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 7 Termijnen van betaling

Artikel 7 Termijnen van betaling

De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet

als bedoeld in artikel 6:

1990, moeten de leges worden betaald ingeval de kennisgeving

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen

als bedoeld in artikel 6:

van de kennisgeving;

a. mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van

kennisgeving;

de kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan,

b. schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de

binnen veertien dagen na de dagtekening van de

kennisgeving, dan wel in geval van toezending daarvan, binnen

kennisgeving.

veertien dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in
het eerste lid gestelde termijnen.

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze

Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening,

verordening, indien de wijzigingen:

indien de wijzigingen:

a. van zuiver redactionele aard zijn;

a. van zuiver redactionele aard zijn;

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving

b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in

die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële

werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking

bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het

van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de

Staatsblad of de Staatscourant en het de volgende

Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van

hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel

titel 1 van de tarieventabel betreft:

betreft:

1. hoofdstuk 16 (Wet op de kansspelen);

1. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);

een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het

2.hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet

vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij

bescherming persoonsgegevens);

raadsbesluit rekening is gehouden.

3. hoofdstuk 16 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij
het vaststellen of latere wijziging van deze verordening bij
raadsbesluit rekening is gehouden.

Artikel 12 Inwerkingtreding

Artikel 12 Inwerkingtreding en overgangsrecht

1. De Legesverordening 2020, vastgesteld bij raadsbesluit

1. De Legesverordening 2021 van 10 december 2020, laatstelijk

van 12 december 2019 wordt ingetrokken met ingang van de

gewijzigd bij raadsbesluit van 14 oktober 2021, wordt

in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing,

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum

met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de

van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van

belastbare feiten die zich voor die datum hebben

toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die datum

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

voorgedaan.

hebben voorgedaan.

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de

2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste

eerste dag volgende op de dag na die van deze

dag na die van deze bekendmaking.

bekendmaking.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2022.

3. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2021.

4. De in onderdeel 2.1.1.1 van de tarieventabel genoemde
NEN 2580 wordt bekendgemaakt door terinzagelegging op het
gemeentehuis van de gemeente Boekel.

Tarieventabel
In Titel 1 Algemene dienstverlening:
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

1.1.5

1.1.5

Het tarief bedraagt:

1.1.5.1 Voor het getuigen bij een huwelijk of

Het tarief bedraagt:

1.1.5.1 Voor het getuigen bij een huwelijk of geregistreerd

geregistreerd partnerschap door een

partnerschap door een ambtenaar van de

ambtenaar van de gemeente geldt per

gemeente geldt per getuige

getuige

€40,00

1.1.5.2 Voor het in behandeling nemen van een

€41,00

1.1.5.2 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een stuk als bedoeld in

aanvraag tot het verstrekken van een stuk

artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke geldt het

als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten

tarief dat is opgenomen in het Legesbesluit akten

burgerlijke geldt het tarief dat is opgenomen

burgerlijke stand

in het Legesbesluit akten burgerlijke stand

1.1.5.3 Voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het aanwijzen van een
permanente trouwlocatie, ingevolge artikel 64,
Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

Hoofdstuk 6 Inzage in persoonsgegevens

Hoofdstuk 6 Inzage in persoonsgegevens

1.6.2 Indien een verzoek als bedoeld in 1.6.1

1.6.2 Indien bij een verzoek als bedoeld in 1.6.1

€558,00

buitensporig of kennelijk ongegrond is of

bijkomende kopieën worden gevraagd, bedraagt

indien bijkomende kopieën worden

het tarief:

aangevraagd bedraagt het tarief bij

bij verstrekking op papier indien het afschrift

verstrekking op papier indien het afschrift

bestaat uit:

bestaat uit:

a. ten hoogte 100 pagina’s, per pagina

€1,00

met een maximum per bericht van

€17,00

b. meer dan 100 pagina’s

€35,00

a. ten hoogte 100 pagina’s, per pagina

€1,00

met een maximum per bericht van

€16,00

b. meer dan 100 pagina’s

€34,00

1.6.3 bij verstrekking anders dan op papier

€16,00

1.6.4 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de

1.6.3 bij verstrekking anders dan op papier
1.6.4 dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege

aard van de vestrekking, moeilijk toegankelijke

de aard van de vestrekking, moeilijk
toegankelijke registratie

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

€17,00

registratie
€34,00

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer

vervallen
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1.19.1

1.19.1

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

Het tarief bedraagt voor het in behandeling
nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een gehandicaptenparkeerkaart als

