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Legesverordening 2023  
 
 
Geachte raad, 
 
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 
2023. 
 
Uitgangspunt voor alle belastingen en heffingen is dat de indexatie van 3,9% wordt 
toegepast. Zo ook voor de Legesverordening met uitzondering van de maximumtarieven, 
wijzigingen op basis van de modelverordening VNG en wijzigingen vanuit de vakafdeling.   
 
 
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. 

 
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 berekend. Dit om 
te voorkomen dat tussentijdse aanpassingen in de verordening moeten plaatsvinden 
als wettelijke aanpassingen in de tarieven worden doorgevoerd 

 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: € 403 en € 1,30 per strekkende meter bodemsleuf. 



Blad 2 behorend bij 2220520 / 2220611 
 

 Kansspelen De wettelijke tarieven voor 2023 zijn nog niet bekend. In de verordening 
hanteren we de tarieven zoals die laatst bekend zijn 

 
Titel II Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving /omgevingsvergunning 

  
De verwachting is dat vanaf 1 juli 2023 de nieuwe omgevingswet wordt ingevoerd. De 
legesverordening zal op dit gebied dan uitvoerig worden gewijzigd. Hier komen we in de loop 
van 2023 op terug. Overige wijzigingen zijn: 
  

 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. 

 Het tarief voor advies van de adviescommissie Zeeland, wordt jaarlijks Zeeuws 
breed bepaald. Het tarief voor 2023 wordt verhoogd naar € 875 en € 65 per 
bedrijfsbezoek. 

  
Titel III Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
  

 Alle tarieven zijn geïndexeerd met 3,9%. 
 
Wij gaan er vanuit u hiermee voldoende geïnformeerd te hebben, 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
burgemeester en wethouders van Vlissingen, 
de secretaris,              de burgemeester, 
 
 

 
 
drs. R.D.A. Wiskerke   drs. A.R.B. van den Tillaar 
 




