legestabel 2010 - stadsdeel Zuideramstel

definitief concept 1.2

rubriek- omschrijving
nummer

30 september 2009

Tarief 2009 bedrag in €

Tarief 2010 bedrag in €

2,00

17,00 *

16,80

38,50 *

1 - ALGEMENE TARIEVEN
1.1 - KOPIEEEN EN AFSCHRIFTEN
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:
1.1.1
Een afschrift van een beschikking (duplicaat of officieel gewaarmerkte
kopie), tenzij daarvoor elders in deze tarieventabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen
1.1.2
een beschikking voor elk niet uitdrukkelijk in deze tarieventabel
genoemd stuk (met uitzondering van de tarieven in hs 3 dat in hs 3.10.1
een eigen vangnetartikel kent), opgemaakt in het bijzonder belang van 1
of meer personen: uitsluitend inhoudend een door of vanwege het
stadsdeelbestuur af te geven verklaring of gunstige beschikking

Het tarief bedraagt voor afschriften, doorslagen of fotokopieën van
stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

1.1.3
1.1.4

kopie in zwartwit
per pagina op papier van A4-formaat
per pagina op papier van A3-formaat

0,25
0,50

0,30
0,50

1.1.5

kopie in kleur
per pagina op papier van A4-formaat

0,50

0,50

1.1.6

per pagina op papier van A3-formaat

1,00

1,00

1.2 - KAARTEN EN TEKENINGEN
Kopieën van vervaardigde kaarten en tekeningen, voor zover niet elders
in deze tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:

voor het verstrekken van een tekening of kaart materiaal
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7

op A4-formaat
op A3-formaat
op A2-formaat
op A1-formaat
op A0-formaat
op groter dan A0-formaat
vervallen per 1-1-2010

2,00
4,00
8,00
12,00
16,00
20,00
0,50

2,00
4,10
8,10
12,20
16,20
20,30

1.2.8

in digitale vorm per dossier

15,00

15,20

1.2.9
1.2.10
1.2.11

Het tarief voor het op verzoek verstrekken van informatie uit het
gemeentelijk Kadastraal Systeem op grond van de Wet Kenbaarheid
Publiekrechtelijke Beperkingen (WKPB) bedraagt:
per schermprint
per kopie van een kadastraal plan / of acte tot 1 januari 1999 - A4
per opgave van een kadastrale aanduiding of huisnummer (adres)

10,00
10,00
10,00

10,10
10,10
10,10

10,00

10,10

1.2.12

per uittreksel / per object / per onroerende zaak / per besluit / per
verklaring
* De stijging van de tarieven is voort gekomen uit de uniformering van de tarieven.
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Tarief 2009 bedrag in €
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15,00

15,20

15,00

15,20

65,00
65,00

66,00
66,00

120,00

121,50

30,00

30,40

20,00
20,00
10,00

20,30
20,30
10,10

1.3 - VERSTREKKEN VAN INFORMATIE
het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
1.3.1

1.3.2

het verrichten van onderzoek binnen dan wel het verstrekken van
informatie uit de archieven van het stadsdeel, ongeacht het resultaat,
voor het eerste uur en daarna per kwartier
het neerleggen van een dossier inclusief het eventueel schonen van deze
documenten op grond van een wettelijke bepaling, per uur

1.4 - RAADS- EN COMMISSIESTUKKEN
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:
1.4.1.
een jaarabonnement tot de afgifte van raadstukken
1.4.2
een jaarabonnement tot de afgifte van commissiestukken
1.4.3
1.4.4

1.4.5
1.4.6
1.4.7

een abonnement op alle raads- en commissiestukken bedraagt per
kalenderjaar
een abonnement op alle stukken van een commissie bedraagt per
kalenderjaar
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verstrekken van:
een afschrift van de begroting
een afschrift van de jaarrekening
een afschrift van de voorjaars- of tussenrapportage, najaarsnota en
dergelijke
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325,00
450,00
600,00
600,00
700,00
400,00
525,00
675,00
675,00
775,00
1.025,00

329,00
455,50
607,50
607,50
709,00
405,00
531,50
683,50
683,50
784,50
1.038,00

2.1.1.12 in een bijzonder huis als bedoeld in art. 64 van het Burgerlijk Wetboek
indien van het onvermogen van partijen niet is gebleken

255,00

255,00

2.1.2
2.1.3

aanvraag aanwijzing locatie tot gemeentehuis
Kosteloos huwelijk uitsluitend op maandag tussen 9.00 u en 10.00 u

184,00
0,00

186,50
0,00

2.1.4

het omzetten van een partnerschap in een huwelijk

75,00

75,00

2.1.5.1
2.1.5.2
2.1.5.3

Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
een trouwboekje of partnerschapboekje in een normale uitvoering
een trouwboekje of partnerschapboekje in een luxe uitvoering
een omslag van een (trouw)boekje

