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Aanleiding  
In 2012 is een onderzoek uitgevoerd naar de kostendekkendheid van de legesverordening. 
De uitkomsten van dit onderzoek zijn verwerkt in de Legesverordening 2013 welke op 18 
december 2012 is vastgesteld door uw raad. Bij het vaststellen van de verordening is 
toegezegd dat er een evaluatie plaats zou vinden van de gewijzigde verordening voordat de 
Legesverordening 2014 wordt vastgesteld. 
 
Evaluatie 
Na inwerkingtreding van de Legesverordening 2013 is door de betrokken vakafdelingen 
voortdurend bijgehouden in hoeverre de gewijzigde verordening in de praktijk voldoet. Hierbij 
is rekening gehouden met constateringen in: 
-praktijksituaties; 
-mondelinge en schriftelijke reacties: circa 25 stuks; 
-bezwaarschriften: met 22 stuks niet gestegen ten opzichte van het jaarlijks gemiddelde van 
20 stuks. 
 
Samengevat wordt gesteld dat de evaluatie van verordening voortdurend is uitgevoerd. In 
onderstaand overzicht is als resultaat daarvan weergegeven welke onderdelen op basis van 
bovenstaande constateringen is aangepast voor 2014.  
 
Wijzigingen verordening  leges en tarieventabel 2014 
1. In de verordening leges 2014 is een vrijstelling opgenomen onder artikel 4, te weten; 
 
 Leges worden niet  geheven voor; 
g.  het houden van collecten, inzamelingsacties alsmede een klein kansspel door 

liefdadigheidsorganisaties en verenigingen zonder winstoogmerk. 
 
2. Vervallen is artikel 9 die geen kwijtschelding toestond. Gelet op het nieuw te vormen 
beleid met betrekking tot kwijtschelding is artikel komen te vervallen en de overige artikelen 
vernummerd. 
 
Tarieventabel 2014 
 
Algemeen 



Buiten de rijksleges, die voor de reisdocumenten nog niet bekend zijn (is afgedekt in de 
verordening zelf), zijn de tarieven met 2% verhoogd. Voor de omgevingsvergunningen is een 
gemiddelde van 2% genomen om het uitgangspunt van de kostendekkendheid niet los te 
laten. 
 
 
 
ALGEMENE DIENSTVERLENING 

1. Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
 
Er zijn geen nieuwe artikelen opgenomen, maar wel is er een slag gemaakt naar de 
kostendekkendheid in verband met de evaluatie van de verordening 2013. De belangrijkste 
wijzingen zijn: 
 
Voltrekken huwelijk en omzetten partnerschap van € 319,- naar € 376,- 
Ambtenaar als getuige van € 80,- naar € 15,- 
De tarieven voor het trouwboekje en kalligraferen zijn over de volle linie verlaagd in verband 
met gewijzigde inkoopkosten. 
 

2. Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit Basisregistratie personen 
 
De abonnementen zijn recht getrokken met de formule die daar op van toepassing is. In de 
praktijk van 2013 is daar al rekening mee gehouden. De tarieven zijn dus verlaagd van  
€ 1.450,- naar € 714,- 
 
Nieuw artikel met betrekking tot alternatieve media met een tarief van € 22,69. 
 

3. Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie 
 
De tarieven zijn uitgebreid met verschillende papiersoorten. 
 

4. Hoofdstuk 14 Standplaatsvergunning 
De titel is gewijzigd van Marktstandplaatsen in Standplaatsvergunning. De reden daarvan is 
dat dit hoofdstuk niet slaat op de wekelijkse markt maar op het incidenteel innemen van 
gemeentegrond. Men moet hierbij denken aan een oliebollenkraam, viskraam of een 
standplaats tijdens een evenement  etc. 
De tarieven waren om die reden te laag en bijgevolg niet kostendekkend. De tarieven zijn 
geworden; 
 
Voor een dag van € 17,- naar € 34,- 
Voor een week van € 26,- naar € 52,- 
Voor een maand van € 51,50 naar € 103,- 
Voor een half jaar € 86,- naar € 172,- 
Voor een jaar van € 172,50 naar € 345,- 
 
De overige artikelen die betrekking hebben op de marktverordening zijn komen te vervallen. 
 

5. Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet 
 
Dit hoofdstuk alsook de tarieven zijn opgenomen op basis van de nieuwe Winkeltijdenwet. 
 

6. Hoofdstuk 16 Kansspelen 
 
Dit hoofdstuk kent een nieuw artikel op basis van de APV. Het tarief is aangepast op de 
reguliere vergunningverlening. 



 
7. Hoofdstuk 20 Diversen 

 
De artikelen zijn uitgebreid met verschillende papierformaten. De tarieven lopen gelijk met 
Hoofdstuk 8. 
 
