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VERGADERING GEMEENTERAAD 2020 
 
 
BESLUIT 
 

 

Registratienummer: 1532527  

 

De raad van de gemeente Beemster; 

 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 november 2020, 

 

 

B E S L U I T: 

 

 

vast te stellen de Verordening betreffende de 1e wijziging van de Tarieventabel 2021 

ehorende bij Legesverordening 2021   

 

 

 Artikel I 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 2 Reisdocumenten wordt vervangen door:     

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart  

 

1.2. Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve 

van een aanvraag:   

 

1.2.1 van een nationaal paspoort:   

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder 

is (10 jaar geldig)  

 

74,75 

1.2.1.2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig)  

 

56,55 

1.2.2.  voor een nationaal paspoort , een groter aantal bladzijde bevattende 

dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 1.2.1. 

(zakenpaspoort):  

 

 

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder 

is (10 jaar geldig) 

 

74,75 

1.2.2.2.  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig) 

 

56,55 

1.2.3.  van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van 

de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt 

behandeld  

(faciliteitenpaspoort):  

 

 

1.2.3.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder 

is (10 jaar geldig) 

 

74,75 

1.2.3.2  voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt (5 jaar geldig) 

 

56,55 

1.2.4. van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 

vreemdelingen (5 jaar geldig) 

 

56,55 
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1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:    

1.2.5.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder 

is (10 jaar geldig) 

 

64,00 

1.2.5.2. voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt  (5 jaar geldig) 

 

32,90 

1.2.6. voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1.tot en met 1.2.5. 

genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges 

vermeerderd met een bedrag van  

 

 

50,91 

 

 Artikel II 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 3 Rijbewijzen wordt vervangen door:     

 

 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs 

 

41,00 

1.3.2 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering 

vermeerderd met 

 

34,10 * 

1.3.3. Bij een verzoek tot het omwisselen van een buitenlands rijbewijs worden 

de onder 1.3.1.vermelde leges verhoogd met de kosten van het 

aangetekend verzenden. 

 

 

  Artikel III 

 

Titel 1 Algemene dienstverlening, Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer 1.19.3, 1.19.3.1 en 

1.19.3.2 wordt vervangen door:     

 

 

 

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer   

1.19.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag  

1.19.3.1 tot het verlenen van een pasje voor aanvullend openbaar vervoer  48,90 

1.19.3.2 Tot het verlenen van een nieuw pasje voor aanvullend openbaar vervoer 

na verlies, diefstal e.d. van de eerder afgegeven pas  

 

14,40 

 

  Artikel IV 

 

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van 

bekendmaking, met dien verstande dat de onderdelen die ingevolge deze verordening 

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 januari 2021. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als 'Eerste wijziging Legesverordening 2021'. 

 

Aldus vastgesteld in de openbare 

vergadering van de raad d.d. 22 december 2020  

 

 

 

 

 

H.C. Heerschop   

voorzitter 

M. Timmerman 

griffier 

 


