatiewet gebruiken. 
 
De Grondexploitatiewet legt allereerst een nieuwe basis voor privaatrechtelijke 
overeenkomsten over grondexploitatie tussen gemeenten en particuliere eigenaren die tot 
ontwikkeling van hun grondeigendom willen overgaan (artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke 
ordening). Deze privaatrechtelijke overeenkomst biedt de gemeente de mogelijkheid om met 
een particuliere eigenaar afspraken te maken over het kostenverhaal van de betreffende 
bouwlocatie, over eventuele planschade en over bijdragen aan ruimtelijke ontwikkelingen 
buiten de locatie. De gemeente kent voor deze privaatrechtelijke overeenkomst een volledige 
contractsvrijheid, met inachtneming van wet- en regelgeving en de algemene 
rechtsbeginselen. 
 
Verder omvat de wet een publiekrechtelijk spoor voor situaties, waarin de partijen binnen de 
privaatrechtelijke onderhandelingen geen onderlinge overeenkomst over het kostenverhaal 
hebben bereikt (artikel 6.12 tot en met artikel 6.22 van de Wet ruimtelijke ordening). Van 
centrale betekenis binnen dit publiekrechtelijke spoor is het exploitatieplan, waarin de 
gemeente de uitgangspunten voor de grondexploitatie kan vastleggen. Dit exploitatieplan 
moet tegelijkertijd worden vastgesteld en bekendgemaakt met het bestemmingsplan, het 
wijzigingsbesluit of de omgevingsvergunning. Bij de aanvraag van een omgevingsvergunning 
voor een bouwactiviteit zal vervolgens via de toetsing aan het vigerende ruimtelijke plan en 
het bijbehorende exploitatieplan de bijdrage van de particuliere ontwikkelaar aan het 
kostenverhaal worden vastgesteld en in de voorschriften bij de omgevingsvergunning 
worden opgenomen. 
 
In artikel 6.2.4 van het Besluit ruimtelijke ordening is een limitatieve lijst opgenomen met 
kosten die moeten worden verhaald binnen het publiekrechtelijke spoor van de 
Grondexploitatiewet. Deze lijst omvat onder meer de kosten van het verrichten van 
onderzoek, waaronder in ieder geval begrepen grondmechanisch en milieukundig 
bodemonderzoek, akoestisch onderzoek, ander milieukundig onderzoek, archeologisch en 
cultuurhistorisch onderzoek (artikel 6.2.4, sub a), de kosten van het opstellen van 
gemeentelijke ruimtelijke plannen ten behoeve van het exploitatiegebied (artikel 6.2.4, sub i) 
en de kosten van andere door het gemeentelijk apparaat of in opdracht van de gemeente te 
verrichten werkzaamheden, voor zover deze werkzaamheden rechtstreeks verband houden 
met de in het besluit bedoelde voorzieningen, werken, maatregelen en werkzaamheden 
(artikel 6.2.4, sub j). 
 
Per 1 november 2010 zijn op bovengenoemde verplichting tot kostenverhaal via het 
exploitatieplan drie uitzonderingen van kracht geworden (Stb. 2010, 684; artikel 6.2.1a 
Besluit ruimtelijke ordening). De gemeente hoeft geen exploitatieplan vast te stellen en kan, 
als het kostenverhaal ook niet heeft plaatsgehad via een privaatrechtelijke overeenkomst, 
alsnog overgaan tot het heffen van leges voor de geleverde diensten: 

a.  Als de netto-opbrengsten van het exploitatieplan in relatieve zin niet opwegen 
tegen de bestuurlijke kosten (opbrengst minder dan € 10.000). De Wet 
ruimtelijke ordening bepaalt dat de exploitatiebijdrage per 
omgevingsvergunning wordt berekend door het totaal van de te verhalen 
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kosten dat is toe te rekenen aan de betreffende vergunning te verminderen 
met de inbrengwaarde van de gronden waar de omgevingsvergunning 
betrekking op heeft en de vergoeding voor door de eigenaar zelf verrichte 
werkzaamheden (artikel 6.19 Wet ruimtelijke ordening). Als naar verwachting 
het totaal der exploitatiebijdragen dat kan worden verhaald via de af te geven 
omgevingsvergunning gezamenlijk ten hoogste 10.000 euro bedraagt, kan de 
gemeente afzien van het vaststellen van het exploitatieplan. 

b.  Als er via het exploitatieplan in absolute zin nauwelijks reële kosten zijn die de 
gemeente kan verhalen of als er geen verhaalbare kosten zijn voor een vijftal 
aangewezen kostensoorten op de kostensoortenlijst (de kostensoorten 
bedoeld in artikel 6.2.4, sub b tot en met f, Besluit ruimtelijke ordening). Deze 
kostensoorten omvatten de kosten van bodemsanering en grondwerken, de 
kosten van de aanleg van voorzieningen, de kosten van maatregelen, 
plannen, besluiten en rechtshandelingen, de aan de exploitatie toerekenbare 
kosten die gemaakt worden buiten het exploitatiegebied en de kosten in 
verband met het in exploitatie brengen van gronden die in de naaste toekomst 
voor bebouwing in aanmerking komen. 

c.  Als de verhaalbare kosten uitsluitend de aansluiting van een bouwperceel op 
de openbare ruimte of de aansluiting op nutsvoorzieningen betreffen. Het gaat 
hier om voorzieningen waarvan de gemeente de kosten meestal ook na 
vaststelling van het ruimtelijk besluit nog zal kunnen verhalen via een 
overeenkomst. Voorbeelden zijn het maken van een inrit naar de openbare 
weg of een aansluiting op het riool. 

 
Onderdeel b 
 
Onderdeel b heeft betrekking op het oprichten, het veranderen of veranderen van de werking 
of het in werking hebben van een (milieu-)inrichting of mijnbouwwerk (artikel 2.1, eerste lid, 
onderdeel e, van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo). Hiervoor kunnen 
geen leges worden geheven op grond van artikel 2.9, eerste lid, van de Wet algemene 
bepalingen omgevingsrecht (Wabo) dat luidt: 

‘1. Voor zover aanvragen tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking van een 
omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een omgevingsvergunning 
betrekking hebben op een activiteit met betrekking tot een inrichting als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder e, worden geen rechten geheven.’ 

 
Dit is dus ook een wettelijke vrijstelling, die wij voor een goed begrip hebben opgenomen in 
de legesverordening. Deze vrijstelling geldt ook als de gemeente deze niet opneemt in de 
legesverordening. Het is van belang, omdat de gemeente de kosten die met de aanvraag 
voor een omgevingsvergunning voor deze milieuactiviteiten gepaard gaan, niet langs een 
omweg kan verhalen via de leges voor bijvoorbeeld een bouw- of aanlegactiviteit. Een 
nauwkeurige, controleerbaar vastgelegde kostentoerekening is dus noodzakelijk. 
 
Zoals bekend zijn de milieuleges met ingang van 1 januari 1998 wettelijk onmogelijk 
geworden (artikel 15.34a Wet milieubeheer en artikel 86a Wet bodembescherming). Dat is in 
de Wabo dus doorgetrokken. Gemeenten zijn/worden gecompenseerd via het 
gemeentefonds. 
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Onderdeel c 
 
De vrijstelling onder c heeft betrekking op de zogenaamde ‘omgevingsvergunning beperkte 
milieutoets’ (OBM). Dit is een toestemming van het bevoegd gezag die bedrijven sinds 1 
januari 2011 voor een aantal activiteiten uit het Activiteitenbesluit (officiële naam: 'Besluit 
algemene regels voor inrichtingen milieubeheer') nodig hebben om met deze activiteiten op 
een specifieke locatie te kunnen starten. De OBM is van toepassing op twee typen 
activiteiten: 
 

1. activiteiten waarvoor een m.e.r-beoordeling verplicht is; 
2. activiteiten waarvoor het bevoegd gezag een lokale toets moet uitvoeren om te 

beoordelen of de activiteit ingepast kan worden in de lokale situatie.  
 

 De OBM is gebaseerd op artikel 2.1, eerste lid, onderdeel i, van de Wabo in samenhang met 
artikel 2.2a van het Besluit omgevingsrecht. De OBM bestaat uit een toestemming of een 
weigering. Het bevoegd gezag kan geen voorschriften aan de OBM verbinden (artikel 5.13a 
Besluit omgevingsrecht). 
 
Zoals bekend bestaat er sinds 1998 een legesvrijstelling voor milieuactiviteiten, waarvoor 
gemeenten destijds een extra uitkering in het gemeentefonds hebben ontvangen. Omdat de 
OBM activiteiten betreft die voorheen ‘gewoon’ milieuvergunningplichtig waren en dus onder 
de wettelijke legesvrijstelling voor milieuvergunningen vielen, zou ook voor de OBM een 
wettelijke legesvrijstelling moeten gelden. De wetgever heeft echter verzuimd deze 
vrijstelling in artikel 2.9a van de Wabo te regelen, maar gaat dit nog wel doen. Er is geen 
sprake van een nieuwe of verzwaring van de taak van gemeenten (eerder het tegendeel), er 
hangt alleen een ander label op: de ‘i-vergunning’. In verband met een en ander is 
vooruitlopend op de wettelijke legesvrijstelling een vrijstelling in de modelverordening leges 
opgenomen. 
 
In artikel 4 zijn niet vermeld de vrijstellingen die voorkomen in andere hogere wettelijke 
regelingen. Overigens kan de legesverordening geen inbreuk maken op of bepaalde 
beperkingen opnemen met betrekking tot de bij wet verleende vrijstellingen. Die vrijstellingen 
zijn onder meer: 

-  De diplomatieke en internationale vrijstellingen. Op grond van artikel 243 van 
de Gemeentewet kunnen de ministers van Binnenlandse Zaken en Financiën 
vrijstelling van gemeentelijke belastingen verlenen indien het volkenrecht dan 
wel het internationale gebruik daartoe noopt. Van deze mogelijkheid is gebruik 
gemaakt, althans voor zover voor de leges van belang, in de ‘Regeling 
diplomatieke en internationale vrijstellingen gemeentelijke belastingen 1997’ 
(Regeling van 20 december 1996, FO96/ U2383, Stcrt. 1996, 249, 
Belastingblad 1997, blz. 91, nadien gewijzigd). 

-  De vrijstelling voor het doen van naspeuringen (door de aanvrager zelf) in de 
gemeentearchieven bedoeld in de Archiefwet 1995, dit vanwege het openbare 
karakter van archiefbewaarplaatsen (artikel 14 van de Archiefwet 1995). 

-  De vrijstellingen opgenomen in de artikelen 2 en 4 van de Wet rechten 
burgerlijke stand 1879, Stb. 72, laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 27 
november 2008, Stb. 500 (inwerkingtreding 1 maart 2009). 
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-  De ‘vrijstelling’ met betrekking tot de verlening, wijziging of intrekking van een 
vergunning of ontheffing krachtens de Wet milieubeheer (artikel 15.34a Wet 
milieubeheer). 

-  De ‘vrijstelling’ voor beschikkingen krachtens de Wet bodembescherming 
(artikel 86a Wet bodembescherming). 

-  De vrijstellingen (‘kosteloze verstrekkingen’), genoemd in onder andere: 
-  artikel 55 van de AWR; 
-  artikel 32a van de Wet waardering onroerende zaken; 
-  artikel 93 van de Pensioenwet; 
-  artikel 111 van de Pensioenwet politieke ambtsdragers; 
-  artikelen 78, eerste lid, 79, eerste en tweede lid, 95 en 99, tiende lid, van de 

Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens; 
-  artikel 41 van de Wet uitkeringen vervolgingsslachtoffers 1940-1945; 
-  artikel 52 van de Wet uitkeringen burger-oorlogsslachtoffers 1940-1945; 
-  artikel 55, derde lid, van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. 

 
Onderdeel d 
 
Deze vrijstelling voorziet er in de eigen organisatie niet te belasten met een zogenaamd 
‘broekzak-vestzak’ situatie. Deze intercompany transacties treffen geen doel terwijl de 
vergunningaanvraag gewoon blijft bestaan. 
 
Onderdeel e 
 
De vrijstelling voor schoolbesturen en daarmee gelijk te stellen organisaties ten aanzien van 
inlichtingen of opgaven uit het bevolkingsregister en uit de registers van de burgerlijke stand, 
is niet gewijzigd ten opzichte van 2012.    
 
Onderdeel f 
 
In onderdeel f en eventueel volgende onderdelen kan de gemeente andere vrijstellingen 
opnemen. Hierbij is opgemerkt dat vrijstellingen in beginsel niet passen bij de aard van de 
legesheffing: een heffing voor dienstverlening die op verzoek plaatsvindt en dient ter 
bestrijding van de gemeentelijke kosten.   
  
De Gemeentewet (artikel 229) maakt geen verschil in de persoon van de belastingplichtige. 
Essentieel voor de vrijstelling voor een bepaalde groep lijkt op grond van de huidige 
wetgeving en jurisprudentie te zijn dat de gemeente een objectieve rechtvaardigingsgrond 
voor de verschillende behandeling heeft in het gevoerde gemeentelijke beleid. Een tweede 
element is dat de verschillende behandeling niet zodanig mag zijn dat er sprake is van een 
willekeurige en onredelijke heffing. 
 
Voor de verordening 2013 zijn de navolgende onderdelen vervallen of nieuw ingevoerd; 
 
Vervallen en vernummerd; 
 

5. het ter secretarie persoonlijk afhalen van de in de bij deze verordening 
behorende tabel onder hoofdstuk 2 omschreven agenda’s en notulen;  
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6.  een vergunning, als bedoeld in artikel 2.1 van de Wet algemene bepalingen 
omgevingsrecht ten behoeve van het scheuren van grasland; 

 
7.  het afgeven van beschikkingen op verzoek- en bezwaarschriften ter zake van 

plaatselijke belastingen; 
 

8.  het doen van nasporingen in het gemeente-archief ten behoeve van een 
wetenschappelijk doel; 

 
Alle overige vrijstellingen zijn niet meer aan de orde. Enerzijds omdat de regelgeving is 
veranderd (zie punt 6.) en anderzijds omdat deze vrijstellingen niet meer in het huidige beleid 
passen en ook niet worden aangeraden door de VNG. 
 
 Nieuw en vernummerd; 
 

a. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke 
ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald; 

 
b. diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke 

intrekking van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een 
omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit 
met betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van 
de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht; 

 
Deze vrijstellingen volgen rechtstreeks uit de wet en zijn een verplichting. 
 
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven 
 
Eerste lid 
 
Voor de maatstaven van heffing en tarieven wordt in dit artikel verwezen naar de bij de 
verordening behorende tarieventabel die, zoals in de toelichting op artikel 2 reeds is 
opgemerkt, deel uitmaakt van de verordening. 
 
Tweede lid 
 
Voor woningbouwprojecten en voor bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
projecten kan de gemeenteraad op verzoek of ambtshalve een projectuitvoeringsbesluit 
nemen (artikel 2.9 en 2.10 Crisis- en herstelwet). Het projectuitvoeringsbesluit vervangt de 
bestaande vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen of andere besluiten die zonder de 
Crisis- en herstelwet (CHW) voor de ontwikkeling en verwezenlijking voor het project nodig 
zouden zijn. In veel gevallen zal sprake zijn van grondexploitatie, waarop afdeling 6.4 van de 
Wet ruimtelijke ordening (Wro) van toepassing is. Een groot aantal kostencomponenten moet 
in deze gevallen via het exploitatieplan worden verhaald (afdeling 6.4 Wro; artikel 6.2.4 
Besluit ruimtelijke ordening). De gemeente zal alleen overgaan tot het nemen van een 
projectuitvoeringsbesluit als dit kostenverhaal verzekerd is. 
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Als een verzoek tot het nemen van een projectuitvoeringsbesluit wordt gedaan, kan de 
gemeente voor de (administratieve) behandeling van dat verzoek leges heffen. Het tweede 
lid voorziet hierin. Het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van de bestaande 
vergunningen, ontheffingen, vrijstellingen en andere benodigde besluiten. De 
toetsingskaders blijven echter van kracht, tenzij het projectuitvoeringsbesluit op grond van 
wet of verordening anders bepaalt (artikel 2.10, vijfde lid, CHW).   
 
Derde lid 
 
In het tweede lid van dit artikel is een regeling opgenomen voor die diensten, waarbij als 
maatstaf van heffing het aantal uren, bladzijden en dergelijke is gehanteerd. Door deze 
bepaling behoeft in de tarieventabel niet steeds te worden vermeld dat gedeelten van 
bijvoorbeeld uren of bladzijden voor een geheel uur of een gehele bladzijde zullen worden 
gerekend. 
 
Het vierde lid is vervallen omdat deze kosten nu in de nota worden opgenomen. 
 
Met betrekking tot artikel 5 kan nog het volgende worden opgemerkt ten aanzien van; 
 
Tariefstelling en kostendekkendheid; kruissubsidiëring; profijtbeginsel 
 
Het is constante jurisprudentie dat de hoogte van de tarieven niet ter beoordeling van de 
belastingrechter staat, tenzij de verordening zou leiden tot strijd met wettelijke regels of tot 
een willekeurige en onredelijke belastingheffing, waarop de wetgever met het toekennen van 
de heffingsbevoegdheid niet het oog kan hebben gehad. Tussen de hoogte van de leges 
enerzijds en de omvang van de terzake van gemeentewege verstrekte diensten dan wel de 
voor de dienst door de gemeente gemaakte kosten anderzijds is geen rechtstreeks verband 
vereist (zie onder meer: Hoge Raad 18 september 1991, nr. 27457, BNB 1991/351; Hoge 
Raad 24 december 1997, nr. 32569, LJN AA3345, BNB 1998/70). 
 
Op grond van artikel 229b van de Gemeentewet mag de legesverordening als geheel bezien 
maximaal kostendekkend zijn. Ook de belastingrechter heeft zich op dit standpunt gesteld 
(zie onder meer: Hoge Raad 4 februari 2005, nr. 38860; LJN:AP1951; Hoge Raad 14 
augustus 2009, nr. 43120, LJN: BI1943). Niet elke post zal dus afzonderlijk op zijn 
kostendekkendheid worden beoordeeld. Dit laatste zou ook moeilijk realiseerbaar zijn gezien 
het feit dat de kosten voor de individuele diensten moeilijk zijn te bepalen. Dat neemt niet 
weg dat een gemeente wel een kostendekkendheid per dienst of per samenhangende groep 
van diensten mag nastreven, als de gemeente in dit opzicht maar een consequente lijn volgt 
(vergelijk Hof ’s-Hertogenbosch 3 oktober 2002, nr. 99/30246, LJN: AE9620). 
 
Op grond van het bovenstaande is het mogelijk om kruissubsidiëring toe te passen. Onder 
kruissubsidiëring wordt verstaan: het hoger stellen van tarieven van leges voor sommige 
diensten om daarmee de tarieven voor andere diensten laag te kunnen houden. Daarnaast 
kan bij de tariefstelling uitdrukking worden gegeven aan het profijtbeginsel. Dat is een aparte 
beleidsmatige afweging. Onderlinge verschillen in - op zichzelf geoorloofde - 
kostendekkingspercentages tussen groepen van diensten zijn niet in strijd met de wet of met 
enig algemeen rechtsbeginsel. Een motivering voor die verschillen is niet vereist (Hoge Raad 
14 augustus 2009, nr. 43120, LJN: BI1943). 
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Europese Dienstenrichtlijn en Wabo doorkruisen artikel 229b Gemeentewet 
 
De mogelijkheden tot kruissubsidiëring zijn door de komst van de Europese Dienstenrichtlijn 
(EDR) en de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) beperkter geworden. 
 
De EDR maakt kruissubsidiëring binnen een cluster van samenhangende vergunningstelsels 
mogelijk. Dit betreft alleen de diensten aan dienstverrichters waarop de EDR van toepassing 
is. De wetgever heeft hierin geen aanleiding gezien om artikel 229b van de Gemeentewet te 
wijzigen. 
 
Bij de introductie van de Wabo (omgevingsvergunning) gaat de wetgever ervan uit dat 
kruissubsidiëring tussen het cluster omgevingsvergunning en andere in de legesverordening 
opgenomen dienstverleningen niet mogelijk is (Kamerstukken 29515 2005/2006, nr. 140, 
pag. 26; Kabinetsplan aanpak administratieve lasten). 
 
De Wabo en de EDR doorkruisen daarmee de wettelijke regeling van artikel 229b 
Gemeentewet. Dat is de reden dat de tarieventabel in drie titels is verdeeld. 
 
Artikel 6 Wijze van heffing 
 
Op grond van artikel 233 van de Gemeentewet kunnen gemeentelijke belastingen worden 
geheven bij wege van aanslag, bij wege van voldoening op aangifte of op andere wijze. In de 
belastingverordening zal moeten worden geregeld welke wijze van heffing geldt. 
 
In de modelverordening van de VNG is in beginsel gekozen voor de heffing op andere wijze, 
omdat deze wijze van heffing wordt gekenmerkt door een grote mate van vormvrijheid, wat 
goed aansluit bij het karakter van de heffing van leges. 
  
Artikel 7 Termijnen van betaling 
 
Eerste lid 
 
Kan de aanvraag onmiddellijk in behandeling worden genomen dan ligt het voor de hand dat 
de leges onmiddellijk worden betaald. Hierin voorziet het bepaalde in het eerste lid. Als de 
kennisgeving mondeling wordt gedaan, dan dient er betaald te worden op het moment van 
het doen van de kennisgeving. Wordt de kennisgeving (bijvoorbeeld een nota) uitgereikt, dan 
dient er betaald te worden op het moment van het uitreiken van de kennisgeving. 
Wordt de kennisgeving toegezonden, dan kan in het eerste lid, onderdeel b, bepaald worden 
binnen hoeveel dagen betaald moet worden. 
 
De dagtekening van de kennisgeving (bijvoorbeeld een stempelafdruk) is onder andere van 
belang voor de belastingplichtige in verband met de termijn waarbinnen hij bezwaar kan 
maken tegen het van hem gevorderde bedrag. Het tijdstip waarop uiterlijk betaald moet 
worden is van belang voor het eventueel in gang zetten van de dwanginvordering. 
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Tweede lid 
 
Deze bepaling is van belang voor het einde van betaaltermijnen. Als de laatste dag voor de 
betaling een algemeen erkende feestdag, zondag of zaterdag is, schuift deze laatste 
betaaldag door het bepaalde in het tweede lid niet op naar de eerstvolgende werkdag. 
 
Artikel 8 Kwijtschelding 
 
In de modelverordening van de VNG is gekozen voor een bepaling in de verordening die 
regelt dat in het geheel geen kwijtschelding van leges wordt verleend. Reden hiervan is dat 
het heffen van leges als een betaling voor een bepaalde prestatie van de gemeente is aan te 
merken.   
 
Artikel 9 Vermindering of teruggaaf 
 
De tarieventabel kent vermindering- en teruggaafbepalingen bij de omgevingsvergunning 
(hoofdstukken 4 en 5 van titel 2). In hoofdstuk 4 van titel 2 is opgenomen dat aanspraak 
bestaat op vermindering van leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 
omgevingsvergunning als de aanvraag op meer dan vijf activiteiten betrekking heeft. In 
hoofdstuk 5 zijn teruggaafbepalingen opgenomen voor de situaties dat de 
vergunningaanvraag voor een bouw-, aanleg- of sloopactiviteit tijdens de behandeling wordt 
ingetrokken, de vergunning op verzoek wordt ingetrokken zonder dat deze is gebruikt of de 
vergunning wordt geweigerd of door de rechter wordt vernietigd. 
 
De vermindering of teruggaaf kan ambtshalve worden toegepast (artikel 65 AWR) of op 
aanvraag worden verleend (artikel 242 Gemeentewet). De verminderingsbeschikking leidt tot 
een verlaging/neerwaartse aanpassing van de legesschuld. De teruggaafbeschikking laat de 
legesbeschikking intact, maar leidt er ook toe dat men een deel van de leges terugkrijgt. 
 
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden 
 
Bij wijzigingen in rijksregelgeving die gevolgen hebben voor de leges, kan de 
besluitvormingsprocedure voor belastingverordeningen (van ambtelijke voorbereiding tot en 
met raadsbesluit) belemmerend werken. Ook kan het gewenst zijn een redactionele wijziging 
op korte termijn door te voeren. Om de gewenste flexibiliteit en de te betrachten spoed te 
bereiken, kan de raad de bevoegdheid tot vaststelling van de legesverordening aan het 
college overdragen (delegeren). Artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, van de 
Gemeentewet maakt dit mogelijk. Artikel 10 van de verordening voorziet in een beperkte 
overdracht van die vaststellingsbevoegdheid aan het college. In verband met dit artikel is 
artikel 156 van de Gemeentewet in de aanhef van de verordening genoemd. De 
bevoegdheidsoverdracht is om twee redenen beperkt, namelijk: 
 

1. De verordenende bevoegdheid van de raad is in dualistische verhoudingen belangrijk 
om een evenwicht tussen de raad en het college te waarborgen (Kamerstukken II 
2000/01, 27751, nr. 3, pag. 27, Wet dualisering gemeentebestuur). 

2.  De raad raakt bij overdracht van zijn bevoegdheid zelf die bevoegdheid kwijt, tenzij 
hij het delegatiebesluit weer intrekt. 
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Op grond van artikel 10 is het college bevoegd tot wijziging van de legesverordening: 
 

a. als sprake is van een zuiver redactionele wijziging (tekstuele wijzigingen die geen 
materiële gevolgen hebben); 

b. bij wijziging in rijksregelgeving; 
c. waarvan de implementatieperiode na bekendmaking in het Staatsblad of de 

Staatscourant korter is dan drie maanden; en 
d. die tariefbepalingen betreft waarbij een rijkskostendeel onderdeel uitmaakt van het 

tarief of waarvoor bij of krachtens een wet een (maximum)tarief is gesteld; 
e. en bovendien de raad niet zelf al met deze wijzigingen rekening heeft gehouden. 

 
De implementatieperiode van drie maanden is de termijn die gemeenten doorgaans nodig 
hebben om een belastingverordening te wijzigen (van ambtelijke voorbereiding tot en met 
raadsbesluit). De implementatieperiode van drie maanden is ook opgenomen in de 
zogenaamde Code Interbestuurlijke Verhoudingen (een afspraak tussen het kabinet, het 
Interprovinciaal Overleg (IPO) en de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) over hoe 
overheden met elkaar willen samenwerken, januari 2005). Voor wijzigingen in 
rijksregelgeving die meer dan drie maanden voor de inwerkingtreding officieel worden 
bekendgemaakt, blijft de raad te allen tijde bevoegd. 
 
De beperking tot de situaties waarin de centrale overheid de hoogte van de tarieven (mede) 
beïnvloedt betreft de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel: 
 

1.  onderdeel 1.1.9 (leges akten burgerlijke stand); 
2.  hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 
3.  hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 
4.  onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie 

persoonsgegevens); 
5.  hoofdstuk 6 (verstrekkingen ingevolge de Wet bescherming 

persoonsgegevens); 
6.  onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag); 
7.  hoofdstuk 16 (kansspelen). 

 
Een voorwaarde voor de uitoefening van de gedelegeerde bevoegdheid is verder dat de raad 
nog niet zelf bij het vaststellen van de verordening de wijziging heeft aangebracht of met de 
wijziging rekening heeft gehouden (‘een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds 
bij het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij raadsbesluit rekening is 
gehouden’). 
 
Het overdragen van ruimere deelbevoegdheden (bijvoorbeeld voor alle doorwerkingen van 
rijksregelgeving) leidt er toe dat de raad voor die onderdelen alleen nog 
wijzigingsbevoegdheid is door integrale vaststelling van een nieuwe verordening (onder 
intrekking van de oude verordening inclusief delegatiebesluit). 
 
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders 
 
Aan het college van burgemeester en wethouders komt een beperkt aantal bevoegdheden 
op het gebied van de belastingheffing en –invordering toe. Die nadere regels zijn van belang 
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voor de heffing en de invordering. In verband met het bepaalde in artikel 217 van de 
Gemeentewet,  is daarom in alle verordeningen een bepaling opgenomen dat het college 
van burgemeester en wethouders nadere regels kan geven met betrekking tot de belasting. 
Hierin zijn regels gesteld over: 
 

1. de verplichting te verzoeken om uitreiking van een aangiftebiljet;het gebruik van 
een nachtverblijfregister voor de toeristenbelasting; 

2. de mogelijkheid een voorlopige aanslag op te leggen; 
3. het berekenen van invorderingsrente. 

 
Artikel 12 Overgangsrecht 
 
Als een verordening wordt gewijzigd of een vervangende verordening wordt vastgesteld, 
verdient het aanbeveling eerbiedigende werking aan de oude verordening te geven. Dit 
houdt in dat de verordening die wordt ingetrokken, van toepassing blijft op de belastbare 
feiten die zich vóór de datum van ingang van de heffing van de nieuwe verordening hebben 
voorgedaan. Voor die belastbare feiten blijft heffing dus mogelijk op basis van de oude 
verordening, ook al is die verordening ingetrokken. De opgenomen zinsnede ‘laatstelijk 
gewijzigd bij raadsbesluit van <datum>’ moet worden opgenomen als het vaststellen van een 
‘basis’ belastingverordening is gevolgd door wijzigingsverordeningen. In dat geval moet 
worden verwezen naar de laatst vastgestelde wijziging. In de gevallen dat de bevoegdheid 
tot het vaststellen van de belastingverordening of de wijziging daarvan op grond van artikel 
156, tweede lid, aanhef en onderdeel h, van de Gemeentewet  is overgedragen aan het 
college van burgemeester en wethouders, dient het woord ‘raadsbesluit’ te worden 
vervangen door ‘besluit van het college van burgemeester en wethouders’. 
 
Bij sommige rechten (denk aan lijkbezorgingsrechten, leges en brandweerrechten) is een 
overgangsbepaling opgenomen, die erin voorziet dat heffing in de periode tussen de datum 
van ingang van de heffing en de (latere) datum van inwerkingtreding zowel volgens de oude 
als volgens de nieuwe verordening mogelijk is. Met betrekking tot belastbare feiten die zich 
in de hiervoor genoemde tussenperiode voordoen, kan de gemeente kiezen of onmiddellijk 
wordt geheven (met toepassing van het oude tarief) of dat wordt gewacht met het heffen tot 
de verordening in werking is getreden (en het nieuwe tarief kan worden toegepast). 
 
Artikel 13 Inwerkingtreding 
 
Eerste lid (inwerkingtreding) 
 
Op grond van artikel 139 van de Gemeentewet  moeten gemeenten de besluiten tot het 
vaststellen, wijzigen of intrekken van belastingverordeningen bekend maken. Het niet 
voldoen aan de bekendmakingsplicht leidt tot onverbindendheid van de belastingverordening 
(HR 31 maart 1993, nr. 28.034, BNB 1993/182, Belastingblad 1993, blz. 274; Hoge Raad 10 
augustus 1998, nr. 33.632, LJN: AA2624). Een belastingverordening treedt dus pas in 
werking na haar bekendmaking (afgezien van terugwerkende kracht in bijzondere gevallen). 
Voor de gevallen dat de verordening onverhoopt niet zelf in haar inwerkingtreding voorziet, 
biedt artikel 142 Gemeentewet  een vangnet: de inwerkingtreding is dan de achtste dag na 
die van de bekendmaking. 
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Zeker als een belasting wordt ingevoerd is een reële termijn tussen bekendmaking en 
inwerkingtreding van de belastingverordening noodzakelijk om een goede uitvoering daarvan 
mogelijk te maken. De datum van inwerkingtreding moet zodanig worden vastgesteld, dat 
niet alleen de heffings- en invorderingsambtenaar de nodige voorbereidingshandelingen 
kunnen treffen, maar ook de toekomstige belastingplichtigen de gelegenheid hebben om 
tijdig kennis te nemen van de nieuwe verordening. 
 
Bekendmaking 
 
Bekendmaking geschiedt door plaatsing van de integrale tekst van het besluit tot vaststelling 
of wijziging van de belastingverordening in het gemeenteblad of als een gemeenteblad 
ontbreekt (sinds 1 januari 2010) door terinzagelegging gedurende twaalf weken op de 
gemeentesecretarie of een andere door het college bepaalde plaats. Van die 
terinzagelegging moet mededeling worden gedaan in een plaatselijk verschijnend dag-, 
nieuws- of huis-aan-huisblad (artikel 139, tweede lid, Gemeentewet  ). Met deze bepaling 
heeft de wetgever de jurisprudentie van de Hoge Raad over de bekendmaking van 
belastingverordeningen gecodificeerd. Zie: 
 

1. Hoge Raad 24 december 1997, nrs. 31643 (Albrandswaard), 32325 (Velsen) en 
32569, Belastingblad 1998, blz. 146, 148 en 320: de gemeente moet aan de 
burger, in bijvoorbeeld een huis-aan-huisblad, meedelen dat de tekst van een 
bepaald besluit tot vaststelling of wijziging van de belastingverordening 
verkrijgbaar is en (kosteloos) ter inzage ligt bij de gemeente; 

2. Hoge Raad 28 maart 2001, nr. 35954, LJN:AB0763, Belastingblad 2001, blz. 467, 
en nr. 35949, LJN:AR5974 (Alkmaar): deze wijze van mededeling/publicatie in 
bijv. een huis-aan-huisblad geldt niet als de tekst van de belastingverordening in 
het gemeenteblad is opgenomen. Naar de bedoeling van de wetgever is met 
opneming van de integrale tekst van verordeningen en besluiten in het 
gemeenteblad voldaan aan het vereiste van bekendmaking in een externe, met 
het Staatsblad of Provincieblad vergelijkbare publicatie, hoewel daarnaast 
bekendmaking via andere media onder omstandigheden door de wetgever 
wenselijk werd geacht. 
 

De enige eisen die voor een gemeenteblad gelden, zijn een register en een nummering voor 
de overzichtelijkheid. Gemeentebesturen zijn voor het overige volledig vrij in de wijze waarop 
zij het gemeenteblad vormgeven en uitvoeren en in de frequentie van de verschijning ervan. 
De editie van het gemeenteblad waarin de verordening is geplaatst, moet algemeen 
verkrijgbaar zijn, dat wil zeggen in het algemeen voor het nemen van inzage en het 
verkrijgen van een exemplaar of een afschrift voor de burgers beschikbaar zijn. Dit behoeft 
niet kosteloos te geschieden. Legesheffing is mogelijk ter bestrijding van de kosten voor het 
maken van een afschrift. 
 
Het gemeenteblad kan ook elektronisch worden uitgegeven (artikel 139, derde lid, 
Gemeentewet  ). Vanaf een nog nader te bepalen moment moet bekendmaking plaatsvinden 
in het gemeenteblad en moet dat gemeenteblad elektronisch op een algemeen toegankelijke 
wijze worden uitgegeven (Wet elektronische bekendmaking, Stb. 2008, 551). De Wet 
elektronische bekendmaking geeft niet alleen de mogelijkheid om regelgeving elektronisch 
bekend te maken, maar zij legt ook de verplichting op om doorlopende (‘geconsolideerde’) 
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teksten van verordeningen en keuren op het internet beschikbaar te stellen (nieuw artikel 
140 Gemeentewet  ). Door de beschikbaarstelling van doorlopende teksten van regelgeving 
krijgt de burger niet alleen toegang tot de bekendmaking van nieuwe regels, maar ook tot 
een volledig overzicht van alle op enig moment geldende voorschriften. Er is wat dat betreft 
een belangrijk onderscheid tussen bekendmaking (als voorwaarde voor inwerkingtreding) en 
andere vormen van kennisgeving, waaronder het beschikbaar houden van geconsolideerde 
teksten, die niet van belang zijn voor de inwerkingtreding, maar wel voor de verspreiding en 
de toegankelijkheid van de betrokken teksten. De Regeling elektronische bekendmaking en 
beschikbaarstelling regelgeving decentrale overheden verplicht provincies, gemeenten en 
waterschappen de geconsolideerde teksten op internet beschikbaar te stellen 
overeenkomstig het Internetpublicatiemodel Decentrale Regelgeving. Dit betekent onder 
meer dat geconsolideerde regelingen ter beschikking worden gesteld aan de door het 
ministerie van BZK in het leven geroepen Centrale Voorziening voor Decentrale Regelgeving 
(CVDR). 
 
 Op grond van artikel 142 van de Gemeentewet  treedt het bekend gemaakte besluit in 
werking met ingang van de achtste dag na de dag van de bekendmaking, tenzij in de 
verordening een ander tijdstip is aangegeven (vroeger of later). De datum van 
inwerkingtreding van een belastingverordening mag echter niet liggen voor de vaststelling én 
bekendmaking ervan. 
 
Het feit dat de belastingverordening pas in werking treedt na bekendmaking, houdt slechts in 
dat de gemeente vóór dat tijdstip geen belastingaanslagen kan opleggen. De aanslagen 
kunnen echter wel betrekking hebben op de periode vanaf de datum van ingang van de 
heffing.  
  
Tweede lid (datum ingang heffing) 
 
In het tweede lid is de datum van ingang van de heffing opgenomen. Artikel 217 van de 
Gemeentewet  bepaalt dat een belastingverordening een datum van ingang van de heffing 
moet vermelden. De datum van ingang van de heffing geeft aan vanaf welke datum de in de 
belastingverordening genoemde (belastbare) feiten in de heffing worden betrokken. Ook bij 
het wijzigen van een verordening is het nodig om voor de wijzigingsverordening te bepalen 
vanaf welk moment de (gewijzigde) heffing wordt toegepast. 
 
Het derde lid is komen te vervallen door gewijzigde regelgeving. 
 
Artikel 14 Citeertitel 
 
Een citeertitel vereenvoudigt de verwijzing naar een bepaalde verordening.  
 
Ondertekening  
 
Alle stukken die van de raad uitgaan, worden ondertekend door de burgemeester (in zijn 
hoedanigheid van voorzitter) en medeondertekend door de griffier (artikel 32a Gemeentewet  
). Bij verhindering of ontstentenis van de burgemeester worden de stukken ondertekend door 
degene die de burgemeester als voorzitter van de raad vervangt (het langst zittende raadslid; 
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artikel 32a  jo. 77 Gemeentewet  ). Aan het slot van het besluit tot vaststelling van de 
belastingverordening is daarom als ondertekenaars ‘de voorzitter’ en ‘de griffier’ genoemd. 
 
Ten overvloede wordt nog opgemerkt dat de stukken die van het college uitgaan worden 
ondertekend door de burgemeester en medeondertekend door de secretaris (artikel 59a, 
eerste lid, Gemeentewet). 
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Titel 1 
 

Algemene dienstverlening 
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Hoofdstuk 1  Burgerlijke stand 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Burgerlijk Wetboek 
Wet rechten burgerlijke stand 
Legesbesluit akten burgerlijke stand 
 
Juridische achtergrond 

In artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand is geregeld dat gemeenten gelegenheid 
moeten geven tot een kosteloze huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of 
omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk. De ambtenaar van de 
burgerlijke stand bepaalt de daarvoor bestemde dagen en uren. Sinds 1 maart 2009 is het 
niet meer mogelijk een huwelijk om te zetten in een geregistreerd partnerschap (Wet 
bevordering voortgezet ouderschap en zorgvuldige scheiding; Stb. 2008, 500). 

Voor het kosteloos voltrekken van een huwelijk, registreren van een partnerschap of 
omzetten van een geregistreerd partnerschap is het voldoende hiervoor gelegenheid wordt 
gegeven op het gemeentehuis. Er bestaat geen wettelijke verplichting tot het kosteloos 
voltrekken van een huwelijk, registreren van een partnerschap of omzetten van een 
geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis als bedoeld in de onderdelen 1.1.3 of 1.1.4 
van de tarieventabel. 

Artikel 5, tweede lid, van de Wet rechten burgerlijke stand schept de mogelijkheid leges te 
heffen voor het voltrekken van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting 
van een partnerschap op andere dagen en uren dan waarop is bepaald dat dit kosteloos kan 
(zie Kosteloze voltrekking huwelijk, registratie partnerschap en omzetting). 

De onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 van de tarieventabel hebben dus betrekking op de huwelijken 
of registraties van partnerschappen, onderscheidenlijk omzettingen van partnerschappen die 
niet kosteloos geschieden. Daarbij is de mogelijkheid geboden de hoogte van de te heffen 
leges afhankelijk te stellen van de dag en het uur waarop het huwelijk of de registratie van 
het partnerschap wordt voltrokken of de omzetting van het geregistreerd partnerschap 
plaatsvindt. Ook andere vormen van differentiatie zijn denkbaar. Daarbij valt te denken aan 
het al of niet uitleggen van een loper, het gebruik maken van een grote of van een kleine 
zaal etc. 

Vanaf de inwerkingtreding van de Wet materiële belastingbepalingen (1 januari 1995) zijn 
tariefdifferentiaties anders dan op grond van de mate van dienstverlening mogelijk. In de 
memorie van toelichting van die wet wordt als voorbeeld gegeven het hanteren van een 
hoger tarief voor huwelijksvoltrekkingen van niet-ingezetenen van een gemeente, om te 
voorkomen dat het gemeentehuis wordt overstroomd met trouwlustigen die geen binding met 
de gemeente hebben. 
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In afwijking van andere bepalingen in de tarieventabel is in de onderdelen 1.1.1 en 1.1.2 niet 
gekozen voor de omschrijving van het belastbare feit als ‘het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het sluiten van een huwelijk’. Reden hiervan is het volgende. Artikel 1 van de 
Wet rechten burgerlijke stand staat uitsluitend legesheffing toe in de gevallen waarin de wet 
voorziet. Artikel 5, tweede lid, bepaalt vervolgens dat legesheffing gerechtvaardigd is voor 
een ‘huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een 
geregistreerd partnerschap’. Daarom is in de tarieventabel het belastbare feit het voltrekken 
van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk. Dit laat onverlet dat bij het vaststellen van de tarieven de 
kosten van voorbereidende werkzaamheden in aanmerking genomen kunnen worden. 

Niet is in de tabel opgenomen een afzonderlijke regeling voor de gevallen waarin de 
huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap of omzetting van een partnerschap in 
een huwelijk niet in het gemeentehuis maar in een andere ruimte plaatsvindt, anders dan op 
grond van artikel 64 van het Burgerlijk wetboek (zie daarvoor onderdelen 1.1.3 en 1.1.4). 

Daarbij valt bijvoorbeeld te denken aan het voltrekken van een huwelijk, de registratie van 
een partnerschap of omzetting van een geregistreerd partnerschap in ‘t Oude Raadhuisje of 
de Slotkapel. Daarvoor kan in de verordening uiteraard wel een afzonderlijke bepaling 
opgenomen worden, waarbij wederom een differentiatie naar dagen en uren mogelijk is, 
indien de dienstverlening op die dagen en uren anders is. 

De kosten die verband houden met het opstellen van een omzettingsakte kunnen op grond 
van het Besluit rechten burgerlijke stand niet in rekening worden gebracht bij de aanvragers. 
Indien aanvragers de omzetting willen laten geschieden door middel van een ceremonie 
(gelijk te stellen met een huwelijksvoltrekking) is het wel mogelijk om de kosten van gebruik 
van de zaal e.d. in rekening te brengen. Bij de tariefstelling kan dezelfde differentiatie worden 
toegepast als bij het sluiten van een huwelijk of registreren van een partnerschap is gebeurd. 

De onderdelen 1.1.3 en 1.1.4 hebben betrekking op huwelijken of registraties van 
partnerschappen, onderscheidenlijk omzettingen van geregistreerde partnerschappen die 
ingevolge artikel 64 van het Burgerlijk wetboek niet plaatsvinden op het gemeentehuis maar 
in een bijzonder huis. Artikel 64 ziet op de gevallen dat een der partijen uit hoofde van een 
behoorlijk bewezen wettig beletsel verhinderd wordt zich naar het gemeentehuis te begeven.   

In onderdeel 1.1.5 van de tarieventabel is een tarief opgenomen voor het verstrekken van 
een trouwboekje of partnerschapboekje, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen een 
trouw- of partnerschapboekje in een normale uitvoering en in een luxe uitvoering. De leges 
genoemd in onderdeel 1.1.5 kunnen worden geheven naast de leges die ingevolge 
onderdeel 1.1.1 t/m 1.1.4 geheven worden. 

Ook in het geval van een kosteloos huwelijk of registreren van een partnerschap is 
legesheffing voor het verstrekken van een trouw- of partnerschapboekje toegestaan. Het 
betreft hier een dienst van de gemeente die wordt verleend naast het voltrekken van het 
huwelijk of de registratie van een partnerschap zelf. Een verplichting tot het verstrekken van 
een trouw- of partnerschapboekje bestaat immers niet. 
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In de onderdelen 1.1.6 en 1.1.7 zijn tarieven opgenomen voor het verstrekken van lijsten 
waarop zijn vermeld degenen die in een bepaalde periode zijn geboren, overleden, gehuwd 
of in ondertrouw zijn gegaan. Het verstrekken van dergelijke lijsten en ook het in onderdeel 
1.1.8 opgenomen tarief voor het doen van naspeuringen is geen verrichting van de 
ambtenaar van de burgerlijke stand. Opneming van deze tarieven in dit hoofdstuk ligt echter 
voor de hand, gezien de nauwe samenhang ervan met de registers van de burgerlijke stand. 
De gemeenten zijn niet verplicht dergelijke lijsten te verstrekken. 

De Wet bescherming persoonsgegevens (Stb. 2000, 302) verzet zich niet tegen het 
verstrekken van de hiervoor genoemde lijsten nu het gaat om openbare gegevens. Wel is in 
de bepaling over het tarief voor lijsten van geborenen en overledenen vermeld dat in die 
lijsten uitsluitend zijn opgenomen de geborenen en overledenen waarvoor toestemming is 
verleend voor opneming in de lijsten door de gerechtigden. De lijsten bevatten dus niet alle 
geborenen en overledenen. Deze redactie is ook gevolgd voor lijsten van getrouwde en 
ondergetrouwde paren. Het blijft echter een keuze van gemeenten om te bepalen onder 
welke voorwaarden gegevens in lijsten zullen worden opgenomen. 

In onderdeel 1.1.8 is een tarief opgenomen voor het op verzoek doen van naspeuringen in 
de registers van de burgerlijke stand. Gekozen is voor een tariefstelling per daaraan besteed 
kwartier. 

De mogelijkheden tot het heffen van leges voor verrichtingen van ambtenaren van de 
burgerlijke stand zijn geregeld in de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879, 72). Artikel 1 
van deze wet luidt: 

’Geene gelden mogen worden geheven ter zake van het opmaken van akten of andere 
verrigtingen van den ambtenaar van den burgerlijken stand, behalve in de gevallen en op de 
wijze bij of krachtens deze wet voorzien.’ 

In artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand is geregeld voor welke verrichtingen leges 
geheven kunnen worden. De hoogte van die leges is vastgesteld in het Legesbesluit akten 
burgerlijke stand (Stb. 1969, 36). De daarin genoemde bedragen worden jaarlijks 
geïndexeerd. Veel gemeenten heffen de hiervoor genoemde leges rechtstreeks op basis van 
het Legesbesluit. Het is zinvol hiervoor bepalingen op te nemen in de legesverordening. De 
wettelijke bepalingen verschaffen namelijk geen duidelijkheid over de vraag of, indien 
rechtstreeks op basis van het Legesbesluit wordt geheven, de Invorderingswet 1990 en de 
AWR van toepassing zijn. Nadeel van het opnemen van de tarieven in de legesverordening 
is dat de legesverordening aangepast moet worden zodra de tarieven in het Legesbesluit 
wijzigen, wat dus elk jaar gebeurt door indexering van de tarieven. De bedragen worden 
jaarlijks door de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vóór 1 september in 
de Staatscourant bekendgemaakt. 

Om een jaarlijkse aanpassing van de legesverordening te voorkomen is in onderdeel 1.1.9 
bepaald dat de tarieven gelden die zijn opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke 
stand. Hieronder valt bijvoorbeeld de attestatie de vita op grond van internationale 
overeenkomst 1998. Artikel 2 van het Legesbesluit bepaalt dat afschriften van of uittreksels 
uit huwelijksakten en akten voor omzetting van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk ten behoeve van het kerkelijk huwelijk, kosteloos worden uitgegeven, mits van de 
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bestemming uit het stuk zelf blijkt en zij aldus tot geen ander doel kunnen worden gebruikt. 
Artikel 2 bepaalt ook wie vrijgesteld zijn van het betalen van deze leges. Het gaat daarbij om 
hen die financieel onvermogend zijn en om ambtenaren, besturen en instellingen die in het 
openbaar belang bepaalde afschriften vragen. 

Tarieventabel leges 2013 
 
1.1.1  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of 

registratie van een partnerschap op: 
  

1.1.1.1  maandag en woensdag van 9.00 tot 9.15 uur in het gemeentehuis   
 

1.1.1.2 overige dagen met in achtneming van 1.1.1.1   
  

1.1.1.2.1 Indien het voorgenomen huwelijk wordt geannuleerd onder een 
verschoonbare reden, worden de leges als onder 1.1.1.2 
gerestitueerd. 
  

1.1.1.2.2 Het tarief bedraagt voor het, op verzoek, benoemen van een 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

 
 
 

1.1.1.2.3 Het tarief bedraagt voor het optreden van een ambtenaar als 
getuige bij een huwelijk of registratie van een partnerschap op het 
gemeentehuis 

 
 

   
1.1.2  Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd 

partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt 
van: 
 

 
 

1.1.2.1  een aangewezen trouwlocatie  
 

1.1.2.2  het gemeentehuis   
 

1.1.3  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of 
registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op grond van 
artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek 

  
 
 
 

1.1.4  Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond van 
artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek 

 
 
 
 

1.1.5  Het tarief bedraagt voor: 
  

1.1.5.1  het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje met 
een plastic omslag 

  
 
 

1.1.5.2  het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje met 
een leren omslag   

   
1.1.5.3 het later bijschrijven van kind of kinderen  
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1.1.5.3.1 De tarieven onder 1.1.5.1, 1.1.5.2 en 1.1.5.3 worden verhoogd 

indien de tekst kalligrafisch is aangebracht met 
 
 
 

1.1.6  Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers 
van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 

 
 
  

1.1.7  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.  