OMGEVINGSVERGUNNING 
 

1. Hoofdstuk 2 Vooroverleg 
 
Het artikel met bijbehorend tarief is uitgesplitst. Het tarief wordt dus gedifferentieerd; 
 
verklaring vergunningsvrij, 15% van het vastgestelde tarief onder 2.2 
afwijken bestemmingsplan, 20% van het vastgestelde tarief onder 2.2 
welstand, 40% van het vastgestelde tarief onder 2.2 
monument, 25% van het vastgestelde tarief onder 2.2 
 

2. Hoofdstuk 3, (2.3.1) Bouwactiviteiten  
Buiten de reguliere verhoging van 2% is er niet voor gekozen een ander minimum bedrag op 
te nemen dan de reeds vastgestelde € 200,-. Mocht het zo zijn dat de verhouding tussen 
bouwsom en leges in incidenteel geval buiten verhouding staat, dan is ingrijpen van de 
heffingsambtenaar geboden. Het wordt niet aangeraden om op incidenten de verordening af 
te stemmen of daar een aparte regeling voor te treffen.  
 

3. Hoofdstuk 3, (2.3.1.4) Achteraf ingediende aanvraag 
Hier is een minimum bedrag opgenomen van € 250,- 
 

4.  Hoofdstuk 3, (2.3.3.1) Planologisch strijdig gebruik 
Hier is een minimum bedrag opgenomen van € 377,50 voor een binnenplanse afwijking 
 

5. Hoofdstuk 3, (2.3.3.2) Planologisch strijdig gebruik 
Hier is een minimum bedrag opgenomen van € 377,50 voor een buitenplanse afwijking 
 

6. Hoofdstuk 3, (2.5.3.2) Teruggaaf 
In overeenstemming met de teruggaaf voor bouwactiviteiten is nu ook de teruggaaf 
opgenomen indien het gaat om de aanvraag van een inrit- of uitritvergunning. De teruggaaf 
is bepaal op 25%. 
 

7. Hoofdstuk 3, (2.5.6.1) Vergunningvrij 
Dit is een nieuw artikel dat beoogt de kosten van de werkzaamheden, hoewel er geen 
vergunning wordt afgegeven, af te dekken. Het tarief is dan gesteld op € 85,50. 
 

8. Hoofdstuk 3, (2.5.6.2) Vergunningvrij 
Dit is een nieuw artikel dat beoogt de kosten van de werkzaamheden, hoewel er geen 
vergunning wordt afgegeven maar wel een bestemmingswijzing aan de orde is, af te dekken. 
Het tarief is dan gesteld op € 250,-. 
 
EUROPESE DIENSTRICHTLIJN 
 
Hoofdstuk 1 Horeca 
Nieuw artikel in verband met de exploitatievergunning. Tarief van € 295,- loopt gelijk met 
reguliere vergunning horeca. 
 
Hoofdstuk 2 Evenementen 



De evaluatie heeft geleerd dat de gehanteerde tarieven bij de evenementen in de praktijk 
niet worden gehaald of anderszins als te hoog worden ervaren en een afschrikwekkend 
effect hebben. 
 
Voorgesteld wordt de tarieven te herzien tot; 
Risico-evenement van € 1.500,- naar € 507,60 
Aandacht-evenement van € 550,- naar € 357,-  
Regulier-evenement van € 150,- naar € 84,60  
  
De artikelen die betrekking hebben op het strand zijn vervallen. Daarnaast is een 
vangnetbepaling opgenomen met een tarief van € 81,60. 
 
Benchmark 
Aan uw raad is toegezegd dat als onderdeel van de evaluatie een vergelijk wordt uitgevoerd 
met door omliggende gemeenten gehanteerde legestarieven. 
 
Gezien de diversiteit van tarieven en de hierbij bij de diverse gemeente gehanteerde 
omschrijvingen is het uitvoeren van een compleet vergelijk niet mogelijk. Om deze reden 
verdient het de voorkeur om aansluiting te zoeken bij de resultaten uit de reeds uitgevoerde 
benchmark publiekszaken 2013. Aan deze benchmark is door 55 gemeenten deelgenomen 
waaronder Alkmaar, Heerhugowaard en Langedijk. 
 
De rapportage van deze benchmark is nog niet definitief maar uit het laatste concept-rapport 
valt op te maken dat de gemeente Bergen op het punt tarieven een zevende plaats in neemt 
(plaats 1 geeft gemeente met laagste tarieven aan). 
 
In hetzelfde rapport krijgt de gemiddelde klantwaardering van de gehanteerde tarieven het 
rapportcijfer 6,1 wat aansluit op het landelijk gemiddelde. Dit rapportcijfer was in 2012 nog 
5,5 zodat op dit punt een duidelijk stap is gemaakt. 
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