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Verordening tot wijziging van Verordening op de heffing en invordering van
leges 2017 (2e wijziging

De raad van de gemeente Hendrik-Ido-Ambacht;
gezien het voorstel van 1 december 2016, nr 1702798;
gelet op artikel 10 van de Legesverordening 2017;
besluit:
vast te stellen de:
ste

Verordening tot wijziging van Verordening op de heffing en invordering van leges 2017 (2 wijziging)
Artikel I
Titel 1, Hoofdstuk 1 van de bij de Legesverordening 2015 behorende tarieventabel wordt gewijzigd en
gelezen als volgt:
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een partnerschap op:

1.1.1.1

Maandag t/m vrijdag vrije tijdsindeling

€ 385,--

1.1.1.2

Zaterdag vrije tijdsindeling tot 15.30 uur

€ 854,-

1.1.1.3.1

Dinsdag 9.00 uur en 10.00 uur zonder ceremonie

gratis

1.1.1.3.2

Overige uren zonder ceremonie

€ 51,--

1.1.2

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:

1.1.2.1

Op maandag t/m vrijdag vrije tijdsindeling

€ 385,--

1.1.2.2

Op zaterdag vrije tijdsindeling tot 15.30 uur

€ 854,--

1.1.2.3

Zonder ceremonie

€ 51,--

1.1.3

De toeslag op de tarieven als in 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.2.1 en 1.1.2.2 bedraagt voor het voltrekken van een hu- € 260,-welijk, registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk
in een bijzonder huis op grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek

1.1.4

Het tarief voor het fungeren van een gemeenteambtenaar als getuige bij een huwelijksvoltrekking, partner- € 29,30
schapregistratie of het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk, bedraagt op maandag
tot en met vrijdag per getuige

1.1.5

Het tarief voor het verstrekken van:

1.1.5.1

een trouwboekje of partnerschapboekje

1.1.6

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een lijst
waarop zijn vermeld:

1.1.6.1

alle op één dag, in één week of in één maand geborenen en overledenen, voor zover voor plaatsing op die € 31,20
lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermelde aangifte

1.1.6.2

alle op één dag, in één week of in één maand ondertrouwde en getrouwde paren of geregistreerde partners, € 31,20
als voor plaatsing op die lijst toestemming is verleend, voor elk op die lijst vermeld paar

1.1.7

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afsluiten van een abonnement
op het verstrekken van lijsten als in 1.1.7.1 en 1.1.7.2 bedoeld:

1.1.7.1

voor de periode van een maand

€ 31,20

1.1.7.2

voor de periode van drie maanden

€ 62,40

1.1.7.3

voor de periode van zes maanden

€ 93,60

1.1.7.4

voor de periode van een jaar

€124,80

1.1.8

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

€ 22,30

1.1.9

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.

Artikel II
1 Deze verordening treedt in werking op de dag na die van de bekendmaking.
2 De datum van ingang van de heffing is 1 april 2017.
Vastgesteld in de openbare vergadering van 3 april 2017
De griffier, De voorzitter,
G.H. Logt J. Heijkoop
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€ 29,--