   
1.1.8 Elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a 

van Boek 1, Burgerlijk Wetboek.  
   
1.1.9 Tot het verkrijgen van een attestatie de vita op grond van de 

internationale overeenkomst 1998.  
   
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 3 Burgerlijke Stand Hfd. 1 Burgerlijke Stand 

3.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot 
voltrekking van een huwelijk of registratie van 
een partnerschap; 

1.1.1 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk 
of registratie van een partnerschap op: 

3.1.1 met in achtneming van hetgeen is vermeld in 
3.1.2.  

 Vervallen 

3.1.2. maandag en woensdag van 09.00 tot 9.15 uur 
in het gemeentehuis 

1.1.1.1 maandag en woensdag van 9.00 tot 9.15 uur in het 
gemeentehuis 

 Nieuw 1.1.1.2 overige dagen met in achtneming van 1.1.1.1 

3.1.3. Indien het voorgenomen huwelijk wordt 
geannuleerd onder een verschoonbare reden, 
worden de huwelijksleges gerestitueerd 

1.1.1.2.1 Indien het voorgenomen huwelijk wordt geannuleerd 
onder een verschoonbare reden, worden de leges als 
onder 1.1.1.2 gerestitueerd 

 Nieuw 1.1.2 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een 
geregistreerd partnerschap in een huwelijk indien 
daarbij gebruik gemaakt wordt van: 

3.2. Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten 
van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk in een daartoe aangewezen 
trouwlocatie 

1.1.2.1 een aangewezen trouwlocatie 

3.2.1. Het tarief bedraagt ter zake van het omzetten 
van een geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk op het gemeentehuis  

1.1.2.2 het gemeentehuis 

3.3. Het tarief bedraagt ter zake van het 
verstrekken van een trouwboekje of 
partnerschapsboekje met: 

1.1.5 Het tarief bedraagt voor: 

3.3.1. leren omslag 1.1.5.2 het verstrekken van een trouwboekje of 
partnerschapboekje met leren omslag 

3.3.2. plastic omslag 1.1.5.1 het verstrekken van een trouwboekje of 
partnerschapboekje met plastic omslag 
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3.4. Het tarief bedraagt ter zake van het 

verstrekken van een duplicaat trouwboekje of 
partnerschapsboekje met: 

 Vervallen 

3.4.1. leren omslag  Vervallen 

3.4.2. plastic omslag  Vervallen 

3.5.3. De tarieven als bedoeld onder 3.4.1. en 3.4.2. 
worden verhoogd indien de tekst kalligrafisch 
is aangebracht met: 

1.1.5.3.1 De tarieven onder 1.1.5.1, 1.1.5.2 en 1.1.5.3 worden 
verhoogd indien de tekst kalligrafisch is aangebracht 
met 

3.5.4. indien later kind of kinderen worden 
bijgeschreven 

1.1.5.3 het later bijschrijven van kind of kinderen 

3.5.5. Het tarief bedraagt ter zake van het optreden 
van een ambtenaar als getuige bij een 
huwelijk of registratie van een partnerschap 
op het gemeentehuis 

1.1.1.2.3 Het tarief bedraagt voor het optreden van een 
ambtenaar als getuige bij een huwelijk of registratie van 
een partnerschap op het gemeentehuis 

3.6. Tot het verkrijgen van een attestatie de vita 
op grond van de internationale overeenkomst 
1998 

1.1.9 Tot het verkrijgen van een attestatie de vita op grond 
van de internationale overeenkomst 1998. 

3.8. Het tarief bedraagt ter zake van het doen van 
nasporingen in de registers van de Burgerlijke 
Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 

1.1.6 Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in 
de registers van de burgerlijke stand, voor ieder 
daaraan besteed kwartier 

3.9. Ter zake van het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verstrekken van een 
afschrift c.q.uittreksel van de Burgerlijke 
Stand als bedoeld in artikel 2 eerste lid, sub 
a, b, en d van de Wet rechten burgerlijke 
stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen 
in het Legesbesluit akten burgerlijke stand 
(Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is 
vervangen of gewijzigd. 

1.1.7 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. 

3.9.1. Ter zake van het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verstrekken van een 
verklaring van huwelijksbevoegdheid als 
bedoeld in artikel 2 eerste lid sub c van de 
Wet rechten burgerlijke stand geldt het tarief 
zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit 
akten burgerlijke stand of zoals dit Besluit 
laatstelijk is vervangen of gewijzigd. 

1.1.8 Elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld 
in artikel 49a van Boek 1, Burgerlijk Wetboek. 

3.9.2. Ter zake van het, op verzoek, benoemen van 
een buitengewoon ambtenaar van de 
burgerlijke stand    

1.1.1.2.2 Het tarief bedraagt voor het, op verzoek, benoemen 
van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke 
stand    

 Nieuw 1.1.3 Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk 
of registratie van een partnerschap in een bijzonder 
huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk 
Wetboek 

 Nieuw 1.1.4 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een 
geregistreerd partnerschap in een huwelijk in een 
bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het 
Burgerlijk Wetboek 

 
Onderbouwing tarieven 
 
Algemeen 
 
Een overzicht van de aantallen specifieke handelingen zijn gebaseerd op het 
burgerjaarverslag 2011. 
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Artikel  
verordening leges 
2013 

Algemeen Aantallen 

 Bezoekers aan balie Publieksdiensten 25.742 
 Telefonisch contact 36.909 
 Meldingen (handhaving) openbare ruimte 1.474 
 Burgerlijke stand  
 Geboorten  19 
 Erkenningen  92 
 Naamskeuze 1 
 Aangiften (ondertrouw) van huwelijken 79 
1.1.1.1 en 1.1.1.2 Huwelijksvoltrekkingen 172 
 Echtscheidingen 64 
 Aangifte geregistreerde partnerschappen 20 
 Geregistreerde partnerschappen 20 
1.1.2.1 en 1.1.2.2 Partnerschap omgezet in een huwelijk 1 
 Beëindiging geregistreerde partnerschappen 2 
 Overlijden 272 

 
1.1.1.2 
 
Het voltrekken van het huwelijk betreft de inzet van de ambtenaar van de burgerlijke stand, 
de informatieverstrekking, de intake van de aanvraag, de toets der ontvankelijkheid, de 
beoordeling van de aanvraag en het opstellen van het besluit. Het rekentarief van de afdeling 
bedraagt € 79,81 per uur. Meegerekend de voorbereiding, het interview etc. bedraagt de 
tijdsbesteding 240 minuten. Dit is inclusief de uit het tijdschrijven verkregen voorbereidende 
handelingen á 45 minuten. Dit maakt een tarief van € 319,24.  
 
1.1.1.2.2 
 
Het gaat hier om een formeel juridische handeling die het mogelijk maakt een derde  voor 
het moment tot ambtenaar van de burgerlijke stand te benoemen. Uit het tijdschrijven blijkt 
dat hier circa 20 minuten mee zijn gemoeid. Het tarief wordt hiermee gesteld op € 26,60. 
  
1.1.1.2.3 
 
Het tarief is afhankelijk van de tijdsduur die de ceremonie in beslag neemt. Bij een 
baliehuwelijk wijst de praktijk uit dat dit gemiddeld een half uur duurt. Een dwarsdoorsnede 
van deze situaties ziet op een tijdsduur van 60 minuten. Het tarief wordt daarmee € 79,81. 
 
1.1.2.1 
 
Hier voor geldt dezelfde onderbouwing en hetzelfde tarief als onder 1.1.1.2 zijnde € 319,24, 
plus een opslag van € 50 (€ 79,81 maal 40 minuten) nu dit elke willekeurige locatie anders 
dan het gemeentehuis kan zijn en meerkosten (aanwijzingsbesluit opstellen) met zich mee 
kan brengen. Hiermee wordt het tarief € 369,24. 
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1.1.2.2 
 
Hiervoor geldt dezelfde onderbouwing en hetzelfde tarief als onder 1.1.1.2 zijnde € 319,24.  
 
1.1.3 
 
Voor zowel 1.1.3 en 1.1.4 geldt dat het om een bijzondere situatie gaat die buiten de macht 
van de partners ligt. Deze bijzondere situaties nemen meer werk in beslag. Bij een 
tijdsbesteding van 260 minuten komt het tarief hiermee op € 345,84. Overigens is opgemerkt 
dat de gemeente Bergen deze bepaling niet kende en deze dus nieuw is opgenomen. 
 
1.1.4 
 
Idem als onder 1.1.3 
 
1.1.5.1 
 
Het tijdschrijven toont een gemiddelde tijdsbesteding aan van 26 minuten, zijnde € 34,58. De 
inkoopprijs van het plastic trouwboekje zelf is € 6,80. 
 
1.1.5.2 
 
Idem als onder 1.1.5.1 waarbij de inkoopprijs van het lederen trouwboekje € 22,65 bedraagt.  
 
1.1.5.3 
 
Het laten bijschrijven van een kind is een bedrag dat de gemeente in rekening wordt 
gebracht door de kaligraaf. Die berekent daarvoor € 2,75. De eigen tijdsbesteding die vanuit 
het tijdschrijven blijkt is 20 minuten. Dit maakt tezamen een tarief van € 29,35. 
 
1.1.5.3.1 
 
Het kalligraferen wordt door een professionele derde partij voor de gemeente Bergen 
uitgevoerd. Er vindt dus een directe doorbelasting plaats. Het tarief wat de kalligraaf de 
gemeente in rekening brengt is € 10,55. De eigen tijdsbesteding die vanuit het tijdschrijven 
blijkt is 20 minuten. Dit maakt tezamen een tarief van €  37,15. 
  
1.1.6 
 
Het tarief hiervoor is het standaard rekentarief van de afdeling ad € 79,81 gedeeld door 4 
zijnde € 19,95.   
 
1.1.7, 1.1.8 en 1.1.9 
 
Dit is een rijkslege dat is vastgesteld door de rijksoverheid. 
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Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

3.1.1. € 374,50   1.1.1.2 € 319,00 

3.9.2. € 35,00 1.1.1.2.2 € 27,00   

3.5.5. € 14,30 1.1.1.2.3 € 80,00  

3.2. € 374,50   1.1.2.1 € 369,00  

3.2.1.  € 79,60   1.1.2.2 € 319,00  

  Nieuw  1.1.3 € 345,00 

 Nieuw 1.1.4 € 239,00  

3.3.2. € 11,40 1.1.5.1 € 41,00  

3.3.1. € 46,80 1.1.5.2 € 57,00   

3.5.4. € 6,20  1.1.5.3 € 29,00   

3.5.3. € 20,80   1.1.5.3.1 € 37,00  

3.8. € 8,70 1.1.6 € 20,00  
3.9. € 11,80 1.1.7 € 12.10 

3.9.1. € 21,20 1.1.8 € 21,70 

3.6. € 11,80 1.1.9 € 12,10 

 

  

38 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 

Hoofdstuk 2  Reisdocumenten 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Paspoortwet 
Besluit paspoortgelden 
 
Juridische achtergrond 

Op grond van de Paspoortwet (Stb. 1991, 498), laatstelijk gewijzigd bij Rijkswet van 28 juni 
2009, Stb. 252, is vastgesteld het Besluit paspoortgelden. In het Besluit paspoortgelden zijn 
maxima gesteld aan de leges die gemeenten kunnen heffen voor alle reisdocumenten. 
Gemeenten kunnen ook minder dan de maximumtarieven van de leges berekenen. Een 
verhoging van de maximumleges door gemeenten is echter niet toegestaan. Aangezien 
gemeenten verplicht zijn voor geleverde reisdocumenten en voor spoedleveringen de 
vastgestelde bedragen aan het Rijk af te dragen, gaat een verlaging van de gemeentelijke 
leges vanzelfsprekend ten koste van de hoogte van het gemeentelijk deel in de leges. De 
maximumtarieven worden jaarlijks geïndexeerd. 

In hoofdstuk 2 zijn met uitzondering van 1.2.5 de tarieven opgenomen voor het verstrekken 
van reisdocumenten waarvoor het rijk aan de gemeente kosten in rekening brengt. 

De sinds 1 januari 2006 geldende (wettelijke) vrijstelling van de leges voor een Nederlandse 
identiteitskaart voor een persoon die binnen acht weken 14 jaar wordt of al 14 jaar is, is met 
ingang van 1 januari 2010 vervallen (artikel 2, vijfde lid, en artikel 6, derde lid, van het Besluit 
paspoortgelden vervallen). Vanaf 1 januari 2010 geldt voor kinderen tot en met 13 jaar voor 
de Nederlandse identiteitskaart (NIK) een verlaagd tarief (jeugdtarief; onderdeel 1.2.1.7). Op 
de maandelijkse factuur voor de gemeenten zal dit als volgt worden verrekend. De gemeente 
ontvangt per document het verschil tussen de maximumleges en het maximum 
gemeentelijke deel van de leges van het Agentschap BPR. Voor deze documenten worden 
door het Agentschap BPR geen rijkskosten bij de gemeente in rekening gebracht. De korting 
ten opzichte van de ‘normale’ NIK komt dus volledig ten laste van het rijk. 

In verband met Europese regelgeving is vanaf 26 juni 2012 de mogelijkheid om kinderen in 
de paspoorten van de ouder(s) of voogd bij te schrijven vervallen. De geldigheid van alle 
bijschrijvingen en kinderstickers vervalt per 26 juni 2012. Dit heeft geen gevolgen voor de 
geldigheid van het paspoort van de ouder(s) of voogd waarin ze staan bijgeschreven. 

Tarieventabel leges 2013 

1.2.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 
  

1.2.1.1  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument 
voor vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen 
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1.2.1.2  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal 

bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 
1.2.1.1 (zakenpaspoort) 

 
 
 
 

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

 
 
 
 

1.2.1.4  tot het aanbrengen van een wijziging in een reisdocument als 
bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 

 
 
 

1.2.1.5 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan 
personen in de leeftijd tot en met dertien jaar  

 
 
 

1.2.1.6  tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan 
personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder 

 
 
 

1.2.1.7 tot het afgeven van een reisdocument, indien aan de aanvrager 
reeds een reisdocument werd verstrekt, welk document bij de 
aanvraag – anders dan door overmacht – niet compleet kan 
worden overlegd, wordt de verschuldigde leges verhoogd met  

   
1.2.2  De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 

alsmede in 1.2.1.5 en 1.2.1.6 worden bij een spoedlevering 
vermeerderd met een bedrag van 

 
 
 

   
1.2.3  Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde 

spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 
1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of meer kinderen als 
bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument berekend.  

 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 9 Reisdocumenten Hfd. 2 Reisdocumenten 
9.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in 

behandeling nemen van een aanvraag:  
1.2.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 

een aanvraag: 

9.1.1. tot het verstrekken van een nationaal 
paspoort, een reisdocument voor 
vluchtelingen of een reisdocument voor 
vreemdelingen 

1.2.1.1  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een 
reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument 
voor vreemdelingen 

9.1.2. tot het verstrekken van een nationaal 
paspoort, een groter aantal bladzijden 
bevattende dan een nationaal paspoort als 
bedoeld in 9.1.1. (zakenpaspoort) 

1.2.1.2  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een 
groter aantal bladzijden bevattende dan een nationaal 
paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) 

9.1.3. tot het verstrekken van een reisdocument ten 
behoeve van een persoon die op grond van 
de Wet betreffende de positie van Molukkers 
van 9 september 1976 (Stb. 468) als 
Nederlander wordt behandeld 

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

9.1.4. tot het bijschrijven van een kind in een 
reisdocument als bedoeld in 9.1.1., 9.1.2. en 
9.1.3. direct bij de aanvraag van dit nieuwe 
reisdocument  

Vervallen 

9.1.5. tot het bijschrijven van een kind middels een 
bijschrijvingsticker in een reeds uitgegeven 
reisdocument als bedoeld in 9.1.1., 9.1.2. en 
9.1.3.   

Vervallen 

 Nieuw 1.2.1.4  tot het aanbrengen van een wijziging in een 
reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 

9.1.6. tot het verstrekken van een Nederlandse 
identiteitskaart aan personen in de leeftijd tot 
veertien jaar (NIK) als bedoeld in artikel 2, 
tweede lid, van de Paspoortwet 

1.2.1.5 tot het verstrekken van een Nederlandse 
identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd tot en 
met dertien jaar  

 Nieuw 1.2.1.6  tot het verstrekken van een Nederlandse 
identiteitskaart (NIK) aan personen in de leeftijd van 
veertien jaar en ouder 

9.1.6.1. tot het verstrekken van een Nederlandse 
identiteitskaart in andere gevallen dan 
bedoeld onder 9.1.6.  

Vervallen 

9.1.7. tot het afgeven van een reisdocument, indien 
aan de aanvrager reeds eerder een 
reisdocument werd verstrekt, welk document 
bij de aanvraag - anders dan door overmacht 
– niet compleet kan worden overlegd, wordt 
de verschuldigde leges verhoogd met 

1.2.1.7 tot het afgeven van een reisdocument, indien aan de 
aanvrager reeds een reisdocument werd verstrekt, welk 
document bij de aanvraag – anders dan door 
overmacht – niet compleet kan worden overlegd, wordt 
de verschuldigde leges verhoogd met 

9.2.1. de tarieven als genoemd in de onderdelen 
9.1.1., 9.1.2. en 9.1.3. alsmede in 9.1.6 
worden bij spoedlevering vermeerderd met 
een bedrag van 

1.2.2  De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en 
met 1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.5 en 1.2.1.6 worden bij 
een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 

9.2.2. het tarief als genoemd in 9.2.1. wordt bij een 
gecombineerde spoedlevering van een nieuw 
reisdocument als bedoeld in 9.1.1., 9.1.2. en 
9.1.3. en het bijschrijven van één of meer 
kinderen als bedoeld in 9.1.4. slechts één 
keer per reisdocument berekend 

1.2.3  Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een 
gecombineerde spoedlevering van een nieuw 
reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 
en het bijschrijven van één of meer kinderen als 
bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per reisdocument 
berekend. 

9.2.3. het tarief als genoemd in 9.1.5. wordt bij een 
spoedlevering vermeerderd met een bedrag 
per bijschrijvingsticker van   

Vervallen 

 
Onderbouwing 
 
Algemeen 
 
Een overzicht van de aantallen specifieke handelingen zijn gebaseerd op het 
burgerjaarverslag 2011. 
 
Artikel  
verordening leges 2013 

Algemeen Aantallen 

1.2.1 en 1.2.3 Paspoorten 3.716 
1.2.1.5 en 1.2.1.6 Nederlandse identiteitskaarten 3.878 
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Al deze tarieven betreffen rijksleges die door de rijksoverheid worden verstrekt. Alleen 
onderdeel 1.2.1.7 valt binnen de eigen bevoegdheid van de gemeente. Bij het tijdschrijven is 
gebleken dat de ambtenaar in die situatie gemiddeld 15 minuten aan tijd kwijt is. Bij het 
rekentarief van € 79,81 geeft dit een tarief van € 19,95. 
 
Tarieven 2013 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

9.1.7. € 20,80  1.2.1.7 € 20,00 
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Hoofdstuk 3  Rijbewijzen 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Wegenverkeerswet 1994 
Regeling vergoeding afdracht afgifte rijbewijzen 
Reglement Rijbewijzen 
 
Juridische achtergrond 

De bevoegdheid tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs berust bij de 
gemeente. Hiervoor kunnen leges in rekening gebracht worden. De regering heeft het 
voornemen geuit om de tarieven vanaf medio 2011 te maximeren. 

De procedure is een beetje vergelijkbaar met die voor reisdocumenten. Het rijbewijs wordt 
aangevraagd bij de gemeente en, net zoals al het geval is bij paspoort en identiteitskaart, 
centraal geproduceerd en gepersonaliseerd. De kosten bestaan uit een rijksdeel en een 
gemeentelijk deel. De rijkskosten bestaan onder andere uit: 

- de kosten voor de te vervaardigen gepersonaliseerde rijbewijzen; 
- de voor rekening van de RDW in te richten backofficecomputer bij de gemeente; 
- het beheer van de bij de RDW aanwezige registers. 

Gemeenten moeten zelf de eigen kostprijs berekenen. 

De gemeentelijke kosten bestaan onder andere uit de tijd die nodig is voor: 
 
- het innemen van de aanvraag van het rijbewijs aan het loket; 
- het scannen van het aanvraagformulier; 
- het ontvangen en inklaren van het gepersonaliseerde rijbewijs; 
- het uitreiken van het rijbewijs aan het loket. 
 
Daarnaast kunnen de indirecte kosten worden doorberekend voor zover deze kosten nog wel 
in enig verband met de behandeling van aanvragen voor een rijbewijs staan, zoals de kosten 
van: 
 
- huisvesting; 
- het beheer van het GBA; 
- de opslag en het beheer van de ingeklaarde rijbewijzen; 
- de maandelijkse controle van de fysieke voorraad; 
- het onttrekken van rijbewijzen aan de voorraad; 
- andere ondersteunende diensten. 

Het rijks- en gemeentelijk deel vormen samen het legestarief (onderdeel 1.3.1). 
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Daarnaast is een spoedlevering mogelijk. Het spoedtarief betreft alleen een rijkskostendeel. 
Daarnaast is voor een spoedlevering het normale tarief verschuldigd. Wij hebben daarom in 
onderdeel 1.3.2 het spoedtarief als verhoging op het normale tarief opgenomen. De 
gemeente moet het rijkskostendeel en in voorkomend geval het spoedtarief afdragen aan de 
Dienst Wegverkeer (RDW). Zie voor de wettelijke regeling artikel 111, vijfde lid, en artikel 
121 van de Wegenverkeerswet 1994, artikel 1 van de Regeling vergoeding afdracht afgifte 
rijbewijzen en artikel 123 van het Reglement Rijbewijzen. 

Regelgeving 
 
Wegenverkeerswet 1994, tekst geldig op 1 januari 2013 
 
(…) 
Artikel 111 
  
5.  In de gevallen waarin het rijbewijs overeenkomstig artikel 116 wordt afgegeven door 

de burgemeester dan wel de aanvraag overeenkomstig het bepaalde krachtens 
artikel 113, eerste lid, wordt ingediend bij de burgemeester, wordt het in het eerste lid 
bedoelde tarief vastgesteld bij plaatselijke verordening. In de overige gevallen worden 
het tarief en de wijze van betaling daarvan vastgesteld door de Dienst Wegverkeer.  

(…) 

Artikel 121  

1.  De gemeenten zijn ter zake van de afgifte van rijbewijzen door de burgemeester en 
de afgifte van rijbewijzen door de Dienst Wegverkeer, waarvoor de aanvraag bij de 
burgemeester is ingediend, een bij ministeriële regeling vastgestelde vergoeding aan 
de Dienst Wegverkeer verschuldigd ter zake van de kosten die verband houden met 
de productie en aflevering van rijbewijzen alsmede het attenderen van de houders 
van een rijbewijs op het verloop van de geldigheidsduur door de Dienst Wegverkeer, 
het beheer en de instandhouding van het rijbewijzenregister, het verstrekken van 
gegevens uit dat register aan de in artikel 127, eerste en tweede lid, bedoelde 
autoriteiten, het ongeldig verklaren van rijbewijzen door de Dienst Wegverkeer, de 
kosten die verband houden met de afgifte van rijbewijzen door de Dienst Wegverkeer, 
waarvoor de aanvraag bij de burgemeester is ingediend alsmede terzake van de 
kosten die verband houden met het registreren van getuigschriften als bedoeld in 
artikel 151c, eerste lid, en met de registratie van certificaten als bedoeld in artikel 
151g, vierde lid.  

2.  Bij algemene maatregel van bestuur worden regels vastgesteld met betrekking tot de 
wijze van afdracht van de vergoeding.  

(…) 
 
Reglement Rijbewijzen, tekst geldig op 1 januari 2013 
 
(…) 
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Artikel 123 

1. De Dienst Wegverkeer zendt in de eerste helft van elke kalendermaand aan de 
gemeenten een factuur voor en een opgave van de in de aan die maand 
voorafgaande maand door de burgemeesters van die gemeenten bestelde rijbewijzen 
en de bij die burgemeesters ingediende, tot de Dienst Wegverkeer gerichte 
aanvragen. 

2. De afdracht van het op grond van de in het eerste lid bedoelde factuur verschuldigde 
bedrag vindt plaats door middel van automatische verrekening bij de NV Bank 
Nederlandse Gemeenten op de eerste werkdag van de derde kalendermaand 
volgende op die waarin de betrokken factuur is verzonden. 

Regeling vergoeding afdracht afgifte rijbewijzen, tekst geldig op 1 januari 2013 

(…) 
Artikel 1 

1.  De in artikel 121, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bedoelde vergoeding 
bedraagt € 8,75. 

2.  De in artikel 121, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 bedoelde vergoeding 
bedraagt voor spoedaanvragen € 38,75. 

(…) 

Tarieventabel leges 2013 

1.3.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een 
rijbewijs 

 
 

   
1.3.2  Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering 

vermeerderd met  
   
1.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs, indien aan de 
aanvrager reeds een rijbewijs werd verstrekt, welk document bij de 
aanvraag – anders dan door overmacht – niet compleet kan 
worden overlegd, wordt de verschuldigde leges verhoogd met 

 
 
 
 
 

 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 10 Rijbewijzen Hfd. 3 Rijbewijzen 

10.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een 
rijbewijs 

1.3.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of 
omwisselen van een rijbewijs 
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10.2. tot het afgeven van een rijbewijs, indien aan 

de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd 
verstrekt, welk document bij de aanvraag 
anders dan door overmacht, niet compleet 
kan worden overlegd, worden de ter zake 
verschuldigde leges verhoogd met  

1.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs, indien 
aan de aanvrager reeds een rijbewijs werd verstrekt, 
welk document bij de aanvraag – anders dan door 
overmacht – niet compleet kan worden overlegd, wordt 
de verschuldigde leges verhoogd met 

10.3. Het tarief als genoemd in 10.1 wordt bij 
spoedlevering vermeerderd met een bedrag 
van 

1.3.2  Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een 
spoedlevering vermeerderd met 

 
Onderbouwing 
 
Algemeen 
 
Een overzicht van de aantallen specifieke handelingen zijn gebaseerd op het 
burgerjaarverslag 2011. 
 
Artikel  
verordening leges 2013 

Algemeen Aantallen 

1.3.1, 1.3.3 en 1.3.2 Rijbewijzen 3.238 
 
De tarieven 1.3.1 en 1.3.2 betreffen rijksleges die door de rijksoverheid worden verstrekt. 
Alleen onderdeel 1.3.3 valt binnen de eigen bevoegdheid van de gemeente. Bij het 
tijdschrijven is gebleken dat men in die specifieke situaties gemiddeld 15 minuten aan tijd 
kwijt is. Bij het rekentarief van € 79,81 geeft dit een tarief van € 19,95. 
 
Tarieven 2013 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

10.2. € 20,80 1.3.3 € 20,00 
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Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de 
gemeentelijke 
basisadministratie 
persoonsgegevens 

 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Wet Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
Besluit Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
Regeling Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 
Verordening Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens 2010 (Bergen) 
 
Juridische achtergrond 
 
De bevoegdheid tot het heffen van leges voor het verstrekken van persoonsgegevens uit de 
gemeentelijke basisadministratie is geregeld in de artikelen 98, 100 en 101 van de Wet 
Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens (hierna: Wet GBA). De Wet GBA 
onderscheidt drie groepen waaraan een gemeente gegevens uit de gemeentelijke 
basisadministratie verstrekt: 
 
a  Afnemers 
 
Hieronder wordt verstaan een orgaan van het rijk, een provincie, een gemeente of een ander 
openbaar lichaam met inbegrip van daaronder ressorterende diensten, instellingen en 
bedrijven, alsmede een orgaan van een bij AMvB aangewezen instelling die met de 
uitvoering van publiekrechtelijke taken is belast. Een gemeente kan van afnemers geen 
leges heffen, ongeacht de wijze waarop de gegevensverstrekking plaatsvindt, systematisch 
via het netwerk of incidenteel (artikel 95 van de Wet GBA). Voor de levering van gegevens 
op papier aan afnemers: zie de toelichting op onderdeel 1.4.5. 
 
b  Ingeschrevenen 
 
Dit zijn personen van wie gegevens in de administratie zijn opgenomen. Een gemeente kan 
voor het verstrekken van gegevens aan de ingeschrevene zelf in beginsel leges heffen. Een 
uitzondering geldt voor het toezenden van de gegevens bij de eerste inschrijving in een 
gemeentelijke basisadministratie (artikel 78 van de Wet GBA). Ook het op verzoek inzien van 
de eigen gegevens door een ingeschrevene dient kosteloos te geschieden (artikel 79 van de 
Wet GBA). 
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c  Derden 
 
Een derde is elke andere persoon of instelling dan een afnemer of een ingeschrevene. Van 
derden kunnen in beginsel leges worden geheven voor het verstrekken van 
persoonsgegevens. Uitzonderingen gelden voor zogenaamde bijzondere derden die op basis 
van een AMvB systematisch via het netwerk of alternatieve media gegevens ontvangen. De 
systematische verstrekking van gegevens aan deze aangewezen instellingen moet 
eveneens kosteloos plaatsvinden. Zie echter onderdeel 1.4.5. 
Als de gegevens op verzoek op een andere manier worden verstrekt, kan een gemeente in 
beginsel wel leges heffen, tenzij de bijzondere derden in een andere wettelijke regeling 
worden vrijgesteld van het betalen van leges. 
 
Onderdelen 1.4.1 en 1.4.2  
 
Verstrekkingen aan derden; abonnementen 
 
In onderdeel 1.4.1 van de tarieventabel is geregeld wat voor de toepassing van hoofdstuk 4 
onder één verstrekking moet worden verstaan. Doel hiervan is problemen omtrent de 
invulling van dat begrip te voorkomen. Van belang hierbij is dat tot één verstrekking wordt 
gerekend alle verstrekte gegevens omtrent één persoon. 
 
In onderdeel 1.4.2.1 is voor het verstrekken van gegevens een tarief opgenomen per 
verstrekking. Ook zouden nog tarieven opgenomen kunnen worden voor het doen van meer 
dan één verstrekking. Daarbij kan dan een degressief tarief gelden. In de verordening is 
geen afzonderlijke tarief opgenomen voor het doen van meer dan één verstrekking. Reden 
hiervan is dat in die situatie de aanvrager vermoedelijk toch gebruik zal maken van de 
mogelijkheid van het afsluiten van abonnement, nu een abonnement betrekking heeft op de 
periode van een jaar. Het ligt voor de hand dat de betrokken ambtenaar de aanvrager wijst 
op de mogelijkheid van het afsluiten van een abonnement indien dit voor hem goedkoper is 
dan meerdere verstrekkingen. 
 
In onderdeel 1.4.2.2 zijn tarieven opgenomen voor het afsluiten van een abonnement tot het 
doen van verstrekkingen gedurende een bepaalde periode. De tarieven zijn degressief. 
Daaraan ligt de veronderstelling ten grondslag dat het doen van verstrekkingen in die 
gevallen minder kosten met zich mee kan brengen dan bij incidentele verzoeken om 
verstrekkingen. 
 
Uitgaande van de verordening zal iemand die 400 verstrekkingen vraagt kunnen kiezen of hij 
vier abonnementen van 100 verstrekkingen afsluit of één van 500. Ook hier zal de betrokken 
ambtenaar de aanvrager wijzen op de voordeligste constructie. 
 
In onderdeel 1.4.2.3 is een tarief opgenomen voor het afsluiten van een abonnement tot het 
periodiek verstrekken van opgaves van verhuizingen binnen de gemeente, vertrekken uit de 
gemeente en vestigingen in de gemeente. 
 
In hoofdstuk 4 is geen regeling opgenomen voor een teruggaaf van een deel van het voor 
het abonnement verschuldigde bedrag, indien in de desbetreffende periode minder 
verstrekkingen zijn gedaan dan waarop het abonnement ziet. Reden hiervan is dat bij het 
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opnemen van een dergelijke teruggaafbepaling vermoedelijk in de meeste gevallen een 
abonnement zal worden afgesloten voor het hoogste aantal verstrekkingen omdat bij een 
degressief tarief het tarief per inlichting dan het laagst is. Het niet afnemen van het aantal 
verstrekkingen waarvoor het abonnement is afgesloten komt voor risico van degene die het 
abonnement heeft afgesloten. 
 
Onderdelen 1.4.3 en 1.4.4  
 
Verstrekken van aangehaakte gegevens 
 
In onderdeel 1.4.4 zijn tarieven opgenomen voor het verstrekken van persoonsgegevens die 
niet zijn opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens zelf. Het 
betreft de zogenaamde aangehaakte gegevens. In onderdeel 1.4.3 is aangegeven wat in dit 
verband onder één verstrekking moet worden verstaan. Een gemeente kan voor het op 
verzoek verstrekken van aangehaakte gegevens leges heffen, tenzij de aanvrager op grond 
van bijzondere wetgeving recht heeft op kosteloze inlichtingen. Dit laatste geldt bijvoorbeeld 
voor de Belastingdienst op grond van artikel 55 van de Algemene wet inzake 
rijksbelastingen. 
 
Onderdeel 1.4.5  
 
Verstrekkingen op papier aan afnemers en bijzondere derden 
 
In onderdeel 1.4.5 zijn leges opgenomen voor het verstrekken van gegevens op papier aan 
afnemers en bijzondere derden. Sinds 1 oktober 2000 kan hiervoor een bedrag van € 2,27 in 
rekening worden gebracht (zie artikel 4, onderdeel f en artikel 10, tweede lid, van het Besluit 
GBA en artikel 37a, tweede lid, van de Regeling GBA). De vergoeding ziet slechts op de 
transportkosten die gemeenten maken om verstrekking op papier mogelijk te maken. 
 
De Hoge Raad heeft geoordeeld dat dit tarief moet wijken voor de vrijstelling van artikel 41 
van de Wet Uitkeringen vervolgingsslachtoffers en artikel 52 van de Wet uitkeringen burger-
oorlogsslachtoffers, waarin staat dat de gevraagde inlichtingen kosteloos moeten worden 
verstrekt. In dat geval kunnen deze leges dus niet worden geheven (Hoge Raad 10 juni 
2005, nr. 39814, LJN: AT7214). 
 
In de toelichting op het Besluit GBA staat dat kan worden bepaald dat voor bepaalde 
arbeidsintensieve zoekactiviteiten in het GBA of andere gemeentelijke administraties 
aanvullende leges verschuldigd zijn. Dit wordt ondervangen door onderdeel 1.4.6. Zie voor 
meer informatie over de GBA-regelgeving de ledenbrief van de VNG van 28 augustus 2000, 
nr. Lbr. 00/129, BJZ/2000003418. 
 
De in onderdeel 1.4.6 opgenomen regeling is bedoeld voor gevallen waarin aan de 
gemeente wordt verzocht de gemeentelijke basisadministratie, inclusief de aangehaakte 
gegevens, door te nemen voor het verkrijgen van bepaalde inlichtingen, bijvoorbeeld hoeveel 
geregistreerde honden er in de gemeente zijn. Deze bepaling geeft de mogelijkheid leges te 
heffen naar rato van de tijd die met het doornemen is gemoeid, ongeacht of dit leidt tot het 
daadwerkelijk verschaffen van de gevraagde inlichtingen. Naast een bedrag voor het 
doornemen van de basisadministratie is de verzoeker eventueel een bedrag verschuldigd 
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ingevolge onderdeel 1.4.2, 1.4.4 of 1.4.5 als vervolgens persoonsgegevens worden 
verstrekt. Dit vloeit voort uit het feit dat onderdeel 1.4.6 een afzonderlijk belastbaar feit vormt. 
 
Onder het doornemen van de basisadministratie wordt niet verstaan het verrichten van 
uitzoekwerk ter verhoging van de kwaliteit van de persoonsgegevens. Bijvoorbeeld het op 
verzoek controleren van een adresgegeven dat wellicht onjuist of onvolledig is. Het ministerie 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties stelt zich op het standpunt dat het heffen van 
leges voor het doornemen van de basisadministratie slechts in bepaalde gevallen mogelijk 
is. Als een legesvrijstelling geldt voor het verstrekken van persoonsgegevens kan een 
gemeente volgens het ministerie voor het doornemen van de basisadministratie alleen leges 
heffen als dit leidt tot het verstrekken van statistische informatie of aangehaakte gegevens, 
bijvoorbeeld hoeveel 65- plussers er in een gemeente wonen. Leidt het doornemen tot het 
verstrekken van GBA- gegevens, dan is legesheffing niet mogelijk. 
 
Tarieventabel leges 2013 
 
1.4.1  Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de 

onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan 
één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet 
worden geraadpleegd. 
  

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 
 

 
 

1.4.2.1  tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking  
 

1.4.2.2 tot het verstrekken van gegevens via DigiD: per verstrekking  
 

1.4.2.3  tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van 
gegevens gedurende de periode van één jaar: 
  

1.4.2.3.1  voor 100 verstrekkingen  
  

1.4.2.3.2  voor 500 verstrekkingen  
  

1.4.2.3.3  voor 1.000 verstrekkingen  
  

1.4.2.4  tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks 
verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de 
gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de 
gemeente   

   
1.4.3  Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één 

verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één 
persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens. 
  

1.4.4  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een  
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aanvraag: 
 

1.4.4.1  tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking   
 

1.4.4.2  tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van 
gegevens gedurende de periode van één jaar: 
  

1.4.4.2.1  voor 100 verstrekkingen   
 

1.4.4.2.2  voor 500 verstrekkingen   
 

1.4.4.2.3  voor 1.000 verstrekkingen  
  

1.4.5  In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief 
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, 
van het Besluit gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 
 

 
   

1.4.6  Het tarief bedraagt voor:  
   

1.4.6.1 Het op verzoek doornemen van de gemeentelijke 
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier  

 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012 

 

Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens 

Hfd. 4 Verstrekkingen uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens 

4.1. Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met 
uitzondering van de onderdelen 4.3 en 4.4, 
wordt onder één verstrekking verstaan één of 
meer gegevens omtrent één persoon 
waarvoor de gemeentelijke 
basisadministratie moet worden 
geraadpleegd. 

1.4.1  Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering 
van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één 
verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent 
één persoon waarvoor de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens moet worden 
geraadpleegd. 

4.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag: 

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag: 

4.2.1. tot het verstrekken van gegevens: per 
verstrekking 

1.4.2.1  tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 

4.2.1.1. tot het verstrekken van gegevens via DigiD: 
per verstrekking 

1.4.2.2 tot het verstrekken van gegevens via DigiD: per 
verstrekking 

4.2.2. tot het afsluiten van een abonnement op het 
verstrekken van gegevens gedurende de 
periode van één jaar: 

1.4.2.3 tot het afsluiten van een abonnement op het 
verstrekken van gegevens gedurende de periode van 
één jaar: 

  voor     100 verstrekkingen     (per 
verstrekking) 

1.4.2.3.1  voor 100 verstrekkingen 

  voor     500 verstrekkingen     (per 
verstrekking) 

1.4.2.3.2  voor 500 verstrekkingen 

  voor  1.000 verstrekkingen     (per 1.4.2.3.3  voor 1.000 verstrekkingen 
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verstrekking) 

4.2.3. tot het afsluiten van een abonnement op het 
wekelijks verstrekken van een opgave van 
verhuizingen binnen de gemeente, 
vertrekken uit de gemeente en vestigingen in 
de gemeente 

1.4.2.4 tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks 
verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen 
de gemeente, vertrekken uit de gemeente en 
vestigingen in de gemeente 

4.3. Voor de toepassing van onderdeel 4.4. wordt 
onder één verstrekking verstaan één of meer 
gegevens omtrent één persoon die niet zijn 
opgenomen in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens; 

1.4.3  Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder 
één verstrekking verstaan één of meer gegevens 
omtrent één persoon die niet zijn opgenomen in de 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens. 

 Nieuw 1.4.4  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag: 

4.4. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van gegevens:per verstrekking 

1.4.4.1  tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking 

4.4.1. tot het afsluiten van een abonnement op het 
verstrekken van gegevens gedurende de 
periode van één jaar: 

1.4.4.2  tot het afsluiten van een abonnement op het 
verstrekken van gegevens gedurende de periode van 
één jaar: 

4.4.1.1. voor     100 verstrekkingen     (per 
verstrekking) 

1.4.4.2.1  voor 100 verstrekkingen 

  voor     500 verstrekkingen     (per 
verstrekking) 

1.4.4.2.2  voor 500 verstrekkingen 

  voor  1.000 verstrekkingen     (per 
verstrekking) 

1.4.4.2.3  voor 1.000 verstrekkingen 

4.5. In afwijking van de voorgaande onderdelen 
bedraagt het tarief ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van gegevens als bedoeld in 
artikel 10 tweede lid, van het Besluit 
gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 

1.4.5  In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt 
het tarief voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld 
in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens 

4.6. Het tarief bedraagt ter zake van het op 
verzoek doornemen van de gemeentelijke 
basisadministratie, voor ieder daaraan 
besteed kwartier 

1.4.6  Het tarief bedraagt voor: 

 Nieuw 1.4.6.1 het op verzoek doornemen van de gemeentelijke 
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 

4.7. Het tarief bedraagt ter zake voor de 
verstrekking van een: 

 Vervallen 

4.7.1. afschrift persoonslijst  Vervallen 

4.7.2. verstrekking protocollering  Vervallen 

4.7.3. Tot het verkrijgen van een bewijs van in 
leven zijn, voor zover niet vallend onder de 
vrijstelling onder artikel 4, lid c, onderdeel 3, 
van de Verordening leges 

  Verplaatst naar 1.9.2 Overige publiekszaken 
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Onderbouwing 
 
Algemeen 
 
Een overzicht van de aantallen specifieke handelingen zijn gebaseerd op het 
burgerjaarverslag 2011. 
 
Artikel  
verordening leges 2013 

Algemeen Aantallen 

1.4.2.1 
Uittreksels uit de gemeentelijke 
basisadministratie en verklaringen omtrent 
het gedrag 

2.484 

Leges door Rijksoverheid Naturalisaties         21 

1.4.2.4 
Eerste inschrijvingen (vestigingen vanuit het 
buitenland)   

157 

1.4.2.4 Hervestiging (eerder in Nederland gewoond)   126 

1.4.2.4 Verhuizingen      2.091 
 Kinderen geboren in een andere gemeente   158 

   
1.4.2.1 
 
Het tijdschrijven heeft op dit punt laten zien dat er grote verschillen kunnen bestaan. 
Gemiddeld, naar de mediaan, gaat het om circa 8 minuten. Bij het rekentarief ad € 79,81 
komt dit neer op € 10,64.  
 
1.4.2.2 
 
De tijdsbesteding bedraagt circa 10 minuten. Bij het rekentarief van € 79,81 komt dit neer op 
€ 13,30. De gemeente Bergen heeft echter het beleid om de digitale aanvraag te stimuleren 
zodat het tarief op € 5,00 wordt gesteld. 
 
1.4.2.3.1 
 
De tarieven (zie ook 1.4.2.2.2 en 1.4.2.2.3) zijn geheel afhankelijk van die onder opgenomen 
onder 1.4.2.1. Indien men daar vanuit gaat dan dient men dit tarief maal 100, 500 
respectievelijk 1000 te vermenigvuldigen met een differentiatie voor het abonnement. Die 
differentiatie is, ook in vergelijk met andere gemeenten, gesteld op 50%, 60 % en 70%. 
 
1.4.2.4 
 
Op jaarbasis worden circa 2.374 mutaties verricht in het kader van verhuizing of vestiging. 
Dit is gemiddeld 45 mutaties per week. Het maken van een wekelijkse uitdraai en versturen 
van de gegevens wordt ingeschat op ongeveer 25 minuten. Bij het rekentarief van € 79,81 
bedraagt dit € 33,25.  
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1.4.4.1 
 
Het tijdschrijven heeft hier 15, 20 en 45 minuten aangegeven. Een rekenkundig gemiddelde 
maakt 26 minuten. Gewogen zou dit 22 minuten betekenen. Dit levert een tarief per 
verstrekking van € 29,04. Opgemerkt dient te worden dat dit tarief, in vergelijk met andere 
gemeenten, als hoog wordt ervaren ondanks de onderbouwing. 
 
1.4.4.2.1 
 
De tarieven (zie ook 1.4.4.2.2 en 1.4.4.2.3) zijn geheel afhankelijk van die onder opgenomen 
onder 1.4.2.1. Indien men daar vanuit gaat dan dient men dit tarief maal 100, 500 
respectievelijk 1000 te vermenigvuldigen met een differentiatie voor het abonnement. Die 
differentiatie is, ook in vergelijk met andere gemeenten, te stellen op 50%, 60 % en 70%. 
 
1.4.5 
 
Dit betreft een rijkslege van € 2,27. 
 
1.4.6.1 
 
Het tarief wordt bepaald door het rekentarief te delen door 4. Dit maakt € 19,95. 
 
Tarieven 2013 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 4.2.1. € 7,30    1.4.2.1 € 11,00 

 4.2.1.1. € 5,10  1.4.2.2 € 5,00 

 4.2.2. € 4,35 (per verstrekking)  1.4.2.3.1 € 800,00 ( € 8,00 per verstrekking) 

  € 4,00 (per verstrekking)  1.4.2.3.2 € 3.200,00 ( € 6,40 per verstrekking)   

  € 4,00 (per verstrekking)  1.4.2.3.3 € 4.800,00 ( € 4,80 per verstrekking) 

 4.2.3. € 30,00  1.4.2.4  € 33,00 

 4.4. € 7,30  1.4.4.1 € 29,00 

 4.4.1.1. € 4,35 (per verstrekking)  1.4.4.2.1  € 1.450,00 ( € 14,50 per verstrekking) 

  € 4,00 (per verstrekking)  1.4.4.2.2 € 5.800,00 ( € 11,60 per verstrekking) 

  € 3,70 (per verstrekking)  1.4.4.2.3 € 8.700,00 ( € 8,70 per verstrekking) 

 4.5 € 2,35   1.4.5 € 2,27  

 4.6 € 11,10  1.4.6.1 € 20,00 
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Hoofdstuk 5  Verstrekkingen uit het  
Kiezersregister 

 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Kieswet 
 
Juridische achtergrond 

Op grond van de Kieswet (Stb. 1989, 423) is het niet toegestaan inlichtingen over de 
kiesgerechtigdheid van bepaalde ingezetenen aan derden ter beschikking te stellen. De 
gemeente kan op grond van artikel D 4 van de Kieswet alleen inlichtingen verstrekken over 
de kiesgerechtigdheid van de aanvrager zelf. Daarvoor kunnen leges geheven worden. 

Regelgeving 
 
Kieswet 
 
(…) 
Artikel D 4 
 
Burgemeester en wethouders delen aan een ieder op zijn verzoek onverwijld mede of hij als 
kiezer is geregistreerd. Indien de verzoeker niet als kiezer is geregistreerd, worden hem 
uiterlijk op de zevende dag na de ontvangst van het verzoek de redenen daarvan 
meegedeeld. 
(…) 
  
Tarieventabel leges 2013 
 
1.5  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende de 
registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel D4 van de 
Kieswet    

 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 8 Kiezersregister  Hfd. 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister  

8.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van een inlichting betreffende de 
registratie van de aanvrager als kiezer, 
bedoeld in artikel D4 van de Kieswet (Stb. 
1989, 423) 

1.5  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verstrekken van een inlichting 
betreffende de registratie van de aanvrager als kiezer 
bedoeld in artikel D4 van de Kieswet  
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Onderbouwing 
 
Dit onderdeel komt eigenlijk niet voor. Dit wil zeggen dat als zo’n verzoek binnenkomt dit 
gebracht wordt als  een eerste verzoek tot inzage in het GBA. Die eerste keer is kosteloos. 
Voor zover men besluit dit artikel om moverende redenen te handhaven dan  kost de 
tijdsbesteding 10 minuten (naar aanleiding van het tijdschrijven). Tegen het rekentarief van € 
79,21 maakt dit een tarief van € 13,20.   
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

8.1. € 4,35 1.5 € 13,00 
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Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond 
van de Wet bescherming 
persoonsgegevens 

 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Wet bescherming persoonsgegevens 
Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp 
 
Juridische achtergrond 

Het betreft hier het verstrekken van gegevens op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens (Stb. 2000, 302; hierna: Wbp). Op grond van artikel 35 Wbp is het 
mogelijk gegevens te verstrekken. Artikel 39 Wbp voorziet in de mogelijkheid om voor een 
verstrekking op grond van artikel 35 een vergoeding te vragen. Het bedrag is sinds 26 maart 
2008 gesteld op maximaal € 5,00. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen in bijzondere 
gevallen andere bedragen worden gesteld. Dat is gebeurd in het Besluit kostenvergoeding 
rechten betrokkene Wbp (Besluit van 13 juni 2001, Stb. 305). Voor een verstrekking op 
papier is de vergoeding vastgesteld op € 0,23 per pagina, met een maximum van € 4,50 
(onderdeel 1.6.1.1). Voor een verstrekking van meer dan 100 pagina’s of een afschrift uit een 
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking mag de in rekening te brengen vergoeding ten 
hoogste € 22,50 bedragen (onderdelen 1.6.1.1.2 en 1.6.1.3). Voor een verstrekking anders 
dan op papier mag ten hoogste € 4,50 worden gerekend (onderdeel 1.6.1.2). 

In onderdeel 1.6.2 is bepaald dat indien meerdere tarieven tegelijk kunnen worden 
toegepast, het hoogste tarief geldt. 

Als gegevens het voorwerp zijn van verwerking omdat deze noodzakelijk zijn voor de goede 
vervulling van de publiekrechtelijke taak van een bestuursorgaan of voor de behartiging van 
het gerechtvaardigde belang van de verantwoordelijke voor de verwerking of van een derde 
aan wie de gegevens worden verstrekt, kunnen betrokkenen vanwege hun bijzondere 
persoonlijke omstandigheden verzet tegen de verwerking aantekenen bij de 
verantwoordelijke (artikel 40 Wbp). Voor de behandeling van een verzet mogen leges 
worden geheven. Onderdeel 1.6.3 voorziet hierin. De leges mogen ten hoogste € 4,50 
bedragen (artikel 4 Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp). 

