
Besluit van de raad van de 
gemeente Den Helder, houdende 
wijziging van de regels over de 
heffing en invordering van leges 
De raad van de gemeente Den Helder;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 augustus 2021;

gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h en 229, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, van de Gemeentewet, artikel 2, tweede lid, en artikel 7 van de Paspoortwet, artikel 
104 b van het Reglement Rijbewijzen;

Kennisgenomen hebbende van het advies van de commissie Bestuur en Middelen van 23 augustus 
2021;

besluit:

 

Artikel I

De Verordening op de heffing en invordering van leges 2021 (Legesverordening 2021), zoals deze 
bij raadsbesluit van 4 november 2020 is vastgesteld, wordt gewijzigd als volgt:

 

A. In artikel 2 vervalt de aanduiding ‘1’ als aanduiding voor het eerste lid en vervalt het tweede 
lid.

B. In artikel 9, onder b, vervalt onderdeel 1 en worden de onderdelen 2 tot en met 5 vernummerd 
tot 1 tot en met 4.

C. Hoofdstuk 1 van titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2021 wordt 
gewijzigd als volgt:

1. De onderdelen 1.3, 1.4 en 1.6 van de tarieventabel komen te luiden:



 

 

1.3

 

 

Het tarief bedraagt voor het door de gemeente beschikbaar stellen van een 
getuige voor de huwelijksvoltrekking of de registratie van een partnerschap, 
per getuige:

 

 

 € 
45,20

 

1.4

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om bij 
besluit een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand aan te wijzen 
voor één dag als beëdiging bij de rechtbank al heeft plaats gevonden:

 

 € 
64,80

 

 

1.6

 

 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een gereserveerde datum voor de huwelijksvoltrekking, registratie van het 
partnerschap of omzetting van het geregistreerd partnerschap in een 
huwelijk te annuleren of te wijzigen binnen een periode van [veertien] dagen 
voorafgaand aan die gereserveerde datum:

 

 

 € 
64,80

 

 

2. Het onderdeel 1.7 vervalt.

D. Hoofdstuk 2 van titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2021 komt te 
luiden:

2.1 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve van 
een aanvraag:

2.1.1 van een nationaal paspoort  

2.1.2

 

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

2.1.3

 

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

€ 56,55

2.1.4

 

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende dan 
een nationaal 

 

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



 

2.1.6 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 
jaar nog niet heeft bereikt 

 € 56,55

  

2.2 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van de 
Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt behandeld 
(faciliteitenpaspoort):

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

2.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 
jaar nog niet heeft bereikt

€ 56,55

2.3 van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 
vreemdelingen

€ 56,55

2.4 van een Nederlandse identiteitskaart:

2.4.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder is € 67,55

2.4.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 
jaar nog niet heeft bereikt

€ 36,45

2.4.3 van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met 
een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon

€ 36,45

2.5 voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 2.1.2 tot en met 
2.4.3 genoemd document, zijnde een toeslag op de in die onderdelen 
genoemde bedragen:

€ 50,90

2.6 voor het bezorgen van een in de onderdelen 2.1.2 tot en met 2.5 genoemd 
document, zijnde een toeslag op de in de onderdelen 2.1.2 tot en met 2.5 
genoemde bedragen:

€ 16,05

 

E. Het onderdeel 3.1 van hoofdstuk 3 van titel 1 van de tarieventabel behorende bij de 
Legesverordening 2021 komt te luiden:

3.1

 

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

€ 41.00

 

F. Hoofdstuk 4 van titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2021 wordt 
gewijzigd als volgt:

 



1. De titel van hoofdstuk 4 komt te luiden:

Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen, basisregistratie 
gebouwen en adressen schriftelijk of met behulp van alternatieve media

 

2. De onderdelen 4.1 en 4.3 komen te luiden:

4.1

 

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de onderdelen 
4.3 en 4.4 wordt onder één verstrekking verstaan verstrekking van één of 

meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de basisregistratie 

personen moet worden geraadpleegd

4.3

 

Voor de toepassing van onderdeel 4.2.1. en 4.4 wordt onder één 
verstrekking verstaan verstrekking van één of meer gegevens omtrent één 
persoon die niet zijn opgenomen in de basisregistratie personen:

G. Na onderdeel 2.2.1.5. van hoofdstuk 2 van titel 2 van de tarieventabel behorende bij de 
Legesverordening 2021 worden de onderdelen 2.2.1.6, 2.3 en 2.3.1 toegevoegd en deze komen 
te luiden:

2.2.1.6 Indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwplan waarvoor ambtelijke 
toetsing aan de welstandscriteria als bedoeld in artikel 12a van de 
Woningwet plaats vindt, wordt het overeenkomstig de onderdelen 

2.2.1 t/m 2.2.1.2 berekende bedrag verhoogd met 0,2% van de bouwkosten 
met:

een minimumtarief van: € 40,00

en met een maximumtarief van: € 
2.250,00

2.3. Aanlegactiviteiten

2.3.1 Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op een 
aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1. eerste lid, onder b van de Wabo, 
bedraagt het tarief:

€ 133,55

H. Hoofdstuk 1 van titel 3 van de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2021 wordt 
gewijzigd als volgt:

1. Het onderdeel 1.5 komt te luiden:



1.5 Ter zake van het afgeven van elk afschrift van een in deze paragraaf 
genoemde beschikking de helft van het voor de oorspronkelijke beschikking 
verschuldigde bedrag met een maximum van 

€ 12,85

2. In de onderdelen 1.1, 1.2, 1.3.1, 1.4.1 en 1.4.3 worden de woorden “Drank- en Horecawet”

    telkens vervangen door het woord “Alcoholwet”

I. In de hoofdstukken 1, 2 en 9 van titel 4 van de tarieventabel behorende bij de 
Legesverordening 2021 worden de woorden  “teamcoach Stadsbeheer”, “afdelingsmanager 
Stadsbeheer” en “teamcoach” telkens vervangen door het woord “teammanager Wijkbeheer”.

 

Artikel II

Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking, welke dag 
tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepalingen die in gevolge 
deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten die zich voor die 
datum hebben voorgedaan.

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 6 september 2021.

 

 Voorzitter,

 J.A.. (Jan) de Boer MSc

 Griffier,

mr. drs. M. (Menno) Huisman


