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VERGADERING GEMEENTERAAD 2016 
 
BESLUIT 

 

Registratienummer: 1266087 

 

 

D E  R A A D  V A N  D E  G E M E E N T E  B E E M S T E R ;  

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 8 maart 2016, nr. 1266087, 

 

 

B E S L U I T :  

 

 

vast te stellen de navolgende Tweede wijziging van de Tarieventabel 2016 behorende bij 

Legesverordening 2015   

 

 

Artikel I 

 

Titel 1, Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 1 Burgerlijks stand wordt vervangen 

door:   

 

 Titel 1 Algemene dienstverlening  

 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 tussen 09.30 en 12.00 uur 290,40 

1.1.1.2 dinsdag tot en met vrijdag tussen 09.00 en 12.00 uur 290,40 

1.1.1.3 maandag tot en met vrijdag tussen 13.00 en 20.00 uur 290,40 

1.1.1.4 zaterdag tussen 10.00 en 20.00 uur 618,00 

1.1.2 Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd 

partnerschap in een huwelijk: 

 

1.1.2.1 in de raadzaal van het gemeentehuis hetzelfde bedrag als aangegeven 

onder 1.1.1 

 

1.1.2.2 in een andere ruimte in het gemeentehuis op de tijden die zijn genoemd 

onder 1.1.1.1 t/m 1.1.1.3 

 

61,10 

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 

 

 

313,90 

1.1.3.1. Het tarief bedraagt voor een korte zakelijke plechtigheid in de raadzaal 

van het gemeentehuis     

 

150,00 



2 van 3 
 
 

1.1.4 Bij de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap in 

het: 

- museum Betje Wolff, Middenweg 178, 

- informatiecentrum en het agrarisch museum, Middenweg 185 en 

185a, 

- Heerenhuis, Rijperweg 83 of 

- Fort Resort Beemster, Nekkerweg 24a 

- Fort bij Spijkerboor, Westdijk 46 

- Keyserin, Middenweg 148   

wordt het tarief als bedoeld onder 1.1.1 verhoogd met 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

266,65 

1.1.5 Het tarief bedraagt voor het optreden als getuige bij de voltrekking van 

een huwelijk of registratie van een partnerschap door een medewerker 

van de gemeente Beemster, per getuige 

 

 

18,20 

1.1.6 Het tarief bedraagt voor een geprint trouwboekje of partnerschapsboekje 20,00 

1.1.6.1 Het tarief bedraagt voor een gekalligrafeerd trouwboekje of 

partnerschapsboekje   

 

36,00 

1.1.6.2 Het tarief bedraagt voor een bijschrijving in een trouwboekje of 

partnerschapsboekje door middel van kalligrafie  

 

5,30 

1.1.7 Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van 

de burgerlijke stand voor ieder daaraan besteed kwartier 

 

12,60 

1.1.8 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. 

 

1.1.9  Het tarief bedraagt voor het op verzoek wijzigen van de datum van een 

huwelijksvoltrekking, geregistreerd partnerschap, omzetting van een 

geregistreerd partnerschap, herbevestiging van een huwelijk   

 

 

41,00  

1.1.9.1 Als op het moment van ontvangst van het verzoek tot wijziging datum 

huwelijksvoltrekking een trouw-of partnerschapsboekje boekje is 

opgemaakt, wordt het tarief verhoogd, met het tarief dat geldt voor een 

trouw-of partnerschapsboekje  

 

1.1.10 Voor het op verzoek annuleren van een huwelijk, geregistreerd 

partnerschap, omzetting van een geregistreerd partnerschap of 

herbevestiging van een huwelijk 

 

 

41,00 

1.1.10.1 Als op het moment van ontvangst van het verzoek tot annulering een 

trouw- of partnerschapsboekje is opgemaakt, wordt het tarief verhoogd 

met het tarief dat geldt voor een trouw- of partnerschapsboekje  

 

1.1.10.2  Voor de werkzaamheden die door buitengewoon ambtenaar burgerlijke 

stand zijn verricht op het moment van ontvangst van het verzoek tot 

annulering wordt het tarief verhoogd met 

 

 

65,00 

 Bij annulering van een kosteloos of van een betaald huwelijk volgt geen 

restitutie van de leges voor uittreksels en afschriften als deze zijn 

afgegeven in verband met ondertrouw. 

 

 Bij annulering vanwege een sterfgeval worden de leges zoals vermeld 

in 1.1.10 tot en met 1.1.10.2. niet in rekening gebracht. Onder 

sterfgeval wordt mede verstaan een sterfgeval in de familie van het 

bruidspaar tot en met de tweede graad alsmede het overlijden van één 

van de getuigen. 
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Artikel II  

 

1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking, met 

dien verstande dat de onderdelen die ingevolge dit besluit worden gewijzigd van 

toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor de in het tweede lid bedoelde 

datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.  

2. De datum van ingang van de heffing is 1 mei  2016. 

3. Dit besluit wordt aangehaald als de 'Tweede wijziging van de Tarieventabel 2016 

behorende bij de Legesverordening 2015”. 

                                                            

 

Aldus vastgesteld in de openbare 

vergadering van de raad d.d. 19 april 2016 

 

 

 

 

 

 

A.J.M. van Beek  

voorzitter   

M. Timmerman 

griffier 

 