1.19.1.1 tot het verkrijgen van een
gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in

bedoeld in artikel 49 van het Besluit

artikel 49 van het Besluit administratieve

administratieve bepalingen inzake het

bepalingen inzake het wegverkeer (Stb.

wegverkeer

1990, 460)

€95,00

1.19.1.1 Indien voor de behandeling van de
aanvraag een geneeskundig onderzoek

1.19.1.2 voor het verlengen van de onder 1.19.1.1
genoemde kaart

nodig is, wordt het tarief van 1.19.1

€36,00

verhoogd met

1.19.1.3 voor de administratiekosten in geval van

€93,36

1.19.1.2 voor het verlengen van de onder 1.19.1.1

een niet toegekende
gehandicaptenparkeerkaart

€37,00

genoemde kaart

€36,00

vervallen

1.19.1.3 voor de administratiekosten in geval van een
niet toegekende gehandicaptenparkeerkaart

vervallen

In Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving:
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
2.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling

2.2

nemen van een aanvraag:

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

2.2.1 om vooroverleg in verband met het verkrijgen

2.2.1

om vooroverleg in verband met het verkrijgen van

van een indicatie of een voorgenomen project

een indicatie of een voorgenomen project in het

in het kader van de Wabo vergunbaar is, dan

kader van de Wet algemene bepaling

wel een principeverzoek in het kader van de
Wet ruimtelijke ordening

omgevingsrecht vergunbaar is, dan wel een
€ 350,00

principeverzoek in het kader van de Wet
ruimtelijke ordening

2.2.2 om beoordeling van een conceptaanvraag
om een omgevingsvergunning:

25%

van de leges zoals deze bij een

advies dient te worden gevraagd bij

daadwerkelijke aanvraag om een

Monumentenhuis Brabant, wordt het tarief,

omgevingsvergunning voor het project

zoals bedoeld in onderdeel 2.1.1, verhoogd

zouden worden vastgesteld.

met
2.2.2

2.2.3 om beoordeling van een vergunningvrij
bouwproject

€ 500,00

2.2.1.1 Indien in het kader van het vooroverleg

om beoordeling van een conceptaanvraag om
een omgevingsvergunning:

€ 99,00

€320,00
25%

van de leges zoals deze bij een daadwerkelijke
aanvraag om een omgevingsvergunning voor het
project zouden worden vastgesteld.
2.2.3

om beoordeling van een vergunningvrij
bouwproject

2.2.4

€ 101,00

om overig vooroverleg van vier uur of meer,
per uur

€100,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van

2.3 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een

Bestaande tekst

Nieuwe tekst

een aanvraag om een omgevingsvergunning voor een

aanvraag om een omgevingsvergunning voor een project: de

project: de som van de verschuldigde leges voor de

som van de verschuldigde leges voor de verschillende

verschillende activiteiten of handelingen waaruit het

activiteiten of handelingen waaruit het project geheel of

project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de

gedeeltelijk bestaat en waarop de aanvraag betrekking heeft

aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges

en de verschuldigde leges voor de extra toetsen die in

voor de extra toetsen die in verband met de aanvraag

verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,

moeten worden uitgevoerd, berekend naar de tarieven

berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in

en overeenkomstig het bepaalde in dit hoofdstuk en

deze titel. In afwijking van de vorige volzin kan ook per

hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige

activiteit, handeling of andere grondslag een legesbedrag

volzin kan ook per activiteit, handeling of andere

worden gevorderd.

grondslag een legesbedrag worden gevorderd.

2.3.1.3

Verplicht advies door:

2.3.1.3

2.3.1.3.1 Adviescommissie agrarische

Verplicht advies door:

2.3.1.3.1 Adviescommissie agrarische

bouwaanvragen

bouwaanvragen

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens

2.3.1.1 bedraagt het tarief, indien krachtens

wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel

wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel

bedoelde aanvraag een advies van de

bedoelde aanvraag een advies van de

agrarische commissie nodig is en wordt

agrarische commissie nodig is en wordt

beoordeeld

beoordeeld

van de externe advieskosten.

