Tabel 2008, behorende bij de Legesverordening 2008.
Indeling.
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Algemene tarieven.
Kadastrale informatieverstrekking rekeninghouders (Dienst Belastingen/BIA).
Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam.
Stadsarchief Amsterdam.
Dienst Persoonsgegevens.
Dienst Wonen.
Geneeskundige en Gezondheidsdienst.
Dienst Belastingen.
Dienst Milieu en Bouwtoezicht.
Dienst Amsterdam Beheer, RVE Westpoortbeheer en Haven Amsterdam
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
een afschrift of een uittreksel uit de stukken, vermeld in art. 140 van de
Gemeentewet, per blz………………………………………………………………………..2,00
de bij 0.1 bedoelde afschriften en uittreksels worden ingevolge deze
verordening slechts verstrekt, voor zover daarvan geen afdrukken
verkrijgbaar zijn gesteld;
een afschrift van andere niet in het Stadsarchief berustende stukken,
niet-zijnde een afschrift (duplicaat) als bedoeld bij 0.4, per blz…………………………2,00
idem, voor zoveel het betreft een tekening in kleur………………………………………3,35
een beschikking, tenzij in deze tabel anders is vastgesteld……………………………. 8,42
een afschrift van een beschikking als bedoeld bij 0.3……………………………………3,35
een afschrift, op verzoek vervaardigd ter uitvoering van het bepaalde in
de Wet openbaarheid van bestuur, per blz………………………………………………..0,20
een beschikking op grond van de Wet Explosieven voor Civiel
Gebruik………………………………………………………………………………………76,30
een ontheffing op het verbod om reclame te maken op of aan de weg,
als bedoeld in art. 8.5., derde lid van de Algemene Plaatselijke Verordening. …… 60,00

1.

Kadastrale informatieverstrekking rekeninghouders

1.1.

Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van informatie over
zakelijkrechtgegevens en/of kadastrale percelen uit het verzamelbestand
van de Basisvoorziening Vastgoed Amsterdam:
per schermprint per perceelnummer………………………………………………………7,55
opgave van een kadastrale aanduiding of van een huisnummer, per perceel………. 7,55
bijzondere bepaling bij de rubrieken 1.1 tot en met 1.1.2: indien de kadastrale
situatie welke wordt geraadpleegd, niet betrekking heeft op de actuele rechtstoestand, bedraagt het tarief het tweevoud van het krachtens 1.1 tot en met
1.1.2 verschuldigde tarief.
Het tarief bedraagt voor het op verzoek verstrekken van informatie over
verblijfsobjecten en/of gebouwen uit het verzamelbestand van de
Basisvoorziening Vastgoed Amsterdam per schermprint per verblijfsobject/
gebouw:
opgave van bouwjaar, bestemming en/of bouwkundige indeling per
verblijfsobject/adres…………………………………………………………………………7,55
Het tarief bedraagt voor informatie per fax:
toeslag informatieverstrekking per fax/brief per blad A4………………………………....0,47
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een
afschrift van of een uittreksel uit het door de Registratiecommissie
gehouden openbaar register, per ingeschreven verzameling van
persoonsgegevens of per ingeschreven raadsbesluit……………………………………1,52
Het tarief bedraagt voor het online aanvragen en per email verstrekken
van informatie over verblijfsobjecten en/of gebouwen uit het verzamelbestand
van de Basisvoorziening Vastgoed Amsterdam per verblijfsobject/adres
voor een opgave van bouwjaar, bestemming en/of bouwkundige indeling
per verblijfsobject/adres..............................................................................................7,55
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2.

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam.

2.1.

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:
een beschikking op grond van art. 2.3.1 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (ligplaatsvergunning)…………………………………………….. 153,20
een beschikking op grond van art. 2.3.4 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (verbouwingsvergunning)…………………………………… …. 553,50
een beschikking op grond van art. 2.3.3 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (vervangingsvergunning).………………………………………. 553,50
Vervallen
een beschikking op grond van art. 2.4.5 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (exploitatievergunning passagiersvaartuig) ...…………………. 92,85
een vergunning als bedoeld in art. 2.4.5 van de Verordening op de haven
en het binnenwater, per ingezet vaartuig A, B of C (vergunningsbewijs
passagiersvaartuig)
…………………………………….87,70
een beschikking als bedoeld in art. 2.5.1 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (ontheffing houden van een pleziervaartuig > 12 m) …………278,95
Vervallen
een beschikking als bedoeld in art. 2.5.2 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (ontheffing houden van een object) …………………………….213,75
een beschikking als bedoeld in art. 2.4.1 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (vergunning voor een bedrijfsvaartuig).………………………...153,20
een beschikking als bedoeld in art. 2.4.3 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (vergunning voor een bedrijfsvaartuig, een
vervangingvergunning) ………………………………………………………………….553,50
een beschikking als bedoeld in art. 2.4.4 van de Verordening op de haven
en het binnenwater (vergunning voor een bedrijfsvaartuig, een
verbouwingsvergunning) …………………………………… …………………………553,50
een beschikking als bedoeld in art. 1.23 van het Binnenvaartpolitiereglement en art. 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening
(vergunning voor het organiseren van een evenement) …………………………….233,10
een duplicaat van een voor de plezier- of bedrijfsvaart verstrekt vignet
(bij verlies of diefstal) ……………………………………………………………………..15,50
Onderzoek
Het tarief bedraagt voor:
het verrichten van onderzoek binnen, dan wel het verstrekken van informatie
uit, het archiefmateriaal van de dienst Binnenwaterbeheer, ongeacht het
resultaat, per halfuur…………………………………………………………………….…23,00
Fotokopie
Het tarief bedraagt voor:
het verstrekken van een afschrift van materiaal dat onderdeel uitmaakt van de
dossiers waarover de dienst Binnenwaterbeheer beschikt, per kopie…………………0,20
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Stadsarchief Amsterdam.

