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VE R G A DE R ING G EME EN TE RA A D 2 01 0

Pre-adviesnr. 80
Agendapunt
Onderwerp Vaststellen legesverordening 2011.

Middenbeemster, 23 november 2010

Aan de raad

> voorstel

Wij stellen u voor de Legesverordening 2011 en de bijbehorende tarieventabel 2011 vast te stellen.

> toelichting

Inleiding
In de ontwerpbegroting 2011 en het belastingvoorstel 2011 is uitgegaan van een stijging van de 
legestarieven met 1,5%, het actuele inflatiepercentage. Op 11 november a.s. heeft u dit voorstel 
aangenomen.
De gewijzigde tarieven moeten we nog verwerken in een nieuwe tarieventabel 2011. Hierop gaan wij in 
het vervolg van dit voorstel verder in.

De legesverordening
De huidige legesverordening is in december 2009 vastgesteld. Het vaststellen van een nieuwe 
verordening was noodzakelijk vanwege de toen nog aanstaande inwerkingtreding van de Wabo. Deze 
wet is uiteindelijk 1 oktober 2010 in werking getreden. In de huidige legesverordening staat een heel 
ingewikkelde overgangsbepaling, omdat voor diverse onderdelen van de tarieventabel verschillende 
overgangsbepalingen golden.
Verder is de verwijzing naar wetsartikelen in het begin van de verordening niet volledig.
Wij stellen u daarom voor ook nu weer een nieuwe legesverordening vast te stellen. Hierin staat nog 
wel een overgangsbepaling vanwege de overgang naar de Wabo. Dat betreft gefaseerde 
bouwvergunningen. Voor deze vergunningen blijven de bepalingen van kracht die golden voor het 
Wabo tijdperk. Het kan dus zijn dat er voor 1 oktober 2010 een aanvraag ingekomen is voor een 
bouwvergunning eerste fase. Dan gelden zonder meer de oude bepalingen. Maar dat is ook het geval 
voor de aanvraag van de tweede fase van deze vergunning. Dit is verwerkt in artikel 11, eerste lid van 
de nieuwe verordening.
Artikel 9 Overdracht van bevoegdheden, is in de nieuwe verordening gehandhaafd. Op grond van dit 
artikel kan het college wijzigingen in de verordening en de tarieventabel aanbrengen onder bepaalde 
voorwaarden. Het gaat om tarieven, waarvoor het rijk maximumbedragen heeft vastgesteld. In 2010 is 
twee keer van deze mogelijkheid gebruik gemaakt, voor het spoedtarief voor een rijbewijs en het 
hoofdstuk kansspelen.
Voor het spoedtarief rijbewijs was een voorlopig tarief bekend gemaakt. Pas in de laatste dagen van 
december 2009 werd medegedeeld, dat was besloten om het spoedtarief op een hoger bedrag vast te 
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stellen dan eerst was aangekondigd. Via een besluit van het college is deze verandering begin januari 
in de legestabel verwerkt.
De wijziging van het hoofdstuk kansspelen was nodig door een wetswijziging. In de tabel moesten twee 
woorden worden vervangen. Dit kon ook met een collegebesluit worden verwerkt.

De tarieventabel
We maken onderscheid in 3 onderdelen:
1. Reguliere bouwleges (eigenlijk: leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een 

omgevingsvergunning die betrekking heeft op een bouwactiviteit).
2. Leges waarvoor het rijk maximaal te heffen bedragen bepaalt.
3. Overige leges.

Voor deze onderdelen geldt het volgende:
1. Reguliere bouwleges.
De reguliere bouwleges zijn een percentage van de bouwsom. Deze percentages veranderen niet. We 
gaan ervan uit, dat de bouwkosten meestijgen met de inflatie, en dat daarom de leges ook stijgen.