De in het kader van de Wbp geheven leges moeten worden teruggegeven indien 
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming plaatsvindt, dan wel het verzet gegrond 
wordt bevonden (artikel 39, tweede lid, en artikel 40, derde lid, Wbp). 
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Regelgeving 
 
Wet bescherming persoonsgegevens 
 
(…) 
Artikel 35 

1. De betrokkene heeft het recht zich vrijelijk en met redelijke tussenpozen tot de 
verantwoordelijke te wenden met het verzoek hem mede te delen of hem betreffende 
persoonsgegevens worden verwerkt. De verantwoordelijke deelt de betrokkene 
schriftelijk binnen vier weken mee of hem betreffende persoonsgegevens worden 
verwerkt. 

2. Indien zodanige gegevens worden verwerkt, bevat de mededeling een volledig 
overzicht daarvan in begrijpelijke vorm, een omschrijving van het doel of de 
doeleinden van de verwerking, de categorieën van gegevens waarop de verwerking 
betrekking heeft en de ontvangers of categorieën van ontvangers, alsmede de 
beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens. 

3. Voordat een verantwoordelijke een mededeling doet als bedoeld in het eerste lid, 
waartegen een derde naar verwachting bedenkingen zal hebben, stelt hij die derde in 
de gelegenheid zijn zienswijze naar voren te brengen indien de mededeling gegevens 
bevat die hem betreffen, tenzij dit onmogelijk blijkt of een onevenredige inspanning 
kost. 

4. Desgevraagd doet de verantwoordelijke mededelingen omtrent de logica die ten 
grondslag ligt aan de geautomatiseerde verwerking van hem betreffende gegevens. 

(…) 

Artikel 39 

1. De verantwoordelijke kan voor een bericht als bedoeld in artikel 35 een bij of 
krachtens algemene maatregel van bestuur vast te stellen vergoeding van kosten 
verlangen die ten hoogste € 5 bedraagt. 

2. De vergoeding wordt teruggegeven in geval de verantwoordelijke op verzoek van de 
betrokkene, op aanbeveling van het College of op bevel van de rechter tot 
verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming is overgegaan. 

3. Het bedrag genoemd in het eerste lid kan in bijzondere gevallen bij algemene 
maatregel van bestuur worden gewijzigd. 

(…) 

Artikel 40 

1. Indien gegevens het voorwerp zijn van verwerking op grond van artikel 8, onder e en 
f, kan de betrokkene daartegen bij de verantwoordelijke te allen tijde verzet 
aantekenen in verband met zijn bijzondere persoonlijke omstandigheden. 
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2. De verantwoordelijke beoordeelt binnen vier weken na ontvangst van het verzet of het 

verzet gerechtvaardigd is. Indien het verzet gerechtvaardigd is beëindigt hij terstond 
de verwerking. 

3. De verantwoordelijke kan voor het in behandeling nemen van een verzet een 
vergoeding van kosten verlangen, die niet hoger mag zijn dan een bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur vast te stellen bedrag. De vergoeding wordt 
teruggegeven in geval het verzet gegrond wordt bevonden. 

4. Dit artikel is niet van toepassing op openbare registers die bij de wet zijn ingesteld. 
(..) 

Besluit kostenvergoeding rechten betrokkene Wbp 

Artikel 2 

1.  De vergoeding voor de kosten van de mededeling, bedoeld in artikel 35 van de wet, 
bedraagt € 0,23 per pagina tot een maximumbedrag van € 5,– voor elke afzonderlijke 
mededeling. 

2.  De verantwoordelijke mag voor de kosten van de mededeling die op een andere 
gegevensdrager dan papier wordt verstrekt een redelijke vergoeding in rekening 
brengen, met dien verstande dat deze ten hoogste € 5,– bedraagt. 

Artikel 3 

In afwijking van artikel 2 mag de verantwoordelijke een redelijke vergoeding in rekening 
brengen, met dien verstande dat deze ten hoogste € 22,50 bedraagt in het geval dat: 

a.  de mededeling bestaat uit meer dan honderd pagina’s; 

b.  de mededeling bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking, 
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking; 

c.  de mededeling bestaat uit afdrukken van één of meer röntgenfoto’s. 

Artikel 4 

De verantwoordelijke mag voor de kosten voor het in behandeling nemen van een verzet als 
bedoeld in artikel 40 van de wet een redelijke vergoeding in rekening brengen met dien 
verstande dat deze ten hoogste  € 4.50 bedraagt. 

Tarieventabel leges 2013 
 
1.6.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens: 
  

1.6.1.1  bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:  
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1.6.1.1.1  ten hoogste 100 pagina’s, per pagina   

 
 met een maximum per bericht van  

 
1.6.1.1.2  meer dan 100 pagina’s  

 
1.6.1.2  bij verstrekking anders dan op papier  

  
1.6.1.3  dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de 

verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking  
   
1.6.2  Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1, 

1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden 
gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd 
  

1.6.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet 
als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens  

 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 17 Diversen Hfd. 6 Verstrekkingen op grond van de Wet 
bescherming persoonsgegevens 

17.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag voor een bericht als 
bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens: 

1.6.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag voor een bericht als bedoeld in 
artikel 35 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens: 

 Nieuw 1.6.1.1  bij verstrekking op papier, indien het afschrift 
bestaat uit: 

17.2.1. indien het afschrift bestaat uit ten hoogste 49 
pagina’s 

1.6.1.1.1  ten hoogste 100 pagina’s, per pagina 

 Nieuw  met een maximum per bericht van 
17.2.2. indien het afschrift bestaat uit 50 tot 100 pagina’s  Vervallen 

17.2.3. indien het afschrift bestaat uit meer dan 100 
pagina’s 

1.6.1.1.2  meer dan 100 pagina’s 

 Nieuw 1.6.1.2  bij verstrekking anders dan op papier 

 Nieuw 1.6.1.3  dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de 
aard van de verwerking, moeilijk toegankelijke 
gegevensverwerking 

 Nieuw 1.6.2  Indien voor hetzelfde bericht op grond van de 
onderdelen 1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere 
vergoedingen kunnen worden gevraagd, wordt 
slechts de hoogste gevraagd. 

 Nieuw 1.6.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet 
bescherming persoonsgegevens 
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Onderbouwing 
 
De betreffende onderdelen vallen allen onder het Besluit kostenvergoeding rechten 
betrokkene Wbp. Hier kan de gemeente dus geen invloed op uitoefenen hoewel het de 
gemeente vrij blijft om een lager tarief op te nemen. 
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

17.2.1 € 7,30 (ten hoogste 49 pagina’s) 1.6.1.1.1 € 0,23 (per pagina’s, ten hoogste 100 pagina’s) 
€ 5,00 (maximum per bericht) 

17.2.3 € 52,30 1.6.1.1.2 € 22,50 

 Nieuw 1.6.1.2 € 5,00 

  Nieuw 1.6.1.3 € 22,50 

 Nieuw 1.6.3 € 4,50 
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Hoofdstuk 7  Bestuursstukken 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Gemeentewet 
 
Juridische achtergrond 

In dit hoofdstuk is een regeling opgenomen voor het verstrekken van de volgende stukken: 

- de begroting en de rekening; 
- het burgerjaarverslag; 
- de raadsstukken en de raadsverslagen, waarbij naast de afgifte van een afzonderlijk 

afschrift tevens de mogelijkheid is gegeven een abonnement af te sluiten; 
- de stukken van de raadscommissies en de verslagen van de vergaderingen van die 

commissies. Ook hier bestaat de mogelijkheid tot het afsluiten van een abonnement; 
- het gemeenteblad, per los nummer en bij abonnement; 
- gemeentelijke verordeningen. 

Met name die stukken die op grond van de Gemeentewet verstrekt moeten worden zijn 
opgenomen. Dit betreft onder andere de gemeentebegroting en de daarbij behorende 
stukken (artikel 189 van de Gemeentewet) en de gemeenterekening met de daarbij 
behorende stukken en toelichtingen (artikel 197 van de Gemeentewet). De hiervoor 
genoemde stukken moeten ter inzage worden gelegd en (tegen betaling van de kosten) 
algemeen verkrijgbaar worden gesteld (artikel 190, tweede lid, onderscheidenlijk artikel 197, 
derde lid, van de Gemeentewet). Artikel 140 van de Gemeentewet verplicht raadsbesluiten 
die algemeen verbindende voorschriften bevatten, zoals verordeningen, ter inzage te leggen 
en op verzoek (tegen betaling) te verstrekken. 

In dit hoofdstuk wordt uitsluitend gesproken over het verstrekken van een afschrift van de 
genoemde stukken. Wordt slechts een aantal kopieën uit een stuk verstrekt dan kunnen 
weliswaar geen leges geheven worden op basis van hoofdstuk 7 maar wel op basis van het 
bepaalde in hoofdstuk 20. Uiteraard kan ook een tarief per pagina in hoofdstuk 7 worden 
opgenomen. 

Tarieventabel leges 2013 
 
1.7.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verstrekken van: 
  

1.7.1.1  een afschrift van de gemeentebegroting   
 

1.7.1.2  een afschrift van de gemeenterekening   
 

1.7.1.3  een afschrift van de productraming  
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1.7.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 
  

1.7.2.1  tot het verstrekken van: 
  

1.7.2.1.1  een afschrift van de Algemeen Plaatselijke Verordening  
  

1.7.2.1.2  een afschrift van elke andere verordening  
  

1.7.2.2  tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar: 
  

1.7.2.2.1  op de agenda’s met de daarbij behorende voorstellen, notulen en 
stukken van de gemeenteraad en algemene raadscommissie, mits 
afgehaald op het gemeentehuis, per bladzijde 
 

 
 
 
 

1.7.2.2.2  op de agenda’s met de daarbij behorende voorstellen, notulen en 
stukken, indien per post bezorgd per jaar van: 

 
  
 

1.7.2.2.2.1  één raadscommissie  
  

1.7.2.2.2.2 twee of meer raadscommissies   
  

1.7.2.2.2.3  de gemeenteraad en één raadscommissie  
  

1.7.2.2.2.4 de gemeenteraad en alle raadscommissies  
 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 2 Bestuursstukken Hfd. 7 Bestuursstukken 

2.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verstrekken van: 

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

2.1.1. de programmabegroting van de gemeente 1.7.1.1  een afschrift van de gemeentebegroting 

2.1.2. de productenraming van de gemeente 1.7.1.3  een afschrift van de productraming 

2.1.3. de gemeenterekening 1.7.1.2  een afschrift van de gemeenterekening 

2.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
afsluiten van een abonnement voor een 
kalenderjaar: 

1.7.2.2  tot het afsluiten van een abonnement voor een 
kalenderjaar: 

2.2.1. op de agenda's met de daarbij behorende 
voorstellen, notulen en stukken van de 
gemeenteraad en de raadscommissies, mits 
afgehaald op het gemeentehuis, per jaar 

1.7.2.2.1  op de agenda’s met de daarbij behorende voorstellen, 
notulen en stukken van de gemeenteraad en algemene 
raadscommissie, mits afgehaald op het gemeentehuis, 
per bladzijde 

2.2.2. op de agenda's met de daarbij behorende 
voorstellen, notulen en stukken, indien per 
post bezorgd per jaar van: 

1.7.2.2.2  op de agenda’s met de daarbij behorende voorstellen, 
notulen en stukken, indien per post bezorgd per jaar 
van: 

  één bepaalde raadscommissie 1.7.2.2.2.1  één raadscommissie 

  twee of meer raadscommissie 1.7.2.2.2.2 twee of meer raadscommissies  

  de gemeenteraad  Vervallen 
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  de gemeenteraad en één commissie 1.7.2.2.2.3  de gemeenteraad en één raadscommissie 

  de gemeenteraad en alle commissies 1.7.2.2.2.4 de gemeenteraad en alle raadscommissies 

2.3. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het  
verstrekken van: 

1.7.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag: 

  1.7.2.1  tot het verstrekken van: 

2.3.1. een afschrift van de Algemene Plaatselijke 
Verordening 

1.7.2.1.1  een afschrift van de Algemeen Plaatselijke Verordening 

2.3.2. een afschrift  van elke andere verordening, 
voor zover elders in de verordening niet 
anders geregeld: 

1.7.2.1.2  een afschrift van elke andere verordening 

  - per bladzijde  Vervallen 

  - met een maximum van  vervallen 

 
Onderbouwing 
 
Het overgrote deel van deze posten, buiten de abonnementen, zijn thans al digitaal 
beschikbaar. De tarieven die zijn opgenomen voorzien in de mogelijkheid om toch een 
schriftelijk exemplaar op te vragen. 
 
1.7.1.1, 1.7.1.2 en 1.7.1.3 
 
Volgens het tijdschrijven komt men uit op 20 minuten. Bij het afdelingsuurtarief van € 79,81 
maakt dit een tarief van € 26,60. Er nog verschil bestaan in het aantal pagina’s tussen de 
respectievelijk stukken, maar er is voor gekozen één tarief te hanteren uitgaande van een 
gemiddelde van 300 pagina’s. Men ligt met deze tarieven ook meer in lijn met de 
buurtgemeenten dan nu het geval is. 
 
1.7.2.1.1 
 
Het verzorgen van de APV wordt door het tijdschrijven gesteld op 15 minuten. Dit maakt een 
tarief van 19,95. 
 
1.7.2.1.2 
 
Er is op dit onderdeel geen verschil met de APV, waarbij komt dat een € 1,00 per bladzijde 
niet te rechtvaardigen is. Voorgesteld wordt om het tarief van de APV over te nemen. De 
enige die op het aantal bladzijde bijzonder afwijkt is de legestabel. De kosten die hiermee 
gemoeid zijn worden door de kruisubsidiëring opgevangen. 
 
1.7.2.2.1 
 
Het tijdschrijven heeft op dit onderdeel geen inzicht gegeven. Navraag heeft geleerd dat op 
dit onderdeel ook geen goede inschatting is te maken. Er is daarom voor gekozen het tarief 
te stellen op € 0,30 per pagina overeenkomstig het tarief bij Vastgoedinformatie. 
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1.7.2.2.2.1, 1.7.2.2.2.2, 1.7.2.2.2.3 en 1.7.2.2.2.4 
 
Het aantal vergaderingen is gemiddeld 13 keer per jaar voor zowel de algemene 
raadscommissie als de gemeenteraad. Bij een tarief van € 0,30 en een gemiddeld aantal 
bladzijde per vergadering van 100 (begroting, jaarrekening, PPN, voorjaarsnota, enz. kennen 
doorgaans meer dan 250 bladzijde per vergadering) komt dit neer op € 30,00 per 
vergadering van de raadscommissie of gemeenteraad. De verzendkosten en administratieve 
afhandeling wordt gesteld op € 10,00 (PostNL tarief en tijdsbesteding medewerker facilitair). 
Tezamen maakt dit een tarief van € 40,00.  
 
Bij twee of meer commissies wordt het bedrag per commissie gereduceerd met 10% per 
commissie. Nu er feitelijk geen rechtvaardiging is voor welke reductie dan ook, is de 10% 
een voorstel vanuit dienstverlenend oogpunt. 
 
Voor de situatie dat het abonnement ziet op het jaar (1.7.2.2.2.3) is uitgegaan van 13 
vergaderingen op jaarbasis (agenda 2012) voor zowel de raadcommissie als de 
gemeenteraad. Dit maakt een tarief van € 520,00 (13 maal € 40,00). Hier kent bijvoorbeeld 
de gemeente Haarlemmermeer een tarief van € 525,00.   
Het tarief onder 1.7.2.2.2.4 wordt dan € 936 (26 maal € 40,00 minus 10%). 
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

2.1.1. € 26,60 1.7.1.1  € 26,00 

2.1.3. € 46,20 1.7.1.2  € 26,00 
2.1.2. € 38,40 1.7.1.3  € 26,00 
2.3.1. € 29,70 1.7.2.1.1  € 20,00 
2.3.2. € 1, 00 per bladzijde met een maximum van € 

13,80  
1.7.2.1.2  € 20,00 

2.2.1. € 28,10 1.7.2.2.1  € 0,30 
2.2.2. € 42,50 1.7.2.2.2.1  € 40,00 
2.2.2. € 56,50 1.7.2.2.2.2 € 36,00 
2.2.2. € 127,35 1.7.2.2.2.3  € 520,00 
2.2.2. € 141,20 1.7.2.2.2.4 € 935,00  
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Hoofdstuk 8  Vastgoedinformatie 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Wet basisregistraties adressen en gebouwen 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 
Wegenwet 
Monumentenwet 1988 
Kadasterwet 
Regeling tarieven kadaster 
 
Juridische achtergrond 

Voor het verstrekken van informatie uit gemeentelijke vastgoedbestanden is het mogelijk 
leges te heffen. In dit hoofdstuk zijn tarieven opgenomen voor het verstrekken van afschriften 
uit deze bestanden. Ook zijn tarieven opgenomen voor verstrekking van kopieën van die 
bestanden zelf. 

Onderdeel 1.8.1 Fotokopieën of lichtdrukken 

In onderdeel 18.1 zijn tariefbepalingen opgenomen voor het verstrekken van een fotokopie of 
lichtdruk van een plan, zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, 
wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of 
stadsvernieuwingsplan. 

Onderdeel 1.8.2.1 Verstrekkingen uit gemeentelijke basisadministratie adressen en 
gebouwen (BAG) 

De in onderdeel 1.8.2.1 genoemde basisregistratie adressen en basisregistratie gebouwen 
omvat het gemeentelijk adressenregister, de gemeentelijke adressenregistratie, het 
gemeentelijk gebouwenregister en de gemeentelijke gebouwenregistratie (artikel 2 Wet 
basisregistraties adressen en gebouwen (BAG), Stb. 2008, 39). In de wet staan hiervan de 
volgende definities: 

- adressenregister: gemeentelijk register dat brondocumenten met betrekking tot 
woonplaatsen, openbare ruimten en nummeraanduidingen bevat (artikel 1, 
onderdeel b, Wet BAG); 

- adressenregistratie: gemeentelijke registratie van alle woonplaatsen, openbare 
ruimten en nummeraanduidingen op het grondgebied van de gemeente (artikel 1, 
onderdeel c, Wet BAG); 

- gebouwenregister: gemeentelijk register dat brondocumenten met betrekking tot 
panden, verblijfsobjecten, standplaatsen en ligplaatsen bevat (artikel 1, onderdeel 
h, Wet BAG) ; 
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- gebouwenregistratie: gemeentelijke registratie van alle panden, verblijfsobjecten, 
standplaatsen en ligplaatsen op het grondgebied van de gemeente (artikel 1, 
onderdeel i, Wet BAG). 

Afschriften uit deze registraties kunnen tegen verstrekkingskosten beschikbaar worden 
gesteld. Daarvoor is in onderdeel 1.8.2.1 een tariefbepaling opgenomen. 

Onderdeel 1.8.2.2 Verstrekkingen uit Wegenlegger 

Onderdeel 1.8.2.2 betreft de zogenaamde ‘wegenlegger’. Op grond van artikel 27 van de 
Wegenwet (Stb. 1930, 342) is iedere gemeente verplicht een legger op te maken van buiten 
de bebouwde kom of kommen gelegen wegen en van toegangswegen naar stations als 
bedoeld bij artikel 26, tweede lid, van de Spoorwegwet, ook al zijn deze binnen een 
bebouwde kom gelegen. Van wegen die deels binnen en deels buiten de bebouwde kom of 
kommen van de gemeente zijn gelegen, wordt ook het binnen een bebouwde kom gelegen 
deel op de legger gebracht, indien en voor zover dat deel niet door de gemeente wordt 
onderhouden (artikel 28). Op de voorbereiding van het ontwerp van de legger is de uniforme 
openbare voorbereidingsprocedure van afdeling 3.4 Awb van toepassing. De legger wordt in 
het provinciaal en gemeentearchief bewaard (artikel 38 van de Wegenwet). Onderdeel 
1.8.2.2 betreft het geval dat de wegenlegger (ook) op het gemeentehuis wordt aangehouden. 
Voor het gemeentearchief geldt hoofdstuk 10 van de tarieventabel. 

Onderdeel 1.8.2.3 Verstrekkingen uit Rijksmonumentenregister 

Dit onderdeel betreft het register van beschermde (rijks-)monumenten, bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, van de Monumentenwet 1988 (Stb. 1988, 639). Het register wordt door de minister 
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap aangehouden. De gemeente krijgt een afschrift van 
de inschrijving in dit register. Artikel 6, derde lid, van de Monumentenwet 1988 bepaalt dat dit 
afschrift op de gemeentesecretarie ter inzage wordt neergelegd en dat een ieder zich aldaar 
op zijn kosten afschriften kan doen verstrekken. 

Onderdeel 1.8.2.4 Verstrekkingen uit gemeentelijk vergunningenregister monumenten 

In onderdeel 1.8.2.4 is een tarief opgenomen voor het verstrekken van afschriften uit het 
openbare register van beschermde monumenten bedoeld in artikel 20 van de 
Monumentenwet 1988. In dit register worden de omgevingsvergunningen (artikel 2.1, eerste 
lid, onder f, Wabo) en vergunningen voor beschermde archeologische monumenten (artikel 
11, tweede lid, Monumentenwet 1988) geregistreerd, die zijn of worden geacht te zijn 
verleend voor het: 

- slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van het monument; of 
- herstellen, gebruiken of laten gebruiken van het monument op een wijze, 

waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht. 

Onderdeel 1.8.2.5 Verstrekkingen uit gemeentelijk beperkingenregister of -registratie 

In onderdeel 1.8.2.5 is een tarief opgenomen voor informatie uit de gemeentelijke 
beperkingenregistratie en het gemeentelijke beperkingenregister. Volgens de Wet 
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kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken (Wkpb; Stb. 2004, 331) is de 
inzage van de gemeentelijke beperkingenregistratie en van documenten uit het 
gemeentelijke beperkingenregister kosteloos. Alleen voor het verstrekken van een afschrift, 
uittreksel of verklaring als bedoeld in artikel 9, eerste lid, van de Wkpb mag de gemeente 
kostendekkende leges heffen (artikel 9, derde lid, Wkpb). Het gaat dan om: 

a. een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke 
beperkingenregister ingeschreven beperkingenbesluit, beslissing in administratief 
beroep of rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring van een 
publiekrechtelijke beperking; 

b. een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de gemeentelijke beperkingenregistratie 
opgenomen gegevens, of; 

c. een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke 
beperkingenregistratie opgenomen gegevens geen publiekrechtelijke beperking van 
kracht is ten aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken. 

Overigens kan een gemeente, als of zolang zij geen afzonderlijke bepaling in de 
legesverordening heeft staan, de tariefbepalingen van onderdeel 1.20.2 (Diversen) 
toepassen. 

Onderdeel 1.8.3 Kopieën van (delen van) bestanden 

In onderdeel 1.8.3 zijn tarieven opgenomen voor het verstrekken van kopieën van de daar 
genoemde bestanden zelf. Er is gekozen voor een tarief per adres, relatie of 
adrescoördinaat. 

Inzage in vastgoedregistraties kosteloos 

Voor de inzage in de gemeentelijke vastgoedregistraties is geen modelbepaling opgenomen. 
De gemeentelijke bemoeienis daarmee zal gering zijn. Bovendien lijken enkele van de 
hierboven genoemde wetten ervan uit te gaan dat inzage kosteloos plaatsvindt. In de Wkbp 
is dat ook expliciet opgenomen (artikel 9, eerste lid, Wkbp). 

Gemeentelijke kadastrale balie: tarieven centraal vastgesteld 

Op grond van artikel 105 van de Kadasterwet (laatstelijk integraal gepubliceerd in Stb. 1996, 
473; daarna gewijzigd) is het voor gemeenten mogelijk, onder gebruikmaking van een 
permanente aansluiting op de basisregistratie kadaster (‘Kadaster-on-line), een loketfunctie 
namens het Kadaster te vervullen (gemeentelijke kadastrale balie). De door de gemeenten 
namens het Kadaster te verstrekken kadastrale informatie valt onder de vigeur van de 
Kadasterwet. Het door gemeenten aan derden in rekening te brengen tarief voor het 
verstrekken van informatie namens het Kadaster is het tarief genoemd in de Regeling 
tarieven Kadaster (Stcrt. 2003, nr. 244, pag. 17).   
 
Tarieventabel leges 2013 
 
1.8.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag:  
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1.8.1.1  tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals 

bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart 
behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan 
of stadsvernieuwingsplan: 
  

1.8.1.1.1  in formaat A4 of kleiner, per bladzijde  
  

1.8.1.1.2  in formaat A3  
  

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

 
 
 
 
  

1.8.1.3 het ter inzage leggen of verstrekken van uittreksels of afschriften 
van plannen, kaarten of tekeningen, voor elk kwartier dat met deze 
werkzaamheden is gemoeid 
 

 
 

1.8.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit: 
  

1.8.2.1  de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke 
basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet 
basisregistraties adressen en gebouwen 
 

 
 

1.8.2.2  de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet   
 

1.8.2.3  de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, van de 
Monumentenwet 1988 

 
  
 

1.8.2.4  het openbare register van beschermde monumenten bedoeld in 
artikel 20 van de Monumentenwet 1988 

 
  

1.8.2.5  het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke 
beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet 
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het 
verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als 
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen 
 

 
 
 
 
 
 
 

1.8.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van kopieën van: 
  

1.8.3.1  het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per adres  
  

1.8.3.2  het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of delen 
daarvan, per gelegde relatie 

 
 
  

1.8.3.3  het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen daarvan, per 
adrescoördinaat   
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Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 1 Algemeen Hfd. 8 Vastgoedinformatie 

1.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot: 

1.8.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag: 
 

1.2.1. het ter inzage leggen of verstrekken van uittreksels 
of afschriften van plannen, kaarten of tekeningen, 
voor elk kwartier dat met deze werkzaamheden is 
gemoeid 

1.8.1.3 het ter inzage leggen of verstrekken van uittreksels 
of afschriften van plannen, kaarten of tekeningen, 
voor elk kwartier dat met deze werkzaamheden is 
gemoeid 

 Nieuw 1.8.1.1  tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, 
zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, 
streekplan, wegenkaart behorende bij de legger 
bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of 
stadsvernieuwingsplan: 
 

1.2.2. het verstrekken van fotokopieën van 
bestemmingsplannen per pagina op papier van A4-
formaat 

1.8.1.1.1  in formaat A4 of kleiner, per bladzijde 

 Nieuw 1.8.1.1.2  in formaat A3 

 Nieuw 1.8.1.2  tot het verstrekken van een lichtdruk van een plan, 
zoals bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, 
streekplan, wegenkaart behorende bij de legger 
bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of 
stadsvernieuwingsplan, per dm2 lichtdruk 

 Nieuw 1.8.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van een 
afschrift van of uittreksel uit: 
 

 Nieuw 1.8.2.1  de gemeentelijke basisregistratie adressen of de 
gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld 
in artikel 2 van de Wet basisregistraties adressen 
en gebouwen 
 

 Nieuw 1.8.2.2  de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet 

 Nieuw 1.8.2.3  de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, 
eerste lid, van de Monumentenwet 1988 

 Nieuw 1.8.2.4  het openbare register van beschermde 
monumenten bedoeld in artikel 20 van de 
Monumentenwet 1988 

 Nieuw 1.8.2.5  het gemeentelijke beperkingenregister of de 
gemeentelijke beperkingenregistratie, bedoeld in 
artikel 5, eerste lid, van de Wet kenbaarheid 
publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het 
verstrekken van een aan die registratie ontleende 
verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder 
c, van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke 
beperkingen 

 Nieuw 1.8.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verstrekken van kopieën 
van: 
 

 Nieuw 1.8.3.1  het gemeentelijke adressenbestand of delen 
daarvan, per adres 
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 Nieuw 1.8.3.2  het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal 

perceel of delen daarvan, per gelegde relatie 

 Nieuw 1.8.3.3  het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of 
delen daarvan, per adrescoördinaat 

1.2.3. het verstrekken van fotokopieën van 
bestemmingsplannen per pagina op papier van A4-
formaat in kleur  

Vervallen 

1.2.4. voor een exemplaar in kleuren van elk op zichzelf 
staand bestemmingsplan van de gemeente indien 
voorradig al dan niet met bijbehorende 
voorschriften   

Vervallen 

1.2.5. voor een ongekleurd exemplaar van elk op zichzelf 
staand bestemmingsplan van de gemeente indien 
voorradig al dan niet met bijbehorende 
voorschriften   

Vervallen 

1.2.6. de Bouwverordening, inclusief de toelichting op de 
bouwverordening, de Woningwet en inclusief de 
toelichting op de Bouwverordening  

Vervallen 

1.2.7. een afschrift van de welstandsnota  Vervallen 

1.2.8. fotokopieën van de welstandsnota, per pagina op 
A4-formaat  

Vervallen 

 
Onderbouwing 
 
Algemeen 
 
Veel van deze leges vormen een achtervang omdat de stukken steeds meer digitaal 
beschikbaar komen. Om de transitie van analoge naar digitale informatie te ondervangen zijn 
de leges opgenomen voor die gevallen dat een analoge versie gewenst is.  
 
1.8.1.3 
 
Het tijdschrijven heeft op dit punt laten zien dat er grote verschillen kunnen bestaan. 
Gemiddeld genomen, naar de mediaan, kan gesteld worden dat het gaat om circa 12 
minuten. Bij het rekentarief van € 79,81 komt dit neer op € 15,84. 
 
1.8.1.1.1 en 1.8.1.1.2 
 
Het oude tarief stond op € 1,75 per pagina. Het is niet duidelijk hoe men aan dit hoge bedrag 
is gekomen per pagina. Normaliter wordt gerekend met € 0,30 per pagina A4 en € 0,40 per 
A3. 
 
1.8.1.2, 1.8.2.1, 1.8.2.2, 1.8.2.3, 1.8.2.4, 1.8.2.5 
 
Het gaat hier om handelingen die binnen de systematiek op een kwartier worden gehouden. 
De mogelijke verschillen in tijdsduur worden door de kruissubsidiëring opgeheven. Dit 
betekent bij een afdelingstarief van € 79,81 een tarief van € 19,95. 
 
 
 
 

71 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 
1.8.3.1, 1.8.3.2, 1.8.3.3 
 
Voor het tarief is aansluiting gezocht bij artikel 21, eerste lid, onderdeel e van de Regeling 
tarieven kadaster. Het tarief wat hier genoemd wordt is voor 2012 € 0,04 per koppeling, 
relatie of adres. 
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

1.2.1. € 6,55   1.8.1.3 € 16,00 

1.2.2. € 1,75 1.8.1.1.1  € 0,30 

 Nieuw 1.8.1.1.2  € 0,40  

 Nieuw 1.8.1.2 € 20,00 

  Nieuw  1.8.2.1  € 20,00  

  Nieuw  1.8.2.2  € 20,00  

 Nieuw  1.8.2.3  € 20,00  

 Nieuw  1.8.2.4  € 20,00  

 Nieuw  1.8.2.5  € 20,00   

 Nieuw  1.8.3.1  € 0,04  

 Nieuw  1.8.3.2  € 0,04 

 Nieuw  1.8.3.3  € 0,04 
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Hoofdstuk 9  Overige publiekszaken 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Burgerlijk Wetboek 
Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag natuurlijke 
personen en rechtspersonen 
 
Juridische achtergrond 

Op grond van hoofdstuk 9 kunnen leges geheven worden voor het verstrekken van een 
verklaring omtrent het gedrag, een attestatie de vita of een legalisatie van een handtekening. 
Desgewenst kan men hoofdstuk 9 aanvullen met andere dienstverlening die niet in deze 
tarieventabel zijn genoemd en tot de overige publiekszaken kunnen worden gerekend. 

Sinds 1 april 2004 beslist niet langer de burgemeester, maar de minister van Justitie over het 
afgeven van een verklaring omtrent het gedrag. De maximale hoogte van de hiervoor te 
heffen leges wordt door het Rijk vastgesteld. Vanaf 1 januari 2006 bedraagt die maximale 
vergoeding € 30,05. De gemeente moet hiervan € 22,55 aan het Rijk afdragen. Het verschil 
is een vergoeding die de gemeente krijgt voor de werkzaamheden die zij voor de 
behandeling van een dergelijke aanvraag moet uitvoeren (Regeling leges en afdracht 
vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag voor natuurlijke personen en 
rechtspersonen; Stcrt. 2005, 242, pag. 23, en Stcrt. 2008, 23, pag. 12. Lbr. 06/170 – 
nabetaling Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) (22-11-2006)). Aangezien het Rijk een 
maximaal te heffen bedrag vaststelt, is het noodzakelijk dat de gemeente een tarief in de 
legesverordening opneemt. 

De naamgeving attestatie de vita is vervangen door ‘bewijs van in leven zijn’ in verband met 
een wetswijziging die op 1 juli 2011 in werking is getreden (Wet van 21 april 2011, Stb. 2011, 
245). Bij deze wet is artikel 19k ingevoegd in Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. Sinds 1 juli 
2011 wordt de attestatie de vita afgegeven door de ambtenaar van de burgerlijke stand en is 
de Wet rechten burgerlijke stand en het daarop gebaseerde Legesbesluit akten burgerlijke 
stand van toepassing. Deze ‘internationale’ attestatie de vita is ingevoerd ter uitvoering van 
de op 10 september 1998 te Parijs tot stand gekomen Overeenkomst betreffende de afgifte 
van een attestatie de vita (Trb. 2004, 283) en wordt afgegeven overeenkomstig het model 
dat bij de voormelde Overeenkomst werd vastgesteld. Hiermee kan de burger in het 
buitenland aantonen dat hij in leven is. Het in onderdeel 1.9.2 genoemde bewijs van in leven 
zijn is een uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie (GBA) waarin staat vermeld dat 
een bepaalde persoon in leven is. Het bewijs van in leven zijn is gratis als iemand kan 
aantonen dat het voor zijn pensioen is. 

Bij de legalisatie van een handtekening verklaart de burgemeester dat de handtekening op 
een bepaald document 'echt' is. Dat wil zeggen dat deze overeenkomt met de handtekening 
op het legitimatiebewijs. De handtekening moet aan de balie gezet worden. Legalisatie van 
een handtekening kan bijvoorbeeld nodig zijn als iemand een persoon in het buitenland 
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schriftelijk wil machtigen. Voor de legalisatie kunnen leges worden geheven. Onderdeel 1.9.3 
voorziet hierin. 

Regelgeving 
 
Regeling leges en afdracht vergoeding afgifte verklaring omtrent het gedrag natuurlijke 
personen en rechtspersonen 
 
(…) 
Artikel 1 
 

1. De in artikel 39, tweede lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 
bedoelde kostenvergoeding bedraagt voor een verklaring omtrent gedrag 
natuurlijke personen: € 30,05. 

2. De in artikel 39, tweede lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens 
bedoelde kostenvergoeding bedraagt voor een verklaring omtrent gedrag 
rechtspersonen: € 147,50. 

 
Artikel 2 

De in artikel 39, derde lid, van de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens bedoelde 
vergoeding bedraagt € 22,55. 

(…) 

Tarieventabel leges 2013 

1.9  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 
  

1.9.1  tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag   
 

1.9.2  tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn    
 

1.9.3  tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening    
 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 17 Diversen Hfd. 9 Overige publiekszaken 

17.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag: 

1.9  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag: 

17.1.1. tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het 
gedrag 

1.9.1  tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het 
gedrag 

  Nieuw 1.9.2  tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn 

17.1.3. tot het verkrijgen van een legalisatie van een 
handtekening 

1.9.3  tot het verkrijgen van een legalisatie van een 
handtekening 
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Onderbouwing 
 
Algemeen 
 
Artikel  
verordening leges 2013 

Algemeen Aantallen 

1.9.1 
Uittreksels uit de gemeentelijke 
basisadministratie en verklaringen omtrent 
het gedrag 

2.484 

 
Onderdeel 1.9.1 is een rijkslege waar de gemeente niet van kan afwijken, behoudens een 
verlaging. De gemeente moet van het tarief altijd € 22,55 aan het rijk afdragen. 
 
De onderdelen 1.9.2 en 1.9.3 kennen middels het tijdschrijven een tijdsbesteding van 6 
minuten. Inclusief een opslag voor beveiligde documenten tegen kostprijs maakt dit een 
tarief voor beide onderdelen van € 10,42.  
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

17.1.1. € 30,05 1.9.1 € 30,05 

  Nieuw 1.9.2 € 10,00 

17.1.3. € 7,30 1.9.3 € 10,00 
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Hoofdstuk 10  Gemeentearchief 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Archiefwet 1995 
 
Juridische achtergrond 

Gemeentearchieven kunnen worden onderscheiden in archiefbewaarplaatsen in de zin van 
de Archiefwet 1995 (Stb. 276) en andere archieven. 

Op grond van artikel 14 van de Archiefwet 1995 zijn de archiefbescheiden die in een 
archiefbewaarplaats berusten openbaar (behoudens het bepaalde in de artikelen 15, 16 en 
17), en kunnen deze archiefbescheiden kosteloos geraadpleegd worden. Als iemand zelf de 
archiefbescheiden raadpleegt, kunnen dus geen leges geheven worden. 

Met betrekking tot andere archieven dan archiefbewaarplaatsen is in de Archiefwet 1995 niet 
geregeld dat deze openbaar zijn en dat deze kosteloos geraadpleegd kunnen worden. In 
beginsel zou daarvoor, indien raadpleging wordt toegestaan, dus legesheffing mogelijk zijn. 
In de modelverordening zijn hiervoor geen tarieven opgenomen. Als iemand zelf de 
archieven raadpleegt, zullen er immers nauwelijks kosten voor de gemeente zijn. 

In onderdeel 1.10.1 een tarief opgenomen voor het doen van naspeuringen in het 
gemeentearchief. Het gaat hierbij dus uitsluitend om het van gemeentewege doen van 
naspeuringen. Het tarief is afhankelijk gesteld van de tijd die de ambtenaar van het 
gemeentearchief aan het doen van de naspeuringen heeft besteed. Ook indien het doen van 
de naspeuringen niet heeft geleid tot het gewenste resultaat zijn de leges verschuldigd. 

In onderdeel 1.10.2 zijn tarieven opgenomen voor het verstrekken van kopieën of uittreksels 
uit de in het gemeentearchief berustende stukken. Ook met betrekking tot 
archiefbewaarplaatsen is een dergelijk tarief toelaatbaar. Dit blijkt uit het bepaalde in artikel 
14 van de Archiefwet 1995. 

Er is een onderscheid gemaakt tussen het verkrijgen van afschriften (onderdeel 1.10.2.1) en 
uittreksels (1.10.2.2). De werkzaamheden in verband met het verstrekken van deze stukken 
zijn uiteenlopend van aard, zodat het voor de hand ligt daarvoor verschillende tarieven in 
rekening te brengen. Er is niet voorzien in een differentiatie naar gelang de soort van de 
afschriften. Het zal duidelijk zijn dat afschriften in zeer verschillende vormen mogelijk zijn. 
Daarbij valt te denken aan fotokopieën, foto’s, afdrukken in kleur, dia’s etc. Uiteraard staat 
het gemeenten vrij daarvoor verschillende tarieven in de verordening op te nemen. 

Ook kan het tarief gedifferentieerd worden naar de grootte van het afschrift, wat vooral voor 
de verstrekking van kaarten van belang kan zijn. 
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Regelgeving 

Archiefwet 1995 
 
(…) 
 
Artikel 14 
 
De archiefbescheiden die in een archiefbewaarplaats berusten zijn, behoudens het bepaalde 
in de artikelen 15, 16 en 17, openbaar. Ieder is, behoudens de beperkingen die voortvloeien 
uit het in die artikelen bepaalde, bevoegd die archiefbescheiden kosteloos te raadplegen en 
daarvan of daaruit afbeeldingen, afschriften, uittreksels en bewerkingen te maken of op zijn 
kosten te doen maken. 
(…) 

Tarieventabel leges 2013 

1.10.1  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van naspeuringen in 
de in het gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan 
besteed kwartier   

   
1.10.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van: 
  

1.10.2.1  een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief berustend 
stuk, per pagina   

   
1.10.2.2  een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk   
 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 7 Gemeentearchief Hfd. 10 Gemeentearchief 

7.1. Het tarief van het op verzoek opsporen van 
documenten uit het gemeentearchief, voor 
ieder daaraan besteed kwartier bedraagt 

1.10.1  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van 
naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende 
stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier 

 Nieuw 1.10.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van: 

7.2. Het tarief van het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een 
fotokopie van een in het gemeentearchief 
berustende stuk, per pagina bedraagt stuk, per 
pagina 

1.10.2.1  een afschrift of fotokopie van een in het 
gemeentearchief berustend stuk, per pagina 

 Nieuw 1.10.2.2  een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend 
stuk 
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Onderbouwing 
 
Het afdelingstarief voor 2012 is gesteld op € 70,42 (Systemen en Informatie). Voor onderdeel 
1.10.1 betekent dit een tarief van € 17,60. De werkzaamheden met betrekking tot een 
uittreksel van een stuk (1.10.2.2) is niet anders op te vatten dan een kopie maken. Daarmee 
komt het tarief op € 0,30.  
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

7.1. € 8,70 1.10.1  € 17,00 

7.2. € 0,70 1.10.2.1  € 0,30 

 Nieuw 1.10.2.2  € 0,30 
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Hoofdstuk 11  Huisvestingswet 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Huisvestingswet, artikel en 5 , 7, 14, 15 en 30 
 
Gemeente 
 
Huisvestingsverordening 2011 Bergen 
 
Juridische achtergrond 

De Huisvestingswet geeft in artikel 5 aan gemeenten de mogelijkheid, niet de verplichting, 
een huisvestingsverordening vast te stellen waarin de (soorten) woonruimten worden 
aangewezen waarvoor het vergunningvereiste geldt. Het gaat hierbij om een vergunning in 
de zin van artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet (huisvestingsvergunning). 

Een gemeente die gebruik maakt van de mogelijkheid van artikel 5 van de Huisvestingswet 
kan voor het verhaal van de met de vergunningprocedure samenhangende kosten een tarief 
in de legesverordening opnemen. 

De gemeenteraad kan in het belang van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling van 
woonruimte in de huisvestingsverordening bepalen dat het college van burgemeester en 
wethouders een register van woningzoekenden bijhoudt (artikel 14 van de Huisvestingswet). 
Aan het inschrijven van woningzoekenden zijn voor de gemeente kosten verbonden. Verhaal 
kan plaatsvinden door het heffen van leges.  Dit register kan ook gebruikt worden voor de 
registratie van urgentieverklaringen. 

De gemeente kan aan derden gegevens uit het register van woningzoekenden verstrekken, 
dit met inachtneming van de voorwaarden van artikel 15 van de Huisvestingswet.   

De gemeenteraad kan (op grond van artikel 30 van de Huisvestingswet) in de 
huisvestingsverordening woonruimten aanwijzen die met het oog op het behoud of de 
samenstelling van de woonruimtevoorraad niet zonder vergunning van het college van 
burgemeester en wethouders: 

a. geheel of gedeeltelijk aan de bestemming tot bewoning onttrokken mogen worden 
(artikel 30, eerste lid, onderdeel a); 

b. met andere woonruimte samengevoegd mogen worden (artikel 30, eerste lid, 
onderdeel b); 

c. van zelfstandige in onzelfstandige woonruimte omgezet mogen worden (artikel 30, 
eerste lid, onderdeel c). 

Bij besluit van 15 december 2011 heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening 2011 
vastgesteld, waarbij is gekozen geen gebruik meer te maken van de wettelijke bevoegdheid 
van artikel 30 van de Huisvestingswet. Dit betekent dat voor onttrekkingen, samenvoegingen 
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en omzettingen in de woonruimtevoorraad geen wettelijke basis meer bestaat om ter zake 
hiervan leges te heffen. 

Het in behandeling nemen van een aanvraag om een splitsingsvergunning op grond van 
artikel 33 van de Huisvestingswet is opgenomen in hoofdstuk 4 van titel 3 van de 
tarieventabel.  De Huisvestingsverordening heeft uitgewezen dat die vergunning onder de 
Europese Dienstenrichtlijn valt. 

Regelgeving 
 
Huisvestingswet 
 
(…) 
Artikel 14 
 

1. De gemeenteraad kan in het belang van een evenwichtige en rechtvaardige verdeling 
van woonruimte in de huisvestingsverordening bepalen dat door burgemeester en 
wethouders een register van woningzoekenden wordt bijgehouden. 

 
2. Ingeval toepassing wordt gegeven aan het eerste lid, wordt in de 

huisvestingsverordening tevens bepaald: 
 

a. welke woningzoekenden voor inschrijving in het register in aanmerking komen; 
(…) 
 
Huisvestingsverordening 2011 Bergen 
 
(…) 
Artikel 2.2.1 Vergunningvereiste 
 

1. Het is verboden zonder een huisvestingsvergunning een woonruimte, aangewezen 
c.q. niet uitgezonderd in de artikelen 2.1.1 en 2.1.2, in gebruik te nemen voor 
bewoning. 

2. Het is verboden de in het vorige lid bedoelde woonruimte voor bewoning in gebruik te 
geven aan een huishouden dat niet beschikt over een huisvestingsvergunning. 

(…) 
 
Artikel 2.5.2 Urgentieverklaring  
 
1.  Indien een woningzoekende dringend behoefte heeft aan (andere) woonruimte, kan 

hij aan burgemeester en wethouders verzoeken hem een urgentieverklaring te 
verstrekken.  

 (…) 
 
Artikel 2.5.3 Aanvraag en registratie  
 
 (…) 
3.  Burgemeester en wethouders dragen zorg voor het aanleggen en bijhouden van een 

register van woningzoekenden die beschikken over een urgentieverklaring.  
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Tarieventabel leges 2013 
 
1.11  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 
  

1.11.1  tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als bedoeld in 
artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet 

 
  

   

Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 14 Huisvestingswet          Hfd. 11 Huisvestingswet          

14.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag:  

1.11  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag: 

 Nieuw 1.11.1  tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet 

14.1.1 tot het verkrijgen van een vergunning tot 
gehele of gedeeltelijke onttrekking van 
woonruimte aan de bestemming tot bewoning 
als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel 
a. van de Huisvestingswet 

 Vervallen 

14.1.2. tot het verkrijgen van een vergunning tot 
samenvoeging van woonruimte met andere 
woonruimte als bedoeld in artikel 30, eerste 
lid, onderdeel b, van de Huisvestingswet 

 Vervallen 

14.1.3. tot het verkrijgen van een vergunning tot 
omzetting van zelfstandige woonruimte in 
onzelfstandige woonruimte als bedoeld in 
artikel 30, eerste lid, onderdeel c, van de 
Huisvestingwet 

 Vervallen 

14.1.4.  tot het verkrijgen van een 
splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 
van de Huisvestingwet  

Verplaatst naar Titel 3, Hoofdstuk 4, 
Splitsingsvergunning woonruimte 

 
Onderbouwing 
 
1.11.1 
 
Op dit moment wordt voor dit onderdelen geen leges geheven. Nu de 
Huisvestingsverordening 2011 Bergen wel voorziet in dit onderdeel wordt nu een lege 
voorgesteld. De huisvestingsvergunning (die een regulerend karakter heeft) kost gemiddeld 
60 minuten. Dit betekent een tarief van € 109,31 afdeling Ontwikkeling (afdelingtarief per uur 
kostenverdeelstaat 2012).    
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

  Nieuw   1.11.1  € 109,00 

  

81 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 

Hoofdstuk 12  Leegstandswet 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Leegstandswet, artikel 15, eerste en vierde lid 
 
Juridische achtergrond 
 
Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet kan het college van burgemeester 
en wethouders de eigenaar van een woning of een gebouw vergunning verlenen tot tijdelijke 
verhuur van woonruimte. De verwachting is dat in verband met de economische crisis meer 
van de mogelijkheid van tijdelijke verhuur gebruik zal worden gemaakt. 
 
Op grond van artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet wordt de vergunning ten aanzien 
van hetzelfde gebouw of dezelfde woning slechts eenmaal verleend en wel voor een duur 
van ten hoogste twee jaren. Op verzoek van de eigenaar kunnen burgemeester en 
wethouders deze duur telkens met ten hoogste een jaar verlengen. De gehele duur van de 
vergunning kan maximaal vijf jaren zijn. 
 
Regelgeving 
 
Leegstandswet 
 
(…) 
Artikel 15 
 
1. Burgemeester en wethouders kunnen de eigenaar vergunning verlenen tot het 

aangaan van overeenkomsten van huur en verhuur van woonruimte op welke 
overeenkomsten de artikelen 206 lid 3, 232, 242, 269 lid 1 en 2, 270, 271 leden 4 tot 
en met 8, 272 tot en met 277, 278 leden 1 en 2 en 281 van Boek 7 van het Burgerlijk 
Wetboek niet van toepassing zijn, indien het gaat om: 

 
a. woonruimte in een gebouw; 
b. woonruimte in een voor de verkoop bestemde woning welke 

 
1°. nimmer bewoond is geweest, hetzij 
 
2°. gedurende een tijdvak van ten minste twaalf maanden voorafgaand aan 
het tijdstip waarop die woning laatstelijk geheel is komen leeg te staan of, 
indien die woning in haar geheel binnen een tijdvak van twaalf maanden 
voorafgaand aan dat tijdstip voor bewoning gereed is gekomen, gedurende 
het overblijvende gedeelte van het laatstgenoemde tijdvak, onafgebroken 
geheel of grotendeels door de eigenaar als eigenaar bewoond is geweest, 
hetzij 
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3°. gedurende een tijdvak van tien jaren voorafgaand aan het tijdstip waarop 
de vergunning is aangevraagd, niet langer dan gedurende een al dan niet 
aaneengesloten tijdvak van drie jaren geheel of grotendeels als woonruimte 
verhuurd is geweest; 
 

c. woonruimte in een voor de verhuur bestemde woning welke ten tijde van het 
aanvragen van de vergunning bestemd is voor afbraak of voor vernieuwbouw. 
In geval van onderverhuur van woonruimte met betrekking tot de verhuring waarvan 
een vergunning als bedoeld in de vorige zin is verleend, vindt artikel 16, negende lid, 
laatste zin, tiende en elfde lid, overeenkomstige toepassing en blijft, indien het gaat 
om woonruimte welke een zelfstandige woning als bedoeld in artikel 234 van Boek 7 
van het Burgerlijk Wetboek vormt artikel 269 lid 1 en lid 2 van Boek 7 van het 
Burgerlijk Wetboek buiten toepassing. 

