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Raadsvergadering d.d.  : 17 december 2018 

 
Besluit nummer   : RB18.0119 
 
Onderwerp   : Vaststelling eerste wijziging legesverordening 2019 

 
 
De raad van de gemeente Den Helder; 
 
gelezen het raadsvoorstel nummer RVO18.0136 van het college van burgemeester en wethouders van Den 
Helder van 20 november 2018; 
 
gelet op de Wegenverkeerswet 1994; 
 
kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Stadsontwikkeling en -beheer op 10 
december 2018; 
 
besluit: 

 
de verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2019 vast te stellen: 
 
Artikel I 

 
Hoofdstuk 13 Verkeer en vervoer 

13.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het verbod aangeduid 
met bord model C 1 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990, per jaar € 11,15 

13.2 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verlenen van een ontheffing van het verbod aangeduid 
met bord model E10 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 (blauwe zone), per jaar € 41,00 

13.3 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot wijziging van een ontheffing van het verbod aangeduid met 
bord model E10 van Bijlage I van het Reglement verkeersregels en 
verkeerstekens 1990 (blauwe zone) € 11,00 

13.4 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het verstrekken van inlichtingen in het bijzonder in het belang 
van de aanvrager omtrent aanrijdingen en andere ongevallen, vermiste 
motorrijtuigen en rijwielen, alsmede ten aanzien van gepleegde 
vernielingen van ruiten en dergelijke € 7,80 

13.5 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 
aanvraag voor begeleiding van een transport door de politie, zowel ter 
beveiliging van waardevolle zendingen als voor de veiligheid van het 
verkeer, per manuur of gedeelte daarvan € 36,70 

13.6 Het tarief bedraagt ter zake van het na aanzegging niet afhalen van een 
door de politie in bewaring genomen voertuig aan staangeld per half 
etmaal of gedeelte daarvan € 7,80 

13.7 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 
aanvraag:  

13.7.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het 
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover 
noodzakelijk voor en direct samenhangend met de uitvoering van 
bijzondere transporten € 45,25 

13.7.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
ontheffing van inrijverboden voor strandslagen of het verstrekken van een 
vergunning voor het gebruik maken van een weg in afwijking van het 
verkeersbesluit:  
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Éénmalig € 15,65 
Anders (maximaal 5 jaar) € 62,60 
Voor ontheffingen van inrijverboden ten behoeve van hulpdiensten zijn 
geen leges verschuldigd  

 Verlenging van een tijdelijke vergunning of ontheffing € 62,60 
13.7.3 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het 

Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb.459) anders dan 
bedoeld in onderdeel 13.5.1 en 13.5.2 € 24,95 

13.7.4 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het 
Voertuigreglement (Stb. 1994, 450) € 45,25 

13.7.5 tot het verkrijgen van een invalidenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (Stb.           
1990, 460) € 28,85 

13.7.6 Het tarief bedraagt: 
voor het in behandeling nemen en uitvoeren van een nieuwe aanvraag tot 
een gehandicaptenparkeerplaats € 489,00  

13.7.7 voor het in behandeling nemen en uitvoeren van een verhuizing van een 
gehandicaptenparkeerplaats € 371,00 

13.7.8 voor het in behandeling nemen en uitvoeren van een wijziging kenteken  
 van een gehandicaptenparkeerplaats € 140,00 
   
Artikel II 

De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten 
die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan. 
 
Artikel III 

1.        Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.  
2.        Deze verordening kan worden aangehaald als de “Verordening tot eerste wijziging van de  
           Legesverordening 2019”. 
 
 
Aldus besloten in de raadsvergadering  
van 17 december 2018. 
 
 
voorzitter 
H.M. Krul 

 
  

 
griffier 
mr. drs. M. Huisman  

  