10,00
30,00
5,00

10,10
30,40
5,10

9,30
3,80

9,40
3,80

183,00

185,50

20,00

20,40

11,10

11,30

2 - BURGERZAKEN
2.1 - BURGERLIJKE STAND
2.1.1 - HUWELIJKSVOLTREKKING / GEREGISTREERD PARTNERSCHAP
Huwelijksvoltrekking, het registreren van een partnerschap en het
omzetten van een partnerschap in een huwelijk op andere tijd of op
andere wijze dan waarop deze ingevolge art. 4 van de wet van 23 april
1879 (Staatsblad nr. 72) kosteloos plaatsheeft in een van de trouwkamers
van het stadsdeelkantoor
2.1.1.1 op maandag - donderdag tussen 9:00-17:00 - op stadsdeelkantoor
2.1.1.2 op vrijdag tussen 9:00-17:00 - op stadsdeelkantoor
2.1.1.3 op een avond in de week - op stadsdeelkantoor
2.1.1.4 op zaterdag - op stadsdeelkantoor
2.1.1.5 op zondag - op stadsdeelkantoor
2.1.1.6 op maandag - donderdag tussen 9:00-17:00 - op stadsdeellocatie
2.1.1.7 op vrijdag tussen 9:00-17:00 - op stadsdeellocatie
2.1.1.8 op een avond in de week - op stadsdeellocatie
2.1.1.9 op zaterdag - op stadsdeellocatie
2.1.1.10 op zondag - op stadsdeellocatie
2.1.1.11 s nachts tussen 21:00-09:00 op stadsdeellocatie

2.1.5.4
2.1.5.5

2.1.6

het kalligraferen van een trouwboekje
voor het gekalligrafeerd bijschrijven per kind in een trouwboekje
bedraagt het tarief
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
voor éénmalige benoeming tot buitengewoon ambtenaar van de
burgerlijke stand (babs) voor een bepaald huwelijk

2.1.9 - VERKLARING HUWELIJKSBEVOEGDHEID EN AKTEN
2.1.9.1 voor het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid als
bedoeld in art. 2 van de Wet rechten burgerlijke stand bedraagt het tarief
overeenkomstig het Legesbesluit akten burgerlijke stand
2.1.9.2

het tarief bedraagt voor het verstrekken van een uittreksel of afschrift
van een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in art. 2 van de Wet
rechten burgerlijke stand, conform het legesbesluit akten burgerlijke
stand
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Tarief 2009 bedrag in €
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49,60

50,90

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal
bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 2.2.1.1
(zakenpaspoort)
tarieven genoemd in 2.2.1.1 en 2.2.1.2 worden bij spoedlevering
vermeerderd met
tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument direct bij de
aanvraag van dit nieuwe reisdocument

55,40

56,90

41,00

41,00

8,70

8,95

2.2.1.5

tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een
reeds uitgegeven reisdocument

20,35

20,90

2.2.1.6

het tarief vermeld onder 2.2.1.4 en 2.2.1.5 wordt bij spoedlevering
vermeerderd met
afgifte van een (zaken)paspoort, indien de aanvraag een gevolg is van
vermissing (paspoort of Europese Identiteitskaart kan bij aanvraag niet
worden overgelegd), worden de terzake verschuldigde leges verhoogd
met
afgifte van een paspoort, indien de aanvraag het gevolg is van
vermissing (document kan bij aanvraag niet bij de aanvraag worden
overlegd) waarbij extra verificatie werkzaamheden moeten worden
verricht worden de ter zake van verschuldigde leges, verhoogd met

19,50

19,50

44,00

44,00

60,00

60,00

41,75

42,85

44,00

44,00

als product 2.2.2.2 maar nu ook met vermissing met verificatie
identiteitskaart
het tarief bij 2.2.2.1 wordt bij spoedlevering verhoogd met

60,00

60,00

41,00

41,00

afgifte van een Nederlandse identiteitskaart voor personen met een
leeftijd tot en met 13 jaar

0,00

8,95

2.2 - REISDOCUMENTEN
2.2.1 - PASPOORT
2.2.1.1
2.2.1.2

2.2.1.3
2.2.1.4

2.2.1.7

2.2.1.8

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

2.2.2 - NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
2.2.2.1 tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor
personen met een leeftijd van 14 jaar of ouder
2.2.2.2 de leges terzake het vermelde in art. 2.2.2.1 worden verhoogd, indien de
aanvraag het gevolg is van vermissing (europese/NIK kan niet bij
aanvraag worden overlegd)
2.2.2.3
2.2.2.4
2.2.2.5
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Tarief 2010 bedrag in €

45,00

46,00

2.3 - RIJBEWIJZEN
2.3.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs

2.3.2

tot afgifte van een rijbewijs, indien de aanvraag het gevolg is van
vermissing (document kan bij aanvraag niet bij de aanvraag worden
overlegd), dan wel is onherkenbaar beschadigd, worden de ter zake van
verschuldigde leges, verhoogd met

44,00

44,00

2.3.3

als product 2.3.2 maar nu ook met vermissing met verificatie
identiteitskaart

60,00

60,00

2.3.4

tot afgifte, vernieuwing of omwisseling van een rijbewijs (via de
Rijksdienst voor het Wegverkeer)
bij een aanvraag conform de regeling spoedprocedures afgifte
rijbewijzen wordt het leges bedrag verhoogd met de spoedtoeslag
rijksleges
bij afgifte van een eigen verklaring voor een rijbewijs wordt het op het
formulier vermelde rijkstarief in rekening gebracht

45,00

46,00

30,00

33,25

cf voordruk

cf voordruk

11,50

10,00

2.3.5

2.3.6

2.4 - VERSTREKKINGEN UIT DE GBA PERSOONSGEGEVENS
Het tarief bedraagt voor een uittreksel uit de Gemeentelijke Basis
Administratie
2.4.1.1 per verstrekking (internet), per persoon
2.4.1.2

