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Samenvatting 
Wij stellen de raad voor om de wijziging van titel 1 van de tarieventabel van de Legesverordening 2023 vast te stellen. 
Deze wijziging houdt in dat de tarieven voor huwelijken op zon- en feestdagen en het aanwijzen en beëdigen van een 
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand (hierna: BABS) van buiten de gemeente weer opgenomen worden in de 
tarieventabel. 
 
   
 
Gevraagd besluit 
1. De eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 conform bijgevoegd raadsbesluit 
vast te stellen.  
 
  
 
   
 
Inleiding 
Op 21 december 2022 is het raadsvoorstel D/22/073618 tot vaststelling van de belastingenverordeningen 2023, 
waaronder de Legesverordening 2023, door uw raad vastgesteld. Echter de tarieven voor het trouwen op zondag of een 
daarmee gelijk gestelde feestdag en de tarieven voor het aanwijzing van een BABS van buiten de gemeente zijn per 
abuis niet in de tarieventabel van de Legesverordening 2023 opgenomen. Deze tarieven behoren wel in de tarieventabel 
opgenomen te zijn, daarom wordt het voorstel voorgelegd om deze tarieven alsnog in de tarieventabel van de 
Legesverordening 2023 op te nemen.  
 
 
  
 
   
 
Participatieproces 
n.v.t. 
 
   
 
Wat willen we bereiken 
Dat alle tarieven weer opgenomen zijn in de tarieventabel van de Legesverordening 2023.  
 



   
 
Wat gaan we daarvoor doen 
De Legesverordening 2023 gewijzigd vaststellen, zodat alle tarieven weer opgenomen zijn. 
 
   
 
Argumenten 
1.1. Door het ontbreken van de leges voor het trouwen op zondag of een feestdag kunnen de geplande huwelijken niet 
doorgaan.  
Omdat de leges per abuis niet zijn opgenomen in de tarieventabel, is het momenteel niet mogelijk om een huwelijk op een 
zondag of op een feestdag te sluiten. De geplande huwelijken voor 2023 op een zon-of feestdag kunnen daarom geen 
doorgang vinden. De leges voor het trouwen op zondag of een daarmee gelijk gestelde feestdag is de aflopen jaren altijd 
in de legesverordeningen opgenomen. 
 
1.2. Door het ontbreken van de leges kunnen geen BABS-en van buiten de gemeente aangewezen en beëdigd worden.  
Op grond van artikel 3, vierde lid, sub c van het Reglement burgerlijke stand gemeente Woerden 2018 is het mogelijk om 
een persoon te aan te wijzen die eenmalig een huwelijk voltrekt. Dit betekent dat het tarief hiervoor opgenomen moet zijn 
in de legesverordening.  
 
   
 
Kanttekeningen, risico's en alternatieven 
n.v.t. 
 
   
 
Financiële gevolgen van het voorgestelde besluit 
n.v.t. 
 
   
 
Communicatie 
De gewijzigde verordening wordt in het Gemeenteblad op www.overheid.nl (lokale wet- en regelgeving) bekendgemaakt.  
 
   
 
Vervolgproces 
Na de vaststelling van de gewijzigde verordening kunnen de huwelijken op zondag en op feestdagen weer voltrokken 
worden en kunnen BABS-en van buiten de gemeente weer aangewezen en beëdigd worden. 
 
   
 
Bevoegdheid raad 
Artikel 156, eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de 
Gemeentewet.  
 