3.1.
3.1.1.

Onderzoek:
het verrichten van onderzoek in het bij het Stadsarchief
berustend materiaal,
ongeacht het resultaat, per kwartier, met een minimumtarief van één
kwartier………………………………………………………………………………………13,80
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direct leverbaar zijn:
Fotokopie:
Formaat A4 (zwart/wit)………………………………………………………………………0,40
Formaat A3 (zwart/wit)………………………………………………………………………0,60
Formaat A4 (zwart/wit), in zelfbediening........................................................................ Formaat A3 (zwart/wit), in zelfbediening........................................................................ Formaat A4, extra kwaliteit gloss ………………………………………………………….2,00
Formaat A4, extra kwaliteit gloss, 250 gr. papier………………………………………...4,00
0
Reproducties op papier van microfiches en -films: van 35-mm-fiches:
Formaat A4 …………………………………………………………………………………..1,50
Formaat A3 …………………………………………………………………………………..2,00
Formaat A2 ………………………………………………………………………………….14,10
Formaat A1 ………………………………………………………………………………….19,20
Formaat A0 ………………………………………………………………………………….27,50
Afdruk van microfiches en -films via readerprinter in zelfbediening:
Formaat A4 ……………………………………………………………………………………0,50
Formaat A3 ……………………………………………………………………………………1,00
Fotoprint uit de Beeldbank:
13 x 18 cm …………………………………………………………………………………… 6,60
18 x 24 / 20 x 25 cm ……………………………………………………………………….. 9,65
24 x 30 cm...………………………………………………………………………………… 14,25
30 x 40 cm …………………………………………………………………………………. .19,85
40 x 50 cm ..................................................................................................................25,50
50 x 60 cm ..................................................................................................................33,00
Reproducties van door het Stadsarchief beheerd materiaal, op bestelling:
Handvergroting
13 x 18 cm………………………………………………………………………………….. 12,35
18 x 24 cm …………………………………………………………………………………..16,50
24 x 30 cm …………………………………………………………………………………..20,60
30 x 40 cm …………………………………………………………………………………..27,80
40 x 50 cm .............................................................................................................. ...37,50
50 x 60 cm …………………………………………………………………………………. 51,50
Bestand op cd-rom:
JPEG hoge resolutie bestand (gem. 300 dpi ware grootte)
per bestand, inclusief cd-rom……………………………………………………………...16,00
Downloaden:
Voor het downloaden van scans uit archiefbank geldt een tarief per stuk
Vanaf 1 scan………….................................................................................................... Vanaf 100 scans ........................................................................................................... Vanaf 500 scans............................................................................................................ Vanaf 1.000 scans......................................................................................................... Maatwerk:
Voor het verrichten van maatwerk, waarbij onder maatwerk wordt verstaan:
de niet in bovenstaande tarieven opgenomen afdruk- of bestandsformaten,
reproductie van details uit een analoog of digitaal bestand en het overzetten
van beeld- en geluidmateriaal:
tarief per kwartier, met een minimumtarief van één kwartier…………………………..13,80
Bijzondere bepalingen:
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de voor de rijksarchiefbewaarplaatsen vastgestelde tarieven van overeenkomstige
toepassing, voorzover deze tarieven lager zijn dan de tarieven van het
Stadsarchief Amsterdam.
Spoedbestelling:
indien een aanvraag eerder dan de reguliere leveringstermijn van twee weken
dient te worden afgeleverd, kan deze termijn naar vier werkdagen worden
gebracht, onder de voorwaarde dat het totaalbedrag van de bestelling met
30% spoedtoeslag zal worden verhoogd, met een minimumtarief……………………12,70

4.

Dienst Persoonsgegevens.

4.1.