11,50

per verstrekking (aan het loket), per persoon

2.4.2

per verstrekking (schriftelijk), per persoon

14,00

14,00

2.4.3

om de afgifte van een overzicht van alle verstrekte gegevens aan
afnemers van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgebonden per
persoon over het jaar voorafgaande aan het verzoek (protocollering)

13,50

13,50

2.5.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
afgifte van
een attestatie de vitae - loket

11,50

11,50

2.5.2

een attestatie de vitae - schriftelijk

14,00

14,00

2.5.3

een verklaring omtrent het gedrag (vog)

30,05

30,05

2.5.4
2.5.5

een "laisser passer" (lijkenpas)
een legalisatie van een handtekening

14,00
14,00

14,00
14,00

2.5.6

het waarmerken van afschriften (certificaat van oorsprong)

14,00

14,00

2.5.7

een verklaring betreffende woonplaats of hoofdverblijf als bedoeld in
art. 8 leden 1c, 2 en 3, van de Rijkswet op het Nederlanderschap 1984

11,50

11,50

2.5.8

een bewijs van Nederlanderschap, aan het loket

11,50

11,50

2.5.9

tenzij het bewijs is bestemd voor meer dan een persoon, in welk geval
vermeld bedrag voor elke persoon meer wordt verhoogd met

1,50

1,50

2.5.10

een bewijs van Nederlanderschap (schriftelijk)

14,00

14,00

2.5.11

verklaringen als genoemd in rubriek 2.5 aangevraagd via het internet

2.5 - VERKLARINGEN
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Tarief 2010 bedrag in €

196,00

198,50

196,00

198,50

196,00

198,50

196,00

198,50

1.692,00

1.713,00

234,00

237,00

367,00

371,50

3 - BOUWEN EN WONEN
3.1 - BOUWVERGUNNING
3.1.1 - REGULIERE BOUWVERGUNNING
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van
een reguliere bouwvergunning (als bedoeld in art.44, eerste lid, van de
Woningwet):
3.1.1
schijf 1 - bouwkosten tot € 50.000 - 2,3% van de bouwkosten
3.1.1
schijf 2 - bouwkosten van € 50.000 tot € 500.000 - 3,1% van de
bouwkosten
3.1.1
schijf 3 - bouwkosten van € 500.000 tot € 5.000.000 - 2,5% van de
bouwkosten
3.1.1
schijf 4 - bouwkosten vanaf € 5.000.000 - 1,9% van de bouwkosten
3.1.1

met een minimum van

3.1.2 - LICHTE BOUWVERGUNNING
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van
een lichte bouwvergunning (als bedoeld in art. 44, tweede lid, van de
Woningwet):
3.1.2
75% van de tarieven als bedoeld in 3.1.1
3.1.2

met een minimum van

3.1.3 - BOUWVERGUNNING EERSTE FASE
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van
een reguliere bouwvergunning eerste fase (als bedoeld art. 56a, tweede
lid van de Woningwet):
3.1.3
35% van de tarieven als bedoeld in 3.1.1
3.1.3
met een minimum van
3.1.4 - BOUWVERGUNNING TWEEDE FASE
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van
een reguliere bouwvergunning tweede fase (als bedoeld in art. 56a,
derde lid, van de Woningwet):
3.1.4
75% van de tarieven als bedoeld in 3.1.1
3.1.4

met een minimum van

3.2 - BESTEMMINGSPLAN

3.2.1

3.2.2
3.2.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor:
een verzoek tot wijziging of uitwerking van een bestemmingsplan als
bedoeld in art. 3.6, lid 1, onder a, en art. 3.6, lid 1, onder b van de Wet
ruimtelijke ordening
een ontheffing bestemmingsplan als bedoeld in art. 3.6, lid 1, onder c,
van de Wet ruimtelijke ordening
een ontheffing van een bestemmingsplan als bedoeld in de art. 3.22
en 3.23 van de Wet ruimtelijke ordening

3.2.4

een projectbesluit als bedoeld in art. 3.10 van de Wet ruimtelijke
ordening

3.115,00

3.154,00

3.2.5

een bestemmingsplan of bestemmingsplanherziening op verzoek als
bedoeld in art. 3.1 van de Wro

3.115,00

3.154,00

3.2.6

een verzoek tot ontheffing of projectbesluit wordt mede geacht te zijn
ingediend indien een bouwwerk waarvoor een vergunning is aangevraagd
niet in overeenstemming is met het geldende bestemmingsplan

3.2.7

Daar waar medewerking wordt verleend aan een ruimtelijk besluit als
bedoeld in artikel 3.6 lid 1 onder a (wijzigingsplan), 3.10 (projectbesluit) of
3.1 (bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening en verzekerd is
dat kostenverhaal plaatsvindt via afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke
ordening (grondexploitatieplan / overeenkomst) worden de kosten van het
ruimtelijke besluit verhaald via die afdeling 6.4 . Om een dubbele aanslag
te voorkomen wordt in dat geval op verzoek vrijstelling of, indien van
toepassing, teruggaaf verleend voor de leges bedoeld onder 3.2.1, 3.2.4
en 3.2.5.