 
(…) 
4. De vergunning wordt ten aanzien van hetzelfde gebouw of dezelfde woning slechts 

eenmaal verleend en wel voor een duur van ten hoogste twee jaren. Op verzoek van 
de eigenaar kunnen burgemeester en wethouders deze duur telkens met ten hoogste 
een jaar verlengen, met dien verstande dat de gehele duur van de vergunning ten 
hoogste vijf jaren kan bedragen. Op een verzoek om verlenging van de vergunning is 
het tweede lid van overeenkomstige toepassing. 

(…) 
 
Tarieventabel leges 2013 
 
1.12  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 
  

  

 
1.12.1  tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van 

leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van 
de Leegstandwet 

 
 
 
  

  

 
1.12.2  tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van 

woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de 
Leegstandwet   

  

 
 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

  Nieuw Hfd. 12 Leegstandswet  

 Nieuw 1.12  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag: 

 Nieuw 1.12.1  tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke 
verhuur van leegstaande woonruimte als bedoeld in 
artikel 15, eerste lid, van de Leegstandwet 
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  Nieuw 1.12.2  tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur 

van woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van 
de Leegstandwet 

 
Onderbouwing 
 
1.12.1 en 1.12.2 
 
Zijn posten zijn nieuw voor de gemeente Bergen zodat hier geen interne achtergrondcijfers 
van bekend zijn. Overleg met de afdeling Ontwikkeling heeft opgeleverd dat de vergunning in 
termen van tijdsbesteding dezelfde zal zijn als een reguliere huisvestingsvergunning. Dit 
betekent een tarief van € 109,31 voor beide posten.  
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

  Nieuw    € 109,00  

  Nieuw     € 109,00 
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Hoofdstuk 13  Gereserveerd 
 
Onder hoofdstuk 13 is in de modelverordening van de VNG de mogelijkheid tot het heffen 
van leges opgenomen in verband met gemeentegarantie. 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Gemeente 
 
De gemeente heeft de verordening niet vastgesteld maar een mogelijkheid blijft de VROM 
Startersregeling 
 
Juridische achtergrond 
 
Voor het verstrekken van een gemeentegarantie kunnen leges geheven worden. Overigens 
verstrekken de meeste gemeenten sinds 1 januari 1995 geen gemeentegaranties meer als 
borgstelling voor hypotheken van huiseigenaren. In veel gemeenten is per die datum de 
gemeentegarantie volledig vervangen door de Nationale hypotheekgarantie (NHG) die wordt 
verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen (WEW). Uiterlijk 1 januari 2011 
beëindigen gemeenten hun achtervangovereenkomsten met de WEW. 
Gemeentegaranties kunnen echter op grond van gemeentelijk beleid nog in andere gevallen 
worden verstrekt, bijvoorbeeld aan instellingen die, zonder winstoogmerk, uitsluitend een 
publieke taak of ideëel doel dienen. Ook kan gedacht worden garanties in het kader van het 
Nationaal Restauratiefonds. 
 
Voor het wijzigen of omzetten van een door de gemeente (in het verleden) gegarandeerde 
hypothecaire geldlening is eveneens legesheffing mogelijk. Het gaat daarbij onder andere 
om het omzetten van de financieringsvorm (bijvoorbeeld het omzetten van een lineaire 
hypotheek in een spaarhypotheek. 
 
De gemeente Bergen kent het beleid voor deze diensten, in welke vorm dan ook, geen leges 
te heffen. Dit hangt samen met het feit dat het gesubsidieerde instellingen betreft dan wel 
gaat om (oud)-medewerkers van de gemeente.   
 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

 Nieuw Hfd. 13 Gereserveerd 
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Hoofdstuk 14  Marktstandplaatsen 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Gemeente 
 
Marktverordening gemeente Bergen 2002 
Verordening marktgelden 2012 
Algemeen Plaatselijke Verordening 
 
Juridische achtergrond 
 
De in hoofdstuk 14 opgenomen dienstverleningen zijn afgestemd op de APV en de 
Marktverordening gemeente Bergen 2002. Het gaat daarbij om: 
 

- een standplaatsvergunning (onderdeel 1.14.1); 
- inschrijving op de wachtlijst voor een standplaatsvergunning (onderdeel 1.14.2); 
- verlenging of doorhaling van de inschrijving (onderdelen 1.14.3 en 1.14.4); 
- overschrijven van de standplaatsvergunning op naam van een ander (onderdeel 

1.14.5); 
- een vervangingsvergunning (onderdeel 1.14.6); 
- een ontheffing om de standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven innemen 

(onderdeel 1.14.7). 
 
In hoofdstuk 2 van titel 3 is een vergunning voor de organisatie van een markt opgenomen, 
gebaseerd op de Marktverordening gemeente Bergen 2002. Deze vergunningprocedure valt 
onder de Europese Dienstenrichtlijn. 
 
Tarieventabel leges 2013 
 
1.14  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

om: 
  

 
 

 

 
1.14.1  een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.18 en 5.19 van de 

APV; 
 
voor een dag 
 
voor een week 
 
voor een maand                                                                                               
 
voor een half  jaar 
 
voor een jaar 
 

 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 

  

 
1.14.2  inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 2.6 van de     
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Marktverordening gemeente Bergen 2002   
 

1.14.3  verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 1.14.2  
  

  

 
1.14.4  doorhaling van de inschrijving op de wachtlijst bedoeld in artikel 2.7 

van de Marktverordening gemeente Bergen 2002  
 

  

 
1.14.5 overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van een ander 

als bedoeld in artikel 2.9 van de Marktverordening gemeente Bergen 
2002  

 
 
 

  

 
1.14.6 vergunning om zich op de standplaats te laten vervangen als bedoeld 

in artikel 3.4, tweede lid, van de Marktverordening gemeente Bergen 
2002 

 
 
 

  

 
1.14.7 ontheffing om de standplaats tot de sluitingstijd van de markt te blijven 

innemen als bedoeld in artikel 3.6, tweede lid, van de 
Marktverordening 2002   

  

 
 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012 

 
Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 17 Diversen Hfd. 14 Marktstandplaatsen 

17.3. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
standplaatsvergunning op particuliere grond:  

Vervallen 

17.3.1. voor een dag  Vervallen 

17.3.2. voor een week  Vervallen 

17.3.3. voor een maand  Vervallen 

17.3.4. voor een half jaar  Vervallen 

17.3.5. voor een jaar  Vervallen 

17.4. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
standplaatsvergunning op gemeentegrond 

1.14  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag om: 

 Nieuw 1.14.1  een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 
5.18 en 5.19 van de APV; 

17.4.1. voor een dag  voor een dag 

17.4.2. voor een week  voor een week 

17.4.3. voor een maand  voor een maand 

17.4.4. voor een half jaar  voor een half jaar 

17.4.5. voor een jaar  voor een jaar 

 Nieuw 1.14.2  inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 
2.6 van de Marktverordening gemeente Bergen 
2002 

 Nieuw 1.14.3  verlenging van de inschrijving als bedoeld in 
onderdeel 1.14.2 

 Nieuw 1.14.4  doorhaling van de inschrijving op de wachtlijst 
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bedoeld in artikel 2.7 van de Marktverordening 
gemeente Bergen 2002 

 Nieuw 1.14.5 overschrijving van de standplaatsvergunning op 
naam van een ander als bedoeld in artikel 2.9 van 
de Marktverordening gemeente Bergen 2002  

 Nieuw 1.14.6 vergunning om zich op de standplaats te laten 
vervangen als bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, 
van de Marktverordening gemeente Bergen 2002 

 Nieuw 1.14.7 ontheffing om de standplaats tot de sluitingstijd van 
de markt te blijven innemen als bedoeld in artikel 
3.6, tweede lid, van de Marktverordening 2002 

 
Onderbouwing 
 
1.14.1 
 
De af te geven vergunningen zijn gedifferentieerd naar tijdseenheden. De achterliggende 
gedachte is dat een vergunning voor één dag op zich te kostbaar zou zijn. Uit het 
tijdschrijven blijkt dat een vergunning (of het nu een dag is of een jaar) gemiddeld 260 
minuten kost. Bij het afdelingstarief van € 79,81 maakt dit € 345,84. 
Dit tarief van € 345,84 wordt als basis genomen voor de berekening en is tevens het tarief 
voor één jaar. Voor een half jaar wordt 50% genomen van € 345,84. Voor een maand is dit 
30%, voor een week 15% en voor een dag wordt 10% genomen van € 345,84. 
 
1.14.2 tot en met 1.14.7 
 
Deze leges en handelingen zijn nieuw en zijn dus geen onderwerp van het tijdschrijven 
geweest. De handelingen op zich zijn allemaal gelijkwaardig en betekenen het op een lijst 
inschrijven, verlengen, overschrijven, vervangen en ontheffen met betrekking tot de 
vergunning. Gekeken naar de tabel in Rotterdam wordt voor deze activiteiten € 19,20 en in 
Steenbergen € 20,00 in rekening gebracht. Dit betekent dat er 15 minuten aan 
werkzaamheden mee zijn gemoeid. Dit zal in de praktijk echter meer betekenen omdat er 
ook een bevestigingsbrief geschreven dient te worden. Voorgesteld wordt om deze posten 
op € 20,00 te stellen, gelet op het uurtarief van de vakafdeling van € 79,81. 
  
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

17.4.1. € 16,20   1.14.1  € 34,00  
17.4.2. € 35,55  1.14.1  € 52,00   

17.4.3. € 47,25 1.14.1  € 103,00 
17.4.4. € 119,00 1.14.1  € 172,00  
17.4.5. € 127,25 1.14.1  € 345,00  
  Nieuw  1.14.2  € 20,00 

 Nieuw  1.14.3  € 20,00  
 Nieuw  1.14.4  € 20,00  
  Nieuw  1.14.5 € 20,00  
  Nieuw  1.14.6 € 20,00  
  Nieuw  1.14.7 € 20,00  
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Hoofdstuk 15  Vervallen en gereserveerd 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Winkeltijdenwet 
Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet 
Verordening winkeltijden 
 
Juridische achtergrond 

Op grond van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) is opening van winkels op werkdagen 
toegestaan tussen 06.00 en 22.00 uur. Daaraan kunnen gemeenten geen beperkingen 
stellen. De Winkeltijdenwet biedt de mogelijkheid om ook buiten de wettelijke tijden 
winkelopening toe te staan. Daarvoor kunnen bij verordening vrijstellingen van bepaalde in 
de Winkeltijdenwet opgenomen verboden worden verleend. Het is ook mogelijk dat de raad 
bij verordening bepaalt dat het college van burgemeester en wethouders vrijstelling of 
ontheffing van bepaalde verboden kan verlenen. In de modelverordening winkeltijden is 
zoveel mogelijk gekozen voor een bevoegdheid van het college van burgemeester en 
wethouders. 

Daarbij verdient opmerking dat de Winkeltijdenwet en het Vrijstellingenbesluit 
Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183) spreken over vrijstellingen, indien een regeling bij of 
krachtens een verordening (de verordening winkeltijden) is of zal worden getroffen voor de 
hele gemeente, een deel van de gemeente of groepen van gevallen. Van een ontheffing 
wordt gesproken indien een aanvraag wordt gedaan om ‘individuele vrijstelling’ van een 
verbod. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd ontheffing te verlenen. 

Bij besluit van 7 februari 2012 heeft de gemeenteraad van de gemeente Bergen de 
Huisvestingsverordening 2011 vastgesteld, waarbij is gekozen geen gebruik meer te maken 
van de wettelijke bevoegdheid van artikel 30 van de Huisvestingswet. Dit betekent dat voor 
het splitsen geen wettelijke basis meer bestaat om ter zake hiervan leges te heffen. 

Transponeringstabel 

 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 13 Winkeltijdenwet Hfd. 15 Gereserveerd 

13.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag: 

  Vervallen 
 

13.1.1. voor een ontheffing dan wel vrijstelling in het 
kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 
182), of het Vrijstellingenbesluit 
Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183)  

  Vervallen 

13.1.2. tot het verlenen van toestemming om een in 
de vorige onderdelen bedoelde ontheffing 
over te dragen aan een ander 

  Vervallen 
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13.1.3. tot het intrekken of wijzigen van een in de 

vorige onderdelen bedoelde ontheffing 
  Vervallen 
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Hoofdstuk 16  Kansspelen 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Wet op de kansspelen, titel VA, paragraaf 2 
Speelautomatenbesluit 2000, artikel 3 
 
Gemeente 
 
Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003, artikel 2 en 5 
Nadere regels voor exploitatievergunningen en aanwezigheidsvergunningen, artikel 3 
Algemeen Plaatselijke Verordening 2012, afdeling 10 
 
Overig 
 
Landelijk Bureau Bibob 
 
Juridische achtergrond 
 
Het is verboden zonder vergunning van de burgemeester één of meer kansspelautomaten 
aanwezig te hebben op of aan de openbare weg; op voor het publiek toegankelijke plaatsen; 
in niet voor het publiek toegankelijke inrichtingen, waarvoor ingevolge artikel 3 van de Drank- 
en Horecawet een vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf is vereist of waarvan 
de ondernemer inschrijfplichtig is bij het Bedrijfschap Horeca (zie artikel 30b, eerste lid, Wet 
op de kansspelen).  
 
De af te geven vergunning door de burgemeester wordt een zogenaamde 
‘aanwezigheidsvergunning’ genoemd. Dit is een dienst waarvoor leges kunnen worden 
geheven. De tarieven die kunnen worden geheven zijn door het Rijk begrensd in een 
maximaal te heffen legesbedrag. Deze maximaal te heffen leges worden bij algemene 
maatregel van bestuur vastgesteld in het Speelautomatenbesluit 2000. Dit besluit stelt 
tevens dat indien de vergunning voor een periode korter dan vier jaar wordt afgegeven, de 
leges tijdsevenredig worden berekend op het aantal maanden. 
 
Ten aanzien van loterijen kan de burgemeester een vergunning verlenen indien het 
prijzengeld niet hoger is dan € 4.500. In andere gevallen verleent de minister van justitie de 
vergunning.  Het tarief kent geen wettelijk maximum en kan door de gemeente zelf bepaald 
worden. 
 
De gemeente Bergen biedt de mogelijkheid tot het exploiteren van een speelautomatenhal 
(artikel 2, Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003). Daartoe dient de 
burgemeester een vergunning af te geven. Het tarief wordt bepaald naar de werkelijke 
kosten. Daarnaast kan bij de aanvraag van bovengenoemde vergunning een BIBOB advies 
worden ingewonnen.  
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Op grond van artikel 16 Wet Bibob, stelt het Landelijk Bureau BiBOB jaarlijks de kosten van 
haar advies vast. Per 1 januari 2012 is dit bedrag € 500. Dit bedrag wordt in zijn geheel 
doorbelast aan de aanvrager van de vergunning.   
 
Regelgeving 
 
Speelautomatenbesluit 2000, tekst geldig op 1 januari 2013 
 
(…) 
Artikel 3 
 
1. Bij de indiening van de aanvraag van een aanwezigheidsvergunning die geldt voor 

een tijdvak van 12 maanden, is de aanvrager een vergoeding als bedoeld in artikel 
30d, derde lid, van de wet verschuldigd ten bedrage van: 

 
a. indien de vergunning voor één speelautomaat geldt, ten hoogste € 56,50; 

 
b. indien de vergunning voor twee of meer speelautomaten geldt, ten hoogste € 

22,50, vermeerderd met het product van het aantal speelautomaten, waarvoor de 
vergunning geldt, en een bedrag van ten hoogste € 34. 

 
2.  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor 

een tijdvak, korter dan 12 maanden of langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier 
jaar, met dien verstande dat de in het eerste lid bedoelde maximumbedragen naar 
evenredigheid van het verschil in looptijd van de vergunning verlaagd 
onderscheidenlijk verhoogd worden. 

 
3.  Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing, indien de vergunning geldt voor 

een tijdvak van meer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat 
voor de toepassing van onderdeel a in plaats van € 56,50 een bedrag van € 226,50 
en voor de toepassing van onderdeel b in plaats van € 22,50 een bedrag van € 90,50 
en in plaats van € 34 een bedrag van € 136 geldt. 

(…) 
 
Tarieventabel leges 2013 
 
1.16.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

  verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van  
de Wet op de kansspelen: 
 

1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat  
  
1.16.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer  

speelautomaten, voor de eerste speelautomaat      
plus voor iedere volgende speelautomaat       
 

1.16.1.3 voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een periode  
langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd       
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1.16.1.4 voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt voor  

een periode langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, voor de  
eerste speelautomaat          
plus voor iedere volgende speelautomaat       

 
1.16.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag  

tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3  
van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning)     
 

1.16.3  Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de  
Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003   
 

1.16.4  Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van  
een vergunning als bedoeld in artikel 1.16.3 van deze tarieventabel  
een BIBOB advies wordt ingewonnen worden de daar genoemde  
tarieven verhoogd met:         

 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 11 Wet op de kansspelen Hfd. 16 Kansspelen 

11.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning 
ingevolge artikel 30b van de Wet op de 
kansspelen (Stb. 1964, 483) 

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een 
aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b 
van de Wet op de kansspelen: 
 

11.1.1. voor een periode van twaalf maanden voor 
één kansspelautomaat 

1.16.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één 
speelautomaat 

11.1.2. voor een periode van twaalf maanden voor 
twee of meer kansspelautomaten, voor de 
eerste kansspelautomaat: 

1.16.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of 
meer speelautomaten, voor de eerste speelautomaat 

  voor iedere volgende kansspelautomaat:  plus voor iedere volgende speelautomaat 

11.1.3. voor een periode korter dan twaalf maanden 
wordt berekend het tijdsevenredig deel van 
de in 11.1.1 en 11.1.2 genoemde bedragen 

 

Vervallen 

 Nieuw 1.16.1.3 voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor 
een periode langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd 

 Nieuw 1.16.1.4 voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning 
geldt voor een periode langer dan vier jaar of voor 
onbepaalde tijd, voor de eerste speelautomaat 

 Nieuw  plus voor iedere volgende speelautomaat 

11.2. Het tarief voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning als bedoeld in artikel 3 van de 
Wet op de kansspelen (loterijvergunning)  

1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als 
bedoeld in artikel 3 van de Wet op de kansspelen 
(loterijvergunning) 

11.4. Het tarief voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2 van de 
Verordening speelautomatenhallen 
gemeente Bergen 2003 

1.16.3 Het tarief voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als 
bedoeld in artikel 2 van de Verordening 
speelautomatenhallen gemeente Bergen 2003 
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11.5. Indien bij de behandeling van de aanvragen 

tot het verkrijgen van een vergunning als 
bedoeld in artikel 11.4 van deze tarieventabel 
een BIBOB advies wordt ingewonnen worden 
de daar genoemde tarieven verhoogd met: 

1.16.4 Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 
1.16.3 van deze tarieventabel een BIBOB advies wordt 
ingewonnen worden de daar genoemde tarieven 
verhoogd met:   

 
Onderbouwing 
 
De tarieven zijn met uitzondering van artikel 1.16.2 en 1.16.3 gebonden aan regelgeving van 
de rijksoverheid en zijn dus niet vrij om zelf in te vullen. 
 
1.16.2 
 
Het betreft hier de zogenaamde loterijvergunning. Het is geen alledaags verschijnsel en het 
tijdschrijven geeft dan ook geen inzicht in de tijdsbesteding. Ervaringscijfers uit het verleden 
geven een tijdsbesteding van gemiddeld 40 minuten. Bij het afdelingstarief van € 79,21 wordt 
het tarief gesteld op € 33,00. 
 
1.16.3 
 
De aanvraag tot het vestigen van een speelautomatenhal is zeldzaam en kwam niet voor 
tijdens het tijdschrijven. Er is aansluiting gezocht bij titel 2, omgevingsvergunning zonder 
bouwactiviteit: de vergunningaanvraag kost circa 320 minuten met een tarief van € 422,45. 
 
De uitvoering van dit deel van de verordening is in handen van de gemeente Alkmaar. Het 
aantal vergunningen op jaarbasis is 11 stuks op onderdeel 1.16.1.1. De overige onderdelen 
komen niet of nauwelijks voor. 
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

11.1.1 € 58,80 1.16.1.1  € 56,50 
11.1.2. € 58,80 en € 35,40 1.16.1.2 € 56,50 en  € 34,00 

 Nieuw  1.16.1.3  € 226,50 

 Nieuw 1.16.1.4  € 226,50 en  € 136,00 
11.2. € 15,30 1.16.2 € 33,00 

11.4. € 312,10 1.16.3 € 422,00 

11.5. € 500,00 1.16.4 € 500,00 
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Hoofdstuk 17  Gereserveerd 
 
In hoofdstuk 17 van titel 1 van de tarieventabel waren de tariefbepalingen opgenomen voor 
het verstrekken van inlichtingen uit het kinderopvangregister. Het kinderopvangregister is 
een landelijk register geworden (1 juli 2010), dat door iedereen via internet is te raadplegen. 
De tariefbepalingen zijn daardoor een dode letter geworden. Hoofdstuk 17 is daarom 
geschrapt en gereserveerd. Reeds eerder had de gemeente Bergen dit hoofdstuk laten 
vervallen. 
 
Transponeringstabel 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

 Nieuw          Hfd. 17 Gereserveerd        
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Hoofdstuk 18  Telecommunicatie 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Telecommunicatiewet 
 
Overig 
 
Richtlijn tarieven (graaf)werkzaamheden Telecom VNG 
Telecommunicatieverordening gemeente Bergen 2008 
 
Juridische achtergrond 

Indien graafwerkzaamheden in openbare grond nodig zijn voor het leggen of verleggen van 
telecomleidingen door aanbieders van een openbaar elektronisch communicatienetwerk, dan 
komt de Telecommunicatiewet in beeld. Deze wet geeft aan het college van burgemeester 
en wethouders een coördinerende rol met betrekking tot deze graafwerkzaamheden 
teneinde deze wat betreft plaats, tijdstip en wijze van uitvoering op elkaar af te stemmen. In 
verband hiermee is in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet geregeld dat 
genoemde aanbieders het voornemen tot het verrichten van werkzaamheden melden aan 
het college van burgemeester en wethouders van de betreffende gemeente en niet overgaan 
tot uitvoering dan nadat zij van het college instemming hebben verkregen over plaats, tijdstip 
en wijze van uitvoering van de werkzaamheden.   

Het verdient aanbeveling de tariefbepalingen af te stemmen op de Richtlijn Tarieven 
(graaf)werkzaamheden. Deze tarieven worden jaarlijks geïndexeerd. In deze richtlijn is onder 
meer een beheerkostenvergoeding geregeld. Onder beheerkosten worden verstaan de 
kosten van toezicht op de uitvoering van het herstel, ongeacht of de uitvoering van dit herstel 
is gedaan door de telecomaanbieder of de gemeente. Werkzaamheden die vallen onder de 
beheerkosten zijn: 
 
a. toezicht op de verkeersveiligheid bij herstel; 
b. toezicht op kwaliteit van aanleg, verdichting en bestrating van herstel; 
c. monitoring onderhoud inclusief klachtenafhandeling tijdens de onderhoudsperiode; 
d. administratiekosten die niet bij de leges in rekening zijn gebracht; 
e. eerste en tweede oplevering van herstelwerkzaamheden. 
 
De werkzaamheden die de gemeente verricht en waarvoor bij het verlenen van het 
instemmingbesluit leges worden geheven, vallen niet onder de berekening van de 
beheerkosten in deze richtlijn. De berekening van de beheerkosten is gebaseerd op een 
strikte scheiding van werkzaamheden die onder de leges vallen en werkzaamheden die 
onder de beheerkosten vallen. 

De richtlijn geldt niet voor gesloten verhardingen zoals asfalt en cementbeton, grootschalige 
en kleinschalige verhardingselementen, gefundeerde verharding, plantsoenen en bomen. Dit 
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betekent dat hiervoor geen tarieven zijn opgenomen in de richtlijn. Over een en ander dienen 
tussen de gemeente en de aanbieder op projectniveau, of indien mogelijk generiek, 
afspraken gemaakt te worden, waarbij wordt afgestemd met de tariefbepaling in de 
legesverordening. 

Bovengenoemde beheerkosten dienen dus niet in de leges te worden verdisconteerd. De 
kosten van de volgende activiteiten zouden onder de legesheffing kunnen worden gebracht: 

• overleg met aanvrager over tijd, plaats en werkwijze van de werkzaamheden; 
• opstellen (verkeerskundige) adviezen; 
• (technisch) beoordelen van het werk; 
• beoordelen overige (bovengrondse of maaiveld) voorzieningen; 
• eventueel overleg met andere grondeigenaren en toets van de bereikte 

overeenstemming met die grondeigenaren door de aanvrager; 
• onderzoek naar de status van het werk; 
• aanwijzen van de plaats van de aan te leggen (ondergrondse) infrastructuur; 
• indien eigen gemeentelijk registratiesysteem van kabels en leidingen, verstrekken 

gegevens aan de aanvrager, beoordelen van het grondgebruik, afstemming met 
andere kabel- en leidingbeheerders, maken van revisietekeningen en updaten van 
digitale of analoge bestanden; 

• coördinatie en afstemming met overige werken in de openbare ruimte; - beoordelen 
en sturen van het werk uit oogpunt van stedelijke bereikbaarheid; 

• publiceren van meldingen en/of (concept-)instemmingsbesluiten; 
• administratieve handelingen van de gemeente en overige kosten (vergaderkosten, 

reiskosten, personele kosten, kosten van bijhouden van (geautomatiseerde) 
bestanden, uitwerken alternatieve plannen e.d.). 

In onderdeel 1.18.1 heeft het college gekozen voor een vast bedrag dat wordt vermeerderd 
met een bedrag per strekkende meter sleuflengte. Meer sleuflengte betekent meer meters 
kabels of leidingen, wat de complexiteit van de coördinatie zal verhogen. In verband met dit 
laatste is ook een tariefonderscheid gemaakt tussen graafwerkzaamheden in verhard 
oppervlak (1.18.1.1: tegel-, klinker- en sierbestratingen, gesloten verhardingen) en onverhard 
oppervlak (1.18.1.2: bermen, groenstroken en dergelijke). 

Aangezien de hierboven genoemde richtlijn niet geldt voor gesloten verharding moet, indien 
de tariefbepaling in de legesverordening ook voor gesloten verharding geldt, bij het maken 
van nadere afspraken over de beheerkosten hiermee rekening worden gehouden. Dit kan 
aanleiding zijn het tarief voor gesloten verharding af te splitsen van het tarief voor 
klinkerverharding e.d., zoals nu nog als één tarief is opgenomen in onderdeel 1.18.1.1. 

Vanzelfsprekend kan in onderdeel 1.18.1 ook alleen voor het vaste bedrag worden gekozen 
(en worden de onderdelen 1.18.1.1 en 1.18.1.2 dan niet overgenomen). 

Het tarief per strekkende meter sleuf is alleen van toepassing voor zover de werkzaamheden 
niet plaatsvinden in grond van andere overheden, zoals waterschappen en provincies. In 
deze situaties zijn de werkzaamheden voor de gemeente minder ingrijpend dan wanneer de 
werkzaamheden in gemeentegrond of particuliere grond plaatsvinden. Indien de 
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werkzaamheden in waterschaps- of provincie- of rijksgronden plaatsvinden, geldt het 
bepaalde in onderdeel 1.18.1.3. 

Het tarief van onderdeel 1.18.1 kan eventueel ook worden gedifferentieerd naar gebied 
waarbinnen de graafwerkzaamheden zullen plaatsvinden. Deze differentiatie gaat ervan uit 
dat in bijvoorbeeld het centrum de coördinerende taak meer kosten oproept, dan wel dat de 
kosten toenemen naarmate het graaftraject groter is. 

Onderdeel 1.18.1.3 ziet op de gevallen dat er andere beheerders van het openbaar gebied in 
het geding zijn. 

Onderdeel 1.18.1.4 ziet op het geval dat de aanvrager van een instemmingsbesluit ook nog 
een vergunning, al dan niet van een ander bestuursorgaan, nodig heeft. Hij kan dan het 
college verzoeken bij de beoordeling van de aanvragen een inhoudelijke afstemming te 
bevorderen (artikel 5.5 Telecommunicatiewet). 

Onderdeel 1.18.1.5 heeft betrekking op de incidentele gevallen dat een nader onderzoek 
naar de status van de kabel plaatsvindt. Het zal dan vooral gaan om onbekende aanbieders. 
Onderdeel 1.18.1.5 maakt het mogelijk zowel de eigen kosten als de eventuele externe 
advieskosten door te berekenen. Voor de mededeling van deze, bij het indienen van de 
melding vaak nog onbekende kosten, heeft het college gekozen voor de zogenaamde 
begrotingsconstructie. De melder dient op de hoogte te worden gesteld van deze kosten en 
gelegenheid te krijgen zijn aanvraag in te trekken voordat de aanvraag in behandeling wordt 
genomen. Onderdeel 1.18.2 voorziet daarin. 

De Hoge Raad heeft de begrotingsconstructie aanvaard in zijn uitspraak van 2 december 
2005, nr. 40079, LJN: AR7769. De Hoge Raad oordeelt daarin bovendien dat als de 
meerdaagse bedenktijd in de verordening ontbreekt, dit niet leidt tot onverbindendheid. In 
voorkomend geval kan de belastingplichtige de heffing bestrijden op de grond dat de 
gemeente de aanvraag in behandeling neemt (waarmee het belastbare feit plaatsvindt) 
zonder voldoende zeker te zijn of de kostenopgaaf de aanvrager al dan niet aanleiding geeft 
de aanvraag in te trekken. 

Tarieventabel leges 2013 
 
1.18.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

melding in verband met het verkrijgen van instemming omtrent 
plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van werkzaamheden als 
bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet 
 

  
 

  

 
1.18.1.1  indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en 

sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de 
werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, 
per strekkende meter sleuf verhoogd met 
 

 
 

  

 
1.18.1.2  indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en 

dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op 
openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd 
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met 
 

1.18.1.3  indien met betrekking tot een melding overleg moet plaatsvinden 
tussen gemeente, andere beheerders van openbare grond en de 
aanbieder van het netwerk, verhoogd met 
 

 
  

  

 
1.18.1.4  indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming bij de 

beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 van de 
Telecommunicatiewet, verhoogd met 
 

 
 

  

 
1.18.1.5  indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de status 

van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de 
melder meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door 
het college van burgemeester en wethouders is opgesteld. 
  

  

 
1.18.2  Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, wordt 

een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de 
dag waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, 
tenzij de melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is 
ingetrokken.  

  

 
 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 
Hfd. 17 Diversen Hfd. 18 Telecommunicatie 

17.13. Telecommunicatiewet   Vervallen  

17.13.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een melding in verband met het 
verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats 
en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden 
als bedoeld in artikel 5.2., derde lid, van de 
Telecommunicatiewet 

1.18.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een melding in verband met het verkrijgen van 
instemming omtrent plaats, tijdstip en wijze van 
uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in 
artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet 

17.13.1.1. indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- 
en sierbestratingen, alsmede gesloten 
verhardingen, per strekkende meter sleuf 
vermeerderd met 

1.18.1.1  indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- 
en sierbestratingen, alsmede gesloten 
verhardingen, voor zover de werkzaamheden 
plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, 
per strekkende meter sleuf verhoogd met 

  en per lasgat vermeerderd met  Vervallen 
17.13.1.2. indien het betreft werkzaamheden in bermen, 

groenstroken en dergelijke, per strekkende meter 
sleuf vermeerderd met 

1.18.1.2  indien het betreft werkzaamheden in bermen, 
groenstroken en dergelijke, voor zover de 
werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf 
verhoogd met 

  en per lasgat vermeerderd met  Vervallen 
17.13.2. Het in 17.13.1. genoemde bedrag wordt: 

 Vervallen 
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17.13.2.1. indien met betrekking tot een melding overleg moet 

plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders 
van openbare grond en de aanbieder van het 
netwerk, verhoogd met 

1.18.1.3  indien met betrekking tot een melding overleg moet 
plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders 
van openbare grond en de aanbieder van het 
netwerk, verhoogd met 

 Nieuw 1.18.1.4  indien de melder verzoekt om een inhoudelijke 
afstemming bij de beoordeling van aanvragen als 
bedoeld in artikel 5.5 van de Telecommunicatiewet, 
verhoogd met 

17.13.2.2. indien met betrekking tot een melding onderzoek 
naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd 
met het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de melding aan de melder 
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die 
ter zake door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld.  

1.18.1.5  indien met betrekking tot een melding onderzoek 
naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd 
met het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de melding aan de melder 
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die 
door het college van burgemeester en wethouders 
is opgesteld. 

17.13.2.3. indien een begroting als bedoeld in 17.13.2.2. is 
uitgebracht, wordt een melding in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop 
de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, 
tenzij de melding voor deze vijfde werkdag 
schriftelijk is ingetrokken. 

1.18.2  Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is 
uitgebracht, wordt een melding in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop 
de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, 
tenzij de melding voor deze vijfde werkdag 
schriftelijk is ingetrokken. 

17.13.2.4. Het tarief bedoeld in onderdeel 17.13.1. wordt 
verminderd met de van de melder verkregen of te 
verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor 
beheerskosten in verband met de werkzaamheden, 
met dien verstande dat de uitkomst van de 
vermindering niet minder dan nihil kan bedragen.    

Vervallen 

 
Onderbouwing 
 
Algemeen 
 
De hier opgenomen tarieven worden in de praktijk bijna niet in rekening gebracht. De 
gemeente Bergen werkt met MOOR (meldpunt opbrekingen openbare ruimte), een online-
applicatie waarin alle werkzaamheden en meldingen worden ingevoerd. Ditzelfde systeem 
zorgt voor een rekening op privaatrechtelijke grondslag. 
 
1.18.1 
 
De behandeling van de melding is in de wet vernummerd van 5.2. derde lid naar 5.4. eerste 
lid. De behandelingstijd is gesteld op 120 minuten als een gemiddelde wat op de afdeling 
gebruikelijk is. Met een afdelingstarief van € 85,34 komt dit uit op een tarief van € 170,68.  
 
1.18.1.1 en 1.18.1.2 
 
Deze tarieven worden aangestuurd door de Richtlijn tarieven (graaf)werkzaamheden 
Telecom VNG. De berekening kent een groot aantal parameters en voorwaarden. Voor de 
gemeente Bergen is uitgegaan van een gemiddelde van de beschikbare opties om te 
voorzien in een evenwichtige samenstelling van het tarief. Voor 1.18.1.1 betekent dit een 
tarief van € 4,00 en voor 1.18.1.2 € 2,00.  
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1.18.1.3 
 
Bij dit overleg zijn alle betrokken partijen. Buiten e-mail en telefoon wordt dit overleg in 
hoofdzaak in persoon gevoerd. Dit maakt dat bij gemiddelde projecten men met drie 
personen 150 minuten in vergadering is. Hierbij is nog van belang wie de derde persoon is. 
Rekenkundig wordt deze voor een half deel toegerekend aan de gemeente en het andere 
deel aan de private partij. Dit maakt een tarief van € 320,02 (€ 85,34 maal 1,5 maal 150 
minuten). 
 
1.18.1.4 
 
Het ‘bevorderen van inhoudelijke afstemming’ is te verstaan als een ambtelijk overleg waarbij 
de aanvrager niet betrokken is. In de praktijk wordt dit overleg in gedeelten gevoerd per e-
mail, telefoon en in uitzonderlijke gevallen (anders dan 1.18.1.3) in persoon. Die 
deelmomenten worden samen gesteld op 120 minuten. Hiermee zit men aan de onderkant 
van de tijdsbesteding. Grotere projecten kosten geregeld een veelvoud aan tijd. Het 
afdelingstarief is € 85,34 wat betekent dat het tarief gesteld kan worden op € 170,68.  
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

17.13.1 € 294,25 1.18.1 € 170,00 
17.13.1.1 € 5,90   1.18.1.1 € 4,00  

17.13.1.2 € 4,30 1.18.1.2 € 2,00   

17.13.2.1 € 588,50 1.18.1.3 € 302,00   

  Nieuw   1.18.1.4 € 170,00 
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Hoofdstuk 19  Verkeer en vervoer 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Wegenverkeerswet 1994 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 
Regeling voertuigen 
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 
Regeling gehandicaptenparkeerkaart 
 
Gemeente 
 
Nadere beleidsregels geïndiceerde, individuele gehandicaptenparkeerplaatsen 2008 
 
Juridische achtergrond 

Op grond van artikel 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 kan het 
bevoegde gezag ontheffing verlenen van het bepaalde in een aantal in artikel 87 genoemde 
artikelen. Het college van burgemeester en wethouders, de door hem ingestelde 
bestuurscommissie of het dagelijks bestuur van een deelgemeente, is het bevoegde gezag 
voor het verkeer op wegen die niet in beheer zijn bij het rijk, de provincie of het waterschap 
(artikel 1, onder h, RVV 1990 in samenhang met artikel 18, eerste lid, Wegenverkeerswet 
1994). Daarbij kan gedacht worden aan ontheffingen die worden verleend bij 
wielerwedstrijden of straatfeesten. 

De Dienst voor het wegverkeer (RDW) is sinds 1 januari 2006 bevoegd voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag en de afgifte van een ontheffing voor exceptionele 
transporten voor alle wegbeheerders in heel Nederland (artikel 149a, tweede lid, 
Wegenverkeerswet 1994 en het Besluit ontheffingverlening exceptionele transporten. Op 
grond van artikel 9.1 van de Regeling voertuigen kan het bevoegde gezag ontheffing 
verlenen voor bijzondere transporten van ongekentekende voertuigen, zoals 
landbouwvoertuigen. De ontheffingsbevoegdheid betreft de ontheffing van bepalingen en 
voorwaarden waaraan een voertuig moet voldoen om daarmee te mogen rijden. De 
ontheffingen kunnen niet alleen betrekking hebben op wegen gelegen binnen, maar ook op 
wegen buiten de bebouwde kom. Aanvragen voor ontheffingen voor ongekentekende 
voertuigen kunnen bij de gemeente worden ingediend als zij wegbeheerder is. 

Artikel 9.4, eerste lid, van de Regeling voertuigen bepaalt dat het bevoegde gezag tarieven 
kan vaststellen voor het behandelen van aanvragen tot ontheffing. Onderdeel 15.1.2 voorziet 
hierin. Artikel 9.4, tweede lid, van de Regeling voertuigen bepaalt verder dat het bevoegde 
gezag kan bepalen dat in geval van weigering of buiten behandeling laten van een aanvraag 
een deel van het voldane tarief wordt terugbetaald aan de aanvrager.   

De gemeentelijke wegbeheerder kan haar ontheffingsbevoegdheid mandateren aan de RDW 
(die dan dus het gemeentelijk tarief moet hanteren). Als de ontheffingverlening is 
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gemandateerd aan de RDW, moet ook de heffing van de leges via mandaatverlening (door 
de heffingsambtenaar) worden geregeld. De heffingsbevoegdheden kunnen daarbij 
bijvoorbeeld worden beperkt tot het vaststellen van het verschuldigde bedrag. De invordering 
(in eerste aanleg) kan door middel van een machtiging aan de directeur van de RDW worden 
opgedragen (door de invorderingsambtenaar).  

Op grond van artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 
kan aan een gehandicapte die zich niet of nauwelijks te voet kan voortbewegen door het 
college van burgemeester en wethouders van de gemeente waar hij als ingezetene in de 
basisadministratie persoonsgegevens is ingeschreven, een gehandicaptenparkeerkaart 
worden verstrekt. 

Voor het inrichten van een gehandicaptenparkeerplaats dient het college een verkeersbesluit 
te nemen. De aanvraag en criteria zijn opgenomen in de Nadere beleidsregels geïndiceerde, 
individuele gehandicaptenparkeerplaatsen 2008. De kosten voor de aanvraag worden in 
rekening gebracht middels de legesverordening. De kosten voor de keuring (GGD) zijn voor 
de gemeente, tenzij (8. Kosten) de afspraak zonder geldige reden wordt afgezegd. 

Regelgeving 
 
Wegenverkeerswet 1994 
 
(…) 
Artikel 18 
1.  Verkeersbesluiten worden genomen: 
 

 (..) 
d.  voor zover zij betreffen het verkeer op andere wegen door burgemeester en 

wethouders, of krachtens besluit van hen, door een door hen ingestelde 
bestuurscommissie of het dagelijks bestuur van een deelgemeente. 

(…) 
 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 
 
(…) 
Artikel 26 
1.  Op een gehandicaptenparkeerplaats mag slechts worden geparkeerd: 
 

a.  een gehandicaptenvoertuig, indien het parkeren rechtstreeks verband houdt 
met het vervoer van een gehandicapte; 

 
b.  een motorvoertuig op meer dan twee wielen waarin een geldige 

gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht, indien het 
parkeren rechtstreeks verband houdt met het vervoer van de gehandicapte 
aan wie de kaart is verstrekt, dan wel met het vervoer van een of meerdere 
personen die in een instelling verblijven, indien de kaart aan het bestuur van 
die instelling is verstrekt; of 
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c.  indien de gehandicaptenparkeerplaats is gereserveerd voor een bepaald 
voertuig, dat voertuig. 

 
2.  Indien op een onderbord een maximale parkeerduur is vermeld, is artikel 25, tweede 

lid, van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat de parkeerplaats niet 
hoeft te zijn voorzien van een blauwe streep. 

(…) 
 
De ontheffing als opgenomen onder artikel 87, ziet (beknopt) op de navolgende onderdelen; 
 
Artikel 3 Bestuurders zijn verplicht zoveel mogelijk rechts te houden. 
Artikel 4 Voetgangers gebruiken het trottoir of het voetpad. 
Artikel 5 Fietsers gebruiken het verplichte fietspad of het fiets/bromfietspad. 
Artikel 6 Bromfietsers gebruiken het fiets/bromfietspad. 
Artikel 8 Ruiters gebruiken het ruiterpad 
Artikel 10 Andere bestuurders dan die genoemd in artikel 5, 6 en 8, gebruiken de 

rijbaan. 
Artikel 23 Verboden om stil te staan 
Artikel 24 Parkeerverboden  
Artikel 25 Parkeren in parkeerschijf-zone 
Artikel 26 Gehandicapte parkeerplaats 
Artikel 42 Gebruik van de autosnelweg 
Artikel 43 Verboden en bepalingen bij gebruik autosnelweg 
Artikel 46 Verbod op parkeren binnen een erf 
Artikel 53 Slepen niet toegestaan met een kabel langer dan 5 meter 
Artikel 61b Verbod op personenvervoer in een open of gesloten laadruimte 
Artikel 62 Verkeersgebruikers zijn verplicht gevolg te geven aan de verkeerstekens 

Regeling voertuigen 

(…) 
Artikel 9.1 
Onverminderd artikel 149a, tweede lid, van de wet kan het ingevolge artikel 149 van de wet 
bevoegde gezag ontheffing verlenen van het bepaalde in de artikelen 5.1.1, eerste lid, 
aanhef en onderdeel c, (bijzondere voertuigen) en tweede lid (parkeerverbod zonder 
retroreflectoren), 5.1.2 (gebruikseisen reguliere voertuigen) en 5.1.3 (kentekenbewijs). 
(…) 
 
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer 
 
(…) 
Artikel 12 
De plaatsing of verwijdering van de hierna genoemde verkeerstekens moet geschieden 
krachtens een verkeersbesluit: 
 
a.  de borden die zijn opgenomen in de hoofdstukken A tot en met G van bijlage 1, 

behorende bij het RVV 1990, uitgezonderd de borden C22 en E9, alsmede de borden 
E4, E12 en E13 tenzij onder deze verkeersborden een onderbord als bedoeld in 
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artikel 8, tweede lid, onderdeel d, wordt aangebracht, dan wel toepassing wordt 
gegeven aan artikel 8, derde lid; . 

 
b.  de volgende verkeerstekens op het wegdek: 

I. doorgetrokken strepen; 
II. de aanduiding van fietsstroken; 
III. de aanduiding van busstroken en busbanen; 
IV. voetgangersoversteekplaatsen; 
V. gele doorgetrokken strepen; 
VI. gele onderbroken strepen; 
VII. haaientanden. 

(…) 
Artikel 49 
 
1. Aan een gehandicapte kan, overeenkomstig de bij ministeriële regeling gestelde 

criteria, door het college van burgemeester en wethouders waar hij als ingezetene is 
ingeschreven in de basisadministratie persoonsgegevens, een 
gehandicaptenparkeerkaart worden verstrekt. 

 
2. Aan het bestuur van een instelling die is toegelaten op grond van artikel 5, eerste lid, 

van de Wet toelating zorginstellingen en die zorg verleent als bedoeld in artikel 6 van 
de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten kan, overeenkomstig de bij ministeriële 
regeling gestelde criteria, door het college van burgemeester en wethouders van de 
gemeente waar de instelling is gevestigd, een gehandicaptenparkeerkaart worden 
verstrekt ten behoeve van het vervoer van gehandicapten die in de betrokken 
instelling verblijven. 

 
3. Aan een gehandicapte die niet als ingezetene is ingeschreven in de 

basisadministratie persoonsgegevens van een gemeente kan, overeenkomstig de bij 
ministeriële regeling gestelde criteria, door Onze Minister een 
gehandicaptenparkeerkaart worden verstrekt. 

(…) 
 
Regeling gehandicaptenparkeerkaart 
 
(…) 
Paragraaf 1. Criteria voor de afgifte van gehandicaptenparkeerkaarten 
 
Artikel 1 
 
1.  Voor een gehandicaptenparkeerkaart kunnen in aanmerking komen: 
 
a.  bestuurders van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die 

ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben 
van langdurige aard, waardoor zij - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in 
redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een 
stuk te voet te overbruggen; 
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b.  passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van brommobielen, die 

ten gevolge van een aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking hebben 
van langdurige aard, waardoor zij - met de gebruikelijke loophulpmiddelen - in 
redelijkheid niet in staat zijn zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan een 
stuk te voet te overbruggen en die voor het vervoer van deur tot deur continu 
afhankelijk zijn van de hulp van de bestuurder; 

 
c.  bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van 

brommobielen, die ten gevolge van een aandoening of gebrek permanent 
rolstoelgebonden zijn; 

 
d.  bestuurders en passagiers van motorvoertuigen op meer dan twee wielen en van 

brommobielen, andere dan bedoeld onder a en b, die ten gevolge van een 
aandoening of gebrek aantoonbare ernstige beperkingen, andere dan 
loopbeperkingen hebben; 

 
e.  het bestuur van instellingen ten behoeve van het personeel belast met het vervoer 

van bewoners die voldoen aan de criteria onder b, c of d. 
 
2.  Op de gehandicaptenparkeerkaart wordt met een hoofdletter B aangegeven of het 

een gehandicapte bestuurder betreft en een hoofdletter P of het een gehandicapte 
passagier betreft. Een combinatie van beide is mogelijk. Een 
gehandicaptenparkeerkaart, bestemd voor een instelling als bedoeld in het eerste lid, 
onderdeel e, wordt aangeduid met een hoofdletter I. 

 
3.  De afgifte van de gehandicaptenparkeerkaart geschiedt niet elektronisch. 
(…) 
 
Nadere beleidsregels geïndiceerde, individuele gehandicaptenparkeerplaatsen 2008 
 
(…) 
4. Criteria  
 
4.1. Algemene eisen 
 
De aanvrager is ingeschreven in de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente 
Bergen of werkzaam in de gemeente Bergen. 
 
De aanvrager voldoet aan de criteria zoals die gelden voor een bestuurderskaart in het kader 
van de Regeling Gehandicapten parkeerkaart. 
 
De aanvrager beschikt over een gehandicaptenparkeerkaart-bestuurder en beschikt over 
een kentekenbewijs op naam.  
 
Enz. 
(..) 
 
 

106 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 
8. Kosten  
(…) 
  
Wanneer men na diversen oproepen zonder geldige reden niet verschijnt op het spreekuur 
van de GGD en de GGD kosten in rekening brengt bij de gemeente zullen deze kosten in 
rekening gebracht worden bij de aanvrager. Ook wanneer de aanvrager zonder geldige 
reden afziet van de aanvraag en reeds kosten zijn gemaakt door de GGD bij de gemeente in 
rekening gebracht zullen deze kosten verhaald worden bij de aanvrager. 
(…) 
 
Tarieventabel leges 2013 
 
1.19  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 
  

   
 

 
1.19.1  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van 

het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990   
    

  
 
1.19.2  

 
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van 
de Regeling voertuigen (bijzondere transporten)   

 
   

 
  

  
 
1.19.3  

 
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld 
in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het 
wegverkeer (BABW) 
 

 
 
 
  

 
   

 
  

   
1.19.4  
 

voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het  
inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats 
 

 
 

  

 
1.19.5 
 

Voor het zonder een geldige reden niet nakomen van een afspraak 
bij de GGD, in het kader van de aanvraag als genoemd onder 
1.19.3, zijn de werkelijke kosten verschuldigd zoals deze door de 
GGD aan de gemeente in rekening zijn gebracht.  

  

 
 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 15 Verkeer en vervoer Hfd. 19 Verkeer en vervoer 

15.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag:  

1.19  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag: 

15.1.1. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 
artikel 87 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover 
noodzakelijk en direct samenhangend met de 
uitvoering van bijzondere transporten  

1.19.1  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 
artikel 87 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 

 Nieuw 1.19.2  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 
artikel 9.1 van de Regeling voertuigen (bijzondere 
transporten) 
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15.1.2. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 

artikel 87 van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 anders dan bedoeld in 
onderdeel 15.1.1.  