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:
ten kantore van Dienst Persoonsgegevens…………………………………………. ... 70,00
in een bijzonder huis als bedoeld in art. 64 van het Burgerlijk Wetboek,
indien van het onvermogen van partijen niet is gebleken…………………………. ..250,00
de artikelen 4.1.1 en 4.1.2. vinden overeenkomstige toepassing ten aanzien van
het registreren van een partnerschap en het omzetten van partnerschappen
in huwelijken;
het tarief bedraagt voor het verstrekken van een uittreksel of afschrift van
een akte van de burgerlijke stand als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten
burgerlijke stand, conform het legesbesluit akten burgerlijke stand………………….10,60
voor het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid als
bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het
tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand…………..19,30
de in rubriek 4.1 vermelde tarieven zijn van overeenkomstige toepassing
ten behoeve van een registratie in de zin van de Wet Geregistreerde
partnerschap (Staatsblad nr. 324).
Het tarief bedraagt voor het overdragen ter verificatie aan het
Ministerie van Buitenlandse Zaken van een document, door de ambtenaar
van de burgerlijke stand ten behoeve van het opmaken van een akte van
de burgerlijke stand dan wel door het college van burgemeester
en wethouders ten behoeve van de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens, per document……………………………………………….……..250,00
Lijsten geborenen, overledenen, ondertrouwden, gehuwden.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
afgifte van:
de in de door Dienst Persoonsgegevens geregeld uit te geven lijsten,
vermeldende de aldaar op een dag aangegeven geborenen en overledenen,
alsmede op een dag ondertrouwden en gehuwden, zonder vermelding
van de adressen van de betrokkenen, bij wijze van abonnement voor een
jaar uit te geven door:
de voormelde dienst …………………………………………………………………… 710,00
op de in 4.2.1 bedoelde lijsten worden vermeld de geborenen, overledenen,
ondertrouwden en gehuwden, voor zover niet door belanghebbenden tegen
die vermelding tijdig bezwaar is gemaakt;
de in 4.2.1 bedoelde lijst van ondertrouwde paren, met vermelding van de
door hen opgegeven adressen, bij wijze van abonnement voor een jaar,
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de voormelde dienst.…………………………………………………………………… 210,00
op de bedoelde lijst worden de ondertrouwden vermeld, voorzover zij hun
toestemming tot die vermelding hebben gegeven.
Verstrekkingen uit de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder een verstrekking verstaan
een of meer gegevens omtrent een persoon voor wie de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
verstrekking van:
persoonsgegevens:
per verstrekking (aan het loket), per persoon …………………………………………..11,40
per verstrekking (schriftelijk), per persoon ……………………………………………...13,75
ten behoeve van in Amsterdam gevestigde instellingen die een algemeen
belang dienen,
per schriftelijk gevraagde inlichting.……………………………………………………….3,75
om de afgifte van een overzicht van alle verstrekte gegevens aan afnemers
van de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens per persoon
over het jaar voorafgaande aan het verzoek (protocollering)………………………...13,00
voor de transportkosten wegens verstrekking gegevens aan afnemers en
bijzondere derden (art. 4, sub f, en art. 6 van de Wet gemeentelijke
basisadministratie)…………………………………………………………………………...2,25
Onderzoek:
het tarief bedraagt voor het:
op verzoek doornemen van de gemeentelijke basisadministratie, ter
verstrekking van gegevens, voor ieder daaraan besteed kwartier……………………19,75
verstrekken van persoonsgegevens, waarbij de volledige naam en/of
persoonsgegevens niet kunnen worden overgelegd, voor ieder daaraan
besteed kwartier…………………………………………………………………………….19,75
Bijzondere bepalingen:
indien op aanvraag extra werkzaamheden moeten worden verricht, bijvoorbeeld
omdat meer gegevens of gegevensverzamelingen moeten worden geraadpleegd
of bewerkt danwel omdat de aanvraag een van de gebruikelijke wijze afwijkende
presentatie behelst, worden de hiervoor bij 4.3.1 en volgende vermelde tarieven
verhoogd met het voorafgaand aan de behandeling van de aanvraag met de
aanvrager contractueel overeengekomen bedrag;
een selectie per record,
..………………………………………………….2,05
on-line raadplegen van de Gemeentelijke Basis Administratie in
Amsterdam door woningbouwverenigingen, per raadpleging…………….…………….3,25
Voor de toepassing van het gestelde onder 4.3.1 tot en met 4.4.2 wordt
verstaan onder inlichting: te verstrekken gegevens uit de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens, alsmede:
een uittreksel, een afschrift, een fotokopie, een reproductie, een verificatie of
een wijziging van een inlichting;
een aanvulling op een inlichting.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag genoemd
in de artikelen 4.7.1 t/m 4.7.4.1., alsmede 4.9.1 en 4.9.3 overeenkomstig het
bedrag voor dit product zoals genoemd in artikel 6 van het Besluit Paspoortgelden
naar beneden afgerond op 5 cent, geldend op het moment van indiening van de
aanvraag, te weten:
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vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen ………………………………47,45
tot het verstrekken van een zakenpaspoort……………………………………………..51,90
tarieven vermeld onder 4.7.1 en 4.7.2 worden bij spoedlevering vermeerderd
met…………………………………………………………………………………………...40,40
het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 4.7.1 en
4.7.2 direct bij aanvraag………………………………………………………….…………8,20
het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds
uitgegeven reisdocument als bedoeld in 4.7.1 en 4.7.2………………………………..19,20
in geval van spoedlevering vermeerderd met………………………………………….. 19,20
afgifte van een (zaken)paspoort of een rijbewijs, welke het gevolg is van een
vermissing of van een onherkenbaar beschadigd document, worden de ter
zake verschuldigde leges verhoogd met ……………… ……………………………... 40,00
afgifte van een (zaken)paspoort of een rijbewijs, welke het gevolg is van een
vermissing of van een onherkenbaar beschadigd document, waarbij extra
verificatie werkzaamheden moeten worden verrichten, worden de ter zake
verschuldigde leges verhoogd met ………………………………………………………40,00
vernieuwing of omwisseling van een rijbewijs…………………………………………..49,00
afgifte, vernieuwing of omwisseling van een rijbewijs (via de Rijksdienst
voor het Wegverkeer) ……………………………………………………………………..49,00
conform de regeling spoedprocedure afgifte rijbewijzen wordt het bedrag
aan leges verhoogd met de spoedtoeslag rijksleges van……………………………...40,00
voor de afgifte van een Eigen Verklaring rijbewijs wordt op het formulier vermelde
rijkstarief in rekening gebracht .
Verklaringen:
voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
afgifte van een verklaring betreffende woonplaats of hoofdverblijf als bedoeld in
art. 8, leden 1c, 2 en 3, van de Rijkswet op het Nederlanderschap 1984 ………… 11,40
afgifte van een attestatie de vita ten behoeve van een levensverzekering
(eenmalige uitkering)……………………………………………………………………… 11,40
afgifte van een bewijs van Nederlanderschap…………………………………………. 11,40
tenzij het bewijs is bestemd voor meer dan één persoon, in welk geval
voormeld bedrag voor elke persoon meer wordt verhoogd met ……………………….1,50
Voor het verstrekken van Verklaring Omtrent het gedrag (VOG)
overeenkomstig de wet Justitiële Gegevens geldt het tarief zoals is
opgenomen in het laatste ministerieel besluit wijziging leges VOG
legalisering van een handtekening……………………………………………………….13,75
waarmerking van afschriften………………………………………………………………13,75
indien een verklaring of bewijs, als bedoeld onder 4.8.1 tot en met 4.8.3
(basistarief), schriftelijk wordt aangevraagd, bedraagt het tarief……………………...13,75
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
om afgifte van een Nederlandse identiteitskaart voor personen met een
leeftijd van 14, niet zijnde de eerste aanvraag, alsmede personen van 15 jaar
en ouder, overeenkomstig het bedrag genoemd in art. 6 van het Besluit
Paspoortgelden……………………………………….. ............................................. ..31,25
afgifte van een Nederlandse identiteitskaart, welke het gevolg is van een
vermissing of een onherkenbaar beschadigd document, worden
de ter zake verschuldigde leges verhoogd met ………………………………………40,00
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afgifte van een Nederlandse identiteitskaart, welke het gevolg is van
een vermissing of een onherkenbaar beschadigd document,
waarbij extra verificatie werkzaamheden moeten worden verricht,
worden de ter zake verschuldigde leges verhoogd met………... ......................... ..40,00
het tarief 4.9.1. conform Besluit Paspoortgelden wordt bij spoedlevering
vermeerderd met ................................................................................................... ..40,40
Lijkbezorging:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag van een "laissez passer"
(lijkenpas) conform de wet op de lijkbezorging bedraagt het tarief ........................ ..13,75
Taxi ontheffing:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor de eerste afgifte van of
de verlenging van een taxi ontheffing……………………………………………………48,25
voor de eerste afgifte of verlenging van een taxi ontheffing indien de
aanvraag het gevolg is van een vermissing, worden de verschuldigde
leges verhoogd met……………………………………………………………………… 25,00
Naturalisatie:
voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het afleggen van een
optie ter verkrijging van het Nederlanderschap, alsmede voor de behandeling van
een naturalisatieverzoek worden de tarieven geheven conform het op het moment
van aanvraag geldend Besluit optie en naturalisatiegelden, conform de rijkswet
op het Nederlanderschap.

