
RAADSVOORSTEL 
 
 
 
 

 

 

Nummer 2019/06 
 

 

datum raadsvergadering : 21 maart 2019  

onderwerp : Eerste wijziging op de tarieven leges 2019 

portefeuillehouder : B.M. de Reijke 

datum raadsvoorstel : 12 februari 2019 

 

Samenvatting 
In december 2018 zijn de belasting- en legesverordeningen vastgesteld en de daarbij 

behorende tarieventabel leges 2019. Bij toepassing van de tarieventabel is geconstateerd 

dat de tarieven voor het aanvragen van een VOG en voor afgifte van een 

trouwboekje/partnerschapsboekje niet correct zijn opgenomen. Deze omissies passen we 

bij deze aan. De aanvraag van een VOG is gratis voor vrijwilligers die met mensen in een 

afhankelijkheidssituatie werken. 

 
 

Wat is de voorgeschiedenis? 
In december 2018 zijn de belasting- en legesverordeningen vastgesteld en de daarbij 

behorende tarieventabel leges 2019. 

 

Waarom dit raadsvoorstel? 
Bij toepassing van de tarieventabel leges 2019 is geconstateerd dat er twee tarieven niet 

correct zijn opgenomen.  

1. Het tarief voor de aanvraag van een VOG was niet conform het wettelijk tarief 

vastgesteld. Het wettelijk tarief van artikel 1.9.1 (aanvragen van een VOG) van de 

tarieventabel bedraagt: € 41,35 (was vastgesteld op € 30,05).  

2. Het tarief voor het ontvangen van een trouwboekje/partnerschapsboekje was niet 

kostendekkend vastgesteld. Het tarief van artikel 1.1.5.1. 

(trouwboekje/partnerschapsboekje) van de tarieventabel bedraagt: € 23,50 (was 

vastgesteld op € 18,45). 

Deze omissies passen we bij deze aan. 

 

Wat gaan we doen? 
Vaststellen van de correcte tarieven leges 2019 voor het aanvragen van een VOG en voor 

afgifte van een trouwboekje/partnerschapsboekje. 

 

Welke argumenten en keuzemogelijkheden zijn er? 
Bij niet aanpassen van de tarieventabel leges 2019 kan de gemeente niet op de juiste 

gronden de leges in rekening brengen. 

 

Wie is erbij betrokken en hoe communiceren we? 

Na het vaststellen van de herziene tarieven leges 2019 moet het besluit bekend gemaakt 

worden zodat de herziene tarieven ook daadwerkelijk in werking treden. Tevens moet 

e.e.a. digitaal beschikbaar worden gesteld op www.overheid.nl. 

 

Wat is het vervolg? 

De herziene tarieven leges 2019 worden na besluitvorming door de raad bekend gemaakt 

op grond van artikel 139 van de Gemeentewet. De herziene tarieven leges 2019 treden 

daarmee in werking. 
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Burgemeester en wethouders van Ouder-Amstel, 

de secretaris, de burgemeester 

  

L.J. Heijlman J. Langenacker 
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