Vervallen 

15.1.3. tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 
artikel 7.1. van het Voertuigenreglement (Stb. 
1994, 450)  

Vervallen 

15.1.4. tot het verkrijgen van een 
gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 
49 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake wegverkeer  

1.19.3  tot het verkrijgen van een 
gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 
49 van het Besluit administratieve bepalingen 
inzake het wegverkeer (BABW) 

15.1.5. voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor het  inrichten van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats 

1.19.4 voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor het  inrichten van een individuele 
gehandicaptenparkeerplaats 

 Nieuw 1.19.5 
 

Voor het zonder een geldige reden niet nakomen 
van een afspraak bij de GGD, in het kader van de 
aanvraag als genoemd onder 1.19.3, zijn de 
werkelijke kosten verschuldigd zoals deze door de 
GGD aan de gemeente in rekening zijn gebracht. 

 
Onderbouwing 
 
Algemeen 
 
Een overzicht van de aantallen specifieke handelingen zijn gebaseerd op het 
burgerjaarverslag 2011. 
 
Artikel, verordening 
leges 2013 

Algemeen Aantallen 

 Eerste parkeervergunningen bewoners   3.608 
 Tweede parkeervergunningen bewoners    281 
 Bezoekerskaarten     2.031 
 Zakelijke vergunningen     865 
 Recreanten vergunningen    1.242 
 Strandhuisjes vergunningen    285 
 Totaal aantal parkeervergunningen   8.312 
 Gehandicaptenparkeerkaarten aanvragen  254 
 Gehandicaptenparkeerplaatsen aanvragen  12 

 
1.19.1 
 
Het uitgeven van deze vergunning is een niet alledaagse aangelegenheid. Het tijdschrijven 
geeft hier dan ook geen antwoord op. Vanuit vergelijkenonderzoek is gebleken dat het 
uitgeven van deze vergunning circa 60 minuten kost. Bij het rekentarief van € 79,81 per uur 
is dit bedrag het tarief voor deze vergunning. 
 
1.19.2 
 
Voor dit onderdeel heeft hetzelfde te gelden als opgemerkt onder 1.19.1 zodat een tarief 
voorgesteld wordt van € 79,81. 
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1.19.3 
 
Het tijdschrijven voor deze vergunning laat een verschillend beeld zien van 125, 90, 24 en 
239 minuten. Gemiddeld is dit 119 minuten. Gewogen komt men uit op afgerond 100 
minuten. Bij het rekentarief van € 79,81 komt dit neer op een tarief van € 133,00. Uit 
vergelijkend onderzoek met andere gemeenten blijkt dat zij of het tarief laag of zelfs nihil 
houden of dat deze rond de € 100,00 bedraagt.  
 
1.19.4 
 
Het tijdschrijven geeft een tijdsbesteding van 280 minuten. Bij het rekentarief van € 79,81 
komt dit neer op een tarief van € 372,44. 
   
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

15.1.1. € 36,90  1.19.1  € 79,81 
 Nieuw 1.19.2  € 79,81 

15.1.4. € 33,60 1.19.3 € 133,00 

15.1.5 € 178,20 1.19.4 € 372,44 
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Hoofdstuk 20  Diversen 
 
 
Juridische achtergrond 

Onderdeel 1.20.1 Overige vergunningen 

In onderdeel 1.20.1 zijn de tarieven opgenomen voor vergunningen, vrijstellingen of 
ontheffingen die op grond van bepalingen in gemeentelijke verordeningen worden verleend. 
Dit zal uiteraard sterk afhankelijk zijn van wat in de verordeningen van individuele 
gemeenten is opgenomen. 

Onderdeel 1.20.2 ‘Vangnetbepaling’ 

Onderdeel 1.20.2 heeft tot doel te dienen als een vangnet voor situaties waarin niet elders in 
de tarieventabel of in een wettelijke regeling een tarief is opgenomen. Op grond van de 
bepalingen van dit onderdeel kunnen voor bepaalde diensten dan toch leges geheven 
worden. Het gaat daarbij met name om het verstrekken van stukken. De stukken zijn te 
onderscheiden in een vijftal categorieën, namelijk gewaarmerkte stukken (1.20.2.1), niet 
gewaarmerkte stukken (1.20.2.2), kaarten, tekeningen en lichtdrukken (1.20.2.3), 
beschikkingen op aanvraag (1.20.2.4) en stukken of uittreksels die op verzoek van de 
aanvrager worden gemaakt (1.20.2.5). 

Onderdeel 1.20.2.4 is zodanig geredigeerd dat de heffing van leges zich niet beperkt tot de 
gevallen waarin op gunstige wijze op de aanvraag wordt beslist. Immers, het behandelen van 
een aanvraag brengt voor de gemeente werkzaamheden met zich mee, zowel in het geval 
dat de aanvraag wordt gehonoreerd als in het geval dat de aanvraag wordt afgewezen. 
Uiteraard kan een gemeente onderdeel 1.20.2.4 zodanig aanpassen dat de heffing van leges 
zich beperkt tot de gevallen dat op gunstige wijze op de aanvraag wordt beschikt. 

Stukken die worden verstrekt op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (Stb. 1991, 
703) hoeven niet gratis of tegen een gelimiteerd bedrag verstrekt te worden. Voor het door 
het rijk verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken kunnen op grond van artikel 12 
van de Wet openbaarheid van bestuur bij of krachtens algemene maatregel van bestuur 
tarieven vastgesteld worden. Deze tarieven binden gemeenten echter niet. Gemeenten 
moeten hiervoor dus zelf een regeling treffen, bijvoorbeeld in de legesverordening.   

Soms leges beperkt tot kopieerkosten 

Als een belanghebbende in het kader van bezwaar of beroep of in verband met een 
anderszins op grond van de wet kosteloos verleende inzage, afschriften van stukken 
opvraagt moet erop worden toegezien dat het verstrekken hiervan tegen een vergoeding van 
ten hoogste de kosten van het kopiëren in enge zin mag geschieden. Tot de kosten die in dat 
geval in rekening mogen worden gebracht behoren onder meer wel de arbeidskosten van het 
kopiëren zelf, maar niet de kosten van het opzoeken en weer opbergen van de 
desbetreffende originelen (zie bijvoorbeeld de artikelen 3:22, derde lid, 3:44, zesde lid, en 
7:4, tweede lid, Algemene wet bestuursrecht, alsmede de uitspraken van Hof Arnhem van 23 
december 1997, nr. 96/1577, Belastingblad 1998, blz. 742, van Hof Amsterdam van 21 
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december 2001, nr. 00/2665, Belastingblad 2002, blz. 959 en van Hof Arnhem van 27 
augustus 2002, nr. 01/01610). 

Milieu-informatie 

Voor stukken die betrekking hebben op milieu-informatie kan worden aangesloten bij de 
tarieven die zijn opgenomen in onderdeel 1.20.2. Sinds 14 februari 2005 is de Nederlandse 
regelgeving over openbaarheid van milieu-informatie vastgelegd in de Wet openbaarheid van 
bestuur (hierna te noemen WOB) en de Wet milieubeheer. Deze regelgeving is een gevolg 
van het Verdrag van Aarhus uit 1998 en de daarmee samenhangende Europese richtlijn 
inzake toegang tot milieu-informatie. De regelgeving staat toe dat gemeenten een redelijke 
vergoeding vragen voor het verstrekken van milieu-informatie. De VNG gaat er van uit dat 
maximaal een kostendekkende vergoeding als redelijk moet worden aangemerkt. De 
toegang en het raadplegen van de lijsten of registers van milieu-informatie is altijd kosteloos. 
Vergunningen op grond van de Wet milieubeheer kunnen ook altijd kosteloos worden 
ingezien. In verband met bovengenoemde jurisprudentie impliceert het kosteloos ter inzage 
geven eventuele opzoekwerkzaamheden en de daaraan te besteden tijd. Er moet op worden 
gelet dat indien de tarieven van onderdeel 1.20.2 ook van toepassing zijn op de hier 
bedoelde milieu-informatie, deze niet meer dan kostendekkend mogen zijn. Is dat gelet op 
het algemene karakter van de tarieven wel het geval, dan verdient het aanbeveling een apart 
hoofdstuk Milieu-informatie in titel 1 van de tarieventabel op te nemen of deze afzonderlijk in 
hoofdstuk 20 (diversen) te benoemen. Zie over het verstrekken van milieu-informatie Lbr. 
04/139 – het nieuwe openbaarheidsregime voor milieu-informatie (1 december 2004). 
 
De leges voor naturalisatie zijn rijksleges en dienen niet in de legesverordening te worden 
opgenomen. 
 
Tarieventabel leges 2013 
 
1.20.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 
  

1.20.1.1  tot het verkrijgen van een vergunning om een onroerende-zaak te 
gebruiken voor het maken van reclame 

 
 

1.20.1.2  tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen 
reclameborden en/of  het ophangen van spandoeken 

 
 

1.20.1.3 voor het plaatsen van een aankondiging op de gemeentelijke 
evenementenborden 

 
 

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

1.20.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet 
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen, per pagina 

 
  

   
1.20.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor zover 

daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke  
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regeling een tarief is opgenomen: 
 

1.20.2.2.1 per pagina op papier van A4-formaat   
 

1.20.2.2.2 per pagina op papier van een ander formaat   
 

1.20.2.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in 
de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke 
regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of lichtdruk   
vermeerderd met  
voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, tekening of 
lichtdruk de 10 dm2 te boven gaat; 
  

1.20.2.4 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet elders in 
deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen   

   
1.20.2.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager 

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

   
1.20.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 
2:72 van de Algemeen plaatselijke verordening (vuurwerk)  

   
1.20.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een stand- of 
ligplaatsvergunning voor woonwagens en ligschepen 

 
 

 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hfd. 1 Algemeen Hfd. 20 Diversen 

1.1. Het tarief ter zake van het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot verstrekken van: 

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

1.1.1. gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen: per 
pagina 

1.20.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per 
pagina 

1.1.2. afschriften, doorslagen of  fotokopieën van stukken, 
voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in 
een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen: 

1.20.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, 
voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in 
een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen: 

1.1.2.1. per pagina op papier van A4-formaat 1.20.2.2.1 per pagina op papier van A4-formaat 
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1.1.2.2. per pagina op papier van A3-formaat 1.20.2.2.2 per pagina op papier van een ander formaat 

 Nieuw 1.20.2.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet 
behorend bij de in de onderdelen 1.20.2.1 en 
1.20.2.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor 
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke 
regeling een tarief is opgenomen, per kaart, 
tekening of lichtdruk 

 Nieuw  vermeerderd met 

 Nieuw  voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de 
kaart, tekening of lichtdruk de [...] dm2 te boven 
gaat; 

1.1.3. Het tarief  bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verstrekken van: 

   Vervallen 

1.1.3.1. een kopie bouwtekening     Vervallen 

1.1.3.2. een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor 
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke 
regeling een tarief is opgenomen 

1.20.2.4 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor 
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke 
regeling een tarief is opgenomen 

1.1.3.3. stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de 
aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen: per 
pagina 

1.20.2.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de 
aanvrager moeten worden opgemaakt, voor zover 
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per 
pagina 

Hfd. 17 Diversen Hfd. 20 Diversen 

 Nieuw 1.20.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag: 

17.5.1. om een vergunning voor het gebruiken van een 
onroerende-zaak voor het maken van 
handelsreclame 

1.20.1.1  tot het verkrijgen van een vergunning om een 
onroerende-zaak te gebruiken voor het maken van 
reclame 

17.5.2. om een vergunning voor het plaatsen van 
reclameborden en/of het ophangen van 
spandoeken 

1.20.1.2  tot het verkrijgen van een vergunning voor het 
plaatsen reclameborden en/of  het ophangen van 
spandoeken 

17.5.3. voor het plaatsen van een aankondiging op de 
gemeentelijke evenementenborden 

1.20.1.3 voor het plaatsen van een aankondiging op de 
gemeentelijke evenementenborden 

17.11 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag voor: 

 Vervallen 

17.11.1. naturalisatie, in Nederland   Vervallen 
17.11.2. een verzoek tot naturalisatie van de meerderjarige 

vreemdeling die staatloos is of houder van een 
verblijfsvergunning als bedoeld in artikel 28 of 33 
van de Vreemdelingenwet 2000 in Nederland of 
een vergelijkbare verblijfsvergunning heeft in de 
Nederlandse Antillen of Aruba naturalisatie, 
enkelvoudig verzoek, laag tarief 

 Vervallen 

17.11.3. naturalisatie, gemeenschappelijk verzoek  Vervallen 
17.11.4. Het tarief voor een gemeenschappelijk verzoek als 

bedoeld in 17.11.3 bedraagt, indien tenminste één 
van de aanvragers een vreemdeling betreft als 
bedoeld in 17.11.2 

 Vervallen 

17.11.5. Naturalisatie, per kind (meenaturaliserend)  Vervallen 
17.11.6. enkelvoudige optie Nederland en buiten het 

Koninkrijk 
 Vervallen 

17.11.7. gemeenschappelijke optie Nederland en buiten het 
Koninkrijk 

 Vervallen 

17.11.8. meeopterende kinderen  Vervallen 
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17.9. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 

van een aanvraag tot het verlenen van een 
vergunning voor het afleveren van vuurwerk als 
bedoeld in artikel 2:72 van de A.P.V. 

1.20.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verlenen van een 
vergunning als bedoeld in artikel 2:72 van de 
Algemeen plaatselijke verordening (vuurwerk) 

17.9.1. Het tarief bedraagt voor een ontheffing voor het 
bezigen van klein vuurwerk als bedoeld in artikel 
2:73, vierde lid van de A.P.V. 

 Vervallen 

17.8. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van 
een stand- of ligplaatsvergunning voor 
woonwagens en ligschepen 

1.20.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verlenen of wijzigen van 
een stand- of ligplaatsvergunning voor 
woonwagens en ligschepen 

 
Onderbouwing 
 
1.20.1.1 
 
De vergunningaanvraag neemt gemiddeld genomen 60 minuten in beslag. Bij een rekentarief 
van de afdeling van € 79,81 per uur, wordt voorgesteld om het tarief te stellen op € 80,00. 
 
1.20.1.2 en 1.20.1.3 
 
Het tijdschrijven geeft hier geen eensluidend antwoord op. Toch is een gemiddelde van 45 
minuten verdedigbaar, ook gelet op de omliggende gemeenten. Hiermee wordt voorgesteld 
het tarief te stellen op € 60,00 (60/79,81x45). 
 
1.20.2.1 
 
Dit onderdeel is incidenteel. Bij het tijdschrijven is het niet aan de orde geweest. De 
handeling voorziet er in om door de gemeente een afschrift te krijgen ‘overeenkomstig het 
origineel’. Dat laatste wordt middels een stempel aangegeven en voorzien van een 
handtekening. Navraag leert dat deze handeling gesteld kan worden op 5 minuten. Dit maakt 
een tarief van € 6,65. Daarbij komt het tarief van de kopie zelf van € 0,30 (zie tarief 
Vastgoedinformatie). Voorgesteld wordt om het tarief te stellen op € 7,00. 
 
1.20.2.2.1 en 1.20.2.2.2 
 
De tarieven die in de verordening 2012 worden gehanteerd wijken niet af van de 
gemiddelden die in omliggende gemeente worden gehanteerd. Het voorstel is om het tarief 
per pagina A4 formaat te houden op € 1,00 zonder indexering 2013 en voor het overige 
formaat het tarief te stellen op € 1,50.  
1.20.2.3 
 
Dit onderdeel komt feitelijk niet voor en heeft ook geen toegevoegde waarde. Om echter de 
opzet van de modelverordening van de VNG niet te doorkruisen is de tekst wel opgenomen 
maar met de aanduiding ‘n.v.t.’ voor het tarief. 
 
1.20.2.4 
 
Een beschikking op aanvraag waarvoor geen ander (wettelijk) tarief is opgenomen kan vele 
vormen aannemen. Er is daarom aansluiting gezocht bij Titel 2 WABO, Hoofdstuk 10. Er zal 
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hier echter geen sprake zijn van deelactiviteiten zodat de tijdsbesteding op 60 minuten wordt 
gesteld. Het voorstel is om het tarief te stellen op € 80,00. 
 
1.20.2.5 
 
Dit onderdeel is vergelijkbaar met 1.20.2.1, zij het dat de handeling van het waarmerken niet 
van toepassing is. Voorgesteld wordt om het tarief, zonder indexering voor 2013, over te 
nemen van 2012. Het tarief blijft daarmee € 4,50. 
 
1.20.3 
 
De vergunning valt onder artikel 21 wet Vervoer gevaarlijke stoffen. De tarieven lopen op dit 
punt landelijk gezien behoorlijk uiteen. De gemeente Haarlemmermeer hanteert € 128,45 
terwijl bijvoorbeeld Apeldoorn € 381,80 aan leges heft. Het tijdschrijven heeft geen indicatie 
gegeven zodat gezocht is naar een inschatting mocht de vergunningaanvraag zich voordoen. 
Gelet op het veiligheidsaspect dient secuur naar de aanvraag te worden gekeken. In dit 
verband wordt ongeveer 150 minuten aangehouden voor de tijdsbesteding. Dit maakt een 
tarief van € 199,52. Het voorstel is om het tarief te verhogen tot € 200,00. 
 
1.20.4 
 
Het huidige tarief van € 52,30 is beduidend te laag. De werkzaamheden nemen gemiddeld 
bij een nieuwe aanvraag circa 180 minuten in beslag. Dit maakt een tarief van € 239,42 en is 
ook in lijn met gemeenten die typisch zijn voor ligplaatsen voor woonboten (Waternet en 
omstreken € 214,50). Het voorstel is om het tarief op € 239,00 te stellen.   
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

17.5.1.  € 73,55  1.20.1.1  € 80,00  

17.5.2.  € 23,80   1.20.1.2  € 60,00  

17.5.3. € 23,80 1.20.1.3  € 60,00 

1.1.1. € 4,45  1.20.2.1 € 7,00   

1.1.2.1. € 1,00   1.20.2.2.1 € 1,00  

1.1.2.2. € 1,40   1.20.2.2.2 € 1,50  

 Nieuw 1.20.2.3 € n.v.t. 

1.1.3.2. € 17,35 1.20.2.4 € 80,00 

1.1.3.3. € 4,50 1.20.2.5 € 4,50 

17.9. € 16,75 1.20.3 € 200,00 

17.8 € 52,30 1.20.4 € 239,00 
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Titel 2 
 

Dienstverlening vallend onder 
fysieke leefomgeving/ 
omgevingsvergunning 

 
 
  

116 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 

Hoofdstuk 1  Begripsomschrijvingen 
 
Juridische achtergrond 
 
De begripsomschrijvingen van aanlegkosten, bouwkosten en sloopkosten zijn in dit 
hoofdstuk geclusterd. In de oude verordening 2011 waren geen beschrijvingen opgenomen. 
Vanuit het dienstverlenende concept en de behoefte op deze ingewikkelde materie enigszins 
greep te houden, is er voor gekozen de kernbegrippen in de legestabel uit te leggen, 
conform de modelverordening van de VNG. 
 
Bij de omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten is het tarief afhankelijk gesteld van de 
hoogte van de bouwkosten. In onderdeel 2.1.1.2 is een definitie gegeven van het begrip 
bouwkosten. Daarbij is aansluiting gezocht bij het begrip aannemingssom zoals dat is 
gedefinieerd in de Uniforme administratieve voorwaarden voor de uitvoering van werken 
1989 (UAV 1989; Bijlage 1). Indien nog geen aannemingssom bekend is moeten de 
bouwkosten worden bepaald aan de hand van de regeling zoals deze is opgenomen in het 
normblad van het Nederlands normalisatie-instituut (NEN 1979, nr. 2631; Bijlage 2). Om te 
voorkomen dat de verordening gewijzigd moet worden op het moment dat het normblad 
wijzigt is in onderdeel 2.1.1.2 bepaald dat de meest recente versie van het normblad 
gehanteerd moet worden. 

Tarieventabel leges 2013 

2.1.1  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder: 
 

2.1.1.1 aanlegkosten: 
 

 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 
1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 
de uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 
(UAV), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, 
een raming van de aanlegkosten, de omzetbelasting niet 
inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden geheel of 
gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel 
onder aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het 
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de werken of 
werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking heeft; 
 

2.1.1.2 bouwkosten: 
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 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 

1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor 
de uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren 
werk, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, 
exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, 
uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of 
gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten 
verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou 
moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het 
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft; 
 

2.1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 
 

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn 
omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de 
Wabo bedoeld. 
 

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn 
omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het 
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, 
hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/ omgevingsvergunning 

 Nieuw Hfd. 1 Begripsomschrijvingen 

 Nieuw 2.1.1  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan 
onder: 
 

 Nieuw 2.1.1.1 aanlegkosten: 
 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, 
bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 
van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren 
werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van 
de aanlegkosten, de omzetbelasting niet 
inbegrepen. Indien de werken of werkzaamheden 
geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid 
geschieden wordt in deze titel onder aanlegkosten 
verstaan: de prijs die aan een derde in het 
economisch verkeer zou moeten worden betaald 
voor de werken of werkzaamheden waarop de 
aanvraag betrekking heeft; 
 

 Nieuw 2.1.1.2 bouwkosten: 
 
de aannemingssom exclusief omzetbelasting, 
bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme 
Administratieve Voorwaarden voor de uitvoering 
van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te 
voeren werk, of voor zover deze ontbreekt een 
raming van de bouwkosten, exclusief 
omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 
2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad laatstelijk 
is vervangen of gewijzigd. Indien het bouwen 
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geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid 
geschiedt wordt in deze titel onder bouwkosten 
verstaan: de prijs die aan een derde in het 
economisch verkeer zou moeten worden betaald 
voor het tot stand brengen van het bouwwerk 
waarop de aanvraag betrekking heeft; 

 Nieuw 2.1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht. 

 Nieuw 2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de 
Wabo zijn omschreven, hebben dezelfde betekenis 
als bij of krachtens de Wabo bedoeld. 

 Nieuw 2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader 
in de Wabo zijn omschreven en die betrekking 
hebben op activiteiten waarvoor het toetsingskader 
in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt, 
hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk 
voorschrift bedoeld. 
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Hoofdstuk 2  Vooroverleg 
 
 
Juridische achtergrond 

De fase voorafgaande aan het definitief aanvragen van de omgevingsvergunning 
(‘vooroverleg’) kan een belangrijke rol spelen bij de afbakening en het ‘afpellen’ van de 
afstemmingsopgave. Vooroverleg is niet verplicht en niet wettelijk geregeld, maar zowel 
aanvrager als bevoegd gezag kan er voordeel bij hebben. In een vooroverleg tussen het 
bevoegd gezag en de aanvrager kan met name een indicatie worden verkregen welke 
toestemmingsvereisten afzonderlijk (op basis van een eerste verticale toetsing) ‘kritisch 
liggen’. Daarnaast kan een globale indicatie worden verkregen over de afstemming van 
voorschriften ten opzichte van elkaar (op basis van globale horizontale toetsing). Op basis 
daarvan kan duidelijk worden welke gevolgen daaraan zijn verbonden voor het ‘huiswerk’ 
van partijen. In de meer complexe gevallen vindt het vooroverleg plaats op basis van een 
conceptaanvraag. 

De vorm en inhoud van het vooroverleg is vrij: het vooroverleg is niet (meer) wettelijk 
geregeld. Het vooroverleg is met name gericht op het verkrijgen van een volledige en juiste 
(ontvankelijke) aanvraag en duidelijkheid over de procedure (de informatiecomponent). In de 
praktijk bestaat de behoefte om er ook een zekere informele toetsingscomponent in onder te 
brengen. Randvoorwaarde is dat dit niet ten koste gaat van de rechtsbescherming van 
derden, de lengte van de totale procedure en de efficiency die is beoogd met 
geautomatiseerde processtappen. 

Voor alle duidelijkheid: een vooroverleg zal niet nodig zijn als alleen de bouwcomponent 
leidend is in de aanvraag. De huidige praktijk laat zien dat er, onder meer vanwege de 
duidelijke sturing vanuit het Bouwbesluit, weinig meerwaarde aan toekomt. 

Indien na het vooroverleg of het beoordelen van een conceptaanvraag een (‘echte’) 
aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend, worden de op grond van hoofdstuk 
2 geheven leges daarmee verrekend. Dit is geregeld in onderdeel 2.4.1. 

Het college stelt voor om voorlopig alleen het vooroverleg in de leges op te nemen en niet de 
conceptaanvraag. Op het moment dat het Omgevingsloket Online volledig afgestemd is op 
de praktijk van Bergen wordt dit punt opnieuw bekeken. 

Tarieventabel leges 2013 

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 
  

2.2.1 om vooroverleg (inclusief vergunningvrij) in verband met het 
verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in het 
kader van de Wabo vergunbaar is 
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Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hfd. 18 Omgevingsvergunning Hfd. 1 Begripsomschrijvingen 

 Nieuw 2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag: 
 

 Nieuw 2.2.1 om vooroverleg (inclusief vergunningvrij) in verband 
met het verkrijgen van een indicatie of een 
voorgenomen project in het kader van de Wabo 
vergunbaar is 
 

18.1.2. een aanvraag tot beoordeling van een schetsplan 
met betrekking tot de vraag of een, op basis van 
genoemd schetsplan, uitgewerkt bouwplan een 
omgevingsvergunning zou kunnen worden 
verleend, 50% van het overeenkomstig 18.3.1.1.1 
onderscheidenlijk 18.3.1.1.2. berekende tarief met 
een minimum van € 109,00. Indien een aanvraag 
tot het verkrijgen van een vergunning voor een op 
basis van het schetsplan uitgewerkt bouwplan in 
behandeling wordt genomen, worden de daarvoor 
geheven leges met deze leges verrekend. 

 Vervallen 

18.1.3. een aanvraag tot beoordeling van een 
principeverzoek met betrekking tot de vraag of in 
afwijking van het ter plaatse geldende 
bestemmingsplan toch een omgevingsvergunning 
verleend kan worden, als bedoeld onder 18.3.3 van 
deze tarieventabel. 
Indien een aanvraag tot het verkrijgen van 
omgevingsvergunning op basis van het 
principeverzoek in behandeling wordt genomen, 
worden de daarvoor geheven leges met deze leges 
verrekend; 

 Vervallen 

 
Onderbouwing 
 
Gemiddelde tijdsbesteding wordt gesteld op 7,5 uur tegen het rekentarief van € 75,21. Dit 
maakt een tarief van € 564,08.  
 
Tarieven 2013 
  
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw 2.2.1 € 565,00 

18.1.2 50 % van de bouwsom, minimum € 109,00  Vervallen   

 
  

121 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 

Hoofdstuk 3  Omgevingsvergunning 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) 
Besluit omgevingsrecht (Bor) 
Ministeriele regeling omgevingsrecht (Mor) 
Bouwbesluit 2012 
 
Gemeente 
 
Erfgoedverordening Gemeente Bergen 2012 
 
Juridische achtergrond 
 
In dit hoofdstuk is geregeld waar het bij de Wabo allemaal om draait: de 
omgevingsvergunning. Uitgangspunt is: één aanvraag, één loket, één bevoegd gezag. 
Meestal is het college het bevoegd gezag (omgevingsloket).  Zie hierover artikel 3.3 en 
bijlage I van het Besluit omgevingsrecht (BOR) die de gevallen noemen waarin een ander 
bestuursorgaan dan burgemeester en wethouders het bevoegd gezag is. 
 
Omdat er maar één aanvraag is, is er ook maar één belastbaar feit: het in behandeling 
nemen van een aanvraag om een omgevingsvergunning. De verschuldigde leges zijn de 
som van de leges voor de afzonderlijke activiteiten (en eventuele extra toetsen). De 
activiteiten die onder de omgevingsvergunning vallen, zijn gebaseerd op de artikelen 2.1 en 
2.2 van de Wabo. Deze activiteiten (en genoemde extra toetsen) vormen afzonderlijke 
grondslagen voor de heffing van de leges. Wij hebben deze opgenomen als subonderdelen 
van onderdeel 2.3. 
 
Doorgaans zullen de leges voor de verschillende activiteiten waarop de 
omgevingsvergunning betrekking heeft als som, dat wil zeggen in één keer, via een 
schriftelijke kennisgeving worden geheven. Maar omdat het verschillende grondslagen 
betreft, is het ook mogelijk om per grondslag een bedrag te vorderen. Het is namelijk 
toegestaan naar elke grondslag afzonderlijk een aanslag op te leggen (Hoge Raad 7 februari 
1973, nr. 16885, BNB 1973/69). Dit is uitdrukkelijk in onderdeel 2.3 bepaald.   
 
De Wabo kent een driedeling in het soort activiteiten die onder de omgevingsvergunning 
vallen: 
- volledige integratie van toestemmingen krachtens wetten 
- volledige integratie van toestemmingen krachtens verordeningen 
- incidentele integratie van toestemmingen (aanhaken). 
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Tarieventabel leges 2013 

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de som 
van de verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of 
handelingen waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en 
waarop de aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges 
voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag moeten 
worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven en overeenkomstig 
het bepaalde in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In 
afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of 
andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd.  

   
2.3.1 Bouwactiviteiten 

 
 

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, 
van de Wabo, bedraagt het tarief: 
 

 

2.3.1.1.1 als de bouwkosten minder dan € 250.000 bedragen:  
 van de bouwkosten, met een minimum van:  

 
2.3.1.1.2 als de bouwkosten € 250.000 of meer bedragen:  

  
2.3.1.2 Extra welstandstoets  
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedragen de 

kosten, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en 
daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk is, de werkelijke 
kosten zoals opgegeven door de Stichting Welstandszorg Noord-
Holland (WZNH). 

 

   
2.3.1.3 Verplicht advies agrarische commissie  
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het 

tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag een advies van de agrarische commissie nodig 
is en wordt beoordeeld: 

 
 
 

   
2.3.1.4 Achteraf ingediende aanvraag  
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het 

tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag wordt 
ingediend na aanvang of gereedkomen van de bouwactiviteit: 

  
 
 

 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.  
   
2.3.1.5 Beoordeling aanvullende gegevens  
 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt het tarief 

voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens die 
worden ingediend nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al 
in behandeling is genomen: 
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2.3.2 Aanlegactiviteiten  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 

op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, 
van de Wabo, bedraagt het tarief: 

 
  

 
2.3.3 
 

  
Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een 
bouwactiviteit 

 

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wabo, en tevens sprake is van een bouwactiviteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief, 
onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1: 
 

 

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking): 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag; 

 
 

   
2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag; 

 
 
 

   
2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt 

toegepast (buitenplanse afwijking): 
 
 

 
 
2.3.3.4 
 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag; 
 

 

indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast 
(tijdelijke afwijking): 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag; 

 
 
 

   
2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt 

toegepast (afwijking van exploitatieplan): 
van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag; 

 
 
 

   
2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de 

activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 
4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, 
eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van 
provinciale regelgeving): 

 
 
 
 
 

 
 
2.3.3.7 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag; 
 

 

indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de 
activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 
4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, 
eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van 
nationale regelgeving): 

 
 
 
 
 

 
 

van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag; 
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2.3.3.8 
 

indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 

 
 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde bedrag;  
   
2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een 

bouwactiviteit 
 

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c, van 
de Wabo, en niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt 
het tarief: 
 

 

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de Wabo wordt 
toegepast (binnenplanse afwijking): 
 

 
  

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 
 

 
  

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de Wabo wordt 
toegepast (buitenplanse afwijking): 
 

 
  

2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast 
(tijdelijke afwijking): 
 

 
  

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van exploitatieplan): 
 

 
  

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang betreft, de 
activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 
4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, 
eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van 
provinciale regelgeving): 
 

 
 
  

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, de 
activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld krachtens artikel 
4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, 
eerste lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast (afwijking van 
nationale regelgeving): 
 

 
 
  

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 

  

   
2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 

brandveiligheid 
 

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van 
de Wabo, bedraagt het tarief: 
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2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde 

stads- of dorpsgezichten 
 

 

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo 
met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de 
Erfgoedverordening Gemeente Bergen 2012 aangewezen 
monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of 
artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 
 

 

2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen 
van een monument: 
 

 

2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een 
monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar 
gebracht: 
 

 
 

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of 
dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de 
Wabo, op het slopen van een bouwwerk in een krachtens 
provinciale verordening of gemeentelijke verordening aangewezen 
stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, 
van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening 
of van die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing 
is vereist, bedraagt het tarief: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

   
2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in beschermd 

stads- of dorpsgezicht 
 

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op het slopen van een bouwwerk in gevallen waarin dat in een 
bestemmingsplan, beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid lid, onder g, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

 
 
 
 
 

   
2.3.8 Aanleggen of veranderen weg  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 

op het aanleggen van een weg of verandering brengen in de wijze 
van aanleg van een weg waarvoor op grond van een bepaling in 
een provinciale verordening of de Algemene plaatselijke 
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in 
artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt 
het tarief: 

 
 
 
 
 
 
 
  

   
2.3.9 Uitweg/inrit  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft  
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op het maken, hebben, veranderen of veranderen van het gebruik 
van een uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een 
provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke 
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt 
het tarief: 

 
 
 
 
 
 

  
 

 

2.3.10 Kappen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 

op het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond 
van een bepaling in een provinciale verordening of van de 
Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is 
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van 
de Wabo, bedraagt het tarief: 

 
 
 
 
 
 

    
2.3.11 Opslag van roerende zaken  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 

op de opslag van roerende zaken in een bepaald gedeelte van de 
provincie of de gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in 
een provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke 
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het 
tarief: 
 

 

2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende 
zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de Wabo: 
 

  
 

2.3.11.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt gerechtigde 
of gebruiker van een onroerende zaak toestaan of gedogen dat 
daar roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, onder k, van de Wabo: 

 
 
 

   
2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de 

Natuurbeschermingswet 1998 
 

 

2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op handelingen in een beschermd natuurgebied die schadelijk 
kunnen zijn voor het natuurschoon, de natuurwetenschappelijke 
betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, 
eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 
 

 
 
 
 
 

2.3.12.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op het realiseren van projecten of andere handelingen met 
gevolgen voor habitats en soorten in een door de minister van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als 
bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de Natuurbeschermingswet 
1998 bedraagt het tarief: 
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2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 

op een handeling waarvoor op grond van artikel 75, derde lid, van 
de Flora- en Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief: 

 
 

   
2.3.14 Andere activiteiten  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 

op het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de 
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit 
of handeling: 
 

 

2.3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen 
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke 
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: 
 

 
 

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke 
verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie 
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, 
als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het 
tarief: 
 

 

2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat op 
grond van deze tarieventabel voor de betreffende vergunning of 
ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou worden uitgevoerd 
zonder omgevingsvergunning. Als de activiteit in geen enkel geval 
kan worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt het 
tarief: 
 

 
 
 
 

2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: het 
bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning aan de aanvrager 
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die door het 
college van burgemeester en wethouders is opgesteld. Indien een 
begroting als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, wordt een 
aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag 
waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij 
de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

 

   
2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen  
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in 

twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: 
 

 

2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 
beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag dat 
voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de 
activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase betrekking 
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heeft; 
 

2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 
beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag dat 
voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk voor de 
activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase betrekking 
heeft. 

 

   
2.3.16 Beoordeling bodemrapport  
 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 

hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift 
voor de in dat onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport 
wordt beoordeeld: 
 

 

2.3.16.1  voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport   
 

2.3.16.2  voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport  
   
2.3.17 Advies 

 
 

2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij algemene 
maatregel van bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening 
aangewezen bestuursorgaan of andere instantie advies moet 
uitbrengen over de aanvraag of het ontwerp van de beschikking op 
de aanvraag om een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 
2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 
 

 

2.3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, wordt 
een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de 
dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, 
tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is 
ingetrokken. 

 

   
2.3.18 Verklaring van geen bezwaar 

 
 

2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen van dit 
hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij wet of 
algemene maatregel van bestuur aangewezen bestuursorgaan een 
verklaring van geen bedenkingen moet afgeven voordat de 
omgevingsvergunning kan worden verleend, als bedoeld in artikel 
2.27, eerste lid, van de Wabo: 
  

 

2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bedenkingen 
moet afgeven: 
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2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen 

bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand aan 
het in behandeling nemen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde kosten, 
blijkend uit een begroting die door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 
 

 

2.3.18.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, wordt 
een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de 
dag waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is gebracht, 
tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is 
ingetrokken. 

 

   
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hfd. 18 Omgevingsvergunning Hfd. 3 Omgevingsvergunning 

 Nieuw 2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor een project: de som van de verschuldigde 
leges voor de verschillende activiteiten of 
handelingen waaruit het project geheel of 
gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag 
betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de 
extra toetsen die in verband met de aanvraag 
moeten worden uitgevoerd, berekend naar de 
tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit 
hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In 
afwijking van de vorige volzin kan ook per activiteit, 
handeling of andere grondslag een legesbedrag 
worden gevorderd. 

 Nieuw 2.3.1 Bouwactiviteiten 
 

18.3.1.1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, 
bedraagt het tarief, dan wel ziet op artikel 56a, 
derde lid, van de Woningwet (bouwvergunning 
tweede fase): 

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

18.3.1.1.1. indien de bouwkosten minder dan € 250.000 
bedragen, 2,27% van de bouwkosten met een 
minimum van € 109,00: 

2.3.1.1.1 als de bouwkosten minder bedragen dan € 
250.000:   

 Nieuw  van de bouwkosten, met een minimum van: 

18.3.1.1.2. indien de bouwkosten € 250.000 bedragen of meer 2.3.1.1.2 als de bouwkosten € 250.000 of meer bedragen: 

 vermeerderd met 1,80% van het bedrag waarmee 
de bouwkosten de € 250.000 te boven gaan; 

 Vervallen  

  Extra welstandstoets  Extra welstandstoets 
 

18.3.1.2. Onverminderd het bepaalde in onderdeel 18.3.1.1 
bedraagt het tarief, indien zich tijdens de 
beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde 
aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en 

2.3.1.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 
bedragen de kosten, indien zich tijdens de 
beoordeling van de in dat onderdeel bedoelde 
aanvraag wijzigingen voordoen in het bouwplan en 
daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk 
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daarvoor een nieuwe welstandstoets noodzakelijk 
is: 

is, de werkelijke kosten zoals opgegeven door het 
WZNH: 

  Verplicht advies agrarische commissie  Verplicht advies agrarische commissie 
 

18.3.1.3. Onverminderd het bepaalde in onderdeel 18.3.1.1 
bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk 
voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde 
aanvraag een advies van de agrarische commissie 
nodig is en wordt beoordeeld: 

2.3.1.3 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 
bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk 
voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde 
aanvraag een advies van de agrarische commissie 
nodig is en wordt beoordeeld: 

  Achteraf ingediende aanvraag  Achteraf ingediende aanvraag 
 

18.3.1.4. Onverminderd het bepaalde in onderdeel 18.3.1.1 
bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
gereedkomen van de bouwactiviteit: 

2.3.1.4 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 
bedraagt het tarief, indien de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag wordt ingediend na aanvang of 
gereedkomen van de bouwactiviteit: 

  van de op grond van dat onderdeel verschuldigde 
leges. 

 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde 
leges. 

  Beoordeling aanvullende gegevens  Beoordeling aanvullende gegevens 
 

18.3.1.5. Onverminderd het bepaalde in onderdeel 18.3.1.1 
bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen 
van aanvullende gegevens die worden ingediend 
nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in 
behandeling is genomen: 

2.3.1.5 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 
bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen 
van aanvullende gegevens die worden ingediend 
nadat de in dat onderdeel bedoelde aanvraag al in 
behandeling is genomen: 

18.3.2. Aanlegactiviteiten  Samengevoegd 

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een aanlegactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de 
Wabo, bedraagt het tarief indien de aanlegkosten 
minder bedragen dan € 22.500,00: 

2.3.2 Aanlegactiviteiten 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een aanlegactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: 

 
Indien de aanlegkosten € 22.500,00 of meer 
bedragen  

 Vervallen 

 Vermeerderd met 0,515% van de aanlegkosten  Vervallen 

18.3.3. Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens 
sprake is van een bouwactiviteit 

 Samengevoegd 

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en 
tevens sprake is van een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de 
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het 
bepaalde in onderdeel 18.3.1: 

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens 
sprake is van een bouwactiviteit 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en 
tevens sprake is van een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de 
Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het 
bepaalde in onderdeel 2.3.1: 
 

18.3.3.1. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, 
van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse 
afwijking): 

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, 
van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse 
afwijking): 

 
van het op grond van onderdeel 18.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 

18.3.3.2. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, 
van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine 
afwijking): 

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, 
van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine 
afwijking): 

 
van het op grond van onderdeel 18.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 

18.3.3.3. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, 
van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse 

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, 
van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse 
afwijking): 
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afwijking): 

 
van het op grond van onderdeel 18.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 
 

18.3.3.4. indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt 
toegepast (tijdelijke afwijking): 

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt 
toegepast (tijdelijke afwijking): 

 
van het op grond van onderdeel 18.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 

18.3.3.5. indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van 
exploitatieplan): 

2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van 
exploitatieplan): 

 
van het op grond van onderdeel 18.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 

18.3.3.6. indien de aanvraag een project van provinciaal 
belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels 
die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste 
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van provinciale regelgeving): 

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal 
belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels 
die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste 
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van provinciale regelgeving): 

 
van het op grond van onderdeel 18.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 
 

18.3.3.7. indien de aanvraag een project van nationaal 
belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels 
die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste 
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van nationale regelgeving): 

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal 
belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels 
die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste 
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van nationale regelgeving): 

 
van het op grond van onderdeel 18.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 
verschuldigde bedrag; 
 

18.3.3.8. indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van 
voorbereidingsbesluit): 

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van 
voorbereidingsbesluit): 

 
van het op grond van onderdeel 18.3.1.1 
verschuldigde bedrag. 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 
verschuldigde bedrag. 

18.3.4. Planologisch strijdig gebruik waarbij geen 
sprake is van een bouwactiviteit 

 Samengevoegd 

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en 
niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: 

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen 
sprake is van een bouwactiviteit 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder c, van de Wabo, en 
niet tevens sprake is van een bouwactiviteit als 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: 
 

18.3.4.1. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, 
van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse 
afwijking): 

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, 
van de Wabo wordt toegepast (binnenplanse 
afwijking): 
 

18.3.4.2. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, 
van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine 
afwijking): 

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, 
van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine 
afwijking): 
 

18.3.4.3. indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, 
van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse 
afwijking): 

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, 
van de Wabo wordt toegepast (buitenplanse 
afwijking): 
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18.3.4.4. indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt 

toegepast (tijdelijke afwijking) 
2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt 

toegepast (tijdelijke afwijking) 
 

18.3.4.5. indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van 
exploitatieplan): 

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van 
exploitatieplan): 
 

18.3.4.6. indien de aanvraag een project van provinciaal 
belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels 
die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste 
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van provinciale regelgeving): 

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal 
belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels 
die zijn gesteld krachtens artikel 4.1, derde lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste 
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van provinciale regelgeving): 
 

18.3.4.7. indien de aanvraag een project van nationaal 
belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels 
die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste 
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van nationale regelgeving): 

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal 
belang betreft, de activiteit in strijd is met de regels 
die zijn gesteld krachtens artikel 4.3, derde lid, van 
de Wet ruimtelijke ordening en artikel 2.12, eerste 
lid, onder c, van de Wabo wordt toegepast 
(afwijking van nationale regelgeving): 
 

18.3.4.8. indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van 
voorbereidingsbesluit): 

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de 
Wabo wordt toegepast (afwijking van 
voorbereidingsbesluit): 

18.3.4.9. Indien artikel 3 van de Wet vergunning 
onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt 
toegepast 

 Vervallen 

18.3.4.10. Indien artikel 4 van de Wet vergunning 
onrechtmatige bewoning recreatiewoningen wordt 
toegepast 

 Vervallen 

18.3.5. In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in 
relatie tot brandveiligheid 

 Samengevoegd 

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in 
relatie tot brandveiligheid 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

18.3.6. Activiteiten met betrekking tot monumenten of 
beschermde stads- of dorpsgezichten 

2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of 
beschermde stads- of dorpsgezichten 
 

18.3.6.1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot 
een beschermd monument als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder 
b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens 
provinciale verordening of de gemeentelijke 
verordening aangewezen monument, waarvoor op 
grond van die provinciale verordening of die 
gemeentelijke verordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot 
een beschermd monument als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een 
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder 
b, van de Wabo met betrekking tot een krachtens 
provinciale verordening of de Erfgoedverordening 
Gemeente Bergen 2012 aangewezen monument, 
waarvoor op grond van die provinciale verordening 
of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke 
verordening een vergunning of ontheffing is 
vereist, bedraagt het tarief: 
 

18.3.6.1.1. voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig 
opzicht wijzigen van een monument: 

2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig 
opzicht wijzigen van een monument: 
 

18.3.6.1.2. voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken 
van een monument op een wijze waardoor het 
wordt ontsierd of in gevaar gebracht: 

2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken 
van een monument op een wijze waardoor het 
wordt ontsierd of in gevaar gebracht: 
 

18.3.6.2. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk 
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betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk 
in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op 
het slopen van een bouwwerk in een krachtens 
provinciale verordening of de gemeentelijke 
verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de 
Wabo, waarvoor op grond van die provinciale 
verordening of die gemeentelijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het 
tarief: 

in een beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld 
in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo, op 
het slopen van een bouwwerk in een krachtens 
provinciale verordening of gemeentelijke 
verordening aangewezen stads- of dorpsgezicht, 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van de 
Wabo, waarvoor op grond van die provinciale 
verordening of van die gemeentelijke verordening 
een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt 
het tarief: 

18.3.7. Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten 
of in beschermd stads- of dorpsgezicht 

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten 
of in beschermd stads- of dorpsgezicht 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk 
in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid lid, onder 
g, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

18.3.7.1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk 
bedraagt het tarief: 

 Vervallen 

18.3.7.1.1. in gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is 
bepaald, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder g, 
van de Wabo, of waarvoor op grond van een 
provinciale verordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste 
lid, aanhef en onder a, van de Wabo: 

 Vervallen 

18.3.7.1.2. in gevallen waarvoor op grond van artikel 8.1.1 
van de Bouwverordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, bedoeld in artikel 2.2, eerste 
lid, aanhef en onder a, van de Wabo, 

 Vervallen 

18.3.7.2. Asbesthoudende materialen  Vervallen 

  Onverminderd het bepaalde in onderdeel 
18.3.7.1.2 bedraagt het tarief, indien de in die 
onderdelen bedoelde aanvraag betrekking heeft 
op een bouwwerk waarin asbest of een 
asbesthoudend product aanwezig is: 

 Vervallen 

  Aanleggen of veranderen weg  Samengevoegd 

18.3.8. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het aanleggen van een weg of 
verandering brengen in de wijze van aanleg van 
een weg waarvoor op grond van een bepaling in 
een provinciale verordening of de Algemene 
plaatselijke verordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 
aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het aanleggen van een weg of 
verandering brengen in de wijze van aanleg van 
een weg waarvoor op grond van een bepaling in 
een provinciale verordening of <artikel 2.11 van de 
Algemene plaatselijke verordening> een 
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in 
artikel 2.2, aanhef en eerste lid, onder d, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: 

18.3.9. Uitweg/inrit  Samengevoegd 
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op het maken, hebben, 
veranderen of veranderen van het gebruik van een 
uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een 
provinciale verordening of de Algemene 
plaatselijke verordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 

2.3.9 Uitweg/inrit 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het maken, hebben, 
veranderen of veranderen van het gebruik van een 
uitweg waarvoor op grond van een bepaling in een 
provinciale verordening of van de Algemene 
plaatselijke verordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 
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eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

eerste lid, aanhef en onder e, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

18.3.10. Kappen  Samengevoegd 
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op het vellen of doen vellen van 
houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling 
in een provinciale verordening of de Algemene 
plaatselijke verordening, een vergunning of 
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

2.3.10 Kappen 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het vellen of doen vellen van 
houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling 
in een provinciale verordening of van de Algemene 
plaatselijke verordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 
eerste lid, aanhef en onder g, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

18.3.11. Opslag van roerende zaken  Samengevoegd 
  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op de opslag van roerende zaken 
in een bepaald gedeelte van de provincie of de 
gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in 
een provinciale verordening of de Algemene 
plaatselijke verordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

2.3.11 Opslag van roerende zaken 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op de opslag van roerende zaken 
in een bepaald gedeelte van de provincie of de 
gemeente, waarvoor op grond van een bepaling in 
een provinciale verordening of van de Algemene 
plaatselijke verordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 
 

18.3.11.1. indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van 
roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
onder j, van de Wabo: 

2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van 
roerende zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
onder j, van de Wabo: 

18.3.11.2. indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, 
beperkt gerechtigde of gebruiker van een 
onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar 
roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: 

2.3.11.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, 
beperkt gerechtigde of gebruiker van een 
onroerende zaak toestaan of gedogen dat daar 
roerende zaken worden opgeslagen, bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: 

18.3.12. Projecten of handelingen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 

18.3.12.1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op handelingen in een beschermd 
natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het 
natuurschoon, de natuurwetenschappelijke 
betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld 
in artikel 16, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 

2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op handelingen in een beschermd 
natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het 
natuurschoon, de natuurwetenschappelijke 
betekenis of voor de dieren of planten, als bedoeld 
in artikel 16, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 

18.3.12.2. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het realiseren van projecten of 
andere handelingen met gevolgen voor habitats en 
soorten in een door de minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied 
als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 

2.3.12.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het realiseren van projecten of 
andere handelingen met gevolgen voor habitats en 
soorten in een door de minister van Landbouw, 
Natuur en Voedselkwaliteit aangewezen gebied als 
bedoeld in artikel 19d, eerste lid, van de 
Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 

18.3.13. Handelingen in het kader van de Flora- en 
Faunawet 

 Samengevoegd 

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een handeling waarvoor op 
grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en 
Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief 

2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en 
Faunawet 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een handeling waarvoor op 
grond van artikel 75, derde lid, van de Flora- en 
Faunawet ontheffing nodig is, bedraagt het tarief: 

18.3.14. Andere activiteiten  Samengevoegd 

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het verrichten van een andere 
activiteit of handeling dan in de voorgaande 
onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die 

2.3.14 Andere activiteiten 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het verrichten van een andere 
activiteit of handeling dan in de voorgaande 

135 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 

activiteit of handeling: onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die 
activiteit of handeling: 

18.3.14.1. behoort tot een bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen categorie activiteiten die van 
invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, 
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: 

2.3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van 
bestuur aangewezen categorie activiteiten die van 
invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving, 
als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: 

18.3.14.2. behoort tot een bij provinciale verordening, 
gemeentelijke verordening of 
waterschapsverordening aangewezen categorie 
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de 
fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, 
tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, 
gemeentelijke verordening of 
waterschapsverordening aangewezen categorie 
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de 
fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, 
tweede lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

18.3.14.2.1. als het een gemeentelijke verordening betreft: het 
bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor 
de betreffende vergunning of ontheffing 
verschuldigd is als de activiteit zou worden 
uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de 
activiteit in geen enkel geval kan worden 
uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt 
het tarief: 

2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het 
bedrag dat op grond van deze tarieventabel voor 
de betreffende vergunning of ontheffing 
verschuldigd is als de activiteit zou worden 
uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de 
activiteit in geen enkel geval kan worden 
uitgevoerd zonder omgevingsvergunning bedraagt 
het tarief: 

18.3.14.2.2. als het een provinciale of waterschapsverordening 
betreft bedraagt het tarief: 

2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening 
betreft bedraagt het tarief: als het een provinciale 
of waterschapsverordening betreft: het bedrag van 
de voorafgaand aan het in behandeling nemen van 
de aanvraag om een omgevingsvergunning aan de 
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die door het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld. Indien een begroting 
als bedoeld in de eerste volzin is uitgebracht, 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op 
de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting 
aan de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de 
aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is 
ingetrokken. 

