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 Tweede wijziging Legesverordening 2016 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 

VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
De Verordening tot tweede wijziging van de Legesverordening 2016 vast te stellen. 
 

INHOUD 

INLEIDING 

 Een aantal zaken leidt tot de noodzakelijk wijziging van de Legesverordening 2016: 

 het vaststellen door het Rijk van de nieuwe tarieven in de tarieventabel bij de 
Legesverordening voor akten uit de burgerlijke stand, bewijs van in leven zijn internationaal, 
rijbewijzen, paspoorten, identiteitskaarten en naturalisatie; 

 het t.b.v. de administratieve afhandeling afronden van het tarief onder 1.1.6 in hoofdstuk 1 
Burgerlijke Stand; 

 het herstellen van een typefout in het tarief in de tarieventabel bij de Legesverordening 
2016. Het betreft hier het tarief 1.18.1 in Hoofdstuk 18 Telecommunicatie en Nuts-
voorzieningen. 

 Het tarief genoemd in 1.18.2 in het zelfde hoofdstuk (betreffende het in behandeling nemen 
van een melding van uitvoering van werkzaamheden van niet-ingrijpende aard) is in de 
Legesverordening 2016 verlaagd naar kosteloos. Dit is een te rigoureuze verlaging 
gebleken en deze dient opgehoogd te worden. 

 
ARGUMENTEN 

Op grond van de overdracht van bevoegdheden in artikel 10 van de Legesverordening is het 
college (en niet de raad) bevoegd wijziging van de tarieven in de hoofdstukken 1 (onderdelen 
1.1.7, 1.1.8, 1.1.9 en 1.1.10), 2, 3, 6, 9 (onderdeel 1.9.1) en 16 van Titel I vast te stellen. 
 
Het college is derhalve niet bevoegd de wijziging van tarieven in de overige onderdelen van 
hoofdstuk 1 en  hoofdstuk 9 en geheel hoofdstuk 18 van Titel I vast te stellen. Deze wijzigingen 
dienen door de raad vastgesteld te worden. 
 
Dit betekent dat college én raad een wijziging van de Legesverordening moeten vaststellen, elk 
voor zover hun bevoegdheden reiken. Het college zal op 26 januari 2016 de Verordening tot 
eerste wijziging van de Legesverordening 2016 vaststellen. De raad op 31 maart 2016 de 
Verordening tot tweede wijziging. 
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De wijzigingen van de Legesverordening 2016 die wij hierbij aan uw raad voorleggen betreffen 
de volgende onderdelen van de tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2016: 

  Onderdeel 1.1.6 van Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand: leveren van getuige van de 
gemeente: het tarief is abusievelijk niet afgerond (€ 34,68). Dit levert problemen op aan 
de balie op het moment dat burgers contant betalen. De kassa beschikt niet over 
munten van 1 en/of 2 eurocenten. 

 Onderdeel 1.1.13 van Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand: bewijs van in leven zijn 
internationaal: het Rijk heeft dit tarief per 1 januari 2016 verhoogd en het tarief in de 
Legesverordening zal conform aangepast moeten worden. 

 Onderdelen 1.9.5 tot en met 1.9.12 van Hoofdstuk 9: Overige publiekszaken: betreft de 
tarieven voor naturalisatie. Het Rijk heeft deze tarieven per 1 januari 2016 verhoogd en 
de tarieven in de Legesverordening zullen conform aangepast moeten worden. 

 Onderdeel 1.18.1 van Hoofdstuk 18: Telecommunicatie en Nuts-voorzieningen: melding 
i.v.m. het verkrijgen van instemming uitvoering werkzaamheden. Als gevolg van een 
typefout is een foutief tarief opgenomen. Dit dient hersteld te worden. 

 Onderdeel 1.18.2 van Hoofdstuk 18: Telecommunicatie en Nuts-voorzieningen: melding 
uitvoering werkzaamheden van niet-ingrijpende aard. Bij het vaststellen van de 
Legesverordening 2016 in november 2016 is deze melding kosteloos geworden.  
In september 2015 heeft de gemeente een systeem aangeschaft dat in Nederland als 
standaard gezien wordt voor het ondersteunen van alle processen die te maken hebben 
met het plannen, vergunnen, uitvoeren en administratief afhandelen van 
werkzaamheden aan de ondergrondse infrastructuur (kabels en leidingen). Dit systeem 
heet Meldpunt Opbrekingen Openbare Ruimte (MOOR). Het is echter niet zo dat als 
gevolg van de in gebruik name van het systeem helemaal geen werkzaamheden meer 
moeten worden verricht. De melding moet nog gecontroleerd worden op volledigheid en 
voor bepaalde meldingen is aanvullende coördinatie nodig (bijvoorbeeld in het 
winkelcentrum, bij evenementen of speciale bestrating) en er wordt toezicht gehouden. 
Naar schatting kost dit gemiddeld 1 á 1,5 uur per melding. Dus een tarief van € 80 per 
melding is legitiem en daarbij valt het tarief ook binnen de bandbreedte die gemeenten 
in de regio hanteren. 

 
De voorgestelde wijzigingen van de tarieven betreffen een verhoging. Daar tariefsverhogingen 
niet met terugwerkende kracht kunnen worden opgelegd zullen deze in werking treden op de 
dag na bekendmaking van de wijziging van de Legesverordening 2016. 
 
Het bewijs van in leven zijn internationaal wordt maar een enkele keer per jaar gevraagd. 
Bovendien wordt het tarief maar met € 0,10 verhoogd. Daar schuilt dan ook geen probleem in 
het feit dat het tarief pas na datum bekendmaking aangepast wordt. 
 
Ten aanzien van de tarieven voor naturalisatie geldt het volgende. Deze verhoging zal op 31 
maart 2016 worden vastgesteld en op grond van bovenstaande begin april (na bekenmaking) in 
werking treden (deze verhoging varieert van € 2,00 tot € 11,00). Tot die tijd zal het lage tarief 
gehanteerd moeten worden. De afdracht aan het Rijk is vanaf 1 januari 2016 echter wel 
gerelateerd aan het hoge tarief; zodat de opbrengsten voor de gemeente tot begin april lager 
zullen zijn dan geraamd. Gezien het feit dat het gemiddeld genomen gaat om ongeveer vijf 
naturalisaties per maand, kunnen de verminderde opbrengsten worden opgevangen binnen de 
begroting van de afdeling Publiekszaken. 
 
 

 Het college, 
 
 
 
 R. Kool mr. A.B.L. de Jonge 
 secretaris burgemeester 