Pagina 6 van 15

legestabel 2010 - stadsdeel Zuideramstel

definitief concept 1.2
rubriek- omschrijving
nummer

30 september 2009
Tarief 2009 bedrag in €

Tarief 2010 bedrag in €

196,00

198,50

778,00

787,50

195,00

198,50

274,00

277,50

3.6.1 - DAGVERBLIJF
De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
gebruiksvergunning als bedoeld in art. 2.11.1 eerste lid onder b van het
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken afhankelijk van het bij de
beschikking op de aanvraag vast te stellen maximaal toelaatbare aantal
personen, bedragen:
3.6.1.1 tot en met 100 personen
3.6.1.2 101-200 personen
3.6.1.3 201-300 personen
3.6.1.4 301-400 personen
3.6.1.5 meer dan 400 personen

1.310,00
2.292,00
3.028,00
3.507,00
3.640,00

1.326,00
2.321,00
3.066,00
3.551,00
3.686,00

3.6.2 - NACHTVERBLIJF
De tarieven voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
gebruiksvergunning als bedoeld in art. 2.11.1 eerste lid onder a van het
Besluit brandveilig gebruik bouwwerken afhankelijk van het bij de
beschikking op de aanvraag vast te stellen maximaal toelaatbare aantal
bedden, bedragen:
3.6.2.1 tot en met 5 bedden
3.6.2.2 6 -25 bedden
3.6.2.3 26 -50 bedden
3.6.2.4 51 -100 bedden
3.6.2.5 101 -200 bedden
3.6.2.6 201 -300 bedden
3.6.2.7 meer dan 300 bedden

327,00
844,00
1.701,00
2.912,00
4.444,00
5.791,00
6.393,00

331,00
854,50
1.722,00
2.948,00
4.500,00
5.863,00
6.473,00

288,00
858,00
2.708,00
913,00

291,50
868,50
2.742,00
924,50

18.163,00

18.390,00

3.3 - AANLEGVERGUNNING
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van
een vergunning als bedoeld in art. 3.3, aanhef en onder a van de Wet
ruimtelijke ordening (aanlegvergunning):
3.3
1,2% van de aanlegkosten
3.3
met een minimum van
3.4 - SLOOP

3.4.1
3.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van
een sloopvergunning als bedoeld in hoofdstuk 8 van de
Bouwverordening Amsterdam 2003:
een vast bedrag van
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
sloopvergunning die uitsluitend betrekking heeft op het verwijderen van
asbest of als bedoeld in art 3.3, aanhef en onder b en art 3.38, derde
lid, aanhef en onder b van de Wet op de ruimtelijke ordening bedraagt:

3.5 - MONUMENTENVERGUNNING
3.5
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
vergunning als bedoeld in art. 11 van de Monumentenwet 1988 ook
indien sprake is van een aanvraag om een monumentenvergunning als
bedoeld in art. 2.1.4, eerste lid onder a van de Bouwverordening
Amsterdam 2003, een vergunning als bedoeld in de gemeentelijke
Monumentenverordening, een vergunning als bedoeld in art. 37 van de
Momumentenwet 1988.
3.6 - GEBRUIKSVERGUNNING

3.6.3 - GARAGEVERGUNNING
Het tariefbedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
vergunning als bedoeld in de garageverordening (garagevergunning),
voor een garage of herstelinrichting voor motorvoertuigen met een
bedrijfsoppervlakte van:
3.6.3.1
3.6.3.2
3.6.3.3
3.6.3.4

maximaal 500m2
meer dan 500 m2, doch niet meer dan 5000 m2
meer dan 5000 m2, doch niet meer dan 20.000 m2
voor elke 5000 m2 of gedeelte daarvan boven 20.000 m2 wordt het tarief
verhoogd met
tot een maximum van
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Tarief 2009 bedrag in €

3.7 - SPLITSINGSVERGUNNING
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een vergunning als bedoeld in art. 33 van de Huisvestingswet
(splitsingsverguning):
3.7.1
per te formeren recht - voor de woningen 1 - 9 van een complex

Tarief 2010 bedrag in €

901,00

912,50

721,00

730,00

3.7.2

per te formeren recht - voor de woningen 10 - 50 van een complex

3.7.3

per te formeren recht - voor de woningen 51 - 100 van een complex

541,00

548,00

3.7.4

per te formeren recht - voor de woningen vanaf 101 van een complex

360,00

364,50

568,00

575,00

568,00

575,00

568,00

575,00

741,00

750,50

462,00
431,00
410,00

468,00
436,50
415,00

196,00

198,50

196,00

198,50

39,15

39,60

3.8 - VERGUNNING VOOR HET ONTTREKKEN, SAMENVOEGEN EN OMZETTEN
Het tarief bedraagt voor het in behandeling van een aanvraag voor een
vergunning als bedoeld in art. 30 van de Huisvestingswet, per woning of
gedeelte van een woning, bedraagt
3.8.1
voor het verkrijgen van een vergunning tot gehele of gedeeltelijke
onttrekking van woonruimte aan de bestemming tot bewoning als
bedoeld in art. 30, eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet
3.8.2
3.8.3

3.8.4

in geval van samenvoeging als bedoeld in art. 30, eerste lid, onderdeel
b, van de Huisvestingswet
voor het verkrijgen van een vergunning tot omzetting van zelfstandige
woonruimte in onzelfstandige woonruimte als bedoeld in art 30, eerste
lid, onderdeel c, van de Huisvestingswet
voor het verkrijgen van een vergunning tot onttrekking van woonruimte
aan de bestemming tot bewoning voor short stay als bedoeld in art. 30,
eerste lid, onderdeel a, van de Huisvestingswet

