Was-wordt-tabel Wijzigingsbesluit Legesverordening 2021
Leeswijzer:
De schuingedrukte tekst in de kolom ‘bestaande tekst’ is verwijderd in de nieuwe tekst. De
dikgedrukte of onderstreepte tekst, indien de tekst al dikgedrukt is, in de kolom ‘nieuwe tekst’ wordt
toegevoegd of is gewijzigd.
Bestaande tekst

Nieuwe tekst

Artikel 2 Belastbaar feit

Artikel 2 Belastbaar feit

1. Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur

verstrekte diensten;

verstrekte diensten;

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een

aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in

aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een

artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;

reisdocument;

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de

een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij

daarbij behorende tarieventabel.

behorende tarieventabel.

2. Hetgeen in deze verordening en de daarbij behorende
tarieventabel is bepaald over een Nederlandse identiteitskaart
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de
leeftijd van achttien jaar nog niet heeft bereikt, is van
overeenkomstige toepassing op een vervangende
Nederlandse identiteitskaart voor personen met een
uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon.

Artikel 3 Belastingsplicht

Artikel 3 Belastingplicht

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de

Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, of van de

Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene ten behoeve van

Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument, dan wel

wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de
handelingen zijn verricht.

Tarieventabel
In Titel 1 Algemene dienstverlening:

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

1.1.6.1 Het tarief voor annulering tot één maand voor

1.1.6.1 Het tarief voor annulering tot één maand voor

de huwelijks- of partnerschapsdatum bedraagt 45,00
1.1.6.2 Het tarief voor annulering binnen één maand

de huwelijks- of partnerschapsdatum bedraagt € 45,00
1.1.6.2 Het tarief voor annulering binnen één maand

voor de huwelijks- of partnerschapsdatum

voor de huwelijks- of partnerschapsdatum

bedraagt

67,50

1.1.6.3 Het tarief voor annulering nadat de BABS een

bedraagt

gesprek heeft gehad dan wel op huisbezoek is
geweest bedraagt

gesprek heeft gehad dan wel op huisbezoek is
157,50

1.1.6.4 Het tarief voor annulering van een gratis

geweest bedraagt

€ 157,50

1.1.6.4 Het tarief voor annulering van een gratis

huwelijk of geregistreerd partnerschap

huwelijk of geregistreerd partnerschap

bedraagt

22,50

1.1.6.5 Het tarief voor wijziging van de reservering of

bedraagt

€ 22,50

1.1.6.5 Het tarief voor wijziging van de reservering of

een mutatie van de getuigen bedraagt

1.2.1

€ 67,50

1.1.6.3 Het tarief voor annulering nadat de BABS een

22,50

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen
van een aanvraag tot het afgeven van de
documenten, inclusief de spoedaanvragen, genoemd
in artikel 6, lid 2 van het Besluit paspoortgelden het
aldaar genoemde tarief dat ten hoogste mag worden
geheven, naar beneden afgerond op een veelvoud
van € 0,05.

een mutatie van de getuigen bedraagt

1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van
een aanvraag tot het afgeven van de documenten,
inclusief de spoedaanvragen, genoemd in artikel 6 van
het Besluit paspoortgelden het aldaar genoemde
tarief dat ten hoogste mag worden geheven, naar
beneden afgerond op een veelvoud van € 0,05.

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de basisregistratie

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de

personen

basisregistratie personen

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met

1.4.1 Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met

uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4,

uitzondering van de onderdelen 1.4.3 en 1.4.4,

wordt onder één verstrekking verstaan één of

wordt onder één verstrekking verstaan

meer gegevens over één persoon waarvoor de

verstrekking van één of meer gegevens over

basisregistratie personen moet worden

één persoon waarvoor de basisregistratie

geraadpleegd.

personen moet worden geraadpleegd.

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt

€ 22,50

1.4.3 Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4 wordt

onder één verstrekking verstaan één of meer

onder één verstrekking verstaan verstrekking

gegevens over één persoon die niet zijn

van één of meer gegevens over één persoon die

opgenomen in basisregistratie personen.

niet zijn opgenomen in basisregistratie personen.

In Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese
Dienstenrichtlijn:
Hoofdstuk 1 Horeca

Hoofdstuk 1 Horeca

3.1

3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling

nemen van:
tot het verkrijgen van een vergunning als
3.1.2
bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Dranken Horecawet (Stb. 1964, 386)
(Horecavergunning)

€ 285,00

Het tarief bedraagt voor het in behandeling

nemen van:
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld
3.1.2
€ 285,00
in artikel 3, eerste lid, van de Alcoholwet
tot het op verzoek van de vergunninghouder
3.1.3
wijzigen van de vergunning als bedoeld in artikel
30 van de Alcoholwet
€ 85,00

Bestaande tekst
tot het op verzoek van de vergunninghouder
3.1.3
wijzigen van de vergunning als bedoeld in
artikel 30 van de Drank- en Horecawet
tot het verkrijgen van een ontheffing als
3.1.3
bedoeld in artikel 35, eerste lid van de Dranken Horecawet
tot het wijzigen van leidinggevenden en/of de
3.1.5
tenaamstelling van de vergunning van de
Drank- en Horecawet (artikel 30a)

€ 85,00
€ 45,00
€ 33,00

Nieuwe tekst
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld
3.1.4
€ 45,00
in artikel 35, eerste lid van de Alcoholwet
tot het wijzigen van leidinggevenden en/of de
3.1.5
tenaamstelling van de vergunning op grond van
de Alcoholwet (artikel 30a)
€ 33,00