18.3.15. Omgevingsvergunning in twee fasen  Samengevoegd 

  Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld 
in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt 
het tarief: 

2.3.15 Omgevingsvergunning in twee fasen 
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
op verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld 
in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo, bedraagt het 
tarief: 

18.3.15.1. voor het in behandeling nemen van de aanvraag 
voor een beschikking met betrekking tot de eerste 
fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van 
de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten 
waarop de aanvraag voor de eerste fase 
betrekking heeft; 

2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag 
voor een beschikking met betrekking tot de eerste 
fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van 
de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten 
waarop de aanvraag voor de eerste fase 
betrekking heeft; 

18.3.15.2. voor het in behandeling nemen van de aanvraag 
voor een beschikking met betrekking tot de tweede 
fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van 
de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten 
waarop de aanvraag voor de tweede fase 
betrekking heeft. 

2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag 
voor een beschikking met betrekking tot de tweede 
fase: het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van 
de tarieven in dit hoofdstuk voor de activiteiten 
waarop de aanvraag voor de tweede fase 
betrekking heeft. 

18.3.16. Beoordeling bodemrapport   

  Onverminderd het bepaalde in de voorgaande 
onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, 
indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat 

2.3.16 Beoordeling bodemrapport 
Onverminderd het bepaalde in de voorgaande 
onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, 
indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat 
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onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport 
wordt beoordeeld: 

onderdeel bedoelde aanvraag een bodemrapport 
wordt beoordeeld: 

18.3.16.1. voor de beoordeling van een milieukundig 
bodemrapport 

2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig 
bodemrapport 

18.3.16.2. voor de beoordeling van een archeologisch 
bodemrapport 

2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch 
bodemrapport 

18.3.16.3. Voor de beoordeling van een nader 
bodemonderzoek 

 Vervallen 

18.3.17. Advies 2.3.17 Advies 

18.3.17.1. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande 
onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, 
indien een daartoe bij algemene maatregel van 
bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening 
aangewezen bestuursorgaan of andere instantie 
advies moet uitbrengen over de aanvraag of het 
ontwerp van de beschikking op de aanvraag om 
een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 
2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning aan de 
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een 
kostenopgave van de gemeente. 

2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande 
onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, 
indien een daartoe bij algemene maatregel van 
bestuur, provinciale of gemeentelijke verordening 
aangewezen bestuursorgaan of andere instantie 
advies moet uitbrengen over de aanvraag of het 
ontwerp van de beschikking op de aanvraag om 
een omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 
2.26, derde lid, van de Wabo: het bedrag van de 
voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag om een omgevingsvergunning aan de 
aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die door het college van burgemeester 
en wethouders is opgesteld. 
 

18.3.17.2. Indien een begroting als bedoeld in 18.3.17.1 is 
uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop 
de begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

2.3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is 
uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop 
de begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

18.3.18. Verklaring van geen bedenkingen 2.3.18 Verklaring van geen bezwaar 

18.3.18.1. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande 
onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, 
indien een daartoe bij wet of algemene maatregel 
van bestuur aangewezen bestuursorgaan een 
verklaring van geen bedenkingen moet afgeven 
voordat de omgevingsvergunning kan worden 
verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van 
de Wabo:  

2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande 
onderdelen van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, 
indien een daartoe bij wet of algemene maatregel 
van bestuur aangewezen bestuursorgaan een 
verklaring van geen bedenkingen moet afgeven 
voordat de omgevingsvergunning kan worden 
verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van 
de Wabo:  

18.3.18.1.1. indien de gemeenteraad een verklaring van geen 
bedenkingen moet afgeven: 

2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen 
bedenkingen moet afgeven: 

18.3.18.1.2. indien een ander bestuursorgaan een verklaring 
van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag 
van de voorafgaand aan het in behandeling nemen 
van de aanvraag om een omgevingsvergunning 
aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend 
uit een kostenopgave van de gemeente. 

2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring 
van geen bedenkingen moet afgeven: het bedrag 
van de voorafgaand aan het in behandeling nemen 
van de aanvraag om een omgevingsvergunning 
aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend 
uit een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 
 

18.3.18.2. Indien een begroting als bedoeld in 18.3.18.1.2 is 
uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop 
de begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

2.3.18.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is 
uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling 
genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop 
de begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken. 
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Onderbouwing 
 
2.3.1  Bouwactiviteiten 
 
Dit onderdeel speelt de grootste rol in de verlening van vergunningen en is ook 
verantwoordelijk voor het grootste gedeelte van de ‘omzet’. De omgevingsvergunning is één 
geïntegreerde vergunning voor bouwen, wonen, monumenten, ruimte, natuur en milieu. Dat 
wil zeggen dat het proces van de vergunningverlening nog slechts bestaat uit één 
hoofdactiviteit met 18 deelactiviteiten, te weten; 
 
Deelactiviteit Artikel in legesverordening 2013 
Bouwen     2.3.1 
Aanleggen 2.3.2 
Planologisch strijdig gebruik (met 
bouwactiviteit) 

2.3.3 

Planologisch strijdig gebruik (geen 
bouwactiviteit) 

2.3.4 

Brandveilig gebruik 2.3.5 
Wijzigen monument 2.3.6 
Slopen 2.3.7 
Aanleggen 2.3.8 
Uitweg 2.3.9 
Vellen houtopstand (kapvergunning) 2.3.10 
Opslag roerende zaken 2.3.11 
Projecten Natuurbeschermingswet 1998 2.3.12 
Ontheffing Flora- en Faunawet 2.3.13 
Andere activiteiten 2.3.14 
Omgevingsvergunning in twee fasen 2.3.15 
Beoordeling bodemrapport 2.3.16 
Advies 2.3.17 
Verklaring van geen bedenking 2.3.18 

 
De deelactiviteit Bouwen zelf bestaat uit de volgende subactiviteiten; 
 
Subactiviteiten van Bouwen Artikel in legesverordening 2013 
Extra welstandstoets     2.3.1.2 
Verplicht advies agrarische commissie 2.3.1.3 
Achteraf ingediende aanvraag 2.3.1.4 
Beoordeling aanvullende gegevens 2.3.1.5 

 
De Wabo zorgt er dus voor dat alle handelingen en de vroeger bestaande 
bouwvergunningen niet alleen vergunningstechnisch maar ook financieel geclusterd worden. 
De tariefsopbouw is in dit verband bekeken vanaf 2007 tot en met 2012 om de ontwikkeling 
(ook na de invoering van de Wabo in oktober 2010) te volgen. 
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Tariefsontwikkeling vanaf 2007 tot en met 2012 
 
Jaar Bouwvergunning Tarief 
   
2007 Reguliere bouwvergunning  
 - tot € 250.000 2,27 % 
 - vanaf € 250.000 1,80 % 
 Bouwvergunning eerste fase  
 - tot € 250.000 1,36 % 
 - vanaf € 250.000 1,08 % 
 Gewijzigde bouwverg. eerste fase  
 - tot € 250.000 1,36 % 
 - vanaf € 250.000 1,08 % 
 Bouwvergunning tweede fase  
  - tot € 250.000 2,27 % 
  - vanaf € 250.000 1,80 % 
     
2008 Lichte bouwvergunning:  
  - tot € 250.000 1,80 % 
  - vanaf € 250.000 1,44 % 
 Reguliere bouwvergunning  
  - tot € 250.000 2,27 % 
 - vanaf € 250.000 1,80 % 
 Bouwvergunning eerste fase  
  - tot € 250.000 1,36 % 
  - vanaf € 250.000 1,08 % 
  Gewijzigde bouwverg. eerste fase  
  - tot € 250.000 1,36 % 
 - vanaf € 250.000 1,08 % 
 Bouwvergunning tweede fase  
 - tot € 250.000 2,27 % 
 - vanaf € 250.000 1,80 % 
   
2009 Lichte bouwvergunning:  
  - tot € 250.000 1,80 % 
  - vanaf € 250.000 1,44 % 
 Reguliere bouwvergunning  
  - tot € 250.000 2,27 % 
 - vanaf € 250.000 1,80 % 
 Bouwvergunning eerste fase  
  - tot € 250.000 1,36 % 
  - vanaf € 250.000 1,08 % 
  Gewijzigde bouwverg. eerste fase  
  - tot € 250.000 1,36 % 
 - vanaf € 250.000 1,08 % 
 Bouwvergunning tweede fase  
 - tot € 250.000 2,27 % 
 - vanaf € 250.000 1,80 % 
   

139 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 
2010 Lichte bouwvergunning:  
  - tot € 250.000 1,80 % 
  - vanaf € 250.000 1,44 % 
 Reguliere bouwvergunning  
  - tot € 250.000 2,27 % 
 - vanaf € 250.000 1,80 % 
 Bouwvergunning eerste fase  
  - tot € 250.000 1,36 % 
  - vanaf € 250.000 1,08 % 
  Gewijzigde bouwverg. eerste fase  
  - tot € 250.000 1,36 % 
 - vanaf € 250.000 1,08 % 
 Bouwvergunning tweede fase  
 - tot € 250.000 2,27 % 
 - vanaf € 250.000 1,80 % 
   
2011 Wabo  
 - tot € 250.000 2,27 % 
 - vanaf € 250.000 1,80 % 
2012 Wabo  
 - tot € 250.000 2,27 % 
 - vanaf € 250.000 1,80 % 

 
De oude Lichte bouwvergunning is nu vrijgesteld en de Bouwvergunning eerste fase is 
geïncorporeerd, waarmee de Gewijzigde bouwvergunning eerste fase als vanzelf is komen 
te vervallen. De Reguliere Bouwvergunning en Bouwvergunning tweede fase vormde de 
hoofdmoot van de aanvragen in 2007 tot en met 2010. Die tarieven waren 2,27% 
respectievelijk 1,80%. Dat zij leidend waren blijkt uit de overname van die tarieven na 
invoering van de Wabo. Dit betekent echter wel dat al 6 jaar lang de tarieven nooit zijn 
verhoogd. Dit roept de vraag op hoe zich dit verhoudt tot de kostenontwikkeling in die 6 jaar 
in samenhang met de kostendekkendheid. Immers, de uitvoeringskosten (o.a 
personeelskosten, overhead) zijn wel trendmatig verhoogd met een inflatiecorrectie van circa 
2%.  
Navraag heeft geleerd dat de achtergrond van het ongewijzigd laten van de tarieven lag aan 
de overtuiging dat de bouwsommen bij vergunningaanvraag eveneens zouden stijgen met 
circa 2% zodat de tarieven in de tabel ongewijzigd zouden kunnen blijven. Ter illustratie het 
volgende voorbeeld bij een bouwsom van € 300.000 en € 306.000 (inclusief 2% verhoging). 
 
Tarief 2011      Tarief 2012 
18.3.1.1.2.   € 5.675  18.3.1.1.2.   € 5.675 
+ 1,80% van € 50.000 =  €    900  + 1,80% van € 56.000 =  € 1.008 
Totaal leges   € 6.575  Totaal leges   € 6.683 
 
De leges zouden dus een verhoging kennen van € 108,00. In de praktijk is er echter 
goedkoper en duurzamer gebouwd, zodat de opbrengst leges in absolute zin achterbleven 
bij de trendmatige verhoging. 
 
Ten gunste van een zelfstandige onderbouwing van de bouwleges heeft de afdeling 
vergunningen tijdgeschreven. Daar is uit voortgekomen dat men gemiddeld 1.057 minuten 
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(17,5 uur) per reguliere vergunning besteedt. De kosten per uur van de afdeling 
Vergunningen zijn € 75,21 (kostenverdeelstaat – Toezicht en Handhaving, Gemeente 
Bergen 2012). Dit maakt € 1.316,16 per vergunning. Dit komt overeen met een gemiddelde 
bouwsom van € 60.000. Er zijn in het tijdschrijftraject geen vergunningen voorgekomen met 
een bouwsom hoger dan € 250.000. Gerekend met de gemiddelde tijdbesteding per 
reguliere vergunning zou een bouwsom van € 250.000 een tijdsduur rechtvaardigen van 75 
uur. 
 
Uit de Productraming 2012, Gemeente Bergen, blijkt dat 11.200 uur besteed wordt aan 
vergunningen door de vakafdeling, 3.180 uur door Toezicht en Handhaving en 500 uur door 
de Brandweer. Tezamen is dit 14.880 uur.   
 
Het aantal reguliere bouwvergunningen (deelactiviteit Bouwen) op jaarbasis (2011) is gesteld 
op 418 met 538 overige deelactiviteiten. In uren uitgedrukt is dit 14.880 (zie Productraming 
2012) gedeeld door 956 handelingen. Dit maakt circa 15 uur. Deze 15 uur wijkt niet in 
bijzondere mate af van de 17,5 uur die uit het tijdschrijven is verkregen. Niettemin dient nog 
te worden gecorrigeerd naar de omvang van de bouwsom, maar dit geeft geen grote 
verschuivingen. 
 
Omdat de VNG adviseert om, buiten het tijdschrijven, ook het Model kostenonderbouwing 
leges omgevingsvergunning (versie 2010) te hanteren, kan geen andere conclusie worden 
getrokken dan dat de bouwleges over de volle breedte te laag zijn opgenomen in de huidige 
verordening.  Buiten de overige deelactiviteiten (538 stuks) betekent dit dat de deelactiviteit 
Bouwen aanzienlijk verhoogd kan worden. Nu bijvoorbeeld de gemeente Haarlemmermeer 
3,205 % respectievelijk 2,687 % hanteert tegenover Bergen ad 2.27 % respectievelijk 1,80 
%, is er ook geen directe indicatie om de tarieven ongewijzigd te laten. 
 
Hier komt nog bij het punt van handhaving en toezicht. De kosten die daarmee gemoeid zijn 
vallen bijna bij iedere onderbouwing buiten de boot. Evenwel is 3.180 uur (circa € 238.500,-) 
wat kostendekkend in het tarief verwerkt kan worden. Nu is het echter niet mogelijk hier een 
direct cijfer aan te geven omdat dat deze kosten ook uit het percentage van de bouwsom 
moet worden gedekt.  
 
2.3.1.2  Extra welstandtoets 
 
De gemeenteraad moet een welstandscommissie of een stadsbouwmeester benoemen die 
het college van burgemeester en wethouders adviseert of het uiterlijk of de plaatsing van een 
bouwwerk of standplaats waarvoor de aanvraag om een omgevingsvergunning is ingediend, 
in strijd is met redelijke eisen van welstand. Welstandscriteria kunnen worden vastgesteld 
per categorie bouwwerken of per gebiedsdeel. Op grond van artikel 12, tweede lid, van de 
Woningwet kan de gemeenteraad bepalen dat in een bepaald gebied of voor een bepaalde 
categorie bouwwerken geen welstandscriteria gelden. In de praktijk zal dit waarschijnlijk niet 
veel voorkomen. Daarom zal in de meeste gevallen een welstandstoets moeten 
plaatsvinden. De kosten van deze standaardtoetsing aan welstandscriteria zullen in de leges 
voor de aanvraag bouwvergunning zijn begrepen. Een extra toetsing kan echter nodig zijn. 
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In de gemeente Bergen is er voor gekozen om de extra welstandstoets te laten verzorgen 
door de Stichting Welstandszorg Noord-Holland (WZNH) deze hanteerde voor 2012 de 
volgende tarieven; 
 

- alleen gemandateerd commissielid 0,10% over de bouwkosten; 
- volledige commissie 0,16% over de bouwkosten; 
- opslag voor administratiekosten € 30,00; 
- herhaling, 40% extra over de eerste drie handelingen; 
- maximumtarief € 2.000,00 

 
In de verordening 2012 is een vast bedrag opgenomen van € 102,00. Voorgesteld wordt om 
een vast tarief te laten vervallen en door te belasten naar de werkelijke kosten.   
 
2.3.1.3  Verplicht advies agrarische commissie 
 
Bij aanvragen om een omgevingsvergunning voor het bouwen van een bouwwerk in 
gebieden met een agrarische bestemming, kan het advies nodig zijn van een agrarische 
adviescommissie. De basis van dit advies ligt in het bestemmingsplan. Het advies van de 
commissie heeft betrekking op de noodzaak van het bouwen en de volwaardigheid en 
continuïteit van het aanwezige agrarische bedrijf. De agrarische adviescommissie toetst in 
dat geval of de aangevraagde activiteit met het bouwwerk betrekking heeft op een agrarische 
bestemming. Van de aanvrager wordt verlangd dat hij de relevante gegevens bij de 
aanvraag voegt ten behoeve van deze toetsing door de adviescommissie. 
Als advies van de agrarische adviescommissie nodig is en deze commissie de rekening naar 
het college zendt, betreft de tariefstelling de advieskosten en de kosten van beoordeling van 
dit advies door het college. Als de agrarische adviescommissie de rekening voor haar advies 
rechtstreeks aan de aanvrager zendt, betreffen de leges alleen de kosten van beoordeling 
van dit advies door het college. 
 
Dit onderdeel komt incidenteel voor in de Bergen en is nauwelijks opportuun. Indien het 
onverhoopt toch voorkomt dan vraagt de gemeente bergen haar advies aan de Agrarische 
beoordelingscommissie (ABC) te Hazerswoude-Rijndijk. Zij hanteren een tarief van € 620,00 
per advies inzake nieuwe vestigingen of bedrijfsverplaatsingen. 
 
2.3.1.4  Achteraf ingediende aanvraag 
 
De extra legesheffing voor een achteraf ingediende aanvraag om een omgevingsvergunning 
is van toepassing als er pas een aanvraag om een omgevingsvergunning wordt ingediend 
nadat er al met de bouwactiviteit is begonnen. Als de gemeente aannemelijk kan maken dat 
er extra kosten – let op: geen kosten van handhaving en controle, maar extra kosten die 
worden opgeroepen nadat de aanvraag is ingediend – worden gemaakt, zijn extra leges 
zonder meer toegestaan. Maar die extra kosten zijn volgens ons niet noodzakelijk. De 
gemeente kan de verhoging van het tarief ook rechtvaardigen vanuit het gevoerde beleid. 
Dan zijn de extra leges een financiële prikkel om voorafgaand aan het bouwen 'netjes' een 
omgevingsvergunning voor de bouwactiviteit aan te vragen. Maatvoering is hierbij belangrijk. 
De extra leges mogen niet zo hoog zijn dat het strafkarakter gaat overheersen. Een 
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verhoging van 10% met een absoluut maximum van € 1.000 valt naar de mening van de 
VNG binnen de redelijke grenzen. 
 
Het huidige tarief is 50% van de oorspronkelijk verschuldigde leges. Dat wijkt bijzonder af 
van het voorstel van de VNG wat 10% hanteert. Nu dit soort aanvragen geen groot 
onderdeel vormt van de totale omgevingsvergunningen, heeft de juridische wenselijke 
verlaging weinig financiële gevolgen, zodat wordt voorgesteld om de VNG te volgen. 
 
2.3.1.5  Beoordeling aanvullende gegevens 
 
Het Model transparantie bouwgerelateerde leges uit 2004 kent een afzonderlijke tariefstelling 
voor het in behandeling nemen van aanvullende gegevens als gevolg van een onvolledige 
aanvraag. Achterliggende gedachte is dat de beoordeling van deze aanvullende gegevens 
extra kosten met zich brengt  
 
Op dit moment is het tarief € 102. Nu is niet precies in te schatten welke tijd er mee is 
gemoeid om die aanvullende gegevens te beoordelen, omdat dit alleen met ‘achteraf 
tijdschrijven’ inzichtelijk kan worden gemaakt, en dit is tijdens het project tijdschrijven niet 
voorgekomen. Geschat is een extra tijdbesteding van twee uur en met het afdelingstarief ad 
€ 75,21 betekent dit € 150,42. Het is raadzaam om bij het in rekening brengen van dit tarief 
er van overtuigd te zijn dat de bedoelde aanvullende gegevens ook substantieel meerwerk 
hebben opgeleverd. 
 
2.3.2  Aanlegactiviteiten 
 
In onderdeel 2.3.2 zijn de leges met betrekking tot de omgevingsvergunning voor 
aanlegactiviteiten ondergebracht (artikel 2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo). De 
omgevingsvergunning voor aanlegactiviteiten is nader geregeld in artikel 3.3, aanhef en 
onder a, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening. Het 
bestemmingsplan of de beheersverordening kan erin voorzien dat met betrekking tot het 
uitvoeren van bepaalde werken (geen bouwwerken zijnde) of werkzaamheden, vooraf een 
omgevingsvergunning nodig is. 
 
In 2012 is er een tarief van € 306,25 tot € 22.500, vermeerderd met 0,515% van de 
aanlegkosten indien dit de € 22.500 te boven gaat. Bij het tijdschrijven is naar voren 
gekomen dat ongeveer 295 minuten worden besteed aan de onderhavige vergunning. Dit 
zou, bij het rekentarief van € 75,21, betekenen dat de vergunning naar tijdsbesteding € 
369,78 kost. Door een vast tarief te hanteren heeft men solidere onderbouwing, waarbij nog 
wordt opgemerkt dat slecht één tot twee vergunningen op jaarbasis worden behandeld. 
 
2.3.3  Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is van een bouwactiviteit 
 
De tarieven die in 2012 worden gehanteerd komen voort uit de verordening 2009 (dus vóór 
Wabo) met een verhogingpercentage. Naar het tijdschrijven heeft geleerd is een vast bedrag 
te onzeker om de kosten te kunnen dekken. Daarbij is het tarief 2012 van € 222,85 te laag bij 
een tijdsbesteding tussen de 180 en 480 minuten. Aan de andere kant is het percentage in 
2012 van 30% voor de onderdelen 18.3.3.3, 18.3.3.6 en 18.3.3.7 te hoog en kan niet 
gerechtvaardigd noch onderbouwd worden. 
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Bij een gemiddelde bouwsom van € 60.000 doet men er beter aan het tarief te stellen op 
0,75% van de bouwsom. Dit leidt tot een legesbedrag ad € 450 en stemt overeen met een 
tijdsbesteding van circa 358 minuten volgens het tijdschrijven. Voor de onderdelen 2.3.3.3 en 
2.3.3.5 wordt een percentage van 4% voorgesteld, omdat hier meer behandelingstijd mee is 
gemoeid. 
 
2.3.4  Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van een bouwactiviteit 
  
Dit onderdeel is een voortzetting van onderdeel 2.3.3, zij het dan dat hier geen bouwactiviteit 
is maar sprake is van aanlegactiviteiten. Volgens het Model hoogte leges 
omgevingsvergunning dient voor dit onderdeel bij voorkeur een vast tarief te worden gesteld. 
 
Dit betekent dat de uitgangspunten 2.3.3 worden overgenomen maar vertaald dienen te 
worden naar een vast bedrag. Voor de onderdelen 2.3.4.3 en 2.3.4.5 komt dit neer op € 
2.400. Nu wil de praktijk dat deze één op één omzetting geen recht doet aan de 
tijdsbesteding van de werkzaamheden. Dat ligt aan het element dat de bouwactiviteit en de 
bijbehorende werkzaamheden ontbreekt maar ook dat de buitenplanse afwijking juist om die 
reden meer tijd kost. Aangezien op onderdeel 2.3.4.3 de bouwsom als in onderdeel 2.3.1.1 
afwezig is, is er voor gekozen aansluiting te zoeken bij de benchmark die laat zien dat 
gemiddeld € 5.000 - € 6.000 als vast tarief wordt opgenomen. zijn. Voor 2.3.4.3 en 2.3.4.5 
wordt € 5.000 voorgesteld. Volgens interne gegevens dienen de overige onderdelen te 
worden gesteld op een tijdsbesteding van gemiddeld 280 minuten wat een rekentarief van € 
75,21 een legestarief betekent van € 350,97. Voor de onderdelen 2.3.4.1, 2.3.4.2, 2.3.4.4, 
2.3.4.6 2.3.4.7 en 2.3.4.8 wordt € 350,00 voorgesteld. Voor zowel 2.3.3 en 2.3.4 heeft te 
gelden dat dit geen vaak voorkomende werkzaamheden  
 
2.3.5  In gebruik nemen of gebruiken in relatie tot brandveiligheid 
 
Op grond van artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de Wabo is voor het brandveilig gebruik van 
bouwwerken een omgevingsvergunning nodig. Artikel 2.2 van het Besluit omgevingsrecht 
(BOR) bepaalt welk gebruik van een bouwwerk vergunningplichtig is: 
 
a het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin bedrijfsmatig of in het kader 
van verzorging nachtverblijf zal worden verschaft aan meer dan 10 personen, dan wel het in 
afwijking daarvan bij de bouwverordening, bedoeld in artikel 8 van de Woningwet, bepaalde 
aantal personen; 
 
b het in gebruik nemen of gebruiken van een bouwwerk waarin dagverblijf zal worden 
verschaft aan:  
1°. meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of 
2°. meer dan 10 lichamelijk of verstandelijk gehandicapte personen. 
 
Het tarief kan men middels staffel opnemen aan de hand van m2 of een vast tarief. Er is hier 
gekozen voor een vast bedrag om de overzichtelijkheid te bewaren. Eventuele discrepanties 
worden opgevangen door de kruissubsidiëring. Een gemiddeld advies met het uurtarief van € 
52,00 (Brandweer Noord-Holland Noord, 2012) komt neer op € 650,00.  
 

144 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 
2.3.6  Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stads- of 

dorpsgezichten 
 
Onderdeel 2.3.6.1 ziet op monumenten. Het daarin genoemde artikel 2.1, eerste lid, 
onderdeel f, van de Wabo heeft betrekking op rijksmonumenten en artikel 2.2, eerste lid, 
onderdeel b, van de Wabo ziet op provinciale of gemeentelijke monumenten. Voor wat 
betreft de gemeentelijke monumenten is de vergunningplicht geregeld in artikel 10, tweede 
lid, van de Erfgoedverordening gemeente Bergen 2012. De activiteiten waarvoor een 
omgevingsvergunning nodig is, zijn: 
 
a het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen een beschermd monument, 
onderscheidenlijk provinciaal of gemeentelijk monument; 
b het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een beschermd monument, 
onderscheidenlijk provinciaal of gemeentelijk monument op een wijze, waardoor het wordt 
ontsierd of in gevaar gebracht. 
 
In de praktijk lopen deze activiteiten vaak samen met bouwactiviteiten, waarvoor eveneens 
een omgevingsvergunning nodig is. De legesheffing voor de inhoudelijke beoordeling van het 
bouwplan is verdisconteerd in de hogere bouwsom (dan vergelijkbare niet-monumenten) via 
de aanvraag omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit. Daarom is niet gekozen voor 
een opslag op de bouwleges, maar voor een vast bedrag. Het vast tarief heeft in dit geval 
betrekking op procedurele kosten.   
 
Voor alle onderdelen geldt dat gerekend is met € 75,21, waarbij de behandelingstijd is 
gesteld op 216 minuten. Dit maakt € 270,75. 
 
2.3.7  Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of beschermde stads- of 

dorpsgezichten 
 
Het Bouwbesluit 2012 is vanaf 1 april 2012 van kracht waarmee het niet meer mogelijk is 
leges te heffen door de overheveling van die activiteiten naar voornoemd Bouwbesluit. 
Evenwel blijft artikel 2.1, eerste lid onder g. Wabo van toepassing.  Uit het tijdschrijven zijn 3 
activiteiten naar voorgekomen. Daaraan is resp. 145, 125 en 157 minuten besteed. Dit zou 
neerkomen op gemiddeld 142 minuten. Naar het rekentarief zou dit een legesbedrag 
betekenen van € 177,99.  
 
2.3.8  Aanleggen of veranderen weg 
 
Uit het tijdschrijven is precies één zaak aan de orde geweest die 295 minuten geduurd heeft. 
Navraag bij de afdeling leert dat de tijdsbesteding kan afwijken maar dat het gemiddeld 
genomen correct is. Vanuit die gedachte zou het tarief kunnen worden gesteld op € 369,78. 
Andere gemeenten kennen echter een tarief tussen de € 300 en € 500. Nu er maar één zaak 
is geweest in het tijd-schrijftraject, wordt voorgesteld om het tarief te stellen op € 300,00.  
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2.3.9  Uitweg/inrit 
 
Tijdens het tijdschrijven is ook hier precies één zaak aan de orde geweest die 405 minuten 
geduurd heeft. De afdeling constateerde dat deze zaak niet representatief is. Het betrof een 
meer dan gemiddeld zwaar dossier. Bij andere gemeenten kent men een samenloop tussen 
2.3.8 en onderhavige 2.3.9. Dit maakt dat het tarief wordt gesteld op € 369,78.   
 
2.3.10  Kapvergunning 
 
Voor een kapvergunning (toets aan Bomenverordening gemeente Bergen 2003) zijn er 
tijdens het tijdschrijven 44 aanvragen geweest. Bij een totale tijdsduur van 4.134 minuten 
komt dit neer op 94 minuten per aanvraag. Naar het rekentarief van € 75,21 zou dit een 
legesbedrag betekenen van € 117,82.  
 
2.3.11  Opslag van roerende zaken 
 
Aanvragen van dit onderdeel zijn niet aan de orde gekomen tijdens het tijdschrijven. Naar 
analogie (en zo wordt het ook benaderd door de VNG) houdt het sterk verband met de 
onderdelen 2.3.8 tot en met 2.3.10. In dit verband wordt voorgesteld om € 369,78 te 
hanteren. 
 
2.3.12  Projecten of handelingen in het kader van de Natuurbeschermingswet 1998 
 
Het betreft hier een zogenaamde wettelijke aanhaker. De toestemmingen haken aan bij de 
omgevingsvergunning als sprake is van een samenloop met andere activiteiten waarvoor 
een omgevingsvergunning is vereist. Het college van burgemeester en wethouders zal dan 
meestal het bevoegde gezag zijn. Het oorspronkelijk bevoegde gezag (gedeputeerde staten 
of de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV)) wordt via een verklaring van 
geen bedenkingen betrokken bij de beslissing op de aanvraag (vergelijk onderdeel 2.3.17). 
Gedeputeerde staten of de minister van LNV blijft het bevoegde gezag als er geen 
samenloop is met een activiteit waarvoor een omgevingsvergunning nodig is. De gemeente 
heeft dan geen bemoeienis met de aanvraag. 
 
Navraag bij het LNV leert dat er nauwelijks gebruik van wordt gemaakt en komt het voor dat 
men zou moeten rekenen op circa € 125,00. 
 
2.3.13  Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet 
 
Voor dit onderdeel geldt hetzelfde als onder 2.3.12 is opgemerkt. Het tarief is daarom gelijk 
aan 2.3.12 zijnde € 125,00. 
 
2.3.14  Andere activiteiten 
 
Dit onderdeel vormt een restbepaling voor bij amvb of provinciale, gemeentelijke of 
waterschapsverordening aangewezen categorieën activiteiten, als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder i, of artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo. Uit de wettekst en de toelichting 
daarop volgt dat dit niet alleen ‘aanhakers’ kunnen zijn, maar ook gevallen waarin sprake is 
van volledige integratie in de omgevingsvergunning. Voor de amvb-categorie gevallen is 
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gekozen voor een vast bedrag. Voor de bij gemeentelijke verordening aangewezen categorie 
gevallen verklaren wij het tarief voor de vergunning of ontheffing voor zover de activiteit niet 
plaatsgebonden zou zijn van toepassing. Hierbij gaat men er ervan uit dat sprake is van 
‘aanhaken’. Het tarief moet dan wel elders in de tabel zijn opgenomen. Dit zou bijvoorbeeld 
de splitsingsvergunning woonruimte kunnen zijn, waarvan het tarief is geregeld in onderdeel 
3.4. Voor gevallen waarin bij gemeentelijke verordening is bepaald dat het vergunningstelsel 
volledig wordt geïntegreerd in de omgevingsvergunning, is een slotzin aan de tariefbepaling 
toegevoegd, waarbij een vast bedrag als tariefstelling is opgenomen. Voor de bij provinciale 
of waterschapsverordening aangewezen categorie gevallen is een begrotingsconstructie 
opgenomen, omdat de kosten moeilijk van te voren zijn in te schatten. Desgewenst kan men 
wel vaste bedragen opnemen. 
 
Voor de onderdelen 2.3.14.1, 2.3.14.2.1 en 2.3.14.2.2 is een dwarsdoorsnede van de 
handelingen die buiten de categorie vallen maar toch verbintenis blijven houden met 
provincie en waterschap. Er is voor gekozen aansluiting te behouden bij de overige zaken en 
niet te veel af te wijken. Het voorstel is om de leges nader op € 250,00 te bepalen. 
 
2.3.15  Omgevingsvergunning in twee fasen 
 
Met elkaar samenhangende activiteiten dienen gelijktijdig in één aanvraag te worden 
aangevraagd, anders is sprake van een onvolledige aanvraag. De aanvrager dient hier 
primair voor te zorgen. Hij kan wel ervoor kiezen om de omgevingsvergunning in zo’n geval 
in twee fasen te laten verlenen (artikel 2.5 Wabo). De aanvrager kan dan bepalen welke 
activiteiten in de eerste fase of in de tweede fase worden beoordeeld. Voor de combinatie 
van ‘bouwactiviteiten’ (artikel 2.1, eerste lid, onderdeel a, van de Wabo) en ‘planologisch 
strijdig gebruik’ (artikel 2.1, eerste lid, onderdeel c, van de Wabo) geldt een bijzondere 
regeling. Een aanvraag die slechts ziet op de bouwactiviteit wordt van rechtswege tevens 
een aanvraag om vergunning voor de activiteit ‘planologisch strijdig gebruik’ (artikel 2.10, 
tweede lid, van de Wabo). Die twee activiteiten kunnen dus niet worden gesplitst. 
 
In de legestabel zijn de kosten afhankelijk gesteld van de kosten die gemaakt zijn in de 
eerste fase. Om die reden is er geen vast tarief maar een verwijzing. 
 
2.3.16  Beoordeling bodemrapport 
 
Bij een aanvraag die ziet op bouwactiviteiten kan sprake zijn van beoordeling van zowel een 
milieukundig als archeologisch bodemrapport (zie artikel 2.7, onder c, van de ministeriële 
regeling omgevingsrecht (MOR) in samenhang met artikel 8, derde lid, van de Woningwet, 
en artikel 2.3, onder j, MOR). Op grond van artikel 8, derde lid, van de Woningwet is een 
archeologisch bodemrapport bij bouwactiviteiten uitsluitend nodig met betrekking tot 
bouwwerken: 
 
a. waarin voortdurend of nagenoeg voortdurend mensen zullen verblijven, 
b. voor het bouwen waarvan een omgevingsvergunning is vereist, met uitzondering van 

bouwwerken die naar aard en omvang gelijk zijn aan een bouwwerk voor het bouwen 
waarvan op grond van het Besluit omgevingsrecht (BOR) geen omgevingsvergunning 
is vereist, en 

c. 1. die de grond raken, of  
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2. ten aanzien waarvan het bestaande, niet-wederrechtelijke gebruik niet wordt 
gehandhaafd. 

 
De kosten van een milieu- en archeologisch onderzoek kunnen sterk variëren, wat niet 
wegneemt dat de richtprijs voor een risicoanalyse en bureauonderzoek rond de € 2.000 ligt 
(ArcheoMedia) en wordt er een uurtarief gehanteerd van € 85 tot € 100. Navraag leerde dat 
deze gecertificeerde bedrijven veelal werken met een vaste prijs per onderzoek die ligt 
tussen de € 700 en € 1.000. Voorgesteld wordt om beide tarieven op € 850 te stellen.  
  
2.3.17  Advies 
 
In een aantal gevallen zal het voor het behandelen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning bevoegde bestuursorgaan advies aan een ander bestuursorgaan of 
andere instantie moeten vragen voordat de vergunning kan worden verleend (artikel 2.26 
Wabo). Dit is uitgewerkt in artikel 6.1 van het Besluit omgevingsrecht (BOR). 
 
Omdat het advies aan een externe moet worden gevraagd, is een begrotingsconstructie in 
onderdeel 2.3.17 opgenomen. 
 
2.3.18  Verklaring van geen bezwaar 
 
De verklaring van geen bezwaar (vvgb) wordt in hoofdzaak toegepast in een tweetal gevallen 
in de ruimtelijke ordening. In de eerste plaats betreft dit gevallen waarin van een 
bestemmingsplan of beheersverordening wordt afgeweken (de voormalige projectbesluiten 
uit de Wro). De omgevingsvergunning voor deze afwijking kan alleen worden verleend als de 
gemeenteraad hierover een verklaring van geen bedenkingen heeft afgegeven. In de tweede 
plaats betreft dit gevallen in relatie tot ontheffingen van een provinciale verordening of van 
een amvb als bedoeld in hoofdstuk 4 van de Wro. Naast deze gevallen is via de 
Invoeringswet een vvgb-constructie opgenomen in de Natuurbeschermingswet 1998 en de 
Flora- en faunawet. Het gaat hierbij om vergunningverlening die thans op provinciaal of 
nationaal niveau plaatsvindt. Voor die gevallen dat sprake is van samenloop met een 
omgevingsvergunningplichtige activiteit waarvoor een ander orgaan bevoegd gezag is, zal 
de toetsing aan de belangen in die wetten plaatsvinden in de vorm van een vvgb.’ 
 
Het vaste tarief wat is opgenomen heeft betrekking op de gemeenteraad die deze verklaring 
moet afgeven. Hiervoor zijn richtlijnen en de tarieven bewegen zich tussen de € 200 en € 
350. Voorgesteld word om het tarief op € 250 te stellen, waarbij zij opgemerkt dat ook dit een 
zaak is die nauwelijks voorkomt. 
 
Tarieven 2013 
  
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Bouwen   

18.3.1.1.1. 2,27 % 2.3.1.1.1 3 %    

 Minimum van € 5.675,00  Minimum van € 7.500 

18.3.1.1.2. 1,80 % 2.3.1.1.2 2,60 % 

 Extra welstandtoets   

18.3.1.2.  € 102,00 2.3.1.2 Werkelijke kosten 
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 Verplicht advies agrarische commissie   

18.3.1.3. € 102,00 2.3.1.3 € 620,00 

 Achteraf ingediende aanvraag   

18.3.1.4. 50 % 2.3.1.4 10 % 

 Beoordeling aanvullende gegevens   

18.3.1.5. € 102,00 2.3.1.5 € 150,00 

 Aanlegactiviteiten   

18.3.2. minder dan € 22.500, € 306,25 
meer dan € 22.500, 0,515 % 

2.3.2 € 370,00 

 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens 
sprake is van een bouwactiviteit 
 

  

18.3.3.1. € 222,85 2.3.3.1 0,75 % 

18.3.3.2. € 222,85 2.3.3.2 0, 75 % 

18.3.3.3. 30 % 2.3.3.3 4 % 

18.3.3.4. € 222,85 2.3.3.4  0,75 % 

18.3.3.5. € 222,85 2.3.3.5 4 % 

18.3.3.6. 30 % 2.3.3.6 0,75 % 

18.3.3.7. 30 % 2.3.3.7 0,75 % 

18.3.3.8. € 222,85 2.3.3.8 0,75% 

 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen 
sprake is van een bouwactiviteit 

  

18.3.4.1. € 222,85 2.3.4.1 € 350,00 

18.3.4.2. € 222,85 2.3.4.2 € 350,00 

18.3.4.3. € 494,00 2.3.4.3 € 5.000,00 

18.3.4.4. € 153,00 2.3.4.4 € 350,00 

18.3.4.5. € 222,85 2.3.4.5 € 5.000,00 

18.3.4.6. € 306,00 2.3.4.6 € 350,00 

18.3.4.7. € 612,00 2.3.4.7 € 350,00 

18.3.4.8. € 222,85 2.3.4.8 € 350,00 

 In gebruik nemen of gebruiken in relatie tot 
brandveiligheid 

  

18.3.5. € 538,90  2.3.5 € 650,00 

 Activiteiten met betrekking tot monumenten of 
beschermde stads- of dorpsgezichten 

  

18.3.6.1.1. € 204,00 2.3.6.1.1 € 270,00 

18.3.6.1.2. € 204,00 2.3.6.1.2 € 270,00 

18.3.6.2. € 204,00 2.3.6.2 € 270,00 

 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten 
of beschermde stads- of dorpsgezichten 

  

18.3.7 € 204,00 en € 134,20 2.3.7 € 187,00 

 Aanleggen of veranderen weg   

18.3.8. € 70,50 2.3.8 € 300,00 

 Uitweg/inrit   

18.3.9. € 70,65 2.3.9 € 370,00 
 Kapvergunning 

 
  

18.3.10. € 24,00 2.3.10 € 118,00 
 Opslag van roerende zaken   
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18.3.11.1. € 204,00 2.3.11.1 € 370,00 

18.3.11.2. € 204,00 2.3.11.2 € 370,00 

 Projecten of handelingen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 

  

18.3.12.1. € 204,00 2.3.12.1 € 125,00 

18.3.12.2. € 204,00 2.3.12.2 € 125,00 

 Handelingen in het kader van de Flora- en 
Faunawet 

  

18.3.13. € 204,00 2.3.13 € 125,00 

 Andere activiteiten 
 

  

18.3.14.1. € 204,00 2.3.14.1 € 250,00 

18.3.14.2.1. € 204,00 2.3.14.2.1 € 250,00 

18.3.14.2.2. € 306,00 2.3.14.2.2 Werkelijke kosten 

 Beoordeling bodemrapport   

18.3.16.1. € 322,30 2.3.16.1 € 850,00 

18.3.16.2. € 80,60 2.3.16.2 € 850,00 

 Verklaring van geen bedenkingen   

18.3.18.1.1. € 102,00 2.3.18.1.1 € 250,00 
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Hoofdstuk 4  Vermindering 
 
 
Juridische achtergrond 
 
Onderdeel 2.4.1 bepaalt dat de voor de aanvraag om een omgevingsvergunning 
verschuldigde leges worden verminderd met het bedrag dat al voor vooroverleg voor 
hetzelfde project is betaald. 
 
Onderdeel 2.4.2 bevat een vermindering als sprake is van een gecombineerde aanvraag. 
Een gecombineerde aanvraag betreft verschillende activiteiten waarvoor een 
omgevingsvergunning nodig is. Naarmate de aanvraag meer vergunningplichtige activiteiten 
omvat, zal er sprake zijn van relatief minder administratief werk voor de gemeente. Omdat 
hierdoor kostenvermindering optreedt en om te stimuleren dat aanvragen om een 
omgevingsvergunning betrekking hebben op zo veel mogelijk activiteiten (bijvoorbeeld 
kappen, slopen, bouwen) die deel uitmaken van een project, is in dergelijke gevallen een 
vermindering op het legesbedrag opgenomen. We onderkennen drie klassen: 5 tot 10, 10 tot 
15 en 15 of meer activiteiten. Het percentage van de vermindering loopt met de hoeveelheid 
activiteiten iets op.  

Tarieventabel leges 2013 

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is voorafgegaan 
door een aanvraag om vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, 
waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden de 
ter zake van het vooroverleg of de beoordeling van de 
conceptaanvraag geheven leges in mindering gebracht op de leges 
voor het in behandeling nemen van de aanvraag om de 
omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. 
 

 

2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft 
op meer dan vijf activiteiten, bestaat aanspraak op vermindering 
van leges, met uitzondering van het legesdeel in verband met 
adviezen of verklaringen van geen bedenkingen als bedoeld in de 
onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De vermindering bedraagt: 
 

 

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten:  
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 

 
 

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten:  
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 

 
 

2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten:  
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges.  
   
 
 
 

151 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hfd. 18 Omgevingsvergunning Hfd. 4 Vermindering 

 Vermindering   Vervallen 

18.4.1. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
is voorafgegaan door een schetsplan of 
principeverzoek als bedoeld in 18.1.2 en 18.1.3, 
waarop de eerstgenoemde aanvraag betrekking 
heeft, worden de daartoe geheven leges in 
mindering gebracht op de leges voor het in 
behandeling nemen van de aanvraag om de 
omgevingsvergunning. 

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
is voorafgegaan door een aanvraag om 
vooroverleg als bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de 
eerstgenoemde aanvraag betrekking heeft, worden 
de ter zake van het vooroverleg of de beoordeling 
van de conceptaanvraag geheven leges in 
mindering gebracht op de leges voor het in 
behandeling nemen van de aanvraag om de 
omgevingsvergunning bedoeld in hoofdstuk 3. 
 

18.4.2. Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, 
bestaat aanspraak op vermindering van leges, met 
uitzondering van het legesdeel in verband met 
adviezen of verklaringen van geen bedenkingen 
als bedoeld in de onderdelen 18.3.17 en 18.3.18. 
De vermindering bedraagt: 

2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, 
bestaat aanspraak op vermindering van leges, met 
uitzondering van het legesdeel in verband met 
adviezen of verklaringen van geen bedenkingen 
als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 2.3.18. De 
vermindering bedraagt: 
 

18.4.2.1. bij 5 tot 10 activiteiten: 2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten: 

  van de voor die activiteiten verschuldigde leges;   van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 

18.4.2.2. bij 10 tot 15 activiteiten: 2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten: 

  van de voor die activiteiten verschuldigde leges;   van de voor die activiteiten verschuldigde leges; 

18.4.2.3. bij 15 of meer activiteiten: 2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten: 

  van de voor die activiteiten verschuldigde leges.   van de voor die activiteiten verschuldigde leges. 

 
Onderbouwing 
 
De percentages die de gemeente Bergen voor 2012 hanteert, zijn gebaseerd op de 
uitgangspunten van de VNG. Die percentages zijn door vrijwel elke gemeente in Nederland 
overgenomen. Omdat het een vrije keuze is voor de gemeente om te bepalen tot hoe ver zij 
de vermindering wil inschalen, bestaat er enige ruimte om dit nader in beleid om te zetten. 
Evenwel is er voor gekozen om in de pas te blijven lopen met de praktijk die de percentages 
onveranderd laat. Het voorstel is om de percentages 5%, 10% en 15% te hanteren. 
 
Tarieven 2013 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

18.4.2.1.  5 % 2.4.2.1  5 % 

18.4.2.2.  10% 2.4.2.2  10% 

18.4.2.3.  15% 2.4.2.3  15% 
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Hoofdstuk 5  Teruggaaf 
 
 
Juridische achtergrond 
 
Onderdeel 2.5.1. Dit onderdeel ziet op de situatie dat de aanvraag wordt ingetrokken binnen 
een bepaald tijdsbestek na het in behandeling nemen van de aanvraag maar voor het 
verlenen van de vergunning. Uitgangspunt is dat de burger een deel van de betaalde leges 
kan terugkrijgen (of niet alle berekende leges hoeft af te rekenen), maar dat de gemeente al 
wel kosten heeft gemaakt bij het in behandeling nemen van de aanvraag. Hoe meer tijd er 
verstreken is, hoe meer werkzaamheden al zijn uitgevoerd, hoe hoger de gemaakte kosten 
zullen zijn en des te minder zal de burger terug ontvangen. Vandaar dat het percentage in 
het Model transparantie bouwgerelateerde leges uit 2004 is gedifferentieerd naar de 
verstreken tijd. De teruggaaf is niet beperkt tot de leges voor bouwactiviteiten, maar ook de 
leges voor aanleg- en sloopactiviteiten eronder gebracht. 
 
In onderdeel 2.5.2 gaat het om de situatie dat de gevraagde vergunning is verleend maar de 
bouw-, sloop- of aanlegactiviteiten niet worden uitgevoerd. De werkzaamheden ter 
beoordeling van de vergunningaanvraag zijn wel verricht, maar de werkzaamheden 
verbonden aan het houden van toezicht hoeven niet verricht te worden, terwijl bij het 
vaststellen van het tarief wel met de kosten daarvan rekening is gehouden. Daarom kan 
worden besloten een deel van de geheven leges terug te betalen. Het is wel van belang dat 
de vergunning wordt ingetrokken, omdat anders teruggaaf plaatsvindt terwijl de aanvrager 
vervolgens alsnog met de bouw of werkzaamheden zou kunnen aanvangen. In onderdeel 
2.5.2 moet bepaald worden binnen welke termijn na verlening van de vergunning nog recht 
bestaat op teruggaaf. In de model bouwverordening wordt bij de bouwactiviteiten een termijn 
van zes maanden gehanteerd. 
Het stellen van een maximumtermijn is als alternatief genoemd in het Model transparantie 
bouwgerelateerde leges uit 2004. Gelet op bovenstaande bedoeling achter de teruggaaf, is 
de voorwaarde gehandhaafd dat de vergunning nog niet mag zijn gebruikt. Ook is de leges 
voor sloop- en aanlegactiviteiten onder de teruggaafregeling gebracht. 
 