3.9 - GESCHIKTHEIDSVERKLARING VOOR PROSTITUTIEBEDRIJVEN
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een geschiktheidverklaring voor een prostitutiebedrijf in de zin van
hoofdstuk 6A van de Gewijzigde Bouwverordening Amsterdam 2003:
3.9.1

3.9.2

een bedrag voor elke werkruimte van:
voor de 1e werkruimte
voor de 2e - 5e werkruimte
voor de 6e werkruimte en verder
voor een nieuwe geschiktheidsverklaring, ter vervanging van een
geschiktheidsverklaring wegens wijziging van de inrichting, kan
vrijsteling worden verleend tot 1% van de bouwkundige kosten met een
minimum van 10% van het legesbedrag dat is verschuldigd volgens
3.9.1

3.10 - ALGEMENE BEPALINGEN BOUWEN EN WONEN
3.10.1

3.10.2
3.10.3

3.10.4

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het verkrijgen van een vergunning, goedkeuring, verklaring of ontheffing
welke samenhangt met het bouwen of het gebruik van een bouwwerk,
voor zover daarvoor niet elders in deze tarieventabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen
Het tarief bedraagt voor het overschrijven op naam van een
gebruiksvergunning
Het tarief bedraagt voor het overschrijven op naam van een aanvraag of
een besluit als bedoeld in dit hoofdstuk op grond van de daartoe
strekkende bepalingen in de desbetreffende wet of verordening
Voor een aanvraag die, naar het oordeel van het Dagelijks Bestuur, kan
worden beschouwd als een aanvraag voor eenzelfde plan, waarvoor ten
hoogste zes maanden voor de datum van ontvangst van deze aanvraag de vergunning is geweigerd en waarin de grondslag voor die weigering
is opgeheven wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de voor die
aanvraag geheven leges verleend (2e behandeling);
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Het tarief bedraagt voor een aanvraag die, na toepassing van het
bepaalde in art. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht, niet in
behandeling wordt genomen
Voor een aanvraag lichte bouwvergunning, bouwvergunning 1e fase of 2e
fase die binnen drie weken na de dag waarop de aanvraag is ontvangen
wordt ingetrokken, voor alle andere aanvragen die binnen zes weken
wordt ingetrokken, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van de geheven
leges verleend, met dien verstande dat het te betalen legesbedrag nooit
minder is dan € 198,50
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
herstel bouwvergunning eerste fase als bedoeld in art. 56a, achtste lid,
van de Woningwet, 50% van de in art. 3.1.3 geldende tarief met een
minimum van € 198,50
indien een aanvraag tot het verkrijgen van een bouwvergunning
betrekking heeft op het bouwen in afwijking van een eerder ingediend
bouwplan waarvoor reeds vergunning is verleend en het gaat om een
niet ingrijpend afwijken van de oorspronkelijke vergunning, worden
de leges geheven overeenkomstig het bepaalde in rubriek 3.1, waarbij
dan als bouwkosten gelden het verschil tussen de bouwkosten van het
oorspronkelijke bouwplan en het gewijzigde bouwplan, met dien
verstande dat het te betalen legesbedrag nooit minder is dan € 198,50.

196,00

198,50

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een mededeling dat er sprake is van een bouwvergunningvrij
bouwwerk, als bedoeld in art. 43 van de Woningwet
onder bouwkosten wordt verstaan een opgave van de aannemingssom als bedoeld in paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve
Voorwaarde voor uitvoering van werken (UAV 1989) - voor het uit te
voeren werk dan wel voorzover deze ontbreekt, een raming van de
bouwkosten als bedoeld in het normblad NEN 2631;

91,70

93,00

Voor een aanvraag projectbesluit, die als gevolg van een aanvraag
bouwvergunning tot stand is gekomen, welke is ingetrokken conform
rubrieknummer 3.10.6 van deze tabel, wordt op verzoek teruggaaf
verleend van de geheven leges
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4 - BESTUURSZAKEN
4.1 - HORECA
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
4.1.1

een vergunning op grond van art. 3.8 van de Algemene Plaatselijke
Verordening (exploitatievergunning horecabedrijf)

4.1.1.1
4.1.1.2

met terras
zonder terras

821,00
553,00

889,50
599,00

4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2

een verlenging van een exploitatievergunning
met terras
zonder terras

610,00
342,00

660,50
370,50

4.1.3

het aanbrengen van wijzigingen in de exploitatievergunning
(aanpassen terras)

268,00

271,50

4.1.4

het aanbrengen van overige wijzigingen in de exploitatievergunning
zoals het bijschrijven van een leidinggevende

150,00

152,00

4.1.5

het bijschrijven van iedere volgende leidinggevende behorend bij een
aanvraag als bedoeld in 4.1.4

32,60

33,00

4.1.6

een vergunning ingevolge art. 3 van de Drank- en Horecawet

421,00

426,00

4.1.7

het aanbrengen van wijzigingen in de vergunning als bedoeld in 4.1.5
zoals het bijschrijven van een leidinggevende

150,00

152,00

4.1.8

het bijschrijven van iedere volgende leidinggevende behorend bij een
aanvraag als bedoeld in 4.1.7
een ontheffing als bedoeld in art. 35 van de Drank- en Horecawet

37,90

38,40

76,80

78,00

een ontheffing van de sluitingstijd als bedoeld in art. 3.15, derde lid
van de Algemene Plaatselijke Verordening
een ontheffing beperking sterke drank als bedoeld in art. 3.23, tweede
lid van de Algemene Plaatselijke Verordening

