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Legesverordening 2021
Geachte heer/mevrouw,
De volgende overige wijzigingen zijn opgenomen in de legesverordening 2021 en hier
toegelicht;
Inleiding:
De bevoegdheid tot het vaststellen van de legesverordening is door de gemeenteraad gemandateerd
aan het college. De reden hiervoor is om snel te kunnen handelen op het moment dat er nieuwe
rijksregelingen van toepassing worden. De gehele bestuurlijke procedure hoeft dan niet doorlopen
worden waardoor het college in staat is sneller te handelen.
In deze raadsbrief informeren wij u over de wijzigingen in de legesverordening 2021.
Het aanpassen van de legesverordening is noodzakelijk, omdat:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Er nieuwe maximumtarieven gelden.
Er wijzigingen zijn op basis van de modelverordening van de VNG.
De tarieven zijn geïndexeerd.
Het tarief voor een advies van de adviescommissie Zeeland is aangepast.
De leges omgevingsvergunning met bouwactiviteit worden gemaximaliseerd tot € 275.000
Het tarief voor leges omgevingsvergunning met bouwactiviteit boven een bouwsom van €
500.000 wordt verlaagd van € 7,55 naar € 6,75 per € 500.
7. De vakafdelingen wijzigingen hebben aangebracht.

Titel 1: Algemene dienstverlening
Leges Publiekszaken
De maximale tarieven van paspoorten, ID kaarten en rijbewijzen worden wettelijk vastgesteld.
De tarieven voor een paspoort, ID kaart en rijbewijzen worden jaarlijks verhoogd. In de tarieventabel
zijn voor reisdocumenten en rijbewijzen artikelen opgenomen, die aangeven dat het maximale
wettelijke tarief wordt gerekend. Dit om te voorkomen dat tussentijdse aanpassingen in de
verordening moeten plaatsvinden als wettelijke aanpassingen in de tarieven worden doorgevoerd.
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Leges reisdocumenten/rijbewijzen

2020

2021

Paspoort voor personen van 18 jaar of ouder
Paspoort voor personen onder de 18 jaar
ID kaart voor personen van 18 jaar of ouder
ID kaart voor personen onder de 18 jaar
Rijbewijzen

€ 73,20
€ 55,35
€ 58,30
€ 30,70
€ 40,65

€ 74,75
€ 56,55
€ 64,00
€ 32,90
€ 41,00

Burgerlijke stand
- Het artikel 1.4.2.2 het verstrekken van gegevens door middel van een selectie op basis van
het aantal inwoners is komen te vervallen. Dit mag niet meer worden gedaan in verband met
de AVG.
- In het artikel 1.4.6.1 het bewijs van Nederlanderschap, wordt geen onderscheid meer
gemaakt voor groepen. Dit mag niet meer worden gedaan in verband met de AVG.
- Voor artikel 1.4.6.7 geldt een landelijke vaststelling, hiervoor worden geen tarieven meer
genoemd in de legesverordening.
- Artikel 1.9.5 het verkrijgen van een uittreksel uit het samenlevingsregister komt te vervallen.
Dit mag niet meer worden gedaan in verband met de AVG.
Kansspelen
De wettelijke tarieven voor 2021 zijn nog niet bekend. In de verordening is aangegeven dat we
aansluiten bij het landelijke vastgestelde tarief.
Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /omgevingsvergunning
-

De tarieven voor de omgevingsvergunning worden niet gewijzigd.
Een uitzondering hierop is het tarief voor bouwsommen boven de € 500.000. Het aantal
projecten die naar verwachting in 2021 worden vergund zijn qua aantal en omvang groter dan
normaal. Deze projecten zijn door adviesbureau ANG geïnventariseerd en in de algehele
calculatie naar de kostendekkendheid opgenomen. De uitkomst van ANG voor deze
cijfermatige exercitie is dat de kostendekkendheid van de totale legesverordening zou
uitkomen boven de 100%. Om juridische en financiële risico’s te vermijden is gekeken naar
een oplossing hiervoor.
De voorgestelde oplossing is tweeledig. Enerzijds is gekozen om te opteren voor een
voorziening. De baten van 2021 worden uitgesmeerd over een aantal belastingjaren (tot en
met 2024). Anderzijds is gekozen om het tarief voor de hoogste bouwcategorie (bouwsom
boven de € 500.000) voor omgevingsvergunning met bouwactiviteit te verlagen. Het tarief per
€ 500 wordt verlaagd van € 7,55 naar € 6,75. Ook dit is nog niet helemaal afdoende om niet
boven de kostendekkendheid van 100% uit te komen. Daarom stellen we ook een
legesplafond in van € 275.000, wat neerkomt op een bouwsom van € 20.300.000
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De tarieven worden dan als volgt:
Bouwactiviteiten
2.3.1.
2.3.1.1.
Indien een aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van de
Wabo bedraagt het tarief:
2.3.1.1.1.