5.

Dienst Wonen.

5.1.

Het tarief bedraagt voor het verlenen van een huisvestingsvergunning als
bedoeld in art. 5 van de Huisvestingswet ……………………………………………….32,50
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een vergunning ingevolge de Verordening op de woning- en kamerbemiddelingsbureaus ……………………………………………………………………728,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een vergunning als bedoeld in art. 15, lid 1 van de Leegstandswet
voor een woonruimte in een gebouw, in een voor de verkoop bestemde
woning of in een voor de verhuur bestemde woning welke ten
tijde van het aanvragen van de vergunning bestemd is
voor afbraak of voor vernieuwbouw…………………………………………………….102,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
verlenging van een vergunning als bedoeld onder 5.3. ……………………………..102,00

5.2.

5.3.

5.3.1.

6.

Geneeskundige en Gezondheidsdienst.

6.1.

Een verklaring, afgegeven ten genoegen van buitenlandse autoriteiten,
omtrent het ontsmet zijn van goederen…..………………………………………………..5,10

7.

Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam (DBGA).

7.1.
7.2.
7.2.1.
7.2.2.

Het tarief bedraagt voor een duplicaat van de hondenpenning……………………….13,00
Het tarief bedraagt voor de Leidraad Invordering DBGA;
voor een compleet exemplaar…………………………………………………………….18,75
voor een kopie van een deel, per pagina..…………………………………………….…..0,20
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Het tarief bedraagt voor het op schriftelijk verzoek van een derdebelanghebbende in het kader van vastgoedtransacties of vastgoedbeheer
verstrekken van informatie over de Woz-waarde uit het bestand van de
DBGA per waarde per Woz-object .…………………………………..….…………………7,55
Het tarief bedraagt voor het op schriftelijk verzoek van een derdebelanghebbende in het kader van vastgoedtransacties of vastgoedbeheer
verstrekken van informatie uit het bestand van de DBGA over de hoogte van
een aanslag onroerende-zaakbelastingen, danwel roerende ruimtebelasting,
danwel rioolrecht per belastingjaar per object ……………………………………………7,55
Het tarief bedraagt voor het online op verzoek van een derde-belanghebbende
in het kader van vastgoedtransacties of vastgoedbeheer verstrekken van
informatie over de Woz-waarde uit het bestand van de DBGA per waarde
per Woz-object………………………………………………………………………………..5,90
Het tarief bedraagt voor het online op verzoek van een derde-belanghebbende
in het kader van vastgoedtransacties of vastgoedbeheer verstrekken van
informatie over de hoogte van een aanslag onroerende-zaakbelastingen,
danwel roerende ruimtebelasting, dan wel rioolrecht per belastingjaar per object……5,90