83,10

84,00

83,10

84,00

verstrekking van een barcodeboek

28,40

28,80

4.1.9
4.1.10
4.1.11
4.1.12
4.2 - KANSSPELEN

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
4.2.1

een vergunning op grond van art. 30b van de Wet op de kansspelen voor
het aanwezig hebben van een speelautomaat

169,00

169,00

4.2.2
4.2.3

en voor iedere volgende automaat
een vergunning als bedoeld in art. 4 van de Verordening op de
speelautomatenhallen (exploitatievergunning speelautomatenhal)

102,00
553,00

102,00
599,00

4.2.4

het aanbrengen van wijzigingen in de vergunning als bedoeld in 4.2.3
zoals bijschrijven van een leidinggevende
een ontheffing maximum aantal speelautomaten als bedoeld in art. 3
van de Verordening op de speelautomatenhallen
een vergunning als bedoeld in art. 3.52 van de Algemene Plaatselijke
Verordening (exploitatievergunning speelgelegenheid)

150,00

152,00

178,00

180,00

201,00

203,50

56,00
222,00

56,50
225,00

4.2.5
4.2.6

4.2.7
4.2.8

een vergunning als bedoeld in art. 1 van de Wet op de kansspelen
(loterijvergunning)
kleine loterijen (bruto opbrengst tot € 1.250)
grote loterijen (bruto opbrengst vanaf € 1.250)

4.3 - PROSTITUTIE EN SEKSINRICHTINGEN
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
4.3.1

een vergunning als bedoeld in art. 3.27, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (exploitatievergunning prostitutiebedrijf)

714,00

773,00

4.3.2

een vergunning als bedoeld in art. 3.45 van de Algemene Plaatselijke
Verordening (exploitatievergunning seksinrichting)

714,00

773,00

4.3.3

het aanbrengen van wijzigingen in de vergunning als bedoeld in 4.3.1 en
4.3.2 zoals het bijschrijven van een leidinggevende

150,00

152,00

4.3.4

het verlengen van een vergunning als bedoeld in 4.3.1 en 4.3.2

535,00

541,50
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52,60

53,50

172,00
323,00

174,00
327,00

4.4 - WINKELS
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
4.4.1

een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingsbesluit
winkeltijden en de Verordening winkeltijdenwet

4.5 - EVENEMENTEN

4.5.1
4.5.2

Het tarief bedraagt het voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om
een vergunning als bedoeld in de art. 2.40 en 2.47 van de Algemene
Plaatselijke Verordening (evenementen op de weg, op het water en in
gebouwen)
voor minder dan 500 bezoekers of deelnemers
voor 500 of meer, maar minder dan 2.000 bezoekers of deelnemers

4.5.3

voor 2.000 of meer, maar minder dan 5.000 bezoekers of deelnemers

1.434,00

1.452,00

4.5.4

voor 5.000 of meer, maar minder dan 10.000 bezoekers of deelnemers

2.526,00

2.558,00

4.5.5
4.5.6
4.5.7

voor meer dan 10.000 bezoekers of deelnemers
vervallen per 1-1-2010
een verklaring van geen bezwaar in het kader van vergunningverlening
krachtens de Luchtvaartwet (helikopterlandingen en oplaten ballonnen)

3.789,00
50%
65,20

3.836,00

een vergunning als bedoeld in art. 2.49, tweede lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (straatartiesten)
een ontheffing als bedoeld in art. 2.50, vierde lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (aanbieden van diensten)

44,70

45,30

44,70

45,30

een vergunning als bedoeld in art. 2.52, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (collecte)

44,70

45,30

253,00

256,00

253,00

256,00

253,00

256,00

verrichten van onderzoek dan wel het verstrekken van informatie uit de
archieven van de Dienst Milieu en Bouwtoezicht, ongeacht het resultaat,
per half uur
verstrekken van inlichtingen uit het Amsterdams Milieu Informatie
Systeem (AMIS) of het Amsterdams Bodem Informatie Systeem (ABIS),
per verstrekking

33,50

33,90

22,50

22,80

een aanwijzing als bedoeld in art. 5.6, tweede lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (levende muziek)
een vergunning als bedoeld in art. 5.2, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (verkoop van vuurwerk)
een vergunning als bedoeld in art. 5.4 van de Algemene Plaatselijke
Verordening (gebruik van explosieven)

51,70

52,50

262,00

265,50

165,00

167,00

66,00

4.6 - ACTIVITEITEN OP DE OPENBARE WEG
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
4.6.1
4.6.2
4.6.3

4.7 - MILIEU
4.7.1
4.7.2

4.7.3

4.7.4

4.7.5

4.7.6
4.7.7
4.7.8

Het tarief bedraagt voor het op verzoek:
verzegelen van een geluidsbegrenzer in een bedrijf waarop het
Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is
verzegelen van een geluidsbegrenzer in een bedrijf waarvoor in de
vergunning voorschriften zijn gegeven voor het afgrendelen en
verzegelen van een geluidsbegrenzer
opnieuw verzegelen van een geluidsbegrenzer in een bedrijf als bedoeld
in 4.7.1 en 4.7.2 tenzij verbreking noodzakelijk was en vooraf gemeld
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een vergunning als bedoeld in art. 4.3, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening, plaatsen van voorwerpen in de openbare
ruimte, algemeen tarief
een vergunning als bedoeld in art. 4.3, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (plaatsen van voorwerpen in de openbare ruimte
ten behoeve van bouwwerkzaamheden zoals vaste steigers,
bouwmaterialen, keten e.d. zonder opbreking van de weg)

83,90

85,00

94,40

95,50

jaarvergunning als bedoeld in art 4.3, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (maximaal vijf werkdagen plaatsen van
afzonderlijke puincontainers, rolsteigers e.d.)