   
 
Bijlagen 
- Raadsbesluit wijziging Legesverordening 2023 - D/23/086730 
  



RAADSBESLUIT 
D/23/086730 
Z/23/055276 

  

  
Onderwerp: Wijziging van de Legesverordening 2023 

  
 
 
De raad van de gemeente Woerden; 
 
 
gelezen het voorstel d.d. 24 januari 2023 van: 

- burgemeester en wethouders 

 
gelet op het bepaalde in de Gemeentewet; 

Artikel 156, eerste lid en tweede lid, aanhef en onderdeel h en artikel 229, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b. 
 

b e s l u i t: 
 
De Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2023 
vast te stellen: 
 
Artikel I Wijziging tarieventabel 
Hoofdstuk 1 van titel 1 van de tarieventabel behorende bij de Verordening op de heffing en 
invordering van leges 2023 zodanig te wijzigen dat deze komt te luiden: 
 
Titel 1 Algemene dienstverlening 

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand  
 

      

1.1.1 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een 
partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in:  
in het gemeentehuis van Woerden, de Schulenburgh in Kamerik, de Milandhof in 
Zegveld, het stadsmuseum in Woerden, Plein 7 in Woerden en restaurant 
Kloosterhoeve in Harmelen, op: 

  

1.1.1.1 maandag tot en met donderdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 414,00 
1.1.1.2 vrijdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 552,00 
1.1.1.3 zaterdag tussen 10.30 en 15.30 uur € 769,00 
1.1.1.4 buiten de onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.3 genoemde uren, maar op dezelfde dag € 897,00 
1.1.1.5 Zondag of een daarmee gelijke gestelde feestdag € 1.029,00 

 
1.1.2 

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een 
partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk in 
de trouwzaal van het gemeentehuis door een ambtenaar van de burgerlijke stand 
zonder persoonlijke toespraak op dinsdagochtend om 9.30 uur 

€ 201,00 

1.1.3 

Voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap of het 
omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, in een bijzonder huis 
op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek,  worden de tarieven 
genoemd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 verhoogd met:  

 
 
 
€ 260,00 

1.1.3.1 Indien de ceremonie van de huwelijksvoltrekking, registratie van een partnerschap 
of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk elders binnen 

 
 



de gemeente Woerden plaatsvindt dan op een locatie genoemd in artikel 1.1.1 
gelden de tarieven genoemd onder 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 met een verhoging 
van 

 
€ 260,00 

1.1.4 

Indien ten behoeve van een te sluiten huwelijk of geregistreerd partnerschap of het 
omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk een Buitengewoon 
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand van buiten de gemeente moet worden 
aangewezen, wordt het ingevolge artikel 1.1.1.1 tot en met 1.1.1.4 geheven 
legesbedrag verhoogd met 

 
 
 
€ 143,00 

1.1.4.1 

Indien ten behoeve van een te sluiten huwelijk of geregistreerd partnerschap een 
Buitengewoon Ambtenaar Burgerlijke Stand van buiten de gemeente moet worden 
aangewezen en beëdigd wordt het ingevolge artikel 1.1.1.1 tot en met 1.1.2.5 
geheven legesbedrag verhoogd met 

€ 382,00 

1.1.5 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje of 
partnerschapsboekje € 25,00 

1.1.6 Het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar stellen van getuigen, 
per getuige 

 
€ 44,00  

1.1.7 

Indien een in de gemeente te sluiten huwelijk/geregistreerd partnerschap wordt 
geannuleerd nadat melding van voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap 
in de gemeente heeft plaatsgevonden, worden administratiekosten in rekening 
gebracht ter hoogte van: 

 
 
 
€ 103,00 

 

Artikel II  Inwerkingtreding 
1. Deze wijziging treedt in werking op de dag na de dag van bekendmaking.  

 
 

 Aldus besloten door de raad van de gemeente Woerden in zijn 
 openbare vergadering, gehouden op   

 
 

De griffier, 
 
 
 
 

drs. M.J.W. Tobeas 
 

 

De voorzitter, 
 
 
 
 

V.J.H. Molkenboer 
 
 

 <SET:ONDVLG;geldorp_e;molkenboer_vz;0> 

   
 
 


	D23086604 RV - Wijziging Legesverordening 2023
	D23086730 Raadsbesluit - Wijziging Legesverordening 2023