100%

2.3.1.3.2 Monumentenhuis Brabant en daarmee gelijk

van de externe advieskosten.
2.3.1.3.2 Monumentenhuis Brabant en daarmee gelijk

te stellen deskundige adviesorganen:

te stellen deskundige adviesorganen:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien krachtens

2.3.1.1. bedraagt het tarief, indien krachtens

wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel

wettelijk voorschrift voor de in dat onderdeel

bedoelde aanvraag een advies van een

bedoelde aanvraag een advies van een

deskundige partij op het gebied van

deskundige partij op het gebied van

monumenten nodig is en wordt beoordeeld:

monumenten nodig is en wordt beoordeeld:

van de externe advieskosten.

100%

2.3.1.3.3 Adviescommissie m.e.r.

van de externe advieskosten.
Onverminderd het bepaalde in onderdeel

2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt

2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt

het tarief, indien krachtens wettelijk

het tarief, indien krachtens wettelijk

voorschrift voor de in dat onderdeel

voorschrift voor de in dat onderdeel

bedoelde aanvraag een advies van de

bedoelde aanvraag een advies van de

commissie voor de milieueffect rapportage

commissie voor de milieueffect rapportage

van de externe advieskosten.

vervallen

2.3.1.3.3 Adviescommissie m.e.r.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

(m.e.r.) nodig is en wordt afgegeven:

vervallen

100%

(m.e.r.) nodig is en wordt afgegeven:
van de externe advieskosten.

2.3.1.3.4 Adviesbureau voor Toerisme en recreatie

2.3.1.3.4 Adviesbureau voor Toerisme en recreatie

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

2.3.1.1., 2.3.3, 2.3.4. en hoofdstuk 7

2.3.1.1., 2.3.3, 2.3.4. en hoofdstuk 7

bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk

bedraagt het tarief, indien krachtens wettelijk

vervallen
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voorschrift voor de in dat onderdeel

voorschrift voor de in dat onderdeel

bedoelde aanvraag een advies van de

bedoelde aanvraag een advies van de

Adviescommissie Toerisme en Recreatie

Adviescommissie Toerisme en Recreatie

(onderdeel van de SAB) of een daarmee

(onderdeel van de SAB) of een daarmee

gelijk te stellen deskundige, nodig is en
wordt afgegeven:

gelijk te stellen deskundige, nodig is en
wordt afgegeven:

100%

van de externe advieskosten.
2.3.1.4

van de externe advieskosten.

Noodzakelijk advies door

2.3.1.4

Advisering
Indien in het kader van een aanvraag

2.3.1.4.1 Adviescommissie agrarische

advies nodig of gewenst is, worden de

bouwaanvragen:

volgende tarieven gehanteerd:

Onverminderd het bepaalde in onderdeel
2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt

2.3.1.4.1 Adviescommissie agrarische

het tarief, indien op grond van een besluit

bouwaanvragen:

van het college van burgemeester en

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

wethouders een deskundigenadvies is

2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt

gewenst, voor de in dat onderdeel bedoelde

het tarief, indien op grond van een besluit

aanvraag een advies van de

van het college van burgemeester en

adviescommissie agrarische

wethouders een deskundigenadvies is

bouwaanvragen (onderdeel van de SAB) is
en wordt beoordeeld:

100%

gewenst, voor de in dat onderdeel bedoelde
100%

aanvraag een advies van de
adviescommissie agrarische

van de externe advieskosten

bouwaanvragen (onderdeel van de SAB) is

2.3.1.4.2 Monumentenhuis Brabant en daarmee gelijk
te stellen deskundige adviesorganen:

en wordt beoordeeld:

100%

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

van de externe advieskosten en

10%

2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt

voor administratie- en doorzendkosten

het tarief, indien op grond van een besluit

2.3.1.4.2 Monumentenhuis Brabant en daarmee gelijk

van het college van burgemeester en

te stellen deskundige adviesorganen:

wethouders een deskundigenadvies op het

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

gebied van monumenten wenselijk is en

2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt

wordt beoordeeld:

100%

van de externe advieskosten

het tarief, indien op grond van een besluit
van het college van burgemeester en
wethouders een deskundigenadvies op het

2.3.1.4.3 Adviescommissie m.e.r.
Onverminderd het bepaalde in onderdeel

gebied van monumenten wenselijk is en

2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt

wordt beoordeeld:

100%

het tarief, indien op grond van een besluit

van de externe advieskosten en

10%

voor administratie- en doorzendkosten

van het bevoegde gezag als bedoeld in het
besluit m.e.r. voor de in dat onderdeel

2.3.1.4.3 Adviescommissie m.e.r.

bedoelde aanvraag een vrijwillig advies van

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

de commissie voor de milieueffect

2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt

rapportage (m.e.r.) gewenst is en wordt

het tarief, indien op grond van een besluit

afgegeven:

100%

van het bevoegde gezag als bedoeld in het

van de externe advieskosten en

10%

besluit m.e.r. voor de in dat onderdeel

voor administratie en doorzendkosten
2.3.1.4.4 Adviesbureau voor Toerisme en Recreatie

bedoelde aanvraag een vrijwillig advies van
de commissie voor de milieueffect
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Onverminderd het bepaalde in onderdeel

rapportage (m.e.r.) gewenst is en wordt

2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt

afgegeven:

100%

het tarief, indien op grond van een besluit

van de externe advieskosten en

10%

van het college van burgemeester en

voor administratie en doorzendkosten

wethouders voor de in dat onderdeel

2.3.1.4.4 Adviesbureau voor Toerisme en Recreatie

bedoelde aanvraag een advies van de

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

adviescommissie Toerisme en Recreatie

2.3.1.1, 2.3.3, 2.3.4 en hoofdstuk 7 bedraagt

(onderdeel van de SAB), of een daarmee

het tarief, indien op grond van een besluit

gelijk te stellen deskundige, gewenst is en

100%

van het college van burgemeester en

wordt beoordeeld:

10%

wethouders voor de in dat onderdeel

van de externe advieskosten en

bedoelde aanvraag een advies van de

voor administratie en doorzendkosten

adviescommissie Toerisme en Recreatie
(onderdeel van de SAB), of een daarmee
gelijk te stellen deskundige, gewenst is en
wordt beoordeeld:

2.3.1.5 Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.5

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

van de externe advieskosten en

100%

voor administratie en doorzendkosten

10%

Achteraf ingediende aanvraag

2.3.1.5.1 Onverminderd het bepaalde in onderdeel

2.3.1.1, 2.3.3., 2.3.4. en hoofdstuk 7 bedraagt

2.3.1.1, 2.3.3., 2.3.4. en hoofdstuk 7

het tarief, indien de in die onderdelen

bedraagt het tarief, indien de in die

bedoelde aanvraag wordt ingediend na

onderdelen bedoelde aanvraag wordt

aanvang of gereedkomen van de bouw- of

ingediend na aanvang of gereedkomen van

gebruiksactiviteit:

200%

van de op grond van dat onderdeel

de bouw- of gebruiksactiviteit:

verschuldigde leges.

verschuldigde leges.

Onverminderd het bepaalde in onderdeel

2.3.1.5.2 Onverminderd het bepaalde in onderdeel

2.3.1.1, 2.3.3., 2.3.4. en hoofdstuk 7 bedraagt

2.3.1.1, 2.3.3., 2.3.4. en hoofdstuk 7

het tarief, indien met de bouw- of

bedraagt het tarief, indien met de bouw- of

gebruiksactiviteit is begonnen voordat

gebruiksactiviteit is begonnen voordat

vergunning is verleend, maar nadat de

vergunning is verleend, maar nadat de

aanvraag is ingediend:

110%

van de op grond van dat onderdeel

200%

aanvraag is ingediend:

van de op grond van dat onderdeel

van de op grond van dat onderdeel

verschuldigde leges.

verschuldigde leges.

110%

2.3.1.6 Herhaalde hersteltermijn
Indien vaker dan eenmaal een hersteltermijn
dient te worden verstuurd om dezelfde
gegevens op te vragen, bedraagt het tarief,
onverminderd het bepaalde in onderdeel
2.3.1.1

€ 400,00