%

7,68

1,75

7,68

1,75

6,00

1,75

6,00

1,75

8.

Dienst Milieu en Bouwtoezicht.

8.0.

De tarieven onder 8.1 tot en met 8.15 gelden voor aanvragen binnen
aangewezen grootstedelijke projecten en binnen locaties in
ontwikkeling als bedoeld in art. 35 respectievelijk in bijlage E van de
Verordening op de stadsdelen, alsmede voor aanvragen binnen Westpoort.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
om een vergunning als bedoeld in art. 40, eerste lid, van de Woningwet
(reguliere bouwvergunning):
voor elke € 1000 bouwkosten tot en met € 5.000.000………………………………….16,00
16,00 0
doch ten minste …………………………………………………………………………..160,00
160,00 0
en voor elke € 1000 bouwkosten boven de € 5.000.000……………………………......3,20
3,20 0
om een vergunning als bedoeld in art. 56a, tweede lid, van de Woningwet
(bouwvergunning eerste fase), 20% van het onder 8.1.1 genoemde tarief,
doch ten minste…………………………………………………………………………...160,00
160,00 0
om herstel van een aanvraag bouwvergunning eerste fase als bedoeld
in art. 56a, achtste lid, van de Woningwet, 10% van het onder 8.1.1
genoemde tarief, doch ten minste……………………………………………………….160,00
160,00 0
om een vergunning als bedoeld in art. 56a, derde lid, van de Woningwet
(bouwvergunning tweede fase), 90% van het onder 8.1.1 genoemde tarief,
doch ten minste……………………………………………………………………………160,00
160,00 0
om een vergunning als bedoeld in art. 44, tweede lid, van de Woningwet
(lichte bouwvergunning) 50% van het onder 8.1.1 genoemde tarief,
doch ten minste……………………………………………………………………………160,00
160,00 0
om een mededeling dat er sprake is van een bouwvergunningvrij bouwwerk,
als bedoeld in art. 43 van de Woningwet (hieronder wordt tevens begrepen
aanvragen om revisie en gevelwijziging)……………………………………………… 160,00
160,00 0
om te bouwen in afwijking van een reeds verleende vergunning 10% van de
oorspronkelijk berekende leges met een minimum van ……………………………...160,00 160,00 0
tenzij:

8.1.
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In het geval dat door het niet ingrijpend afwijken van de oorspronkelijke
vergunning de bouwkosten stijgen, wordt het onder 8.1.6 berekende bedrag
vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend overeenkomstig het
bepaalde onder 8.1.1. tot en met 8.1.4., waarbij dan als bouwkosten gelden
het verschil tussen de bouwkosten van het oorspronkelijke bouwplan
en het gewijzigde bouwplan.
Indien het bouwplan zodanig ingrijpend is gewijzigd, dat het als een nieuw
bouwplan moet worden aangemerkt, wordt het verschuldigde bedrag
opnieuw berekend overeenkomstig het bepaalde in rubrieken 8.1.1 tot en
met 8.1.4.
Bijzondere bepalingen bij 8.1:
onder bouwkosten wordt verstaan de aannemingssom als bedoeld in
paragraaf 1, eerste lid, van de Uniforme administratieve voorwaarden voor
uitvoering van werken 1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk of,
voorzover deze ontbreekt, een raming van de bouwkosten, de omzetbelasting
daarin niet begrepen, als bedoeld in het normblad NEN 2631;
voor een aanvraag welke, naar het oordeel van Burgemeester en
Wethouders, kan worden beschouwd als een aanvraag voor eenzelfde plan
waarvoor ten hoogste zes maanden vóór de datum van ontvangst van
deze aanvraag de vergunning is geweigerd en waarin de grondslag voor
die weigering is opgeheven, wordt teruggaaf van 50% van de voor de
eerder aanvraag geheven leges verleend;
Het verschuldigde bedrag aan leges is in ieder
geval niet minder dan..……………………………………………………………………..160,00
In het geval geen vergunning is verleend wegens het niet in behandeling
nemen van de aanvraag als bedoeld in art. 4:5 van de Algemene wet
bestuursrecht, wordt, indien op deze aanvraag gunstig is beslist, op verzoek
teruggaaf van 50% van de voor de eerdere aanvraag geheven leges
verleend; Het verschuldigde bedrag aan leges is in ieder geval niet
minder dan …………………………………………………………………………………..160,00
voor een aanvraag om een reguliere bouwvergunning waarop nog niet is
beslist en welke wordt ingetrokken binnen zes weken na de dag waarop
de aanvraag is ontvangen, wordt op verzoek teruggaaf van 50% van
de geheven leges verleend.
Voor een aanvraag om een bouwvergunning eerste fase, tweede fase of
een lichte bouwvergunning en voor een aanvraag voor herstel van een
bouwvergunning geldt in dit verband een intrekkingstermijn van drie weken
na de dag waarop de aanvraag werd ontvangen.
Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om
bepaling van gelijkwaardigheid als bedoeld in artikel 1.5 van het
Bouwbesluit 2003 .......................................................................................................640,00
Het tarief voor het in behandeling nemen van een verzoek om advies over
van toepassing zijnde regelgeving voor een gebouw en/of terrein bedraagt…………160,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een op zichzelf
staand verzoek om vrijstelling van een bestemmingsplan als bedoeld
in de artikelen 17 of 19, leden 1 tot en met 3, van de Wet op de
Ruimtelijke Ordening (vrijstellingsverzoek) .................................................................640,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om
verlenging van een aan een vrijstelling verbonden termijn……………………………..160,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een vergunning als bedoeld in art. 14 of art. 21, derde lid, van de Wet op
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de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning):
voor elke € 1000 aanlegkosten tot en met € 5.000.000…………………………………..16,00
16,00
doch ten minste……………………………………………………………………………...160,00 160,00
en voor elke € 1000 aanlegkosten boven de € 5.000.000 ………………………………...3,20
3,20
Een aanvraag aanlegvergunning tot sloop wordt beschouwd als een
aanvraag om sloopvergunning als bedoeld onder 8.5.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Bouwverordening
Amsterdam 2003 (sloopvergunning):……………………………………………………..640,00 640,00
met dien verstande dat voor het in behandeling nemen van een
aanvraag om sloopvergunning:
– als bedoeld in art. 2.1.4, lid 2 van de Bouwverordening
Amsterdam 2003, of
– die uitsluitend betrekking heeft op het verwijderen van asbest
het tarief wordt gereduceerd tot 25%, zijnde……………………………………………..160,00 160,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding
als bedoeld in art. 8.2.1 van de Bouwverordening Amsterdam 2003
(sloopmelding)……………………………………………………………………………….160,00 160,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning als bedoeld in art. 12 van de Monumentenwet 1988
en art. 6 van de Verordening tot behoud van Monumenten in de binnenstad,
ook indien sprake is van een aanvraag om een monumentenvergunning als
bedoeld in art. 2.1.4, lid 1 van de Bouwverordening Amsterdam 2003……………….160,00 160,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning als bedoeld in art. 37 van de Monumentenwet
1988 (monumenten sloopvergunning) ………………………………………………..…320,00 320,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor plaatsing op de gemeentelijke monumentenlijst ............................................. ..320,00 320,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning als bedoeld in art. 33 van de Huisvestingswet
(splitsingsvergunning), per te formeren recht…………………………………………...640,00
640,00
met een maximum per perceel van ………………………………………………… ...2.560,00 2.560,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning als bedoeld in art. 30 van de Huisvestingswet
(onttrekking, samenvoeging, omzetting), per woning of gedeelte van
een woning…………………………………………………………………………………..640,00 640,00
Bijzondere bepalingen bij rubriek 8.8:
in geval van samenloop met een aanvraag om een bouwvergunning
wordt het betrokken tarief gereduceerd tot twee derde van het onder 8.8
genoemde tarief;
bij een vergelijkbare samenloop als bedoeld in 8.8.1.1. met een aanvraag
om een sloopvergunning, is het tarief voor alle daarbij te onttrekken
woningen of gedeelten van woningen gezamenlijk gelijk aan het tarief
voor één woning;
voor een verleende vergunning ter legalisering zijn de voorgaande
bepalingen onder 8.8 van overeenkomstige toepassing.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een vergunning als bedoeld in art. 6.1.1, eerste lid, van de
Bouwverordening Amsterdam 2003 (gebruiksvergunning),
onder a en e: .................................................................................................................
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afhankelijk van het bij de beschikking op de aanvraag vast te stellen
maximaal toelaatbare aantal personen:
tot en met 100 personen…………………………………………………………… 1.600,00
1.600,00
per 100 personen (of gedeelte daarvan) meer …………………………………… 240,00
240,00
met een maximum van………………………………………………………………..2.800,00
2.800,00
onder c en f (verblijfsinrichtingen):
tot en met 25 bedden………………………………………………………….……… 800,00
800,00
per 25 bedden (of gedeelte daarvan) meer ………………………………………..160,00
160,00
met een maximum van ………………………………………………………………4.000,00
4.000,00
waarbij onder bed wordt verstaan een slaapplaats voor één persoon;
Bijzondere bepalingen bij rubriek 8.9:
voor een nieuwe gebruiksvergunning, ter vervanging van een vergunning
wegens wijziging van de inrichting, kan vrijstelling worden verleend van
het bepaalde onder 8.9 tot 1% van de bouwkundige kosten als bedoeld
onder 8.1.7.1, met een minimum van 10% van het tarief onder 8.9;
