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ONDERWERP
Legesverordening 2022 Vlissingen

Geachte raad,

De volgende overige wijzigingen zijn opgenomen in de legesverordening 2022 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 2022.

Het aanpassen van de legesverordening is noodzakelijk, omdat:

1. Er nieuwe maximumtarieven gelden.
2. Er wijzigingen hebben plaatsgevonden op basis van de modelverordening van de VNG.
3. De tarieven zijn geïndexeerd. 
4. De vakafdelingen wijzigingen hebben aangebracht.
5. De tarieven zijn aangepast op basis van kostendekkendheid leges onderzoek door ANG.

De gemeente Vlissingen heeft bureau ANG gevraagd te ondersteunen bij het inzichtelijk maken van 
de kostendekkendheid van de legesproducten zoals opgenomen in de tarieventabel. Het doel hiervan 
is om te voldoen aan de wettelijke vereisten en te komen tot een gedegen tarievenvoorstel 
aangaande het belastingjaar 2022. Voor deze actualisatie hebben de vakafdelingen input geleverd 
omdat zij of de desbetreffende medewerker het beste inzicht heeft in het geheel. 

De kostendekkendheid voor de algehele legesverordening en de daarbij behorende tarieventabel 
2022 voor het belastingjaar 2022 komt uit op 99,6%.

Wijzigingen 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 
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wettelijke tarief wordt gerekend. Dit om te voorkomen dat tussentijdse aanpassingen in de 
verordening moeten plaatsvinden als wettelijke aanpassingen in de tarieven worden doorgevoerd. Op 
dit moment zijn onderstaande tarieven bekend:

Leges reisdocumenten/rijbewijzen 2021 2022

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

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

€ 74,75
€ 56,55
€ 67,55
€ 36,45
€ 43,80

Burgerlijke stand
- Het artikel 1.1.5 en 1.1.6 (inzake meertalig modelformulier) is op basis van jurisprudentie 

komen te vervallen.
- Het tarief van artikel 1.4.6.6 (aanvraag gegevens uit de basis registratie personen) is een 

wettelijk vastgesteld tarief van € 7,50. Het tarief is daardoor verlaagd ten opzichte van 2021.
- De tarieven voor het leggen, in stand houden, onderhouden, verleggen of verwijderen van 

kabels en leidingen als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van de Algemene Verordening 
Ondergrondse infrastructuren AVOI wordt Zeeuws breed verhoogd naar: € 385 en € 1,25 per 
strekkende meter bodemsleuf.

Kansspelen
De wettelijke tarieven voor 2022 zijn nog niet bekend. In de verordening is aangegeven, dat we 
aansluiten bij het landelijke vastgestelde tarief. 

Wijzigingen titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /omgevingsvergunning

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /omgevingsvergunning
- De tarieven voor de omgevingsvergunning worden niet geïndexeerd. De reden hiervoor is, dat 

de bouwsommen jaarlijks toenemen, indien we het tarief ook indexeren is er sprake van een 
dubbele verhoging.
Tevens is de verwachting dat vanaf 1 juli 2022 de nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd. De 
legesverordening zal op dit gebied dan uitvoerig worden gewijzigd. 

- Het tarief voor advies van de adviescommissie Zeeland, wordt jaarlijks Zeeuws breed 
bepaald. Het tarief voor 2022 is nog niet bekend. Het tarief voor 2021 blijft dan ook 
gehandhaafd.

Wijzigingen titel III Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn

In hoofdstuk 1 horeca is artikel 3.1.1.6 toegevoegd Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen 
van een ontheffing als bedoeld in artikel 25e van de Alcoholwet. Het tarief bedraagt € 227,90. Dit is 
gelijk aan het tarief voor een aanvraag.

Het artikel 3.2.4 tot en met 3.2.5 komt te vervallen. Dit betreft een tarief voor het verhuren van 
dranghekken. Dit valt onder de wet markt en overheid en mag niet via de leges worden geregeld. 

Hoofstuk 4 huisvestingsweg is aangepast op basis van wijzigingen in het VNG model. De tarieven 
voor artikel 21,22 en 23 van de huisvestingswet zijn aan de legestabel toegevoegd. De tarieven 
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hiervoor zijn gelijk aan de reeds gehanteerde tarieven van artikel 3.4 en 3.4.1.Tevens is in artikel 
3.4.7. toegevoegd voor het verkrijgen van een revisievergunning voor het omzetten van zelfstandige 
woonruimte.

Hoofdstuk 
4 Huisvestingswet 2014
3.4. Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een splitsingsvergunning als 

bedoeld in artikel 33 van de Huisvestingswet 2014 € 1.030,20 
3.4.1. Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning tot gehele of 

gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning 
als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet 
2014 € 515,10 

3.4.2 Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning voor het 
samenvoegen van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in artikel 
21, aanhef en onder b, van de Huisvestingswet 2014 € 1.030,20 

3.4.3. Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van 
zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in artikel 
21, aanhef en onder c, van de Huisvestingswet 2014 € 1.030,20 

3.4.4 Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning voor het 
verbouwen van woonruimte tot twee of meer woonruimten als bedoeld in 
artikel 21, aanhef en onder d, van de Huisvestingswet 2014 € 515,10 

3.4.5. Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een splitsingsvergunning als 
bedoeld in artikel 22, van de Huisvestingswet 2014 € 515,10 

3.4.6. Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een vergunning of ontheffing om 
woonruimte voor toeristische verhuur in gebruik te geven als bedoeld in 
artikel 23c, eerste en tweede lid, van de Huisvestingswet 2014 € 515,10 

3.4.7 3.4.2.1 Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een revisievergunning tot 
omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte als 
bedoeld in artikel 21, eerste lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet 2014 € 772,65 

Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben,

Hoogachtend,

burgemeester en wethouders van Vlissingen,
de plv. secretaris, de burgemeester,

R.G. Hendrikse   drs. A.R.B. van den Tillaar