De situatie van onderdeel 2.5.3 doet zich voor indien de aanvraag niet leidt tot het verlenen 
van de vergunning. Ook hier zullen de controlewerkzaamheden niet worden verricht, wat een 
lager tarief rechtvaardigt. Uitgangspunt is dat de burger een deel van de betaalde leges kan 
terugkrijgen. De sloop- en aanlegactiviteiten zijn ook onder de regeling gebracht. 
Met een weigering is gelijkgesteld het geval dat de vergunning door de rechter wordt 
vernietigd. 
 
Onderdeel 2.5.4 Minimumbedrag teruggaaf 
Uit doelmatigheidsoverwegingen is bepaald dat de teruggaaf een bepaald bedrag te boven 
moet gaan. 
 
Onderdeel 2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaringen van geen bedenkingen 
Als naar aanleiding van een aanvraag om een omgevingsvergunning een extern advies of 
een verklaring van geen bedenkingen nodig is (zie hoofdstuk 17 en 18 van deze titel), zijn dit 
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voor de gemeente niet beïnvloedbare kosten. Daarom bestaat geen aanspraak op teruggaaf 
van deze legesdelen. 

Tarieventabel leges 2013 

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag 
omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 

 

 Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning 
voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, 
aanleg- of sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 
2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is 
genomen door de gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van 
een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 

 
 
 
 

2.5.1.1  indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 
weken na het in behandeling nemen ervan 

 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges; 
 

 

2.5.1.2  indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 8 
weken na het in behandeling nemen ervan 

 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges; 
 

 

2.5.2  Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 

 

 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor een 
project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 
2.3.7, intrekt op aanvraag van de vergunninghouder, bestaat 
aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges, mits deze 
aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na verlening van de 
vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De 
teruggaaf bedraagt: 

 
 
 
 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges. 

 

   
2.5.3  Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een 

omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten 
 

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat 
geheel of gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 
2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de 
leges. De teruggaaf bedraagt: 

 
 
 

van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit 
verschuldigde leges. 
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2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede 

verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de 
vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. 

 

   
2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf  
 Een bedrag minder dan € 51,00 wordt niet teruggegeven.  
   
2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen 

bedenkingen 
 

 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 2.3.17 en 
2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend. 
 

 

Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hfd. 18 Omgevingsvergunning Hfd. 5 Teruggaaf 

 Teruggaaf  Vervallen 

18.5.1. Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag 
omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag 
omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

  Als een aanvrager zijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project dat geheel 
of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 
18.3.1, 18.3.2, 18.3.6 en 18.3.7, intrekt terwijl deze 
reeds in behandeling is genomen door de 
gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van 
een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 

 Als een aanvrager zijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project dat geheel 
of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten, als bedoeld in de onderdelen 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt terwijl deze 
reeds in behandeling is genomen door de 
gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van 
een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 
 

18.5.1.1. indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een 
termijn van 4 weken na het in behandeling nemen 
ervan 

2.5.1.1  indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een 
termijn van 4 weken na het in behandeling nemen 
ervan van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende activiteit verschuldigde leges; 
 

18.5.1.2. indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een 
termijn van 2 maanden na het in behandeling 
nemen ervan 

2.5.1.2  indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een 
termijn van 8 weken na het in behandeling nemen 
ervan van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende activiteit verschuldigde leges; 
 

 
van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende activiteit verschuldigde leges; 

 Vervallen 

18.5.1.3. indien de aanvraag wordt ingetrokken na een 
termijn van 2 maanden na het in behandeling 
nemen ervan doch voor het verlenen van de 
vergunning ,wordt  

 Vervallen 

 teruggaaf van de geheven leges verleend;  Vervallen 

18.5.2. Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

 Vervallen 

  Als de gemeente een verleende 
omgevingsvergunning voor een project dat geheel 
of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 
18.3.1, 18.3.2, 18.3.6 en 18.3.7, intrekt op verzoek 

2.5.2  Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 
Als de gemeente een verleende 
omgevingsvergunning voor een project dat geheel 
of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of 
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van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges, mits deze 
verzoek is ingediend binnen 12 maanden na 
verlening van de vergunning en van de vergunning 
geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 

sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag 
van de vergunninghouder, bestaat aanspraak op 
teruggaaf van een deel van de leges, mits deze 
aanvraag is ingediend binnen 6 maanden na 
verlening van de vergunning en van de vergunning 
geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 
van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende activiteit verschuldigde leges. 

 
van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende activiteit verschuldigde leges. 

 Vervallen 

18.5.3. Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

2.5.3  Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

18.5.3.1. Als de gemeente een omgevingsvergunning voor 
een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit  
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in 
de onderdelen 18.3.1, 18.3.2, 18.3.6 of 18.3.7 
weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van een 
deel van de leges.  
De teruggaaf bedraagt: 

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor 
een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit  
bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in 
de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7 weigert, 
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van 
de leges. De teruggaaf bedraagt: 
van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende activiteit verschuldigde leges. 

 
van de op grond van die onderdelen voor de 
betreffende activiteit verschuldigde leges. 

 Vervallen 

18.5.3.2. Onder een weigering bedoeld in onderdeel 
18.5.3.1 wordt mede verstaan een vernietiging van 
de beschikking waarbij de vergunning is verleend 
bij rechterlijke uitspraak. 

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 
wordt mede verstaan een vernietiging van de 
beschikking waarbij de vergunning is verleend bij 
rechterlijke uitspraak. 

18.5.4. Minimumbedrag voor teruggaaf  Vervallen 

  Een bedrag minder dan € 51,00 wordt niet 
teruggegeven. 

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf 
Een bedrag minder dan € 51,00 wordt niet 
teruggegeven. 

18.5.5. Er wordt geen teruggaaf verleend voor leges ter 
zake van advies of een verklaring van geen 
bedenkingen 

2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van 
geen bedenkingen 
Van de leges verschuldigd op grond van de 
onderdelen 2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf 
verleend. 
 

  Van de leges verschuldigd op grond van de 
onderdelen 18.3.17 en 18.3.18 wordt geen 
teruggaaf verleend. 

 Vervallen 

 
Onderbouwing 
 
2.5.1 
 
De teruggaafregeling blijft een inschatting van de gemaakte kosten en de verstreken tijd 
tussen de aanvraag en de intrekking. Cijfers op dit onderdeel zijn niet voor handen om dat 
tijdens de tijdschrijfsessie dit onderdeel niet is voorgekomen. Dit neemt niet weg dat door 
benchmarkonderzoek is gebleken dat de gemeente Bergen ruimhartig omgaat met de 
teruggaafregeling. Als men de algemene trend neemt dan wordt nauwelijks gedifferentieerd 
(algemeen wordt 4 weken gehanteerd en geen verdere termijn) en in zijn geheel geen 
teruggaaf verleend voor een intrekking na 8 weken maar vóór de uiteindelijke verlening 
(artikel 18.5.13 – oud). 
Voorgesteld wordt om een middenweg te bewandelen waarbij gedifferentieerd wordt op 4 
weken (75%) en 8 weken (50%).  Het onderdeel dat ook nog teruggaaf verleend van 50% tot 
één dag voor de verlening is vervallen.    
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2.5.2 
 
De termijn wordt door de VNG standaard op 6 maanden gesteld. Die 6 maanden kwam voort 
uit een onderzoek uit 2004 onder de gemeenten in Nederland. Het is dus zuiver een 
beleidskwestie hoe men hier mee om zou willen gaan. Het heeft dan ook niets van doen met 
een kostenonderbouwing. Immers, de kosten zijn al gemaakt, de leges zijn al geheven. Het 
gaat er alleen om hoeveel de gemeente bereid is daarvan terug te betalen. Dan zijn er twee 
parameters die daar invloed op hebben: a. de termijn en b. het percentage. 
Voorgesteld wordt om de VNG te volgen en de termijn van 12 maanden terug te brengen tot 
6 maanden en het percentage te verlagen van 30% naar 25%.  
 
2.5.3 
 
Voorgesteld wordt om het percentage van 30% te verlagen tot 25%. 
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

18.5.1.1.  70% 2.5.1.1   75% 
18.5.1.2.  50% 2.5.1.2   50% 

18.5.2.  12 maanden, 30% 2.5.2  6 maanden, 25% 

18.3.5.1  30% 2.5.3.1  25% 
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Hoofdstuk 6 Intrekking 
omgevingsvergunning 

 
Juridische achtergrond 
 
Op grond van artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de Wabo kan het bevoegd gezag de 
omgevingsvergunning op verzoek van de vergunninghouder geheel of gedeeltelijk intrekken. 
Hiervoor is een tariefbepaling opgenomen. Deze tariefbepaling is niet van toepassing als 
intrekking plaatsvindt conform het bepaalde in onderdeel 2.5.2. Dan bestaat immers 
aanspraak op teruggaaf. 
 
Tarieventabel leges 2013 
 
2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder 
b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is:   

 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hfd. 18 Omgevingsvergunning Hfd. 6 Intrekking omgevingsvergunning 

 Intrekking omgevingsvergunning  Vervallen 

18.6. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke 
intrekking van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de 
Wabo, tenzij onderdeel 18.5.2 van toepassing is: 

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot gehele of gedeeltelijke 
intrekking van een omgevingsvergunning als 
bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, onder b, van de 
Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing is: 

18.6.1. Indien na ontvangst van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning, deze overeenkomstig 
artikel 4:5 Awb (na de mogelijkheid tot indienen 
van nadere gegevens) buiten verdere behandeling 
wordt gesteld: 

 Vervallen 

 
Onderbouwing 
 
Het in behandeling nemen van een intrekking is een administratieve afdoening. De 
werkzaamheden die dit met zich meebrengen worden gesteld op 160 minuten tegen het 
rekentarief van € 75,21. Dit maakt een tarief van € 188,02. Het voorstel is om het tarief vast 
te stellen op € 190,00. 
 
Tarieven 2013 
  
 Verordening 2012  Verordening 2013 

18.6 € 51,00 2.6 € 190,00    
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Hoofdstuk 7 Wijziging 
omgevingsvergunning als 
gevolg van wijziging project 

 
 
Juridische achtergrond 
 
In hoofdstuk 7 is een regeling opgenomen voor de situatie dat de behandeling van de 
aanvraag al is afgerond en de vergunning is verleend, maar nog geen gebruik is gemaakt 
van de vergunning. Met de bouw is dus nog niet begonnen. Indien de aanvrager nu het 
oorspronkelijke bouwplan wil wijzigen zal opnieuw een aanvraag tot het verkrijgen van een 
omgevingsvergunning voor een bouwactiviteit ingediend moeten worden, waarvoor opnieuw 
leges gerelateerd aan de bouwkosten betaald zouden moeten worden. Wanneer de 
wijzigingen ten opzichte van het vorige bouwplan naar de omstandigheden beoordeeld 
gering zijn, zullen de werkzaamheden die door de gemeente verricht moeten worden gering 
zijn. Omdat het hier relatief kleine wijzigingen betreft ten opzichte van de oorspronkelijke 
aanvraag, is in het Model transparantie bouwgerelateerde leges uit 2004 gekozen voor een 
vast bedrag. Voor grote infrastructurele en utiliteitsprojecten kan dit bedrag worden 
gedifferentieerd vanwege de mogelijke complexiteit die wederom een uitgebreide toetsing 
vraagt. Daarbij verdient wel aandacht wat onder ‘grote infrastructurele en utiliteitsprojecten’ 
moet worden verstaan. Per gemeente kan dat verschillend zijn. Voor de gemeente Bergen is 
het voorstel om geen verandering aan te brengen en de bestaande verordening 2012 op dit 
punt over te nemen. 

Tarieventabel leges 2013 

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als gevolg 
van een, naar de omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in 
het project:  

   
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hfd. 18 Omgevingsvergunning Hfd. 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van 
wijziging project 

 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van 
wijziging project  

 Vervallen 

18.7. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot wijziging van een 
omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de 
omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in 
het project: 

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot wijziging van een 
omgevingsvergunning als gevolg van een, naar de 
omstandigheden beoordeeld, geringe wijziging in 
het project: 
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Onderbouwing 
 
Het in behandeling nemen van een wijziging is naar zijn aard te vergelijken met onderdeel 
2.6, zij het dat hier weer een lichte toets wordt uitgevoerd. De werkzaamheden die dit met 
zich meebrengen worden, als in onderdeel 2.6, gesteld op 160 minuten tegen het rekentarief 
van € 75,21. Dit maakt een tarief van € 188,02. Het voorstel is om het tarief voor 2013 op € 
190,00 te stellen. 
 
Tarieven 2013 
  
 Verordening 2012  Verordening 2013 

18.7. € 102,00 2.7 € 190,00 
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Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen 
zonder activiteiten 

 
 
Juridische achtergrond 
 
Onderdeel 2.8.1 heeft betrekking op het op aanvraag vaststellen, daaronder begrepen 
herzien, van een bestemmingsplan bedoeld in artikel 3.1 Wro . 
Onderdeel 2.8.2 ziet op het verzoek aan het college tot wijzigen van het bestemmingsplan 
door gebruik te maken van zijn wijzigingsbevoegdheid op grond van artikel 3.6, eerste lid, 
onder a, Wro. 
De Wabo bevat hierover geen bepalingen. Omdat deze aanvragen wel verband houden met 
de fysieke leefomgeving en mogelijk aanstaande activiteiten, zijn ze in titel 2 opgenomen. 

Tarieventabel leges 2013 

2.8.1 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  

   
2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als bedoeld in 
artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening  

 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hfd. 18 Omgevingsvergunning Hfd. 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten 

 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten  Vervallen 

18.8.1. 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 

2.8.1 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 

18.8.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het wijzigen van een 
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste 
lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening 

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het wijzigen van een 
bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste 
lid, onder a, van de Wet ruimtelijke ordening 

 
Onderbouwing 
 
Het gaat hier om een niet in te schatten hoeveelheid werk. Een bestemmingswijziging kan op 
zoveel verschillende manieren zijn invloed hebben dat er met goed fatsoen geen goede 
onderbouwing voor is te geven. Sommige gemeenten differentiëren naar het aantal 
woningen (1 woning = € 5.000, tot een x aantal woningen waarbij het bedrag op kan lopen tot 
€ 20.000). Ook kan er onderscheid worden gemaakt naar complexiteit (eenvoudig afbakenen 
bestemmingsplan € 30.000, complex € 60.000). 
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Waar het hier echter om gaat zijn projecten die zich niet meer laten ‘vangen’ binnen de 
leges. Bij dit soort projecten zijn zoveel belangen en verschillende partijen betrokken dat 
binnen het project afspraken zullen worden gemaakt, waarbij de legesverordening slechts als 
een vangnet wordt gebruikt. 
 
Het voorstel is om voor beide onderdelen € 10.000 op te nemen, met de opmerking dat bij de 
onderhandelingen reeds de financiële ( leges) afwikkeling in het proces wordt meegenomen. 
Het bedrag van € 10.000 wordt ontleent aan de zienswijze binnen de gemeente Alkmaar en 
haar verordening leges 2012.  
 
Tarieven 2013 
  
 Verordening 2012  Verordening 2013 

18.8.1. € 102,00 2.8.1 € 10.000    

18.8.2. € 102,00 2.8.2 € 10.000 
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Hoofdstuk 9  Gereserveerd 
 

In hoofdstuk 9 van titel 2 van de tarieventabel was het tarief opgenomen met betrekking tot 
sloop. Bij de invoering van het Bouwbesluit 2012 zijn de sloopvoorschriften uit de 
gemeentelijke bouwverordening en uit de provinciale verordening overgeheveld naar dit 
Bouwbesluit 2012. Hiermee is legesheffing voor het behandelen van de sloopmelding niet 
meer mogelijk, behoudens speciale gevallen zoals die van monumenten (zie Hoofdstuk 3, 
titel 2, onderdeel 2.3.7). 
 
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder de 
fysieke/leefomgevingsvergunning 

 Nieuw Hfd. 9 Gereserveerd 
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Hoofdstuk 10 In deze titel niet 
benoemde beschikking 

 
 
Juridische achtergrond 
 
Hoofdstuk 10 is een restpost (kapstokartikel). Er is alleen ‘beschikking’ genoemd, dit in 
afwijking van bijvoorbeeld titel 3, hoofdstuk 6, omdat de ‘overige omgevingsvergunningen’ al 
zijn genoemd in onderdeel 2.3.14. 

Tarieventabel leges 2013 

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:   

   
Transponeringstabel 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw 
 

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/ omgevingsvergunning 

Hfd. 18 Omgevingsvergunning Hfd. 10 In deze titel niet benoemde 
beschikking 

 In deze titel niet benoemde beschikking  Vervallen 

18.10. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag om een andere, in deze titel niet 
benoemde beschikking:  

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag om een andere, in deze titel niet 
benoemde beschikking:  

 
Onderbouwing 
 
In veel gemeenten wordt hier een symbolisch bedrag gerekend van circa € 20. Als men 
symboliek verlaat en kijkt naar een dwarsdoorsnede van de deelactiviteiten (zie hoofdstuk 4), 
dan is 90 minuten een te rechtvaardigen tijdsbesteding. Tegen het rekentarief van € 75,21 
maakt dit een tarief van € 112. Dit wijkt niet in bijzondere mate af van wat de gemeente 
Bergen reeds als tarief had opgenomen. Het voorstel is om € 112,00 als tarief op te nemen. 
 
Tarieven 2013 
 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

18.10. € 102,00 2.10 € 112  
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Titel 3 
 

Dienstverlening vallend onder de 
Europese dienstrichtlijn 
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Hoofdstuk 1  Horeca 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Rijk 
 
Drank- en Horecawet 
  
Juridische achtergrond 

Op grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet (Stb. 2000, 185) is het verboden zonder 
vergunning van het college van burgemeester en wethouders een horecabedrijf of 
slijtersbedrijf uit te oefenen. Het gaat dan om het bedrijfsmatig of anders dan om niet 
verstrekken van alcoholhoudende drank voor gebruik ter plaatse (horecabedrijf) of voor 
gebruik elders dan ter plaatse (slijtersbedrijf). Voor het afgeven van dergelijke vergunningen 
kunnen gemeenten leges heffen en daarbij zelf de hoogte van de te heffen leges vaststellen. 
In onderdeel 3.1.1 is hiervoor een tariefbepaling opgenomen. 

Indien een inrichting een zodanige verandering ondergaat dat zij niet langer in 
overeenstemming is met de in de vergunning gegeven omschrijving, is de vergunninghouder 
verplicht bedoelde wijziging binnen één maand bij burgemeester en wethouders te melden. 
Burgemeester en wethouders verstrekken, indien nog aan de ten aanzien van de inrichting 
gestelde eisen wordt voldaan, een gewijzigde vergunning, waarin de omschrijving is 
aangepast aan de nieuwe situatie. In onderdeel 3.1.2 is hiervoor een tariefbepaling 
opgenomen. 

Onderdeel 3.1.3 bevat een tariefbepaling voor ontheffingen als bedoeld in artikel 35 van de 
Drank- en Horecawet. Hiervoor kan de gemeente zelf de hoogte van de leges bepalen met 
inachtneming van het uitgangspunt van maximale kostendekking. Het Algemeen 
uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet, waarin voorheen de tarieven voor ontheffingen 
stonden is op 1 november 2000 ingetrokken. 

Tarieventabel leges 2013 
 
3.1.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van 
artikel 3 van de Drank- en Horecawet  
 

 
 
  

3.1.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding 
als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet  

 
  

3.1.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 
35 van de Drank- en Horecawet  

 
  

   
3.1.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen 
van een terras  
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3.1.5 Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de leidinggevende(n) op 

de Drank- en Horecavergunning  
 
3.1.6 

 
Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van 
een vergunning als bedoeld in de artikelen 3.1.1  t/m 3.1.5 van 
deze tarieventabel een BIBOB advies wordt ingewonnen worden 
de daar genoemde tarieven verhoogd met:  

 
Transponeringstabel 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese 
dienstrichtlijn 

Hfd. 12 Drank- en Horecawet   (EDR) Hfd. 1 Horeca 

12.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot 
verkrijgen van een vergunning ingevolge 
artikel 3 van de Drank- en Horecawet (Stb. 
1964, 386) 

3.1.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op 
grond van artikel 3 van de Drank- en Horecawet  
 

12.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot  
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in 
artikel 30 van de Drank- en Horecawet 

3.1.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en 
Horecawet  

12.3. Ter zake het in behandeling nemen van een 
aanvraag voor een ontheffing voor het 
verstrekken van zwak alcoholhoudende 
drank voor gebruik tijdens een bijzondere 
gelegenheid van zeer tijdelijke aard als 
bedoeld in artikel 35 van de Drank- en 
Horecawet 

3.1.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als 
bedoeld in artikel 35 van de Drank- en Horecawet  

12.5 Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van een vergunning voor het 
plaatsen van een terras 

3.1.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
vergunning voor het plaatsen van een terras  

 Nieuw 3.1.5 Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de 
leidinggevende(n) op de Drank- en Horecavergunning 

12.4 Indien bij de behandeling van de aanvragen 
tot het verkrijgen van een vergunning als 
bedoeld in de artikelen 12.1  t/m 12.3 van 
deze tarieventabel een BIBOB advies wordt 
ingewonnen worden de daar genoemde 
tarieven verhoogd met: 

3.1.6 Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de 
artikelen 3.1.1  t/m 3.1.5 van deze tarieventabel een 
BIBOB advies wordt ingewonnen worden de daar 
genoemde tarieven verhoogd met: 

 
Onderbouwing 
 
Dit onderdeel wordt uitgevoerd door de gemeente Alkmaar. De aantallen zijn 
verwaarloosbaar voor onderdeel 3.1.1 Onderdeel 3.1.2 is in dit verband zelfs nooit 
voorgekomen. Alleen de terrasvergunning (3.1.4) wordt ingeschat op 40 stuks per jaar. Voor 
onderdeel 3.1.5 is de inschatting dat dit ongeveer 5 maal zal voorkomen. 
 
 
 
 
 
 

167 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 
3.1.1 
 
Navraag bij de gemeente Alkmaar leerde dat er niet eenduidig een tijd is aan te geven die 
het kost om de vergunning te behandelen. Dit loopt sterk uiteen en is van veel factoren 
afhankelijk. Overleg heeft geresulteerd in de stelling dat met 3, 5 uur zowel de bovenkant als 
de onderkant van de vergunningverlening wordt afgedekt. Bij het rekentarief van € 82,75 
maakt dit een tarief van € 289,62. 
 
3.1.2 
 
De meldingen komen niet tot zelden voor. De behandeling van de melding zelf wordt 
ingeschat op een kwartier, zodat het tarief op € 20,00 (€ 82,75 gedeeld door 4) kan worden 
vastgesteld. 
 
3.1.3  
 
De behandeling van de ontheffing wordt gemiddeld genomen op een uur gesteld. Dit maakt 
een tarief van € 82,75. Het aantal ontheffingen beloopt ongeveer 20 stuks. 
 
3.1.4  
 
De terrasvergunningen nemen ongeveer 4 uur in beslag per stuk. Bij het rekentarief van € 
82,75 komt dit neer op een tarief van € 331,00. 
 
3.1.5 
 
Dit onderdeel is nieuw. Uit overleg met de gemeente Alkmaar is gebleken dat de 
behandeling ongeveer 1 uur in beslag neemt. Dit maakt dan een tarief van € 82,75. 
 
3.1.6 
 
Het tarief van een BIBOB advies wordt bepaald door de rijksoverheid en uitgevoerd door het 
bureau BIBOB. Voor 2013 geldt een tarief van € 500,00.   
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

12.1 € 276,25   3.1.1  € 290,00  

12.2. € 26,00   3.1.2  € 20,00  
 

12.3. € 20,50 3.1.3  € 83,00  
 

12.5. € 150,00 3.1.4 € 331,00   
 

 Nieuw 3.1.5  € 83,00 
 

12.4. € 500,00 3.1.6  € 500,00   
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Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen 
of markten 

 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Gemeente 
 
Algemeen plaatselijke verordening gemeente Bergen 2009 
  
Juridische achtergrond 
 
Dit is het enige hoofdstuk in de tarieventabel waarbij niet volledig het model van de VNG is 
gevolgd. Het verschil zit hem in de omstandigheid dat de VNG expliciet de verschillende 
vergunningen benoemt (dit houdt verband met de Europese Dienstenrichtlijn). Anderzijds 
heeft de VNG geen duidelijke koppeling (en dat kan ook niet verwacht worden) naar de 
specifieke APV van de gemeente Bergen die in dit geval leidend dient te zijn.  
Voor het systeem van de vergunningverlening op het gebied van evenementen is door de 
gemeente Bergen volledig aangehaakt op enerzijds de Procesbeschrijving 
Evenementenveiligheid Veiligheidsregio Noord-Holland Noord en anderzijds de daarop 
gebaseerde Handleiding veiligheidsplan voor evenementen (versie 20091215/GB).  
 
Bij elke binnengekomen aanvraag voor een evenement wordt door de gemeente een 
risicoscan gebruikt. Deze risicoscan, welke is opgesteld door de Veiligheidsregio en Politie 
en aan de gemeenten is aangeboden bepaalt in eerste instantie de zwaarte van het 
evenement en maakt daarbij onderscheid in drie categorieën:  
 

a. Risico-evenement;  
b. Aandacht-evenement;  
c. Regulier-evenement. 

  
Indien uit de risicoscan naar voren komt dat het evenement een risico-evenement betreft, is 
het opstellen van een veiligheidsplan vereist. Bij een aandacht-evenement ligt de 
beoordeling hiervan bij de gemeente, in overleg met de hulpverleningsdiensten en is 
afhankelijk van het soort evenement. Voor een regulier-evenement is geen veiligheidsplan 
vereist. Het criterium is vaak; “Regulier evenement (C) ; evenement waarbij het (zeer) 
onwaarschijnlijk is dat die gebeurtenis leidt tot risico’s voor de openbare orde, de openbare 
veiligheid, de volksgezondheid of het milieu en maatregelen of voorzieningen vergen van het 
daartoe bevoegd gezag om die dreiging weg te nemen of de schadelijke gevolgen te 
beperken.” 
 
Naast de eerder genoemde drie categorieën bestaat er nog het ‘kleine evenement’. Een klein 
niet-belastend evenement heeft een lokale uitstraling. Hierbij worden geen wegen 
afgesloten, de maximale duur van het evenement is één dag tot 24 uur en voldoet aan de 
geluidsbelasting zoals omschreven in de spelregels kleine evenementen (zie Spelregels bij 
evenementen, Evenementenbeleid, Gemeente Bergen, 2008).  
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Het is mogelijk dat voor een klein evenement voldoende is alleen een melding te doen (er 
zijn dan geen leges verschuldigd) indien het evenement voldoet aan de volgende 
voorwaarden; 
 

a.  het om een lokale uitstraling gaat (bijvoorbeeld een buurtfeest); 
b.  de maximale duur n dag bedraagt tot uiterlijk 24:00 uur; 
c.  geen muziek ten gehore wordt gebracht voor 07.00 uur of na 23.00 uur en 

waarbij de maximale geluidsbelasting gemeten op de gevels van de woningen 
om en nabij de evenementenlocatie tussen 7:00 uur en 19:00 uur maximaal 
60dB(A) mag bedragen en tussen 19:00 uur en 23:00 uur maximaal 55dB(A); 

d.  het evenement niet plaatsvindt op de rijbaan, (brom)fietspad of parkeerplaats 
of anderszins een belemmering vormt voor het verkeer en de hulpdiensten; 

e.  er een organisator is; 
f.  de organisator binnen 7 werkdagen voorafgaand aan het evenement daarvan 

melding heeft gedaan aan de burgemeester. 
  
Tarieventabel leges 2013 
 
3.2.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een 
evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening (evenementenvergunning), voor zover het 
niet op het strand plaatsvindt en indien het betreft: 
  

3.2.1.1  een risico-evenement (A)   
 

3.2.1.2  een aandacht-evenement (B)   
 

3.2.1.3  een regulier-evenement (C)   
 

3.2.1.4 een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in 
artikel 2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening 

 
 
 

3.2.1.5 een vergunning voor het organiseren van een evenement niet 
vallende onder 3.2.1.1 tot en met 3.2.1.4 van dit hoofdstuk 

 
 
 

3.2.1.6 een kennisgeving voor een incidentele festiviteit (art. 4.3. APV - 
geluidsnormen)  

   
3.2.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een 
evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening (evenementenvergunning), voor zover het 
op het strand plaatsvindt: 
  

3.2.2.1 een risico-evenement (A)  
 

3.2.2.2 een aandacht-evenement (B)  
 

3.2.2.3 een regulier-evenement (C)  
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3.2.2.4 een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld in 

artikel 2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke verordening 
 
 
 

3.2.2.5 een vergunning voor het organiseren van een evenement niet 
vallende onder 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.4 van dit hoofdstuk 

 
 
 

3.2.2.6 een kennisgeving voor een incidentele festiviteit (art. 4.3. APV - 
geluidsnormen) 

 
 
 

3.2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als bedoeld 
in artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke verordening  

   
3.2.4 
 
 
3.2.5 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot het houden van 
een vaartuig c.q. boot op het strand voor passagiersvervoer en/of 
beroepsmatige activiteiten 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek 
tot wijziging van het sluitingsuur wanneer deze geldig is gedurende 
een dag 

 
 
 

 
   
Transponeringstabel 
 Verordening 2012 

 
Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 3 Dienstverlening vallend onder de 
Europese dienstrichtlijn 

Hfd. 17 Diversen Hfd. 2 Organiseren evenementen of markten 

17.5.4. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een verzoek tot wijziging van het sluitingsuur 
wanneer deze geldig is gedurende: 
één dag 

3.2.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een verzoek tot wijziging van het sluitingsuur 
wanneer deze geldig is gedurende één dag 

 één kalenderkwartaal, half kalenderjaar of één 
kalenderjaar 

 Vervallen 

17.5.5. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag voor een vergunning 
voor elk voor publiek toegankelijke verrichting van 
vermaak als bedoeld in de Algemene plaatselijke 
verordening, afdeling 7 (evenementen): 

3.2.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag om een vergunning voor het 
organiseren van een evenement als bedoeld in 
artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening (evenementenvergunning), 
voor zover het niet op het strand plaatsvindt en 
indien het betreft: 

 voor een vergunning geldig voor één dag  Vervallen 

 voor een vergunning geldig voor twee dagen  Vervallen 

 voor een vergunning geldig voor drie dagen  Vervallen 

 voor een vergunning geldig voor vier dagen  Vervallen 

 voor een vergunning geldig voor vijf dagen  Vervallen 

 voor een vergunning geldig voor zes dagen  Vervallen 

 voor een vergunning geldig voor één week  Vervallen 

 voor een vergunning geldig voor één maand  Vervallen 
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 voor een vergunning geldig voor één jaar  Vervallen 

 Nieuw 3.2.1.1  een risico-evenement (A) 

 Nieuw 3.2.1.2  een aandacht-evenement (B) 

 Nieuw 3.2.1.3  een regulier-evenement (C) 

 Nieuw 3.2.1.4  
 

een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen 
bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de 
Algemene plaatselijke verordening 

 Nieuw 3.2.2.4 een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen 
bedoeld in artikel 2.25, tweede lid, van de 
Algemene plaatselijke verordening 

17.5.5.5.  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van: 

 Vervallen 

17.5.5.5.1.  een vergunning voor het organiseren van een 
evenement niet vallende onder 17.5.5. van dit 
hoofdstuk 

3.2.1.5 een vergunning voor het organiseren van een 
evenement niet vallende onder 3.2.1.1 tot en met 
3.2.1.4 van dit hoofdstuk 

 Nieuw 3.2.2.5 een vergunning voor het organiseren van een 
evenement niet vallende onder 3.2.2.1 tot en met 
3.2.2.4 van dit hoofdstuk 

17.5.5.2.  voor een vergunning tot het ten gehore brengen 
van muziek en/of het gesproken woord door middel 
van een geluidswagen, per dag 

 Vervallen 

17.5.5.3. een kennisgeving voor een incidentele festiviteit 
(art. 4.3. APV - geluidsnormen) 

3.2.1.6 een kennisgeving voor een incidentele festiviteit 
(art. 4.3. APV - geluidsnormen) 

 Nieuw 3.2.2.6 een kennisgeving voor een incidentele festiviteit 
(art. 4.3. APV - geluidsnormen) 

17.5.5.4.  In afwijking van het bepaalde in artikel 17.5.5. 
bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag voor een vergunning voor het 
houden van evenementen met meer dan één 
activiteit 

 Vervallen 

17.5.6.  tot het verkrijgen van een vergunning/ontheffing ten 
behoeve van het gebruik van het strand voor 
evenementen, manifestaties etc.: 

3.2.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag om een vergunning voor het 
organiseren van een evenement als bedoeld in 
artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening (evenementenvergunning), 
voor zover het op het strand plaatsvindt: 
 

17.5.6.1.  voor een dag  Vervallen 

17.5.6.2.  voor een week  Vervallen 

 Nieuw 3.2.2.1 een risico-evenement (A) 

 Nieuw 3.2.2.2 een aandacht-evenement (B) 

 Nieuw 3.2.2.3 een regulier-evenement (C) 

17.5.7. tot het verkrijgen van een ontheffing van enigerlei 
bepaling of het verlenen van een vergunning voor 
zover niet hiervoor genoemd  

Vervallen 

17.6.  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een 
kermisvergunning 

 Vervallen 

 Nieuw 3.2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een vergunning voor het organiseren van een 
snuffelmarkt als bedoeld in artikel 5.23 van de 
Algemene plaatselijke verordening 

17.7.  Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 
vergunning tot het houden van een vaartuig c.q. 
boot op het strand voor passagiersvervoer en/of 
beroepsmatige activiteiten 

3.2.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot het verlenen van een 
vergunning tot het houden van een vaartuig c.q. 
boot op het strand voor passagiersvervoer en/of 
beroepsmatige activiteiten 
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Onderbouwing 
 
3.2.1.1 tot en met 3.2.1.4, 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.4 
 
De aansluiting met de APV, de Handleiding veiligheidsplan voor evenementen en de 
Spelregels bij evenementen, Evenementenbeleid, zorgen er voor dat er nu drie 
hoofdvergunningen (waarvoor een risicoplan dient worden opgesteld) zijn waarbij tevens de 
vergunning niet meer naar het aantal dagen is maar naar het evenement waarbij het 
werkelijk aantal dagen is verdisconteerd in de vergunning zelf. Bijvoorbeeld een 
avondvierdaagse is één afgebakend evenement maar verspreid over vijf dagen. 
 
Het uitgangspunt bij de evenementen is dat op voorhand de kostendekkendheid van de 
leges wordt losgelaten. De gedachte daar achter is tweeledig. Ten eerste kost de 
voorbereiding van een risicoplan dusdanig veel tijd dat een kostendekkend tarief er voor 
zorgt dat dit te zwaar zal drukken op de evenementenbegroting. Ten tweede hecht de 
gemeente Bergen veel waarde aan de evenementen zodat ook om die reden het principe 
van de kostendekkendheid op dit punt wordt losgelaten. Voor zover is te overzien kent geen 
enkele gemeente in Nederland een kostendekkend tarief voor zijn evenementenvergunning.   
 
Om toch tot een transparant tarief te komen is er voor gekozen om de bezoekersaantallen 
als uitgangspunt te nemen. Uit diverse evenementenhandleidingen tekent zich het beeld af 
dat de volgende basis aanvaardbaar is – gelet op de evenementen in de gemeente Bergen 
voor het berekenen van tarief; 
 

a. Risico-evenement; meer dan 15.000 deelnemers en bezoekers  
b. Aandacht-evenement; tussen de 5.000 en 15.000 deelnemers en bezoekers  
c. Regulier-evenement; tussen de 250 en 5.000 deelnemers en bezoekers 

 
In vergelijk met andere gemeenten die veel evenementen kennen (Rotterdam, Amsterdam, 
Utrecht) komt de indeling op gemiddeld € 150 respectievelijk € 550 en € 1.500. Voorgesteld 
wordt om deze tarieven te hanteren. 
 
Voor gebruik van het strand geldt het volgende; 
In de Strandnota is het strand van Bergen onderverdeeld in verschillende zones. Deze 
zonering is uitgangspunt voor het al dan niet toestaan van evenementen op het strand. 
Locatiegebonden evenementen vinden bij voorkeur plaats op een strand met bijpassend 
functieprofiel. De start en finish van niet-locatie gebonden evenementen vindt bij voorkeur 
plaats op stranden met een functieprofiel druk/voorzieningen. De evenementen worden 
jaarrond toegestaan. Voor evenementen op het strand gelden de eindtijden. 
 
In dit verband wordt een opslag van 20% toegepast op de respectievelijk vergunningen. De 
20% is gebaseerd op de omstandigheid dat het strand tevens heeft te gelden als een 
natuurlijk ‘waterverdedigingswerk’ van nationaal belang wat een extra zorg met zich 
meebrengt. Daarnaast kent het strand een openbare publieksfunctie voor recreanten die bij 
een evenement moeten uitwijken. De tarieven worden daarmee € 180 respectievelijk € 660 
en € 1.800.  
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3.2.1.4 en 3.2.2.4 
 
Het kleine evenement is net als de drie hoofd evenementen telkens een vergunning voor een 
afgebakend evenement met aaneengesloten dagen. Dit betekent dat voor hetzelfde 
evenement maar dan verspreid over het hele jaar telkens de leges zijn verschuldigd. De 
vergunning kan wel één keer voor het gehele jaar worden aangevraagd. Dit zal voor 
sommige onderdelen een aanzienlijk verhoging betekenen, maar dit wordt gerechtvaardigd 
door het commerciële element wat aan deze evenementen vast zit. Het tarief is in 2012 € 
20,70. Voorgesteld wordt om het tarief te verlagen naar € 15,00 om het terugkerende 
element financieel op te vangen. Voor het strand geldt de opslag van 20%. 
 
3.2.1.5 en 3.2.2.5 
 
Dit tarief wordt gesteld op één uur naar het rekentarief van € 82,75. Het tarief wordt dan € 
83,00. Voor het strand geldt de opslag van 20% en wordt afgerond € 100,00. 
 
3.2.1.6 en 3.2.2.6 
 
Het tarief voor dit onderdeel wordt gesteld op 15 minuten. Dit maakt een tarief van € 20,00. 
Voor het strand geldt de opslag van 20%. 
 
3.2.3 
 
Dit onderdeel is nieuw waarbij het begrip ‘snuffelmarkt’ ruim mag worden uitgelegd. Omdat 
ook hier twee zaken spelen a) terugkerend karakter en verspreid over het hele jaar en b) 
commerciële activiteit, wordt voorgesteld het tarief te hanteren zoals onder 3.2.1.4 is 
opgenomen. Het tarief wordt daarmee € 15,00. 
 
3.2.4 
 
Dit tarief wordt gesteld op één uur naar het rekentarief van € 82,75. Het tarief wordt dan 
afgerond naar boven € 83,00. 
 
3.2.5 
 
Het tarief voor dit onderdeel wordt gesteld op 15 minuten. Dit maakt een tarief van € 20,00.  
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

17.5.5.  € 20,70 voor een dag tot € 624,25 voor een jaar   3.2.1.1  € 150,00 

 Nieuw 3.2.1.2  € 550,00    
 

 Nieuw 3.2.1.3  € 1.500,00  
 

 Nieuw   3.2.1.4 € 15,00 

17.5.5.5.1. € 73,75   3.2.1.5 € 83,00  
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17.5.5.3. € 16,75 3.2.1.6 € 20,00   

 

17.5.6.1. € 153,70   3.2.2.1 € 180,00   

 Nieuw 3.2.2.2 € 660,00   

 Nieuw 3.2.2.3 € 1.800,00   

 Nieuw   3.2.2.4 € 18,00  

17.5.5.5.1. € 73,75   3.2.2.5 € 100,00  

17.5.5.3. € 16,75 3.2.2.6 € 24,00 
 

 Nieuw 3.2.3 € 15,00 
 

17.7. € 72,40 3.2.4 € 83,00 
 

17.5.4. € 17,15  3.2.5 € 20,00   
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Hoofdstuk 3  Prostitutiebedrijven 
 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Gemeente 
 
Algemeen plaatselijke verordening gemeente Bergen 2009 
 
Juridische achtergrond 

Indien een gemeente een vergunningstelsel kent voor prostitutiebedrijven zoals in de model-
APV, kan ze hiervoor deze tariefbepalingen opnemen. Ook dit vergunningstelsel valt onder 
de Europese Dienstenrichtlijn. 

Regelgeving 
 
Algemeen plaatselijke verordening gemeente Bergen 2009 
 
(…) 
Artikel 3:4 Seksinrichtingen 

 
1. Het is verboden een seksinrichting of escortbedrijf te exploiteren of te wijzigen 

zonder vergunning van het bevoegd bestuursorgaan. 
(…) 
Artikel 3:15 Wijziging beheer 
(…) 

2. Het beheer kan worden uitgeoefend door een nieuwe beheerder, indien het 
bevoegd bestuursorgaan op aanvraag van de exploitant heeft besloten de 
verleende vergunning overeenkomstig de wijziging in het beheer te wijzigen. Het 
bepaalde in artikel 3:13, eerste lid, aanhef en onder a, is van overeenkomstige 
toepassing. 

(…) 
 
Tarieventabel leges 2013 
 
3.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om: 
  

3.3.1 een exploitatievergunning of wijziging van een 
exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, van de 
Algemene plaatselijke verordening, anders dan een wijziging 
bedoeld in onderdeel 3.3.2: 
  

3.3.1.1  voor een seksinrichting   
 

3.3.1.2 voor een escortbedrijf   
 

3.3.2 wijziging van een exploitatievergunning in verband met uitsluitend  
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een wijziging van het beheer in een seksinrichting of escortbedrijf, 
als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van de Algemene 
plaatselijke verordening: 
 

3.3.2.1 voor een seksinrichting   
 

3.3.2.2 voor een escortbedrijf  
  

3.3.3 Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het verkrijgen van 
een vergunning als bedoeld in de artikelen 3.3.1 t/m 3.3.2.2 van 
deze tarieventabel een BIBOB advies wordt ingewonnen worden 
de daar genoemde tarieven verhoogd met:  

 
Transponeringstabel 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 3 Dienstverlening vallend onder de 
Europese dienstrichtlijn 

Hfd. 16 Seksinrichtingen en escortbedrijven   (EDR) Hfd. 3 Prostitutiebedrijven 

16.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag om: 

3.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een aanvraag om: 
 

16.1.1. een exploitatievergunning of wijziging van een 
exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3:4 van 
de Algemene plaatselijke verordening, anders dan 
een wijziging bedoeld in onderdeel 16.1.4.: 

3.3.1 een exploitatievergunning of wijziging van een 
exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, 
eerste lid, van de Algemene plaatselijke 
verordening, anders dan een wijziging bedoeld in 
onderdeel 3.3.2: 
 

16.1.2. voor een seksinrichting 3.3.1.1  voor een seksinrichting  

16.1.3. voor een escortbedrijf 3.3.1.2 voor een escortbedrijf 

16.1.4. wijziging van een exploitatievergunning in verband 
met uitsluitend een wijziging van het beheer in een 
seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 
3:15 van de Algemene plaatselijke verordening: 

3.3.2 wijziging van een exploitatievergunning in verband 
met uitsluitend een wijziging van het beheer in een 
seksinrichting of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 
3.15, tweede lid, van de Algemene plaatselijke 
verordening: 
 

16.1.5. voor een seksinrichting 3.3.2.1 voor een seksinrichting 

16.1.6. voor een escortbedrijf 3.3.2.2 voor een escortbedrijf 

16.1.7. Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de 
artikelen 16.1.1 t/m 16.1.6. van deze tarieventabel 
een BIBOB advies wordt ingewonnen worden de 
daar genoemde tarieven verhoogd met: 

3.3.3 Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de 
artikelen 3.3.1 t/m 3.3.2.2 van deze tarieventabel 
een BIBOB advies wordt ingewonnen worden de 
daar genoemde tarieven verhoogd met: 

 
Onderbouwing 
 
Tot op heden is een zodanige aanvraag niet eerder door de gemeente ontvangen. Mocht dit 
toch een keer voorkomen (volgens handhaving en toezicht bevinden zich minstens 7 
escortbedrijven binnen de gemeente) dan is er voor gekozen deze door de afdeling 
Ontwikkeling te laten behandelen.  
 
Voor de tijdsbesteding is gekeken naar buurtgemeenten. Die hebben zonder uitzondering 
een meer dan hoog tarief. Dit roept de vraag op of deze tarieven niet worden ingegeven door 
de wens verre te willen blijven van prostitutiebedrijven dan wel escortbedrijven. Voor de 
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tijdsbesteding wordt in dit verband aansluiting gezocht bij het tarief onder Hoofdstuk 7 van 
deze titel wat betekent dat de tijdsbesteding gesteld wordt op 4 uur voor de onderdelen 
3.3.1.1 en 3.3.1.2. Hierbij is opgemerkt dat er geen objectief verschil bestaat tussen beide 
bedrijven als het gaat om de tijdsbesteding. Voor de onderdelen 3.3.2.1 en 3.3.2.2 wordt 2 
uur gerekend. Het feit dat de tijdsbesteding wordt verhoogd met 1 uur (3 +1 en 1+1) vindt zijn 
oorzaak door het intensieve onderzoek dat dit gevoelige onderwerp met zich meebrengt. Bij 
het afdelingstarief van Ontwikkeling ad € 109,31 maakt dit een tarief van € 437,24 
respectievelijk € 218,62. 
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

16.1.2.  € 408,00   3.3.1.1  € 437,00  

16.1.3.  € 204,00   3.3.1.2 € 437,00  
 

16.1.5. € 255,00 3.3.2.1 € 219,00    
 

16.1.6. € 127,50  3.3.2.2 € 219,00   
 

16.1.7. € 500,00 3.3.3 € 500,00   
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Hoofdstuk 4  Vervallen en gereserveerd 
 
Dit hoofdstuk betrof de splitsingsvergunning. De gemeenteraad kan gebouwen aanwijzen 
waarvoor in bepaalde gevallen het verbod geldt om het recht op het gebouw te splitsen in 
appartementsrechten, zonder een daartoe strekkende vergunning (de splitsingsvergunning 
van artikel 33 van de Huisvestingswet). 

Bij besluit van 15 december 2011 heeft de gemeenteraad de Huisvestingsverordening 2011 
vastgesteld, waarbij is gekozen geen gebruik meer te maken van de wettelijke bevoegdheid 
van artikel 30 van de Huisvestingswet. Dit betekent dat voor het splitsen geen wettelijke 
basis meer bestaat om ter zake hiervan leges te heffen. 

Transponeringstabel 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese 
dienstrichtlijn 

Hfd. 14 Huisvestingswet          Hfd. 4 Gereserveerd         

14.1.4.  tot het verkrijgen van een 
splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 
van de Huisvestingwet 

3.4  Vervallen 
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Hoofdstuk 5  Gereserveerd 
 
 
Dit hoofdstuk zag op de leefmilieuverordening. Die verordening maakt het mogelijk een 
ontheffing of vergunning op grond van een in de gemeente geldende leefmilieuverordening 
te nemen. In de databank modelverordeningen.nl zijn geen model-, maar wel vier 
voorbeeldverordeningen opgenomen, te weten voor een: 
 
- stadswijk waar een bestemmingsplan zonder gebruiksvoorschriften geldt; 
- dorpskern van een recreatiegemeente; 
- stadsvernieuwingswijk waar gedeeltelijk een verouderd bestemmingsplan geldt; 
- stadsvernieuwingswijk waar een verouderd bestemmingsplan geldt. 
 
Afdeling 9.2 van de Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening bevat overgangsrecht voor de 
Wet op de Stads- en Dorpsvernieuwing (WSDV). De WSDV is ingetrokken per 1 juli 2008 
(artikel 9.2.1 Invoeringswet Wet ruimtelijke ordening). Een Leefmilieuverordening die vóór die 
datum in ontwerp ter inzage is gelegd loopt nog maximaal 5 jaar door onder het oude 
rechtsregime (artikel 9.2.2). Als de gemeente een leefmilieuverordening kent, kunnen dus 
nog gedurende die 5 jaren ontheffingen worden verleend als bedoeld in dit hoofdstuk. 
 
Evenwel heeft navraag geleerd dat de gemeente Bergen geen Leefmilieuverordening of 
afgeleide kent zodat dit hoofdstuk wordt gereserveerd. 
 
Transponeringstabel 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese 
dienstrichtlijn 

 Nieuw          Hfd. 5 Gereserveerd         
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Hoofdstuk 6 Brandbeveiligings-
verordening 

 
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de leges is gebaseerd 
 
Gemeente 
 
Brandbeveiligingsverordening 2011 
 
Juridische achtergrond 

De Brandbeveiligingsverordening regelt de brandveiligheid die niet op een andere manier 
wettelijk is geregeld. De gebruiksvergunning op grond van het Besluit brandveilig gebruik 
bouwwerken is opgegaan in de omgevingsvergunning (artikel 2.1, eerste lid, onder d, Wabo). 
Gemeenten kunnen in een brandbeveiligingsverordening regelen dat het gebruik van 
inrichtingen die niet vallen onder de omgevingsvergunning uitsluitend is toegestaan indien 
daarvoor een vergunning is verleend. Bij het gebruiksvergunningensysteem van de 
brandbeveiligingsverordening gaat het om 'niet-bouwwerken'. Het kan gaan om bijvoorbeeld 
een omheind weiland of een los met de wal verbonden drijvend hotel of discotheek. In de 
meeste gevallen zal de gebruiksvergunning worden aangevraagd door dienstverrichters of 
dienstverleners in de zin van de EDR. In verband hiermee is de gebruiksvergunning in deze 
titel geregeld. 