112,00

113,50

5 - OPENBARE RUIMTE
5.1 - PLAATSEN VAN VOORWERPEN
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
5.1.1

5.1.2

5.1.3

5.2 - OPBREKEN WEG
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
5.2.1

Een vergunning werken in de openbare ruimte (WIOR) als bedoeld in
artikel 8 van de Verordening werken in de openbare ruimte voor het
verrichten van werkzaamheden waarbij de wegbedekking wordt
opengebroken, in de openbare ruimte wordt gegraven, een werkterrein
wordt ingenomen, tijdelijke objecten ten behoeve van de werkzaamheden
kunnen worden geplaatst en/of kabel-en leidinginfrastructuur en
toebehoren kunnen worden aangebracht dan wel verwijderd

401,00

406,00

5.2.2

Een vergunning kleine werkzaamheden, werken in de openbare
ruimte (WIOR) als bedoeld in artikel 8 van de Verordening werken in de
openbare ruimte voor het verrichten van werkzaamheden waarbij de
wegbedekking wordt opengebroken, in de openbare ruimte wordt
gegraven, een werkterrein wordt ingenomen, tijdelijke objecten ten
behoeve van werkzaamheden kunnen worden geplaatst en/of kabel-en
leidinginfrastructuur en toebehoren, niet zijnde een openbaar
telecommunicatienetwerk en met uitsluitsel van plaatsing van onder- en
bovengrondse kasten, kunnen worden aangebracht dan wel verwijderd,
waarbij de werkzaamheden korter duren dan drie dagen en de lengte van
de sleuf niet langer is dan 10 strekkende meter en de omvang van het
werk niet groter is dan 10 m2

108,00

109,50

5.2.3

Een jaarvergunning kleine werkzaamheden, werken in de openbare
ruimte (WIOR) als bedoeld in artikel 9 van de Verordening werken in de
openbare ruimte voor het verrichten van werkzaamheden waarbij de
wegbedekking wordt opengebroken, in de openbare ruimte wordt
gegraven, een werkterrein wordt ingenomen, tijdelijke objecten ten
behoeve van werkzaamheden worden geplaatst en/of kabel-en
leidinginfrastructuur en toebehoren, niet zijnde een openbaar
telecommunicatienetwerk en met uitsluitsel van plaatsing van onder- en
bovengrondse kasten, kunnen worden aangebracht dan wel verwijderd,
waarbij de werkzaamheden korter duren dan drie dagen en de lengte van
de sleuf niet langer is dan 10 strekkende meter en de omvang van het
werk niet groter is dan 10 m2

309,00

313,00

5.2.4

Een instemmingsbesluit werken in de openbare ruimte (WIOR) als
bedoeld in artikel 5.4 van de Telecommunicatiewet over tijdstip, plaats,
wijze van aanleg en instandhouding van een openbaar
telecommunicatienetwerk

349,00

353,50
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142,00

144,00

149,00

151,00

129,00

130,50

5.4.3.1

vergunning als bedoeld in art. 3.12 van de Verordening op de
straathandel (innemen vaste plaats op de markt)
ontheffing als bedoeld in de art. 3.17, 3.18, 3.23, 4.9 en 5.2 van de
Verordening op de straathandel
vergunning als bedoeld in art. 4.1 van de Verordening op de straathandel
(staan- of ligplaats buiten de markt)
overname bestaande staanplaats

35,00

35,40

5.4.3.2

initiatiefplaats

145,00

147,00

5.4.4

vergunning als bedoeld in art. 3.22 van de Verordening op de
straathandel (vergunning kramen zetten)
het overschrijven van een vergunning als bedoeld in art 3.6, 3.13, 4.5 en
4.7 van de Verordening op de straathandel

466,00

472,00

127,00

128,50

5.4.6

een bewijs van inschrijving als bedoeld in art. 2.1 van de Verordening op
de straathandel

93,20

94,50

5.4.7

een partnerkaart als bedoeld in art 2.5 van de Verordening op de
straathandel, handelingen voor het terugzetten van een doorhaling van
het bewijs van inschrijving en het opmaken van een officiele verklaring

43,20

43,70

5.4.8

voor het opmaken en verstrekken van een vergunning, een jaarlijkse
vernieuwing van de registratie van sollicitanten als bedoeld in art 4.2 en
de ontheffing van de registratie als bedoeld in art 4.4 van de Verordening
op de straathandel (bijzondere staanplaatsen voor venters)

23,50

23,80

60,00
66,40
86,00
107,00

61,00
67,00
87,00
108,50

5.3 - RECLAME
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
5.3.1

een ontheffing als bedoeld in art. 4.12, tweede lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening (verspreiding reclamemateriaal, sampling)

5.4 - AMBULANTE HANDEL
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
5.4.1
5.4.2
5.4.3

5.4.5

stadsdeel Centrum verstrekt de vergunningen 5.4.6, 5.4.7 en 5.4.8 voor
alle stadsdelen
5.5 - KAPVERGUNNING
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:

5.5.1
5.5.2
5.5.3
5.5.4

een vergunning als bedoeld in art xx van de Kapverordening /
Bomenverordening(kapvergunning)
1 t/m 5 bomen
6 t/m 10 bomen
11 t/m 25 bomen
meer dan 25 bomen
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6 - VERKEER EN VERVOER
6.1 - PARKEREN
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
6.1.1

het verkrijgen van een parkeervergunning met raamkaart en een
gemarkeerde parkeerplaats voor voertuigen van autodeelorganisaties,
politie, verloskundigen, huisartsen, consuls etc. als bedoeld in de
Parkeerverordening (belanghebbendenvergunning)

162,00

164,00

6.1.2

307,00

311,00

6.1.3

het aanbrengen van markering, paal en borden ter aanduiding van een
nieuwe belanghebbendenparkeerplaats (bord E9 uit bijlage I RVV 1990 +
kentekenbord + bord wegsleepregeling)
het verlengen of wijzigen van een parkeervergunning met raamkaart

52,00

52,50

6.1.4

het verplaatsen van een bestaande belanghebbende parkeerplaats

157,00

159,00

6.1.5

het aanbrengen van een nieuw onderbord met kenteken (bedrag is incl
bord)
een parkeerontheffing in het kader van een specifieke blauwe zone voor 2
jaar

43,10

43,60

48,40

49,00

6.1.6

6.2 - GEHANDICAPTEN
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot:
6.2.1

het verkrijgen, verlengen of wijzigen van een
gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in art. 49, eerste lid van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer exclusief een
medische keuring (=inclusief de kaart)

36,10

36,60

6.2.2

het verkrijgen, verlengen of wijzigen van een gemarkeerde plaats bij de
woning of het werkadres als bedoeld in art. 26 van het Reglement
Verkeersregels en Verkeerstekens, exclusief medische keuring

23,40

23,70

6.2.3

een medische keuring ter verkrijging van een
gehandicaptenparkeerkaart of -plaats
schriftelijke medische keuring op basis van reeds bekende medische
gegevens
het aanbrengen van markering, paal en borden ter aanduiding van een
nieuwe gehandicaptenparkeerplaats (bord E6 uit bijlage I RVV 1990 +
kentekenbord) - aanleg gehandicpatenparkeerplaats

137,00

138,50

33,70

34,10

307,00

311,00

het verplaatsen van een bestaande gehandicaptenparkeerplaats binnen
het stadsdeel
het aanbrengen van een nieuw onderbord met kenteken (bedrag is incl.
bord)

157,00

159,00

43,10

43,60

ontheffing als bedoeld in art. 87 van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens waarbij ontheffing kan worden gegeven van een aantal
artikelen van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
voor de periode van een jaar (jaarontheffing)
ontheffing als bedoeld in art. 87 van het Reglement Verkeersregels en
Verkeerstekens waarbij ontheffing kan worden gegeven van een aantal
artikelen verboden van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990 voor de periode van een dag of dagdeel (dagontheffing)

78,80

80,00

49,70

50,50

een besluit als bedoeld in art. 34 van het Besluit administratieve
bepalingen inzake het wegverkeer (tijdelijke verkeersmaatregel)

53,60

54,50

6.2.4
6.2.5

6.2.6
6.2.7

6.3 - ONTHEFFINGEN RVV (Regl. verkeersregels en -tekens) / BABW (besluit adm. bep. inzake het wegverk.)
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
6.3.1

6.3.2

6.3.3
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rubriek- omschrijving
nummer

30 september 2009

Tarief 2009 bedrag in €

Tarief 2010 bedrag in €

212,00

214,50

409,00

414,00

245,00

248,00

190,00

192,50

212,00

214,50

409,00

414,00

245,00

248,00

7 - BINNENWATER
7.1 - WOONBOTEN
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
7.1.1
7.1.2
7.1.3
7.1.4

een vergunning als bedoeld in art. 2.3.1 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (ligplaatsvergunning)
een vergunning als bedoeld in art. 2.3.3 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (vervangingsvergunning)
een vergunning als bedoeld in art. 2.3.4 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (verbouwingsvergunning)
een ontheffing als bedoeld in art. 2.3.5, derde lid van de Verordening op
de haven en het binnenwater (wonen op een vaartuig anders dan een
woonboot)

7.2 - BEDRIJFSVAARTUIGEN
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
7.2.1
7.2.2
7.2.3

een vergunning als bedoeld in art. 2.4.1 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (ligplaatsvergunning)
een vergunning als bedoeld in art. 2.4.3 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (vervangingsvergunning)
een vergunning als bedoeld in art. 2.4.4 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (verbouwingsvergunning)

7.3 - ONTHEFFINGEN DIVERS
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
7.3.1

een ontheffing als bedoeld in art. 2.5.1, tweede lid van de Verordening
op de haven en het binnenwater (pleziervaartuig > 12 m)

334,00

338,00

7.3.2

ontheffing als bedoeld in art. 2.5.2, tweede lid van de Verordening op de
haven en het binnenwater (object in, op of boven het water)

262,00

265,50

24,20

24,50

7.4 - ALGEMENE TARIEVEN
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
7.4.1

het verrichten van onderzoek binnen dan wel het verstrekken van
informatie uit de archieven van Binnenwaterbeheer, ongeacht het
resultaat, per halfuur
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