het tarief is de helft van de onder 8.9 vermelde bedragen, met inachtneming
van het bepaalde onder 8.9.3.1, ingeval de aanvraag om een gebruiksvergunning betrekking heeft op een gebruik ten behoeve van kantoor,
onderwijs, sport, sociaal-maatschappelijke dienstverlening en daarmee
naar het oordeel van Burgemeester en Wethouders uit een oogpunt van
gebruiksveiligheid gelijk te stellen gebruik, dan wel betrekking heeft op een
verblijfsinrichting die door of namens Burgemeester en Wethouders wordt
aangemerkt als een bijzondere inrichting, danwel uitsluitend dient ter
vervanging van een vergunning, afgegeven ingevolge art. 4 van de
Verordening op de verblijfsinrichtingen 1984.
indien een aanvraag uitsluitend betreft een wijziging van de tenaamstelling en andere toetsing niet aan de orde is, bedraagt het tarief………………….40,00
40,00
indien door intrekking van een aanvraag, genoemd onder de punten
a en e, door het niet verder behandelen van die aanvraag als bedoeld
in art. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht of door weigering,
een vergunning niet wordt verleend, bedraagt het tarief voor het
in behandeling nemen van die aanvraag…………………………………………… .320,00
320,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een vergunning als bedoeld in art. 2 van de Garageverordening
(garagevergunning), afhankelijk van het bij de beschikking op de aanvraag
vast te stellen maximaal toelaatbare aantal motorrijtuigen:
tot en met 25 motorrijtuigen……………………………………………………
480,00
480,00
per 25 motorrijtuigen (of gedeelte daarvan) meer …………………………………..160,00
160,00
met een maximum van …………………………………………………………… .10.000,00 10.000,00
indien door intrekking van een aanvraag als bedoeld in 8.10, door het niet
verder behandelen van een aanvraag als bedoeld in art. 4:5 van de
Algemene wet bestuursrecht of door weigering, een vergunning niet wordt
verleend, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen
van die aanvraag………………………………………………………………………..320,00
320,00
indien van een vergunning als bedoeld onder 8.10 geen gebruik wordt
gemaakt, wordt op verzoek teruggave verleend van 25% van de op
grond van de voorgaande rubrieknummers geheven leges.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een geschiktheidsverklaring voor een prostitutiebedrijf in de zin van
hoofdstuk 6A van de Bouwverordening Amsterdam 2003………………………….320,00
320,00
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verhoogd voor iedere werkruimte met……………………………………………… . 320,00
en voor iedere vijf werkruimten extra verhoogd met………………………………….320,00
Voor een nieuwe geschiktheidsverklaring, ter vervanging van een
geschiktheidsverklaring wegens wijziging van de inrichting, kan vrijstelling
worden verleend van het bepaalde onder 8.11 tot 1% van de bouwkundige
kosten als bedoeld onder 8.1.7.1, met een minimum van 10% van het tarief
onder 8.11.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om:
een vergunning in de zin van art. 3.2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening (exploitatievergunning):
zonder terrasvergunning: nieuw of bij wijziging in de exploitatie............................. 400,00
met terrasvergunning: nieuw of bij wijziging in de exploitatie………………………...640,00
verlenging exploitatievergunning al dan niet met terras………………………………160,00
om een vergunning (horecavergunning) of ontheffing in de zin van de
Drank- en Horecawet):
nieuwe horecavergunning....................................................................................... 400,00
wijziging in horecavergunning................................................................................. 160,00
ontheffing op grond van art. 35 Drank- en Horecawet………………………………..160,00
Incidentele ontheffing sluitingstijd (APV art. 3.4, lid 3)............................................ 160,00
om een vergunning in de zin van art. 30B van de Wet op de Kanspelen
voor het exploiteren van één of meerdere speelautomaten.................................... 160,00
om een vergunning in de zin art. 2.11 (evenementen) of art. 2.18 (evenementen in
gebouwen) van de Algemene Plaatselijke Verordening:
voor maximaal 500 bezoekers of deelnemers…………………………………………160,00
per 500 bezoekers (of gedeelten daarvan) meer.................................................... ..80,00
met een maximum van …………………………………………………………………..960,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om
een niet in dit hoofdstuk met name genoemde beschikking krachtens of bij APV,
Woningwet of WRO waartoe Burgemeester en Wethouders bevoegd zijn
en waarvoor de bevoegdheid gemandateerd is aan de Dienst Milieu en
Bouwtoezicht .......................................................................................................... 160,00
Het tarief bedraagt voor het overschrijven op naam van een (aanvraag om
een) vergunning, verklaring, verlening, als bedoeld in deze rubriek 8,
op grond van de daartoe strekkende bepalingen in de desbetreffende wet
of verordening…………………………………………………………………………… 40,00
Indien door intrekking van een aanvraag, door het niet verder behandelen
van een aanvraag als bedoeld in art. 4:5 van de Algemene wet bestuursrecht of door weigering een vergunning niet wordt verleend, of indien een
verleende vergunning binnen 1 jaar na verlening wordt ingetrokken, wordt
teruggave verleend van 25% van de op grond van de voorgaande
rubrieknummers geheven leges, waarbij ten minste is verschuldigd
een bedrag van …………………………………………………………………………. 160,00
Hetzelfde geldt voor mededelingen, verklaringen, toestemmingen,
toekenningen en andere met een vergunning vergelijkbare besluiten;
deze teruggaveregeling geldt overigens voorzover niet anders
bepaald bij de desbetreffende rubriek.
Verzegelen apparatuur.
Het tarief bedraagt voor het op verzoek:
verzegelen van een geluidsbegrenzer in een bedrijf waarop het Besluit
Horecabedrijven milieubeheer van toepassing is …………………………………….241,00
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opnieuw verzegelen van een geluidbegrenzer in een bedrijf waarop het
Besluit Horecabedrijven milieubeheer van toepassing is, tenzij verbreking
van het zegel noodzakelijk was en vooraf gemeld…………………………………… 241,00
verzegelen van een geluidbegrenzer in een bedrijf waarvoor in de
vergunningvoorschriften voor het afgrendelen en het verzegelen van
een geluidbegrenzer zijn voorgeschreven..…………………………………………….237,00
opnieuw verzegelen van een geluidbegrenzer in een bedrijf waarvoor in
de vergunning voorschriften voor het afgrendelen en het verzegelen van
een geluidbegrenzer zijn voorgeschreven, tenzij verbreking noodzakelijk
was en vooraf gemeld ……………………………………………………………………241,00
Onderzoek.
Het tarief bedraagt voor:
het verrichten van onderzoek in het bij de dienst berustend materiaal door
de daarvoor aangewezen medewerkers, ongeacht het resultaat,
per half uur………………………………………………………………………………….32,00
het op verzoek verstrekken van (telefonische) inlichtingen uit het
Amsterdams Milieu Informatie Systeem en/of het Amsterdams
Bodem Informatie Systeem , per verstrekking………………………………………….21,50
het op verzoek verstrekken van complexe (telefonische) inlichtingen uit het
Milieu Informatie Systeem en/of het Bodem Informatie Systeem, waarbij sprake
is van aanvullende informatie en/of advies per verstrekking………………………….43,00
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een beschikking op grond van art. 4.3. van de Algemene Plaatselijke
Verordening (verkoop van vuurwerk) …………………………………………………..250,00