2.3.1.1.2.

indien de bouwkosten niet meer dan € 5.000,- bedragen:
vermeerderd met € 18,00 per € 500,- of gedeelte daarvan
met een minimaal bedrag van:
indien de bouwkosten meer dan € 5.000,- bedragen en minder dan €
500.000,vermeerderd met € 9,20 per € 500,- of gedeelte daarvan

2.3.1.1.3.

-

-

indien de bouwkosten € 500.000,- of meer bedragen
vermeerderd met € 6,75 per € 500,- of gedeelte daarvan tot een maximum
van € 275.000,--

€

30,00

€

137,00

€

118,00

€

2.568,00

Het tarief voor advies van de adviescommissie Zeeland, wordt jaarlijks Zeeuws breed
bepaald. In het bestemmingsplan Buitengebied is bij een aantal afwijkingsbevoegdheden
opgenomen dat B&W advies moeten vragen bij de agrarisch deskundige voordat er een
vergunning verleend kan worden. In de regel is dat de Agrarische Adviescommissie Zeeland
(AAZ).Het tarief voor 2021 is vastgesteld op € 825,00.
Daarnaast is het artikel 2.3.1.3.2. toegevoegd voor een bedrijfsbezoek van de
Adviescommissie zeeland ad € 65 exclusief BTW
Artikel 2.3.1.1.4 komt te vervallen, dit artikel is niet meer van toepassing.

Titel III
Horeca
De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning
zijn in 2020 reeds aangepast. Door de coronacrisis en het verstrekken van tijdelijke vergunningen
voor terrassen, wordt de verordening hierop aangepast.
3.1.1.4.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 2:24 van de APV
in combinatie met een vergunning op grond van artikel 2:25 van de APV
(exploitatievergunning en terras)
3.1.1.4.2 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een tijdelijke vergunning op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet en/of artikel 2:24 en/of artikel 2:25 van de APV
(DHW, exploitatievergunning en terras). Een dergelijke tijdelijke
vergunning is slechts mogelijk op grond van bijzondere/incidentele
omstandigheid zoals COVID-19. Daarbij is dit slechts mogelijk voor
maximaal 1 seizoen (lopend van 1 maart tot 1 november). Dit tarief is per
onderdeel van de vergunningen en kan maximaal drie keer zijn.

€

125,00

€

60,00

Op basis van de visie op de huisvesting van (inter)nationale werknemers, is voor het exploiteren van
een complex voor (intern)nationale werknemers op grond van de APV een exploitatievergunning
nodig.
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een exploitatievergunning mogen wij leges
rekenen. Om dit goed te doen moet er een tarief vastgesteld worden in de Legesverordening.
Gekeken is wat er nodig is om een dergelijke aanvraag te behandelen. Daarbij komen we uit op
nagenoeg dezelfde werkzaamheden als wanneer we een vergunning traject doorlopen zoals vermeldt
in artikel 3.1.1.4 van de Legesverordening. Zodoende wordt geadviseerd om bij dit tarief aan te
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sluiten (incl. indexering). Daarnaast kan er ook een wijziging zijn van de beheerder, na verlening van
de exploitatievergunning. Ook hierbij wordt geadviseerd om aan te sluiten bij een bestaand tarief,
namelijk artikel 3.1.4.6 van de Legesverordening. Het volgende artikel is daarom toegevoegd in de
legesverordening.
Hoofdstuk
ingelast als
hoofdstuk 7
7.1
7.2

Exploitatie Huisvesting (inter)nationale werknemers
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van
artikel 2:41a van de APV (exploitatievergunning HIW)
Het aanpassen van een exploitatievergunning ingevolge artikel
2:41a van de APV door wijzigingen van een beheerder per
persoon, waarbij maximaal 3 maal dit tarief is verschuldigd.

Wij er vanuit gaan u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de secretaris,
de burgemeester,

mr. drs. ing. M. van Vliet
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drs. A.R.B. van den Tillaar

€ 304,50
€ 50,75