2. Leges waarvoor het rijk maximaal te heffen bedragen bepaalt.
Wij nemen deze maximumbedragen over, maar dan wel naar beneden afgerond op handzame 
bedragen. In bijna 100% van de Nederlandse winkels betaal je bij het afrekenen een bedrag dat op 
€ 0,05 is afgerond. Maar bij het vaststellen van maximaal te heffen legesbedragen blijft het rijk heel 
krampachtig met centen werken. Zeker bij kashandelingen is dit helemaal niet praktisch. Daarom 
nemen we in de legestabel afgeronde bedragen op. Deze bedragen zijn wel naar beneden afgerond, 
omhoog is niet toegestaan, al zou het om een tarief van € 59,99 gaan.
De afronding gaat als volgt: bij de hoogste bedragen (paspoorten en de reguliere ID kaart) op € 0,50, 
lagere bedragen op € 0,10 en heel lage bedragen op € 0,05.
Hieronder volgt een overzicht met voorbeelden van tarieven waarvoor het rijk een maximum heeft 
gesteld.
Onderdeel Product Maximum Opgenomen
1.2.1.1 Paspoort 52,12 52,00
1.2.1.2 Zakenpaspoort 58,23 58,00
1.2.1.3 Faciliteitenpaspoort 52,12 52,00
1.2.1.4 Bijschrijven kind 9,22 9,20
1.2.1.5 Bijschrijvingssticker 21,40 21,40
1.2.1.6 ID kaart < 14 jaar 9,22 9,20
1.2.1.7 ID kaart overig 43,89 43,50
1.2.2 Spoedlevering paspoort en ID kaart 45,00 45,00
1.2.4 Spoedlevering bijschrijvingssticker 21,40 21,40
1.3.3 Spoedlevering rijbewijs 33,50 33,50
1.4.2.2 Verstrekken gegevens GBA 2,27 2,25
1.9.1 Verklaring omtrent gedrag 30,05 30,00

In het belastingvoorstel is gewezen op het voornemen bij het rijk om een maximum tarief voor 
rijbewijzen in te voeren. Daarbij is een tarief van € 36,00 genoemd. Uit latere informatie blijkt dat het 
maximum tarief € 36,06 wordt, en dat deze maatregel niet eerder dan halverwege 2011 in zal gaan.
In de nieuwe tarieventabel is het rijbewijstarief op € 33,50 gesteld.

Het Gerechtshof in Den Bosch heeft onlangs uitgesproken, dat een ID kaart gratis verstrekt moet 
worden. De betreffende gemeente is bij de Hoge Raad tegen deze uitspraak in cassatie gegaan. Zolang 
de Hoge Raad zich hier nog niet over heeft uitgesproken, blijven wij leges heffen voor een ID kaart. 
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Mensen die het daar niet mee eens zijn, moeten maar in bezwaar gaan, maar ze moeten nu wel 
betalen.
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3. Overige leges.
De overige legestarieven zijn met 1,5% verhoogd.
Op verzoek van burgerzaken is rekening gehouden met kashandelingen. Dus bedragen die vaak 
contant bij de legeskas worden afgerekend, zijn afgerond op handzame bedragen. In alle gevallen zijn 
de te heffen bedragen afgerond op € 0,05. Soms is de afronding hoger. Dit is in het vervolg van dit 
voorstel aangegeven.
Van de gelegenheid is ook gebruik gemaakt om sommige tarieven met bijna gelijke bedragen in 2011 
gelijk te trekken. Voorbeeld: tarieven 2010 € 32,75 en € 33,25; dit werd na verhoging € 33,25 en 
€ 33,75; ze zijn nu allebei op € 33,50 gezet.
Een aantal tarieven willen wij nog onder de aandacht brengen:
 Het tarief voor een uittreksel uit de GBA personen. Dit gaat van € 6,00 naar € 6,50. Volgens de 

berekening zou het tarief € 6,10 worden. Voor de sterkere verhoging zijn de volgende motieven:
Het uittreksel wordt niet afgedrukt op een gewoon A4tje, maar op speciaal papier.
In de regio heeft Beemster momenteel niet het laagste tarief, maar zeker niet het hoogste. 
Koggenland (€ 3,00) en Schermer (€ 5,45) hebben een lager tarief. De andere gemeenten 
rekenen € 6,50 of meer.

 Het tarief voor een trouw- of partnerschapsboekje. Dit gaat van € 15,00 naar € 15,50. Volgens de 
berekening zou het tarief € 15,25 worden. Net als alle andere huwelijksleges is dit bedrag op 
€ 0,50 afgerond.