9.

Dienst Advies en Beheer, RVE Westpoortbeheer en Haven Amsterdam

9.1.

Een beschikking voor ontheffing voor het aanbieden van diensten als
bedoeld in art. 2.17 van de Algemene Plaatselijke Verordening………………………55,50
Een vergunning als bedoeld in art. 8.2 van de Algemene Plaatselijke
Verordening, voor zover het betreft het hebben van kabels en leidingen
in openbare gemeentegrond …………………………………………………………….228,00
Een tijdelijke objectvergunning voor maximaal twee weken, als bedoeld
in art. 8.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening……………………………….…76,00
Een tijdelijke objectvergunning voor langer dan twee weken, als bedoeld
in art. 8.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening…………………….……………99,00
Een vergunning als bedoeld in de artikelen 8.2 en 8.6 van de Algemene
Plaatselijke Verordening, voor zover deze betreft het innemen van een
werkterrein, het graven in de openbare weg en/of het plaatsen van objecten
in verband met werkzaamheden………………………………………………………...153,00
Een samplingontheffing als bedoeld in art. 8.9 van de Algemene
Plaatselijke Verordening………………………………………………………………….126,00
Een Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in art. 12 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer……………….…………...48,50
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in
verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en
werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in art. 5.2,
derde lid, van de Telecommunicatiewet………………………………………………...384,00
Een kapvergunning als bedoeld in art. 2 van de Kapverordening………………… ..180,50

9.2.

9.3.
9.4.
9.5.

9.6.
9.7.
9.8.

9.9.

%

245,00

1,66

245,00

3,38

245,00

1,66

32,50

1,56

21,80

1,40

43,50

1,16

254,00

1,16

56,50

1,80

232,00

1,75

77,00

1,32

100,50

1,52

155,50

1,63

128,00

1,59

49,00

1,03

390,00
183,50

1,69
1,66

9.10.

Een staanplaatsvergunning buiten de markt als bedoeld in

Omschrijving

9.11.

9.12.
9.13.
9.14.
9.15.
9.16.
9.17.

Tarief

2007 2008

art. 7.1. van de Verordening op de Straathandel………………………….………… 126,00
Een verklaring van geen bezwaar in het kader van de vergunningverlening
krachtens het Besluit inrichtingen en gebruik voor het oplaten en landen van
ballonnen en helikopters op niet aangewezen luchtvaartterreinen………………..… 92,00
Een vergunning als bedoeld in art. 2.24 van de Algemene Plaatselijke
Verordening voor de inzameling van geld of zaken…………………………………..126,00
Een ontheffing op grond van art. 10.3 van de Algemene Plaatselijke
Verordening voor het te koop aanbieden van voertuigen……………………………...63,50
Een ontheffing op grond van art. 10.8 van de Algemene Plaatselijke
Verordening voor het parkeren van reclamevoertuigen………………………………..76,00
Een ontheffing voor een dag als bedoeld in art. 87 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens………………………………………………………. 44,50
Een ontheffing voor meerdere dagen tot maximaal 1 jaar als bedoeld in
art. 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens……………………….. 63,50
Een vergunning voor een tijdelijke verkeersmaatregel als bedoeld in
paragraaf 8 Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer…………….. 58,00

%

128,00

1,59

93,50

1,63

128,00

1,59

64,50

1,57

77,00

1,32

45,00

1,12

64,50

1,57

59,00

1,72

