
Wijzigingen met betrekking tot de Legesverordening 2017 

De Tarieventabel kent een brede tekstuele aanpassing aan veranderde wetgeving en verwijzingen 

naar artikelen. Daarnaast zijn voor wat betreft de omgevingsvergunningen de teksten in 

overeenstemming gebracht met de praktijk in de gemeente Bergen.  

A.  Legesverordening 2016 

Artikel 11 en 12 

In artikel 11 en 12 zijn bepalingen en wijzigingen opgenomen welke van toepassing worden op  

het moment dat de voorstellen tot wijziging van de Paspoortwet en de Wet natuurbescherming zijn  

vastgesteld. 

 

B. Tarieventabel behorende bij de legesverordening 2016 

Titel I, ALGEMENE DIENSTVERLENING 

Hoofdstuk 1, Burgerlijke stand 

Vervallen omdat dienst niet meer wordt aangeboden: 

1.1.5.3  het kaligrafisch bijschrijven van kind of kinderen  

1.1.5.3.1 De tarieven onder 1.1.5.1, 1.1.5.2 worden verhoogd indien de tekst kalligrafisch is 

aangebracht met:  

Hoofdstuk 16, Kansspelen 

Vervallen omdat deze dienst conform jurisprudentie niet meer mag worden doorberekend: 

1.16.5  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: 

Titel II, OMGEVINGSVERGUNNING 

Hoofdstuk 3, Omgevingsvergunning 

Tarief verlaagd conform actuele kostenberekening van € 392,25 naar € 100,- 

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: 

en 

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: 

Tarief verlaagd conform actuele kostenberekening van € 850,- naar € 350,- 



2.3.16.1 voor de beoordeling van een milieukundig bodemrapport 

en 

2.3.16.2 voor de beoordeling van een archeologisch bodemrapport 

Toegevoegd:   Maakt het mogelijk leges te heffen voor diensten die geen verband houden met het 

bestemmingsplan in gevallen waarbij het vigerende bestemmingsplan ouder is dan 

10 jaar. 

2.4.3 indien de aanvraag om een omgevingsvergunning mede dient te worden getoetst 

aan een bestemmingsplan waarvoor niet is voldaan aan de verplichting uit artikel 3.1, 

lid 2 Wet ruimtelijke ordening worden de leges voor het in behandeling nemen van 

de aanvraag zoals vermeld in onderdeel 2.3.1.1 verminderd met 10%. 

Verwijderd: Geen leges meer heffen bij aanvraag omgevingsvergunning welke vergunningsvrij is. 

2.5.6.1 Indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning na toetsing als vergunningsvrij 

wordt beoordeeld en een daartoe strekkende verklaring wordt afgegeven, worden de 

verschuldigde leges, met inachtneming van de artikelen 2.3.1.1 , 2.3.2, 2.3.4, 2.3.6 en 

2.3.7, nader bepaald op: 

en 

2.5.6.2 Indien een aanvraag voor een omgevingsvergunning na toetsing als vergunningsvrij 

wordt beoordeeld en een daartoe strekkende verklaring wordt afgegeven waarbij 

een afwijking van het bestemmingsplan aan de orde is, worden de verschuldigde 

leges, met inachtneming van de artikelen 2.3.3.1 en 2.3.3.2, nader bepaald op: 

Titel III, DIENSTVERLENING 

Hoofdstuk 2, Organiseren evenementen en markten 

Verwijderd:   niet meer van toepassing 

3.2.1.3.2  een regulier-evenement (C), klein evenement 

Hoofdstuk 3, Prostitutiebedrijven 

Vervallen omdat deze dienst conform jurisprudentie niet meer mag worden doorberekend: 

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: 


