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Verordening op de heffing en invordering van leges 2008,alsmede de daarbij behorende tarieventabel
2008(raadsbesluiten van 8 november 2007)
De raad van de gemeente Utrecht gelet op het voorstel van b. en w.:
BESLUIT
vast te stellen de volgende:
VERORDENING op de heffing en invordering van leges 2008, alsmede de daarbij behorende tarieventabel 2008

Artikel 1 Aard van de heffing en belastbaar feit
Onder de naam “leges” worden rechten geheven ter zake van het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.

Artikel 2 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.

Artikel 3 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor diensten welke reeds uit andere hoofde tot enige betaling aan het
gemeentebestuur aanleiding geven.

Artikel 4 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 aangemerkt.

Artikel 5 Wijze van heffing
De leges worden geheven bij wege van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke kennisgeving waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, (elektronische) nota of andere
schriftuur. Het gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de
schriftelijke kennisgeving aan de belastingschuldige bekendgemaakt. Onder toezending van de schriftelijke kennisgeving wordt mede verstaan verzending langs elektronische weg.

Artikel 6 Termijnen van betaling
De leges moeten worden betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 5:
mondeling wordt gedaan op het moment van het doen van de kennisgeving;
a.
schriftelijk wordt gedaan op het moment van uitreiking van de kennisgeving dan wel in geval van
b.
toezending daarvan
per post, binnen veertien dagen na dagtekening van de kennisgeving
1.
langs elektronische weg, onverwijld.
2.

Artikel 7 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.

Artikel 8 Teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke teruggave van leges ter zake van een in de tarieventabel omschreven dienst
wordt verleend op een aanvraag als bedoeld in artikel 242 van de Gemeentewet (Stb. 1994, 762) en
overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in de bij deze verordening behorende tarieventabel
opgenomen bepaling.

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 de invordering van de leges.

Artikel 10 Inwerkingtreding, overgangsbepaling en citeertitel
1.

1

De Legesverordening 2007 (Gemeenteblad van Utrecht 2006 nr. 40), gewijzigd bij raadsbesluit
van 11 januari 2007 (Gemeenteblad van Utrecht 2007, nr. 5) en bij raadsbesluit van 12 april 2007
(Gemeenteblad van Utrecht 2007, nr. 29), wordt ingetrokken met ingang van de in het vierde lid
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2.
3.

4.
5.

genoemde datum van ingang van de heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op
belastbare feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking.
In afwijking in zoverre van het in het voorgaande leden bepaalde, blijft, indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in het vierde lid genoemde datum van ingang
van de heffing, de ingetrokken verordening gelden voor de in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover ter zake daarvan de heffing van de leges in die periode
plaatsvindt.
De datum van ingang van heffing is 1 januari 2008.
Deze verordening kan worden aangehaald als: Legesverordening 2008.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 8 november 2007.
De griffier, De burgemeester,
Drs. A.A.H. Smits Mr. A.H. Brouwer-Korf
Bekendmaking is geschied op 21 november 2007.
Deze verordening is in werking getreden op 29 november 2007.
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BIJLAGE BEHOREND BIJ GEMEENTEBLAD VAN UTRECHT 2007, NR. 58
Gewijzigde tarieventabel 2008 behorende bij de Legesverordening 2008
Hoofdstuk 1 Algemeen
Par. 1

Wet kenbaarheidpubliekrechtelijkebeperking

1.

Het tarief bedraagt terzake van het op aanvraag verstrekken van:
EUR 10,00
a.een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van een in het gemeentelijke beperkingenregis- EUR 10,00
ter ingeschreven gemeentelijk beperkingenbesluit, beslissing in administratief beroep of EUR 10,00
rechterlijke uitspraak, dan wel vervallenverklaring,
b.een gewaarmerkt afschrift of uittreksel van in de gemeentelijke beperkingadministratie
opgenomen gegevens, of
c.een schriftelijke verklaring dat er blijkens de in de gemeentelijke beperkingenregistratie
opgenomen gegevens geen gemeentelijke publiekrechtelijke beperking van kracht is ten
aanzien van de daarbij aangegeven onroerende zaak of zaken zoals bedoeld in artikel 9
van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen onroerende zaken

Par. 2

Externeadviezen

1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Indien voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning of ontheffing een extern advies noodzakelijk is, wordt het navolgende geheven
De in de hoofdstukken 2 t/m 6 van de tarieventabel genoemde bedragen worden verhoogd
met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan
de aanvrager meegedeelde externe advieskosten, blijkend uit een begroting die terzake
door of vanwege het college van burgemeester en wethouders is opgesteld
Voor de toepassing van de tarieventabel wordt een aanvraag in behandeling genomen
op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting van de externe advieskosten aan
de aanvrager ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk
is ingetrokken
Indien de werkelijke advieskosten minder bedragen dan het aan de hand van de begroting
geraamde bedrag, wordt voor het verschil teruggaaf verleend

