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Onderwerp: Vaststellen wijziging Legesverordening 2014 

De raad besluit: 

vast te stellen: de wijziging legesverordening 2014 

Hoofdstuk 4 Burgerzaken 

4.1. Het sluiten van huwelijken en partnerschapregistraties. 

4.1.1.4 Buiten de onder 4.1.1.1.1. t/m 4.1.1.1.4. genoemde uren, maar op dezelfde 
dag, wordt het tarief. 

€ 700,00 

4.1.2.5 Buiten de onder 4.1.1.4.1. t/m 4.1.1.4.3. genoemde uren, maar op dezelfde 
dag, wordt het bedrag. 

€ 945,00 

4.1.3.5 Buiten de onder 4.1.1.6.1. t/m 4.1.1.6.3. genoemde uren, maar op dezelfde 
dag, wordt het bedrag. 

€1.100,00 

4.1.8. Het tarief voor het afgeven van een kunstlederen huwelijksboekje / 
partnerschapboekje bij een gratis huwelijk bedraagt. 

€27,50 

4.1.9 De meerprijs voor het afgeven van een lederen huwelijksboekje / 
partnerschapboekje bedraagt. 

€15,00 

4.3. Reisdocumenten 

4.3.1.1. (W.M.) Voor een nationaal paspoort met 32 pagina's en een 
faciliteitenpaspoort. 

€ 65,00 

4.3.1.2. (W.M.) Voor een nationaal paspoort met 64 pagina's (zakenpas). €65,00 

4.3.2.1. (W.M.) Voor een nationaal paspoort met 32 pagina's en een 
faciliteitenpaspoort 
toten met 17jaar 

€ 50,00 

4.3.2.2. (W.M.) Voor een nationaal paspoort met 64 pagina's (zakenpas) tot en met 
17 jaar 

€ 50,00 

4.3.3. (W.M.) Het tarief bedraagt voor een Nederlandse identiteitskaart. € 52,00 

4.3.3.1 In afwijking van 4.3.3. is het tarief voor een Nederlandse identiteitskaart tot 
en met 17 jaar 

€ 28,00 

4.3.5. (W.M.) De onder 4.3.1.1. tot en met 4.3.4. vermelde leges worden in geval 
van een spoedbehandeling verhoogd met. 

€ 47,00 
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Inleiding: 

De legesverordening wordt jaarlijks, conform de uitgangspunten van de nieuwe begroting 
vastgesteld. Dit gebeurt in principe 1 maal per jaar, in december. De in de verordening vastgestelde 
tarieven gelden vervolgens het gehele opvolgende begrotingsjaar. Bij tussentijdse wijzigingen, door 
welke oorzaak dan ook, moet de raad de legesverordening aanpassen om nieuwe tarieven of 
bepalingen rechtmatig te kunnen toepassen. In de afgelopen maanden hebben zich een aantal 
wijzigingen voorgedaan, die door de raad moeten worden bekrachtigd. 

Bevoegdheid: 

Conform artikel 149a van de Gemeentewet ligt de verordenende bevoegdheid bij de raad (de 
belastingverordeningen zijn niet conform artikel 147, lid 1 van deze wet overdraagbaar aan het 
college) 

Beoogd effect: 

Met het vaststellen van de gewijzigde legesverordening worden de tussentijdse wijzigingen 
geformaliseerd en vindt afstemming plaats op wets- en beleidswijzigingen. 

Argumenten: 

De legesverordening wordt jaarlijks, conform de uitgangspunten van de nieuwe begroting, 
vastgesteld. Dit gebeurt in principe één maal per jaar, in december. De in de verordening 
vastgelegde tarieven gelden vervolgens het gehele opvolgende begrotingsjaar. Bij tussentijdse 
wijzigingen, door welke oorzaak dan ook, moet de raad de legesverordening aanpassen om nieuwe 
tarieven of bepalingen rechtmatig te kunnen toepassen. 

1. Met ingang van 9 maart 2014 gelden nieuwe maximumtarieven voor reisdocumenten en 
Nederlandse identiteitskaarten. Voor personen van 18 jaar en ouder wijzigt bovendien de 
geldigheidsduur van deze documenten. Daardoor komt er ook een tariefonderscheid 
tussen jonger dan 18 en 18 jaar en ouder. Verder wijzigt de heffingsgrondslag voor de 
leges. 

2. De tarieven voor het verstrekken van een extra huwelijksboekje of een huwelijksboekje bij 
een gratis huwelijk zijn gewijzigd volgens onderstaande tabel. 

3. Bij het afsluiten van huwelijken buiten de genoemde uren is de tekst verhoogd met 
verwijderd. Het betreft namelijk al de gewone tarieven en niet de verhogingen. 

Kanttekeningen: 

Financiën: 

De voorgestelde wijzigingen hebben geen financiële consequenties ten opzichte van de begroting 
2014. 

Uitvoering: 

Na vaststelling zal de verordening worden gepubliceerd om rechtsgeldigheid te verkrijgen. 
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Communicatie: 

De vastgestelde wijzigingen zullen worden gepubliceerd op www.woerden.nl. 

Samenhang met eerdere besluitvorming: 

Legesverordening 2014 vastgesteld op 18 december 2013 (13R.00397 ) 

Bijlagen: 

De indiener: college van burgemeester en wethouders 

de burgemeester c e secretaris 

V. er 
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