Nota van aanvulling bij raadsvoorstel
Registratie nr. :
Datum nota :

5 december 2018

Opsteller :

Jan Roest

Afdeling :

Bedrijfsvoering

Portefeuillehouder :

Wethouder F. Rombouts

Onderwerp
Aanvulling raadsvoorstel Belastingverordeningen 2019
Kennis nemen van
Wijziging voorstel Leges Tarieventabel 2019, Titel 1, Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand

Inleiding
Het college heeft in de vergadering van 20 november 2018 besloten om de mogelijkheid om een gratis
huwelijk of partnerschapsregistratie te beperken. Tevens is besloten om een sober huwelijk of partnerschapsregistratie in te voeren.
Kernboodschap

Gevolgen
Om dit B&W besluit in werking te laten treden dient de Leges Tarieventabel 2019 zoals die in eerste
instantie voorgelegd is, aangepast te worden.
Als bijlage is het nieuwe Hoofdstuk 1, Burgerlijke stand bijgevoegd.
Vervolg
Deze nota van aanvulling wordt onderdeel van het Raadsvoorstel Belasting- en tarievenmaatregelen
2019, welke behandeld wordt in de vergadering van uw raad van 18 december 2018.
Bijlagen
Nieuwe Hoofdstuk 1, Titel 1, Burgerlijke stand van de Leges Tarieventabel 2019

Ter inzage

18.11970

*18.11970*

1

18.11970

2

Titel 1 Algemene dienstverlening
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van
1.1.1.1

een partnerschap op:
Maandag van 09.00 uur tot vrijdag 17.00 uur

1.1.1.2

Maandag om 09.00 en 09.15 uur

1.1.1.3
1.1.1.4

Vrijdag vanaf 15.00 uur en zaterdag
Maandag en woensdag om 09.30 uur en 10.00 uur sobere ceremonie

€ 458,00
€ 130,00

1.1.1.4

Indien een huwelijk wordt gesloten in een andere aangewezen trouwlocatie

€ 493,00

1.1.2

€ 358,00
Gratis

Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap
in een huwelijk indien daarbij gebruik gemaakt wordt van de trouwzaal of
een andere door de gemeente hiertoe aangewezen ruimte op:

1.1.2.1
1.1.2.2

Maandag van 09.00 tot vrijdag 17.00 uur
Maandag en donderdag tussen 09.00 en 10.00 uur

€ 358,00
Gratis

1.1.2.3
1.1.2.4

Vrijdag vanaf 15.00 uur en zaterdag
Indien een huwelijk wordt gesloten in een andere aangewezen trouwloca-

€ 458,00
€ 493,00

1.1.3

tie
De in 1.1.1 en 1.1.2 genoemde bedragen worden vermeerderd met een
bedrag van
Indien de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap
plaats vindt in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het
Burgerlijk Wetboek
Het tarief voor de benoeming van een Ambtenaar van de burgerlijke stand

€

19,50

1.1.4

€

58,35

1.1.5

voor één dag
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van een trouwboekje/partnerschapsboekje of duplicaat-trouwboekje/partnerschapsboekje

€

31,75

Het tarief bedraagt voor het doen van naspeuringen in de registers van de
burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

€

11,15

1.1.6
1.1.7

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand
geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke stand.