 Het tarief voor het optreden als getuige bij een huwelijk door een medewerker van de gemeente
was € 16,00. Het algemene tarief voor een beschikking was € 16,20. Na het gelijk trekken van de
bedragen wordt het nieuwe tarief in beide gevallen € 16,50.

 Het tarief voor het omzetten van een partnerschap in een huwelijk, wat niet in de raadzaal 
gebeurt, en het minimumtarief voor een bouwvergunning. De tarieven waren € 55,00 en € 54,75; 
na het gelijk trekken van de bedragen werd dit € 55,55. Het tarief is op € 55,50 gezet.

 Het tarief voor huwelijk in andere locaties. Dit was € 238,00, waarvan € 217,00 voor het 
Historisch Genootschap en € 21,00 voor de gemeente. Volgens de berekening werd dit € 241,55, 
het was al op € 241,50 gezet, maar is uiteindelijk € 242,00 geworden. Hiervan gaat € 220,50 
naar het Historisch Genootschap en € 21,50 is voor de gemeente.

Nog een aantal andere aandachtspunten:
 In de tabel is de omzetting van de APV 2009 naar de APV 2010 verwerkt.
 Onderdeel 1.8.2 stond niet in de tabel 2010. Bij de omzetting van de tabel 2009 naar 2010 is 

verzuimd om dit onderdeel mee te nemen. Dat wordt nu hersteld.
 Onderdeel 1.9.5 stond in de tabel 2010 nog bij hoofdstuk 20 Diversen.
 In hoofdstuk 11 Huisvestingswet staat in de tabel 2010 nog een tarief voor een 

huisvestingsvergunning. Eind 2009 hebben wij besloten om het verstrekken van deze vergunning 
over te dragen aan Wooncompagnie en Woonzorg. Dit tarief is daarmee overbodig geworden en in 
2011 niet meer opgenomen.

 In onderdeel 1.19.2 staan de gehandicaptenparkeerkaarten. Het standaardtarief gaat van € 
36,15 naar € 90,00. Deze verhoging houdt verband met het feit, dat voor een eerste aanvraag 
verplicht een medisch advies moet worden gevraagd. De kosten hiervan worden bij de gemeente 
in rekening gebracht. Het huidige tarief is veel te laag om deze kosten door te berekenen, vandaar 
de verhoging.
In de bestaande tabel is nog een tarief opgenomen voor een kaart met een geldigheidsduur van 
minder dan 2 jaar. In de nieuwe tabel is dit onderdeel vervallen.

 In de onderdelen 2.3.4, 2.3.18 en 2.8 staan tarieven van € 2.192,40 voor bijzondere activiteiten 
(vroeger artikel 19 WRO). In de tabel van 2010 hebben alle activiteiten het hoge tarief, voorheen 
golden daar nog verschillende tarieven. Het is wenselijk om in de tabel van 2011 weer wel 
verschillende tarieven op te nemen. De reden is, dat voor sommige activiteiten veel meer werk 
nodig is als voor andere.
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 Onderdeel 2.3.9 Uitweg/inrit was niet opgenomen in de tabel 2010, omdat hierover in de APV 
2009 geen bepaling stond. In de APV 2010 staat deze bepaling wel, daarom is nu een tarief 
opgenomen, gelijk aan onderdeel 2.3.8 Aanleggen of veranderen van een weg.

 Onderdeel 3.1.4 Ontheffing artikel 35 Drank- en horecawet is nieuw opgenomen en het bestaande 
onderdeel 3.1.4 is 3.1.5 geworden. Bij de omzetting van de tabel 2009 naar 2010 is verzuimd om 
dit onderdeel mee te nemen. Dat wordt nu hersteld.

Afsluiting
Wij stellen u voor een nieuwe legesverordening met tarieventabel vast te stellen.
Het ontwerp van de nieuwe verordening met tarieventabel ligt in de portefeuille ter inzage, evenals een 
berekening van de kostendekkingspercentages van de leges.

> juridische consequenties

Om de leges te kunnen heffen overeenkomstig uw besluit naar aanleiding van het belastingvoorstel, 
moet de Legesverordening met tarieventabel vóór 1 januari 2011 worden vastgesteld.

> financiële consequenties

N.v.t.

Burgemeester en wethouders van Beemster,
de burgemeester, de secretaris,

H.N.G. Brinkman E. Kroese-Vrolijks