Op grond van hoofdstuk 6 kunnen voor deze vergunningen leges in rekening gebracht 
worden. Er is voor gekozen om naast een vast tarief een opslag per m² te rekenen. Hiermee 
wordt bereikt dat het tarief meer afgestemd is op de hoeveelheid werk die verricht moet 
worden om de gevraagde vergunning te verlenen. 

Regelgeving 
 
Brandbeveiligingsverordening 2011 
 
(…) 

Artikel 2 Verbodsbepaling 
1.  Het is verboden zonder of in afwijking van een door het college verleende 
gebruiksvergunning een inrichting in gebruik te hebben of te houden, voor zover 
daarin: 

a.  meer dan 50 personen tegelijk aanwezig zullen zijn of, 
b. aan meer 10 personen bedrijfsmatig of in het kader van verzorging 
nachtverblijf zal worden verschaft of, 
c. aan meer dan 10 personen jonger dan 12 jaar, of aan meer dan 10 
lichamelijk of geestelijk gehandicapte personen dagverblijf zal worden 
verschaft. 

(…) 
3.  Het college kan aan de gebruiksvergunning nieuwe voorwaarden verbinden en 
gestelde voorwaarden wijzigen of intrekken, indien het belang waarvoor de 
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gebruiksvergunning is verleend dit vereist op grond van verandering van inzichten of 
verandering van de omstandigheden gelegen buiten de inrichting, opgetreden na het 
verlenen van de gebruiksvergunning. 

(...) 
 
Tarieventabel leges 2013  
 
3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot:  
 

 
 

3.6.1 Het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het 
brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld artikel 2, eerste 
lid, van de Brandbeveiligingsverordening 

 
 
 

3.6.1.1 per 300 m2 of gedeelte daarvan, dat de gebruiksoppervlakte als 
bedoeld in het normblad NEN 2580 van de inrichting groter is dan 
300 m2, wordt het  tarief verhoogd met een bedrag van 
 

 
 
 

3.6.2 het wijzigen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 2, 
derde lid van de Brandbeveiligingsverordening 
 

 
 

Transponeringstabel 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese 
dienstrichtlijn 

Hfd. 6 Brandbeveiligingsverordening en 
gebruiksvergunningen  

Hfd. 6 Brandbeveiligingsverordening  

6.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot: 

3.6 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling 
nemen van een aanvraag tot: 

6.1.1 a het verstrekken van een gebruiksvergunning 
met betrekking tot het brandveilig gebruik van 
een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1. 
van de Brandbeveiligingsverordening  

3.6.1 het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot 
het brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld 
artikel 2, eerste lid, van de 
Brandbeveiligingsverordening 
 

 6.1.1 b Per 300 m2 of gedeelte daarvan, dat de 
gebruiksoppervlakte als bedoeld in het 
normblad NEN 2580 van de inrichting groter 
is dan 300 m2, wordt voornoemd tarief 
verhoogd met een bedrag van 

3.6.1.1 per 300 m2 of gedeelte daarvan, dat de 
gebruiksoppervlakte als bedoeld in het normblad NEN 
2580 van de inrichting groter is dan 300 m2, wordt het 
tarief onder 3.6.1 verhoogd met een bedrag van 

6.1.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot het 
wijzigen van een gebruiksvergunning als 
bedoeld in artikel 2.1.1. lid 3 van de 
Brandbeveiligingsverordening  

3.6.2 het wijzigen van een gebruiksvergunning als bedoeld in 
artikel 2 derde lid van de Brandbeveiligingsverordening 

6.2. Het tarief bedraagt ter zake van het in 
behandeling nemen van een aanvraag tot 
een ontheffing van het verbod vuur te stoken 
of te hebben in de inrichting als bedoeld in 
artikel 2.3.5. tweede  
lid van de Brandbeveiligingsverordening.  

  Vervallen 

6.3. een aanvraag tot het verstrekken van een 
exemplaar van de 
Brandbeveiligingsverordening 

  Vervallen 
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Onderbouwing 
 
Het betreft hier in hoofdzaak aanvragen die zien op tenten, attracties of andere ‘bouwwerken’ 
die in directe relatie staan tot evenementen. De vergunningbeoordeling vindt achter het 
bureau plaats en in voorkomend geval wordt ter plaatse de zaak opgenomen. 
 
De tijdsbesteding voor 3.6.1 is door de brandweer ingeschat op 3 uur. Voor 3.6.1.1 is dit 4 
uur. Onderdeel 3.6.2 komt weinig voor en als het voorkomt dan kost dit niet meer dan 1 uur. 
Bij het tarief van € 62,75 (Brandweer Noord-Holland Noord, 2012) maakt dit een tarief van € 
188,25 respectievelijk € 62,75 en € 62,75. 
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

6.1.1. a € 157,25   3.6.1 € 188,00  

6.1.1. b € 78,55   3.6.1.1 € 63,00 
 

6.1.2. € 78,55 3.6.2 € 63,00   
 

 
 
  

183 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 

Hoofdstuk 7 In deze titel niet 
benoemde vergunning, 
ontheffing of andere 
beschikking 

 
 
Juridische achtergrond 
 
In hoofdstuk 7 zijn tarieven opgenomen voor diensten die niet in één van de eerdere 
hoofdstukken van deze titel afzonderlijk zijn benoemd. 
 
Tarieventabel leges 2013  
 
3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, 
ontheffing of andere beschikking  

 
Transponeringstabel 
 Verordening 2012  Verordening 2013 

 Nieuw  Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese 
dienstrichtlijn 

  Nieuw   Hfd. 7 In deze titel niet benoemde vergunningen, 
ontheffing of andere beschikking  

  Nieuw  3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag om een andere, in deze titel niet 
benoemde vergunning, ontheffing of andere 
beschikking 

 
Onderbouwing 
 
Dit tarief kan in feite elke afdeling beslaan die zich bezighoudt met vergunningverlening. Het 
ligt dan voor de hand een afdelingsuurtarief nemen die een dwarsdoorsnede vormt van de 
afdelingen. Het tarief wordt alsdan € 92,50. 
Voor de tijdsbesteding wordt aansluiting gezocht bij de verschillende vergunningen die er 
binnen de gemeente bestaan. De tijdsbesteding wordt alsdan gesteld op 3 uur. 
 
Tarieven 2013 
 
  Verordening 2012  Verordening 2013 

  Nieuw  3.7 € 277,00  
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Tarieventabel behorende bij de verordening leges 2013 
 
Titel 1 Algemene dienstverlening  2013  2012 

  
    

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand     

  
    

1.1.1  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of 
registratie van een partnerschap op: 

    

1.1.1.1  maandag en woensdag van 9.00 tot 9.15 uur in het 
gemeentehuis  

 Kosteloos  Kosteloos 

1.1.1.2 overige dagen met in achtneming van 1.1.1.1  € 319,00  374,50 

1.1.1.2.1 Indien het voorgenomen huwelijk wordt geannuleerd onder 
een verschoonbare reden, worden de leges als onder 1.1.1.2 
gerestitueerd. 

    

1.1.1.2.2 Het tarief bedraagt voor het, op verzoek, benoemen van een 
buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand 

€ 27,00  35,00 

1.1.1.2.3 Het tarief bedraagt voor het optreden van een ambtenaar als 
getuige bij een huwelijk of registratie van een partnerschap 
op het gemeentehuis 

€ 80,00  14,30 

1.1.2  Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt 
wordt van: 
 

    

1.1.2.1  een aangewezen trouwlocatie € 369,00  374,50 

1.1.2.2  het gemeentehuis €  319,00  79,60 

1.1.3  Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of 
registratie van een partnerschap in een bijzonder huis op 
grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek 

€ 345,00 nieuw 0,00 

1.1.4  Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd 
partnerschap in een huwelijk in een bijzonder huis op grond 
van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek 

€ 239,00 nieuw 0,00 

1.1.5  Het tarief bedraagt voor:     

1.1.5.1  het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje 
met een plastic omslag 

€ 41,00  11,40 

1.1.5.2  het verstrekken van een trouwboekje of partnerschapboekje 
met een leren omslag 

€  57,00  46,80 

1.1.5.3 het later bijschrijven van kind of kinderen € 29,00  6,20 

1.1.5.3.1 De tarieven onder 1.1.5.1, 1.1.5.2 en 1.1.5.3 worden 
verhoogd indien de tekst kalligrafisch is aangebracht met 

€ 37,00  20,80 

1.1.6 Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de 
registers van de burgerlijke stand, voor ieder daaraan 
besteed kwartier 

€ 20,00  8,70 

1.1.7 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. 

€ 12,10 rijkslege 11,80 

1.1.8 Elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in 
artikel 49a van Boek 1, Burgerlijk Wetboek. 

€ 21,70 rijkslege 21,20 

1.1.9 Tot het verkrijgen van een attestatie de vita op grond van de 
internationale overeenkomst 1998. 

€ 12,10 rijkslege 11,80 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten     

  
    

1.2.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 
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1.2.1.1  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een 

reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 
vreemdelingen 

€ 50,35 rijkslege 48,70 

1.2.1.2  tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter 
aantal bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als 
bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort) 

€ 50,35 rijkslege 48,70 

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

€ 50,35 rijkslege 48,70 

1.2.1.4  tot het aanbrengen van een wijziging  in een reisdocument 
als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 

€ 10,00  nieuw 0,00 

1.2.1.5 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart 
(NIK) aan personen in de leeftijd tot en met dertien jaar  

€ 31,85 rijkslege 
nieuw 

0,00 

1.2.1.6  tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart 
(NIK) aan personen in de leeftijd van veertien jaar en ouder 

€ 41,90 rijkslege 
nieuw 

0,00 

1.2.1.7 tot het afgeven van een reisdocument, indien aan de 
aanvrager reeds een reisdocument werd verstrekt, welk 
document bij de aanvraag – anders dan door overmacht – 
niet compleet kan worden overlegd, wordt de verschuldigde 
leges verhoogd met 

€ 20,00   20,80 

1.2.2  De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 
1.2.1.3 alsmede in 1.2.1.5 en 1.2.1.6 worden bij een 
spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 

€ 46,60 rijkslege 45,90 

1.2.3  Het tarief genoemd in 1.2.2 wordt bij een gecombineerde 
spoedlevering van een nieuw reisdocument als bedoeld in 
1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van één of 
meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.4, slechts één keer per 
reisdocument berekend. 

    

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen     

  
    

1.3.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van 
een rijbewijs 

€ 43,80 rijkslege 43,00 

1.3.2  Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een 
spoedlevering vermeerderd met 

€ 34,10 rijkslege 33,50 

1.3.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het afgeven van een rijbewijs, indien aan de 
aanvrager reeds een rijbewijs werd verstrekt, welk document 
bij de aanvraag – anders dan door overmacht – niet 
compleet kan worden overlegd, wordt de verschuldigde 
leges verhoogd met 

€ 20,00  20,80 

      Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 

    

  
    

1.4.1  Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van 
de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking 
verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon 
waarvoor de gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens moet worden geraadpleegd. 

    

1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 

    

1.4.2.1  tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking 
€        11,00           7,30  

1.4.2.2 tot het verstrekken van gegevens via DigiD: per verstrekking €          5,00           5,10  

1.4.2.3  tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van 
gegevens gedurende de periode van één jaar: 
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1.4.2.3.1  voor 100 verstrekkingen €      800,00           4,35  

1.4.2.3.2  voor 500 verstrekkingen €   3.200,00           4,00  

1.4.2.3.3  voor 1.000 verstrekkingen €   4.800,00           4,00  

1.4.2.4  tot het afsluiten van een abonnement op het wekelijks 
verstrekken van een opgave van verhuizingen binnen de 
gemeente, vertrekken uit de gemeente en vestigingen in de 
gemeente 

€         33,00         30,00  

1.4.3  Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt onder één 
verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één 
persoon die niet zijn opgenomen in de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens. 

    

1.4.4  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 

    

1.4.4.1  tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking €         29,00           7,30  

1.4.4.2  tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van 
gegevens gedurende de periode van één jaar: 

    

1.4.4.2.1  voor 100 verstrekkingen €    1.450,00           4,35  

1.4.4.2.2  voor 500 verstrekkingen €    5.800,00           4,00  

1.4.4.2.3  voor 1.000 verstrekkingen €   8.700,00           3,70  

1.4.5  In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het 
tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10, 
tweede lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens 

€          2,27  rijkslege          2,35  

1.4.6  Het tarief bedraagt voor:       

1.4.6.1 Het op verzoek doornemen van de gemeentelijke 
basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier 

€        20,00         11,10  

      Hoofdstuk 5 Verstrekkingen uit het Kiezersregister     

  
    

1.5  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van een inlichting betreffende 
de registratie van de aanvrager als kiezer bedoeld in artikel 
D4 van de Kieswet  

€  13,00  4,35 

Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming 
persoonsgegevens 

    

  
    

1.6.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de 
Wet bescherming persoonsgegevens: 

    

1.6.1.1  bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:     

1.6.1.1.1  ten hoogste 100 pagina’s, per pagina €  0,23 rijkslege 
nieuw 

0,00 

 met een maximum per bericht van €  5,00 rijkslege 7,30 
1.6.1.1.2  meer dan 100 pagina’s €  22,50 rijkslege 52,30 
1.6.1.2  bij verstrekking anders dan op papier €  5,00 rijkslege 

nieuw 
0,00 

1.6.1.3  dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van 
de verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking 

€  22,50 rijkslege 
nieuw 

0,00 

1.6.2  Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 
1.6.1.1, 1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen 
worden gevraagd, wordt slechts de hoogste gevraagd. 
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1.6.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

verzet als bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming 
persoonsgegevens 

€  4,50 rijkslege 
nieuw 

0,00 

      Hoofdstuk 7 Bestuursstukken     

  
    

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

    

1.7.1.1  een afschrift van de gemeentebegroting €  26,00  26,60 

1.7.1.2  een afschrift van de gemeenterekening €  26,00  46,20 

1.7.1.3  een afschrift van de productraming € 26,00  38,40 
1.7.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 
    

1.7.2.1  tot het verstrekken van:     

1.7.2.1.1  een afschrift van de Algemeen Plaatselijke Verordening € 20,00  29,70 

1.7.2.1.2  een afschrift van elke andere verordening € 20,00  13,80 
 
1.7.2.2  

 
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar: 

    

1.7.2.2.1  op de agenda’s met de daarbij behorende voorstellen, 
notulen en stukken van de gemeenteraad en algemene 
raadscommissie, mits afgehaald op het gemeentehuis, per 
bladzijde 

€ 0,30  28,10 

1.7.2.2.2  op de agenda’s met de daarbij behorende voorstellen, 
notulen en stukken, indien per post bezorgd per jaar van: 

    

1.7.2.2.2.1  één raadscommissie € 40,00  42,50 
1.7.2.2.2.2 twee of meer raadscommissies  € 36,00  56,50 
1.7.2.2.2.3  de gemeenteraad en één raadscommissie € 520,00  127,35 
1.7.2.2.2.4 de gemeenteraad en alle raadscommissies € 935,00  141,20 

  
    

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie     

  
    

1.8.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 

    

1.8.1.1  tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals 
bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, 
wegenkaart behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 
1.8.2.2, structuurplan of stadsvernieuwingsplan: 

    

1.8.1.1.1  in formaat A4 of kleiner, per bladzijde € 0,30  1,75 

1.8.1.1.2  in formaat A3 € 0,40 nieuw 0,00 

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

€ 20,00 nieuw 0,00 

1.8.1.3 het ter inzage leggen of verstrekken van uittreksels of 
afschriften van plannen, kaarten of tekeningen, voor elk 
kwartier dat met deze werkzaamheden is gemoeid 

€ 16,00  6,55 

1.8.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van een afschrift van of 
uittreksel uit: 

    

1.8.2.1  de gemeentelijke basisregistratie adressen of de 
gemeentelijke basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 
van de Wet basisregistraties adressen en gebouwen 

€ 20,00 nieuw 0,00 

1.8.2.2  de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet €  20,00 nieuw 0,00 
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1.8.2.3  de inschrijving in het register bedoeld in artikel 6, eerste lid, 

van de Monumentenwet 1988 
€  20,00 nieuw 0,00 

1.8.2.4  het openbare register van beschermde monumenten 
bedoeld in artikel 20 van de Monumentenwet 1988 

€  20,00 nieuw 0,00 

1.8.2.5  het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke 
beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot 
het verstrekken van een aan die registratie ontleende 
verklaring, als bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de 
Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen 

€  20,00 nieuw 0,00 

1.8.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van kopieën van: 

    

1.8.3.1  het gemeentelijke adressenbestand of delen daarvan, per 
adres 

€ 0,04 nieuw 0,00 

1.8.3.2  het gemeentelijke relatiebestand adres-kadastraal perceel of 
delen daarvan, per gelegde relatie 

€  0,04 nieuw 0,00 

1.8.3.3  het gemeentelijke adrescoördinatenbestand of delen 
daarvan, per adrescoördinaat 

€  0,04 nieuw 0,00 

  
    

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken     

  
    

1.9  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 

    

1.9.1  tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag € 30,05 rijkslege 30,05 

1.9.2  tot het verkrijgen van een bewijs van in leven zijn €  10,00 nieuw 0,00 

1.9.3  tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening €  10,00  7,30 

      Hoofdstuk 10 Gemeentearchief     

  
    

1.10.1  Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van 
naspeuringen in de in het gemeentearchief berustende 
stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier 

€  17,00  8,70 

1.10.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van: 

     

1.10.2.1  een afschrift of fotokopie van een in het gemeentearchief 
berustend stuk, per pagina 

€  0,30  0,70 

1.10.2.2  een uittreksel uit een in het gemeentearchief berustend stuk €  0,30 nieuw 0,00 

      Hoofdstuk 11 Huisvestingswet     

  
    

1.11  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 

    

1.11.1  tot het verkrijgen van een huisvestingsvergunning als 
bedoeld in artikel 7, eerste lid, van de Huisvestingswet 

€  109,00 nieuw 0,00 

      Hoofdstuk 12 Leegstandswet     

  
    

1.12  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 

    

1.12.1  tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur 
van leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste 
lid, van de Leegstandwet 

€  109,00 nieuw 0,00 

1.12.2  tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van 
woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de 
Leegstandwet 

€  109,00 nieuw 0,00 

      Hoofdstuk 13 Gereserveerd     
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Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen     

  
    

1.14  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om: 

    

1.14.1  een standplaatsvergunning als bedoeld in artikel 5.18 en 
5.19 van de APV; 

    

 voor een dag € 34,00  16,20 
 voor een week € 52,00  35,55 
 voor een maand € 103,00  47,25 
 voor een half jaar € 172,00  119,00 
 voor een jaar € 345,00  127,25 
1.14.2  inschrijving op de wachtlijst als bedoeld in artikel 2.6 van de 

Marktverordening gemeente Bergen 2002 
€ 20,00 nieuw 0,00 

1.14.3  verlenging van de inschrijving als bedoeld in onderdeel 
1.14.2 

€ 20,00 nieuw 0,00 

1.14.4  doorhaling van de inschrijving op de wachtlijst bedoeld in 
artikel 2.7 van de Marktverordening gemeente Bergen 2002 

€ 20,00 nieuw 0,00 

1.14.5 overschrijving van de standplaatsvergunning op naam van 
een ander als bedoeld in artikel 2.9 van de Marktverordening 
gemeente Bergen 2002  

€ 20,00 nieuw 0,00 

1.14.6 vergunning om zich op de standplaats te laten vervangen als 
bedoeld in artikel 3.4, tweede lid, van de Marktverordening 
gemeente Bergen 2002 

€ 20,00 nieuw 0,00 

1.14.7 ontheffing om de standplaats tot de sluitingstijd van de markt 
te blijven innemen als bedoeld in artikel 3.6, tweede lid, van 
de Marktverordening 2002 

€  20,00 nieuw 0,00 

      Hoofdstuk 15 Gereserveerd     
      
Hoofdstuk 16 Kansspelen     

  
    

1.16.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een 
aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de 
Wet op de kansspelen: 

     

1.16.1.1 
voor een periode van twaalf maanden voor één 
speelautomaat 

€  56,50 rijkslege 58,80 

1.16.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer        

 

speelautomaten, voor de eerste speelautomaat €  56,50 rijkslege 58,80 

 
plus voor iedere volgende speelautomaat €  34,00 rijkslege 35,40 

1.16.1.3 voor één speelautomaat, welke vergunning geldt voor een 
periode langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd 

€  226,50 rijkslege 
nieuw 

0,00 

1.16.1.4 voor twee of meer speelautomaten, welke vergunning geldt 
voor een periode langer dan vier jaar of voor onbepaalde tijd, 
voor de  

      

 

eerste speelautomaat €  226,50 rijkslege 
nieuw 

0,00 

 

plus voor iedere volgende speelautomaat €  136,00 rijkslege 
nieuw 

0,00 

1.16.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld 
in artikel 3 van de Wet op de kansspelen (loterijvergunning) 

€  33,00  15,30 

1.16.3 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 
van de Verordening speelautomatenhallen gemeente Bergen 
2003 

€  422,00  312,10 
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1.16.4 Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het 

verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 1.16.3 
van deze tarieventabel een BIBOB advies wordt ingewonnen 
worden de daar genoemde tarieven verhoogd met: 

€  500,00 rijkslege 500,00 

      Hoofdstuk 17 Gereserveerd     

  
    

Hoofdstuk 18 Telecommunicatie     

  
    

1.18.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
melding in verband met het verkrijgen van instemming 
omtrent plaats, tijdstip en wijze van uitvoering van 
werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4, eerste lid, van de 
Telecommunicatiewet 

€  170,00  294,25 

1.18.1.1  indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en 
sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover 
de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare 
gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met 

€ 4,00  5,90 

1.18.1.2  indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken 
en dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in 
of op openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf 
verhoogd met 

€ 2,00  4,30 

1.18.1.3  indien met betrekking tot een melding overleg moet 
plaatsvinden tussen gemeente, andere beheerders van 
openbare grond en de aanbieder van het netwerk, verhoogd 
met 

€ 302,00  588,50 

1.18.1.4  indien de melder verzoekt om een inhoudelijke afstemming 
bij de beoordeling van aanvragen als bedoeld in artikel 5.5 
van de Telecommunicatiewet, verhoogd met 

€ 170,00 nieuw 0,00 

1.18.1.5  indien met betrekking tot een melding onderzoek naar de 
status van de kabel plaatsvindt, verhoogd met het bedrag 
van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. 

    

1.18.2  Indien een begroting als bedoeld in 1.18.1.5 is uitgebracht, 
wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting aan de melder ter 
kennis is gebracht, tenzij de melding voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

    

      Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer     

  
    

1.19  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 

    

1.19.1  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 
van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 

€  79,81  36,90 

1.19.2  tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 
van de Regeling voertuigen (bijzondere transporten) 

€  79,81 nieuw 0,00 

1.19.3  tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als 
bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve 
bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) 

€ 133,00  33,60 

1.19.4  voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het  
inrichten van een individuele gehandicaptenparkeerplaats 

€ 372,44  178,20 
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1.19.5 Voor het zonder een geldige reden niet nakomen van een 

afspraak bij de GGD, in het kader van de aanvraag als 
genoemd onder 1.19.3, zijn de werkelijke kosten 
verschuldigd zoals deze door de GGD aan de gemeente in 
rekening zijn gebracht. 

    

      Hoofdstuk 20 Diversen     

  
    

1.20.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 

    

1.20.1.1  tot het verkrijgen van een vergunning om een onroerende-
zaak te gebruiken voor het maken van reclame 

€ 80,00  73,55 

1.20.1.2  tot het verkrijgen van een vergunning voor het plaatsen 
reclameborden en/of  het ophangen van spandoeken 

€ 60,00  23,80 

1.20.1.3 voor het plaatsen van een aankondiging op de gemeentelijke 
evenementenborden 

€ 60,00  23,80 

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

    

1.20.2.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor 
niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling 
een tarief is opgenomen, per pagina 

€  7,00  4,45 

1.20.2.2 afschriften, doorslagen of fotokopieën van stukken, voor 
zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere 
wettelijke regeling een tarief is opgenomen: 

    

1.20.2.2.1 per pagina op papier van A4-formaat €  1,00  1,00 

1.20.2.2.2 per pagina op papier van een ander formaat €  1,50  1,40 

1.20.2.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij 
de in de onderdelen 1.20.2.1 en 1.20.2.2 genoemde stukken, 
voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een 
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per 
kaart, tekening of lichtdruk 

€  n.v.t.  n.v.t. 

 vermeerderd met €  n.v.t.  n.v.t. 

 voor elke dm2 waarmee de oppervlakte van de kaart, 
tekening of lichtdruk de 10 dm2 te boven gaat; 

    

1.20.2.4 een beschikking op aanvraag, voor zover daarvoor niet 
elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een 
tarief is opgenomen 

€  80,00  17,35 

1.20.2.5 stukken of uittreksels, welke op aanvraag van de aanvrager 
moeten worden opgemaakt, voor zover daarvoor niet elders 
in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is 
opgenomen, per pagina 

€  4,50  4,50 

1.20.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verlenen van een vergunning als bedoeld in 
artikel 2:72 van de Algemeen plaatselijke verordening 
(vuurwerk) 

€ 200,00  16,75 

1.20.4 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verlenen of wijzigen van een stand- of 
ligplaatsvergunning voor woonwagens en ligschepen 

€  239,00  52,30 

      Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke 
leefomgeving/omgevingsvergunning 

    

  
    

Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen     

  
    

2.1.1  Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:     

2.1.1.1 aanlegkosten:     
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 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in 

paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve 
Voorwaarden voor de uitvoering van werken en van 
technische installatiewerken 2012 (UAV), voor het uit te 
voeren werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van 
de aanlegkosten, de omzetbelasting niet inbegrepen. Indien 
de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschieden wordt in deze titel onder 
aanlegkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het 
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor de 
werken of werkzaamheden waarop de aanvraag betrekking 
heeft; 

    

2.1.1.2 bouwkosten:     

 de aannemingssom exclusief omzetbelasting, bedoeld in 
paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve 
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV 
1989), voor het uit te voeren werk, of voor zover deze 
ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief 
omzetbelasting, bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 
1979, of zoals dit normblad laatstelijk is vervangen of 
gewijzigd. Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door 
zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in deze titel onder 
bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het 
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het tot 
stand brengen van het bouwwerk waarop de aanvraag 
betrekking heeft; 

    

2.1.1.3 Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.     

2.1.2 In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn 
omschreven, hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens 
de Wabo bedoeld. 

    

2.1.3 In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de 
Wabo zijn omschreven en die betrekking hebben op 
activiteiten waarvoor het toetsingskader in een ander 
wettelijk voorschrift is uitgewerkt, hebben dezelfde betekenis 
als in dat wettelijk voorschrift bedoeld. 

    

      Hoofdstuk 2 Vooroverleg     

  
    

2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 

    

2.2.1 om vooroverleg (inclusief vergunningvrij) in verband met het 
verkrijgen van een indicatie of een voorgenomen project in 
het kader van de Wabo vergunbaar is 

€  565,00 nieuw 0,00 

      Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning     

  
    

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de 
som van de verschuldigde leges voor de verschillende 
activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of 
gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft 
en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in 
verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd, 
berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde 
in dit hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking 
van de vorige volzin kan ook per activiteit, handeling of 
andere grondslag een legesbedrag worden gevorderd. 

    

2.3.1 Bouwactiviteiten     

2.3.1.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

    

2.3.1.1.1 als de bouwkosten minder dan € 250.000 bedragen: %          3,00           2,27  

 van de bouwkosten, met een minimum van: €   7.500,00    5.675,00  
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2.3.1.1.2 als de bouwkosten € 250.000 of meer bedragen: %          2,60           1,80  

2.3.1.2 Extra welstandstoets     

 

Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedragen 
de kosten, indien zich tijdens de beoordeling van de in dat 
onderdeel bedoelde aanvraag wijzigingen voordoen in het 
bouwplan en daarvoor een nieuwe welstandstoets 
noodzakelijk is, de werkelijke kosten zoals opgegeven door 
de Stichting Welstandszorg Noord-Holland (WZNH). 

 werkelijke 
kosten 

 € 102,00 

2.3.1.3 Verplicht advies agrarische commissie     

 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt 
het tarief, indien krachtens wettelijk voorschrift voor de in dat 
onderdeel bedoelde aanvraag een advies van de agrarische 
commissie nodig is en wordt beoordeeld: 

€ 620,00  102,00 

2.3.1.4 Achteraf ingediende aanvraag     

 Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt 
het tarief, indien de in dat onderdeel bedoelde aanvraag 
wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de 
bouwactiviteit: 

% 10,00  € 102,00 

 van de op grond van dat onderdeel verschuldigde leges.     
 
2.3.1.5 

 
Beoordeling aanvullende gegevens 

    

 

 
Onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1 bedraagt 
het tarief voor het in behandeling nemen van aanvullende 
gegevens die worden ingediend nadat de in dat onderdeel 
bedoelde aanvraag al in behandeling is genomen: 

 
€  

 
150,00 

  
102,00 

2.3.2 Aanlegactiviteiten 
 

    

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 
2.1, eerste lid, onder b, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

€ 370,00  minder 
dan € 

22.500, € 
306,25 

meer dan 
€ 22.500, 
0,515 % 

2.3.3 Planologisch strijdig gebruik waarbij tevens sprake is 
van een bouwactiviteit 
 

    

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder c, van de Wabo, en tevens sprake is van 
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder 
a, van de Wabo, bedraagt het tarief, onverminderd het 
bepaalde in onderdeel 2.3.1: 

    

2.3.3.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de 
Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 

% 0,75  € 222,85 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde 
bedrag; 

    

2.3.3.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de 
Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 

% 0,75  € 222,85 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde 
bedrag; 

    

2.3.3.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de 
Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 

% 4,00  30,00 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde 
bedrag; 

    

2.3.3.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast 
(tijdelijke afwijking): 

% 0,75  € 222,85 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde 
bedrag; 
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2.3.3.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt 

toegepast (afwijking van exploitatieplan): 
% 4,00  € 222,85 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde 
bedrag; 

    

2.3.3.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang 
betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld 
krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 

% 0,75   30,00 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde 
bedrag; 

    

2.3.3.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, 
de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld 
krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 

% 0,75   30,00 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde 
bedrag; 

    

2.3.3.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 

% 0,75  € 222,85 

 van het op grond van onderdeel 2.3.1.1 verschuldigde 
bedrag; 

    

2.3.4 Planologisch strijdig gebruik waarbij geen sprake is van 
een bouwactiviteit 
 

    

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder c, van de Wabo, en niet tevens sprake is 
van een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder a, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

    

2.3.4.1 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1º, van de 
Wabo wordt toegepast (binnenplanse afwijking): 

€       350,00       222,85  

2.3.4.2 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2º, van de 
Wabo wordt toegepast (buitenplanse kleine afwijking): 

€       350,00       222,85  

2.3.4.3 indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3º, van de 
Wabo wordt toegepast (buitenplanse afwijking): 

€    5.000,00       494,00  

2.3.4.4 indien artikel 2.12, tweede lid, van de Wabo wordt toegepast 
(tijdelijke afwijking): 

€       350,00       153,00  

2.3.4.5 indien artikel 2.12, eerste lid, onder b, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van exploitatieplan): 

€    5.000,00       222,85  

2.3.4.6 indien de aanvraag een project van provinciaal belang 
betreft, de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld 
krachtens artikel 4.1, derde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van provinciale regelgeving): 

€       350,00       306,00  

2.3.4.7 indien de aanvraag een project van nationaal belang betreft, 
de activiteit in strijd is met de regels die zijn gesteld 
krachtens artikel 4.3, derde lid, van de Wet ruimtelijke 
ordening en artikel 2.12, eerste lid, onder c, van de Wabo 
wordt toegepast (afwijking van nationale regelgeving): 

€       350,00       612,00  

2.3.4.8 indien artikel 2.12, eerste lid, onder d, van de Wabo wordt 
toegepast (afwijking van voorbereidingsbesluit): 

€       350,00       222,85  

2.3.5 In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot 
brandveiligheid 

    

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

€       650,00       538,90  
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2.3.6 Activiteiten met betrekking tot monumenten of 

beschermde stads- of dorpsgezichten 

2.3.6.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een activiteit met betrekking tot een  
beschermd monument als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, 
onder f, van de Wabo, of op een activiteit als bedoeld in 
artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo met betrekking 
tot een krachtens provinciale verordening of de 
Erfgoedverordening Gemeente Bergen 2012 aangewezen 
monument, waarvoor op grond van die provinciale 
verordening of artikel 10, tweede lid, van die gemeentelijke 
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt 
het tarief: 

    

2.3.6.1.1 voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht 
wijzigen van een monument: 

€ 270,00  204,00 

2.3.6.1.2 voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een 
monument op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in 
gevaar gebracht: 

€ 270,00  204,00 

2.3.6.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in een 
beschermd stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder h, van de Wabo, op het slopen van een 
bouwwerk in een krachtens provinciale verordening of 
gemeentelijke verordening aangewezen stads- of 
dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder c, van 
de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale verordening 
of van die gemeentelijke verordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

€  270,00  204,00 

2.3.7 Sloopactiviteiten anders dan bij monumenten of in 
beschermd stads- of dorpsgezicht 

    

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het slopen van een bouwwerk in 
gevallen waarin dat in een bestemmingsplan, 
beheersverordening of voorbereidingsbesluit is bepaald, 
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid lid, onder g, van de Wabo, 
bedraagt het tarief: 

€ 187,00  204,00 
en 

134,20 

2.3.8 Aanleggen of veranderen weg 
 

    

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het aanleggen van een weg of 
verandering brengen in de wijze van aanleg van een weg 
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale 
verordening of de Algemene plaatselijke verordening een 
vergunning of ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, 
aanhef en eerste lid, onder d, van de Wabo, bedraagt het 
tarief: 

€  300,00  70,50 

2.3.9 Uitweg/inrit 
 

    

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het maken, hebben, veranderen of 
veranderen van het gebruik van een uitweg waarvoor op 
grond van een bepaling in een provinciale verordening of 
van de Algemene plaatselijke verordening een vergunning of 
ontheffing is vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, 
aanhef en onder e, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

€ 370,00  70,65 

2.3.10 Kappen     
 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 

betrekking heeft op het vellen of doen vellen van 
houtopstand, waarvoor op grond van een bepaling in een 
provinciale verordening of van de Algemene plaatselijke 
verordening een vergunning of ontheffing is vereist, als 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van de 
Wabo, bedraagt het tarief: 

€ 118,00  24,00 
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2.3.11 Opslag van roerende zaken 

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op de opslag van roerende zaken in een 
bepaald gedeelte van de provincie of de gemeente, 
waarvoor op grond van een bepaling in een provinciale 
verordening of van de Algemene plaatselijke verordening 
een vergunning of ontheffing is vereist, bedraagt het tarief: 

    

2.3.11.1 indien de activiteit bestaat uit het daar opslaan van roerende 
zaken, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder j, van de 
Wabo: 

€  370,00  204,00 

2.3.11.2 indien de activiteit bestaat uit het als eigenaar, beperkt 
gerechtigde of gebruiker van een onroerende zaak toestaan 
of gedogen dat daar roerende zaken worden opgeslagen, 
bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder k, van de Wabo: 

€ 370,00  204,00 

2.3.12 Projecten of handelingen in het kader van de 
Natuurbeschermingswet 1998 
 

    

2.3.12.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op handelingen in een beschermd 
natuurgebied die schadelijk kunnen zijn voor het 
natuurschoon, de natuurwetenschappelijke betekenis of voor 
de dieren of planten, als bedoeld in artikel 16, eerste lid, van 
de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 

€ 125,00  204,00 

2.3.12.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het realiseren van projecten of andere 
handelingen met gevolgen voor habitats en soorten in een 
door de minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit 
aangewezen gebied als bedoeld in artikel 19d, eerste lid, 
van de Natuurbeschermingswet 1998 bedraagt het tarief: 

€ 125,00  204,00 

2.3.13 Handelingen in het kader van de Flora- en Faunawet     

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op een handeling waarvoor op grond van 
artikel 75, derde lid, van de Flora- en Faunawet ontheffing 
nodig is, bedraagt het tarief: 

€ 125,00  204,00 

2.3.14 Andere activiteiten 
 

    

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op het verrichten van een andere activiteit 
of handeling dan in de voorgaande onderdelen van dit 
hoofdstuk bedoeld en die activiteit of handeling: 

    

2.3.14.1 behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur 
aangewezen categorie activiteiten die van invloed kunnen 
zijn op de fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, 
eerste lid, onder i, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

€ 250,00  204,00 

2.3.14.2 behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke 
verordening of waterschapsverordening aangewezen 
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de 
fysieke leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, 
van de Wabo, bedraagt het tarief: 

    

2.3.14.2.1 als het een gemeentelijke verordening betreft: het bedrag dat 
op grond van deze tarieventabel voor de betreffende 
vergunning of ontheffing verschuldigd is als de activiteit zou 
worden uitgevoerd zonder omgevingsvergunning. Als de 
activiteit in geen enkel geval kan worden uitgevoerd zonder 
omgevingsvergunning bedraagt het tarief: 

€ 250,00  204,00 
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2.3.14.2.2 als het een provinciale of waterschapsverordening betreft: 

het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling 
nemen van de aanvraag om een omgevingsvergunning aan 
de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een 
begroting die door het college van burgemeester en 
wethouders is opgesteld. Indien een begroting als bedoeld in 
de eerste volzin is uitgebracht, wordt een aanvraag in 
behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag 
waarop de begroting aan de aanvrager ter kennis is 
gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag 
schriftelijk is ingetrokken. 

 werkelijke 
kosten 

     306,00  

 
2.3.15 

 
Omgevingsvergunning in twee fasen 
 

    

 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op 
verzoek in twee fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, 
eerste lid, van de Wabo, bedraagt het tarief: 

    

2.3.15.1 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 
beschikking met betrekking tot de eerste fase: het bedrag 
dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk 
voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase 
betrekking heeft; 

    

2.3.15.2 voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een 
beschikking met betrekking tot de tweede fase: het bedrag 
dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit hoofdstuk 
voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede fase 
betrekking heeft. 

    

2.3.16 Beoordeling bodemrapport 
 

    

 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen 
van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien krachtens 
wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel bedoelde 
aanvraag een bodemrapport wordt beoordeeld: 

    

2.3.16.1  voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport €  850,00  322,30 

2.3.16.2  voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport €  850,00  80,60 

2.3.17 Advies     

2.3.17.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen 
van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij 
algemene maatregel van bestuur, provinciale of 
gemeentelijke verordening aangewezen bestuursorgaan of 
andere instantie advies moet uitbrengen over de aanvraag of 
het ontwerp van de beschikking op de aanvraag om een 
omgevingsvergunning, als bedoeld in artikel 2.26, derde lid, 
van de Wabo: het bedrag van de voorafgaand aan het in 
behandeling nemen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

    

2.3.17.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.17.1 is uitgebracht, 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager 
ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

    

2.3.18 Verklaring van geen bezwaar     

2.3.18.1 Onverminderd het bepaalde in de voorgaande onderdelen 
van dit hoofdstuk bedraagt het tarief, indien een daartoe bij 
wet of algemene maatregel van bestuur aangewezen 
bestuursorgaan een verklaring van geen bedenkingen moet 
afgeven voordat de omgevingsvergunning kan worden 
verleend, als bedoeld in artikel 2.27, eerste lid, van de 
Wabo: 
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2.3.18.1.1 indien de gemeenteraad een verklaring van geen bezwaar 

moet afgeven: 
€ 250,00  102,00 

2.3.18.1.2 indien een ander bestuursorgaan een verklaring van geen 
bedenkingen moet afgeven: het bedrag van de voorafgaand 
aan het in behandeling nemen van de aanvraag om een 
omgevingsvergunning aan de aanvrager meegedeelde 
kosten, blijkend uit een begroting die door het college van 
burgemeester en wethouders is opgesteld. 

    

2.3.18.2 Indien een begroting als bedoeld in 2.3.18.1.2 is uitgebracht, 
wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde 
werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager 
ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde 
werkdag schriftelijk is ingetrokken. 

    

      Hoofdstuk 4 Vermindering     

  
    

2.4.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning is 
voorafgegaan door een aanvraag om vooroverleg als 
bedoeld in hoofdstuk 2, waarop de eerstgenoemde aanvraag 
betrekking heeft, worden de ter zake van het vooroverleg of 
de beoordeling van de conceptaanvraag geheven leges in 
mindering gebracht op de leges voor het in behandeling 
nemen van de aanvraag om de omgevingsvergunning 
bedoeld in hoofdstuk 3. 

    

2.4.2 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning 
betrekking heeft op meer dan vijf activiteiten, bestaat 
aanspraak op vermindering van leges, met uitzondering van 
het legesdeel in verband met adviezen of verklaringen van 
geen bedenkingen als bedoeld in de onderdelen 2.3.17 en 
2.3.18. De vermindering bedraagt: 

    

2.4.2.1 bij 5 tot 10 activiteiten: % 5,00  5,00 
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges;     

2.4.2.2 bij 10 tot 15 activiteiten: % 10,00  10,00 
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges;     
2.4.2.3 bij 15 of meer activiteiten: % 15,00  15,00 
 van de voor die activiteiten verschuldigde leges.     

  
    

Hoofdstuk 5 Teruggaaf     

  
    

2.5.1 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag 
omgevingsvergunning voor  bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

    

 Als een aanvrager zijn aanvraag om een 
omgevingsvergunning voor een project dat geheel of 
gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten, 
als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, 
intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de 
gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van 
de leges. De teruggaaf bedraagt: 

    

2.5.1.1  indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn 
van 4 weken na het in behandeling nemen ervan  

% 75,00  70,00 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 
activiteit verschuldigde leges; 

    

2.5.1.2  indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn 
van 8 weken na het in behandeling nemen ervan 

% 50,00  50,00 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 
activiteit verschuldigde leges; 

    

2.5.2  Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 
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 Als de gemeente een verleende omgevingsvergunning voor 

een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, 
aanleg- of sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 
2.3.1, 2.3.2, 2.3.6 en 2.3.7, intrekt op aanvraag van de 
vergunninghouder, bestaat aanspraak op teruggaaf van een 
deel van de leges, mits deze aanvraag is ingediend binnen 6 
maanden na verlening van de vergunning en van de 
vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf bedraagt: 

 
 
 
 
 
 
 

% 

 
 
 
 
 
 
 

25,00 

  
 
 
 
 
 
 

30,00 

 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 
activiteit verschuldigde leges. 

    

2.5.3  Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een 
omgevingsvergunning voor bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten 

    

2.5.3.1 Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project 
dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit  bouw-, aanleg- of 
sloopactiviteiten als bedoeld in de onderdelen 2.3.1, 2.3.2, 
2.3.6 of 2.3.7 weigert, bestaat aanspraak op teruggaaf van 
een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt: 

 
 
 
 

% 

 
 
 
 

25,00 

  
 
 
 

30,00 
 van de op grond van die onderdelen voor de betreffende 

activiteit verschuldigde leges. 
    

2.5.3.2 Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt 
mede verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij 
de vergunning is verleend bij rechterlijke uitspraak. 

    

2.5.4 Minimumbedrag voor teruggaaf     
 Een bedrag minder dan € 51,00 wordt niet teruggegeven.     

2.5.5 Geen teruggaaf legesdeel advies of verklaring van geen 
bedenkingen 

    

 Van de leges verschuldigd op grond van de onderdelen 
2.3.17 en 2.3.18 wordt geen teruggaaf verleend. 

    

  
    

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning     

  
    

2.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot gehele of gedeeltelijke intrekking van een 
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.33, tweede lid, 
onder b, van de Wabo, tenzij onderdeel 2.5.2 van toepassing 
is: 

€  190,00  51,00 

      Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van 
wijziging project 

    

  
    

2.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot wijziging van een omgevingsvergunning als 
gevolg van een, naar de omstandigheden beoordeeld, 
geringe wijziging in het project: 

€ 190,00  102,00 

  
    

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten     

 
      

2.8.1 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 

€ 10.000,00   102,00 

2.8.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het wijzigen van een bestemmingsplan als 
bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a, van de Wet 
ruimtelijke ordening 

€ 10.000,00   102,00 

  
    

 
 

 
 

    

201 
 



Legesverordening 2013 gemeente Bergen NH 
 
 
Hoofdstuk 9 Gereserveerd 

  
    

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking     

 
      

2.10 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde 
beschikking:  

€ 112,00  102,00 

  
    

Titel 3 Titel 3 Dienstverlening vallend onder de Europese 
dienstrichtlijn 

    

  
    

Hoofdstuk 1 Horeca     

  
    

3.1.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van 
artikel 3 van de Drank- en Horecawet  

€ 290,00  276,25 

3.1.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
melding als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en 
Horecawet  

€ 20,00  26,00 

3.1.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in 
artikel 35 van de Drank- en Horecawet  

€  83,00  20,50 

3.1.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor 
het plaatsen van een terras 

€ 331,00  150,00 

3.1.5 Het tarief bedraagt voor het wijzigen van de 
leidinggevende(n) op de Drank- en Horecavergunning 

€ 83,00 nieuw 0,00 

3.1.6 Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 
3.1.1  t/m 3.1.5 van deze tarieventabel een BIBOB advies 
wordt ingewonnen worden de daar genoemde tarieven 
verhoogd met: 

€ 500,00 rijkslege 500,00 

      Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten     

  
    

3.2.1  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een 
evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de 
Algemene plaatselijke verordening 
(evenementenvergunning), voor zover het niet op het strand 
plaatsvindt en indien het betreft: 

    

3.2.1.1  een risico-evenement (A) €  150,00  20,70 tot 
624,25 

3.2.1.2  een aandacht-evenement (B) €  550,00 nieuw 0,00 

3.2.1.3  een regulier-evenement (C) €  1500,00 nieuw 0,00 

3.2.1.4 een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld 
in artikel 2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke 
verordening 

€ 15,00 nieuw 0,00 

3.2.1.5 een vergunning voor het organiseren van een evenement 
niet vallende onder 3.2.1.1 tot en met 3.2.1.4 van dit 
hoofdstuk 

€ 83,00  73,75 

3.2.1.6 een kennisgeving voor een incidentele festiviteit (art. 4.3. 
APV - geluidsnormen) 

€ 20,00  16,75 
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3.2.2  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag om een vergunning voor het organiseren van een 
evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de 
Algemene plaatselijke verordening 
(evenementenvergunning), voor zover het op het strand 
plaatsvindt: 

    

3.2.2.1 een risico-evenement (A) € 180,00  153,70 

3.2.2.2 een aandacht-evenement (B) € 660,00 nieuw 0,00 

3.2.2.3 een regulier-evenement (C) €   1.800,00  nieuw 0,00 

3.2.2.4 een klein evenement dat niet voldoet aan de eisen bedoeld 
in artikel 2.25, tweede lid, van de Algemene plaatselijke 
verordening 

€ 18,00 nieuw 0,00 

3.2.2.5 een vergunning voor het organiseren van een evenement 
niet vallende onder 3.2.2.1 tot en met 3.2.2.4 van dit 
hoofdstuk 

€ 100,00  73,75 

3.2.2.6 een kennisgeving voor een incidentele festiviteit (art. 4.3. 
APV - geluidsnormen) 

€ 24,00  16,75 

3.2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
vergunning voor het organiseren van een snuffelmarkt als 
bedoeld in artikel 5.23 van de Algemene plaatselijke 
verordening 

€ 15,00 nieuw 0,00 

3.2.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen 
van een aanvraag tot het verlenen van een vergunning tot 
het houden van een vaartuig c.q. boot op het strand voor 
passagiersvervoer en/of beroepsmatige activiteiten 

€ 83,00  72,40 

3.2.5 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
verzoek tot wijziging van het sluitingsuur wanneer deze 
geldig is gedurende een dag 

€ 20,00  17,15 

      Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven     

  
    

3.3  Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om: 

    

3.3.1 een exploitatievergunning of wijziging van een 
exploitatievergunning als bedoeld in artikel 3.4, eerste lid, 
van de Algemene plaatselijke verordening, anders dan een 
wijziging bedoeld in onderdeel 3.3.2: 

    

3.3.1.1  voor een seksinrichting  € 437,00  408,00 

3.3.1.2 voor een escortbedrijf €  437,00  204,00 

3.3.2 wijziging van een exploitatievergunning in verband met 
uitsluitend een wijziging van het beheer in een seksinrichting 
of escortbedrijf, als bedoeld in artikel 3.15, tweede lid, van 
de Algemene plaatselijke verordening: 

    

3.3.2.1 voor een seksinrichting €  219,00  255,00 

3.3.2.2 voor een escortbedrijf € 219,00  127,50 

3.3.3 Indien bij de behandeling van de aanvragen tot het 
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in de artikelen 
3.3.1 t/m 3.3.2.2 van deze tarieventabel een BIBOB advies 
wordt ingewonnen worden de daar genoemde tarieven 
verhoogd met: 

€ 500,00 rijkslege 500,00 

  
    

Hoofdstuk 4 Gereserveerd     

  
    

Hoofdstuk 5 Gereserveerd     
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Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening     

  
    

3.6 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot:  

    

3.6.1 Het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het 
brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld artikel 2, 
eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening 

€ 188,00  175,25 

3.6.1.1 per 300 m2 of gedeelte daarvan, dat de gebruiksoppervlakte 
als bedoeld in het normblad NEN 2580 van de inrichting 
groter is dan 300 m2, wordt het  tarief verhoogd met een 
bedrag van 

€ 63,00  78,55 

3.6.2 het wijzigen van een gebruiksvergunning als bedoeld in 
artikel 2, derde lid van de Brandbeveiligingsverordening 

€ 63,00  78,55 

      Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of 
andere beschikking  

    

  
    

3.7 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om een andere, in deze titel niet benoemde 
vergunning, ontheffing of andere beschikking 

€ 277,00 nieuw 0,00 
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