
Memo 

Aan: de gemeenteraad 

Cc:  

Van: college van burgemeester en wethouders 

Datum: 8 december 2020 

Kenmerk: zaak 166956 

Onderwerp: aanpassing tarieventabel leges 2021 

 
Via deze memo willen wij u informeren over het volgende: 
 
Op 10 november 2020 heeft u de Legesverordening 2021 en de daarbij behorende tarieventabel 
vastgesteld. Nadien is met betrekking tot de burgerlijke stand, reisdocumenten en rijbewijzen bericht 
ontvangen dat de (maximum) tarieven voor 2021 zijn gewijzigd. In de tarieventabel behorende bij de 
Legesverordening 2021 wordt, in verband met de kostendekkendheid, uitgegaan van de maximale 
tarieven. Wij hebben daarom op 8 december 2020 op grond van artikel 10 van de Legesverordening 
2021 de volgende tarieven in de tarieventabel aangepast: 
 

Titel 1 Algemene dienstverlening 
 

   

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
 

1.1.5 Het tarief bedraagt voor    

1.1.5.1 elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand 14,00 

1.1.5.2 elk uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk, van registratie van een partnerschap, van omzetting van 
een huwelijk in een 

14,00 

  registratie van een partnerschap*, van omzetting van een registratie van een partnerschap in een huwelijk of van 
overlijden 

  

1.1.5.3 elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek (een 
Nederlander wenst 

24,60 

  buiten Nederland een huwelijk aan te gaan)   

1.1.5.4 een attestatie de vita als bedoeld in artikel 19k van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 14,00 

1.1.5.5 elk meertalig uittreksel uit een akte van de burgerlijke stand 14,00 

1.1.5.6.1 een meertalig modelformulier van een onder 1.1.5.1, 1.1.5.2, 1.1.5.4 en 1.1.5.5 genoemd stuk 14,00 

1.1.5.6.2 een meertalig modelformulier van een onder 1.1.5.3 genoemd stuk 18,90 
   

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 
 

1.2.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een nationaal 
paspoort, faciliteitenpaspoort en een zakenpaspoort 

  

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 56,55 

1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 74,75 

1.2.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument 
voor vluchtelingen en vreemdelingen 

56,55 

1.2.3 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse 
identiteitskaart als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet 

  

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt 32,90 

1.2.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is 64,00 

1.2.4 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.3 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een 
bedrag van 

50,90 

   

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 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een formulier 
voor een eigen verklaring betreffende de lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het besturen van 
motorvoertuigen, waarvoor een rijbewijs is vereist 

1,00 

 
Burgemeester en wethouders, 
 
 
M.J.F. Verstappen     O.E.T. van Dijk 
secretaris       burgemeester 


