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Officiële uitgave van Purmerend.

Verordening op de heffing en invordering van leges
De raad van de gemeente Purmerend;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders
d.d. 10 september 2014;
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;
besluit
vast te stellen de navolgende VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN LEGES

Artikel 1 Belastbaar feit
Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:
het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
a.
het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart
b.
of een reisdocument; een en ander zoals genoemd in deze verordending en de daarbij behorende
tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument,
dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.

Artikel 3 Tarieven
1.
2.

De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel.
Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tabel genoemde eenheid als
een volle eenheid gerekend.

Artikel 4 Wijze van heffen
De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke of
elektronische kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een aanslag, stempelafdruk, zegel, nota
of andere schriftuur.

Artikel 5 Tijdstip van betaling
1.
2.
3.

De leges zijn verschuldigd bij aanvang van het verlenen van de gevraagde dienst.
De leges moeten worden betaald op het tijdstip waarop de kennisgeving als bedoeld in artikel
wordt gedaan en ingeval die kennisgeving wordt uitgereikt op het moment van uitreiken ervan.
De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 4 wordt toegezonden binnen een maand na dagtekening van de kennisgeving.

Artikel 6 Ontheffing
Indien de heffing van leges geschiedt bij wijze van abonnement, wordt bij tussentijdse beëindiging van
het abonnement, indien deze plaatsvindt voordat de helft van de geldigheidsduur is verstreken en het
abonnement ten hoogste voor de helft van het aantal inlichtingen c.q. exemplaren van bescheiden,
waarop het recht geeft, is verbruikt, op aanvraag van de houder, ontheffing van de betaling van deze
leges verleend. De ontheffing wordt verleend tot de helft van het verschuldigde.

Artikel 7 Vrijstellingen
1.
2.
3.

Aan persmedia wordt met betrekking tot abonnementen op raads- en/of commissiestukken één
jaarabonnement gratis verstrekt.
Leges worden niet geheven voor het in behandeling nemen van een verzoek tot het verstrekken
van eenattestatie de vita t.b.v. een buitenlands pensioen.
Leges worden niet geheven voor diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet
Ruimtelijke Ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.

Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van deze belastingen wordt geen kwijtschelding verleend.
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Artikel 8a Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
zuiver van redactionele aard zijn;
a.
b.

een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie
maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de
Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel
betreft:
Titel 1, onderdeel B. 1a. (akten burgerlijke stand);
1.
Titel 1, onderdeel B. 2b. (reisdocumenten);
2.
Titel 1, onderdeel B, 2d. (rijbewijzen);
3.
Titel 1, onderdeel B, 2c onder 6 (verklaring omtrent het gedrag);
4.
Titel 1, onderdeel A, 3c (kansspelen);
5.

Artikel 9 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing
en invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding en citeertitel
1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.

De "Legesverordening Purmerend 2014”, vastgesteld door de gemeenteraad op 7 november 2013
wordt ingetrokken met ingang van de in het zesde lid genoemde datum van ingang van de heffing;
De "Legesverordening Purmerend 2014/1”, vastgesteld door de gemeenteraad op 19 december
januari 2013 wordt ingetrokken met ingang van de in het zesde lid genoemde datum van ingang
van de heffing;
De "Legesverordening Purmerend 2014/2”, vastgesteld door de gemeenteraad op 30 januari 2014
wordt ingetrokken met ingang van de in het zesde lid genoemde datum van ingang van de heffing;
De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de
belastbare feiten die zich voor de in het zesde lid genoemde datum van ingang van de heffing
hebben voorgedaan;
Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het zesde lid genoemde datum van ingang
van de heffing;
De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2015;
Deze verordening kan worden aangehaald als "Legesverordening Purmerend 2015".

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 6 november 2014,

de raadsgriffier,
J.F. Kamminga

de voorzitter,
D. Bijl
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Tabel van tarieven 2016 behorende bij de “Legesverordening Purmerend 2015
Tarieventabel 2e wijziging
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