Par. 3

Samenloop

1.3

Indien een door het gemeentebestuur verstrekte dienst kan worden gerangschikt onder
meer dan één van de in de hoofdstukken 2 t/m 6 van de tarieventabel genoemde belastbare feiten, wordt uitsluitend leges geheven op basis van het belastbare feit op grond
waarvan het hoogste bedrag aan leges in rekening kan worden gebracht

Hoofdstuk 2 Bestuurs- en concerndienst
Par. 1

AlgemenePlaatselijkeVerordening

2.1
2.1.1
2.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
EUR 493,56
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 33, Algemene Plaatselijke
EUR 2.169,67
Verordening Utrecht
per in de vergunning opgenomen wedstrijd
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 121 b, Algemene Plaatselijke
Verordening Utrecht (vergunning voor het houden van een evenement in een gebouw)

Par. 2

Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur (Bibob)

2.2

De in deze Legesverordening en bijbehorende tarieventabel opgenomen tarieven voor EUR 2.740,13
het in behandeling nemen van aanvragen om beschikkingen, worden, indien het gaat
om het in behandeling nemen van een verzoek van een betrokkene als bedoeld in artikel
1, eerste lid, onder e Wet Bibob om een beschikking als bedoeld in:
1.artikel 1, eerste lid, onder c Wet Bibob of
2.artikel 7, tweede lid Wet Bibob jo. artikel 4 Besluit Bibob
en in gevallen als bedoeld in de artikelen 2 of 3 "Beleidsregel voor de toepassing van de
Wet Bibob" (Bibob-onderzoek) verhoogd met

2.2.1
2.2.2

Indien advies als bedoeld in artikel 9 Wet Bibob wordt ingewonnen, wordt het onder 2.2
genoemde bedrag verhoogd met het bedrag zoals bedoeld in artikel 16, Wet Bibob en
artikel 5, Besluit Bibob
De onder 2.2 en 2.3.1 genoemde bedragen worden gerestitueerd, indien op het verzoek
van betrokkene een begunstigende beschikking wordt genomen.

Hoofdstuk 3 Burgerzaken en Gemeentebelastingen

3

Par. 1

Burgerlijke stand

3.1.1

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een
partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en
omgekeerd, op de hierna vermelde tijden:
Van maandag tot en met vrijdag:
vanaf 00.00 tot 08.00 uur
vanaf 08.00 tot 18.00 uur
vanaf 18.00 tot 24.00 uur
Op zaterdag, zondag en feestdagen:
vanaf 00.00 tot 08.00 uur
vanaf 08.00 tot 18.00 uur
vanaf 18.00 tot 24.00 uur
Op de avond en in de nacht van Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag:
vanaf 18.00 tot 24.00 uur
vanaf 00.00 tot 08.00 uur
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EUR 426,00
EUR 303,00
EUR 426,00
EUR 426,00
EUR 412,00
EUR 426,00
EUR 426,00
EUR 426,00

4

3.1.2
3.1.2.1

Het verschuldigde bedrag onder 3.1.1 wordt voor de voltrekking van een huwelijk, de
registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk en omgekeerd in de navolgende locaties verhoogd met:
Voor het Stadhuis, en voor het WijkserviceCentrum te Vleuten:
Van maandag tot en met vrijdag:
vanaf 00.00 tot 08.00 uur
vanaf 08.00 tot 18.00 uur
vanaf 18.00 tot 24.00 uur
Op zaterdag:
vanaf 00.00 tot 08.00 uur
vanaf 08.00 tot 18.00 uur
vanaf 18.00 tot 24.00 uur
Op zondag:
vanaf 00.00 tot 08.00 uur
vanaf 08.00 tot 18.00 uur
vanaf 18.00 tot 24.00 uur
Op feestdagen:
vanaf 00.00 tot 08.00 uur
vanaf 08.00 tot 18.00 uur
vanaf 18.00 tot 24.00 uur

EUR 415,00
EUR 84,00
EUR 222,00
EUR 497,00
EUR 165,00
EUR 303,00
EUR 497,00
EUR 277,00
EUR 415,00
EUR 580,00
EUR 359,00
EUR 497,00

3.1.2.

Op Eerste Kerstdag:
vanaf 00.00 tot 08.00 uur
vanaf 08.00 tot 18.00 uur
vanaf 18.00 tot 24.00 uur
Op de avond en in de nacht van Oudejaarsdag en Nieuwjaarsdag:
vanaf 18.00 tot 24.00 uur
vanaf 00.00 tot 08.00 uur

EUR 775,00
EUR 553,00
EUR 691,00
EUR 691,00
EUR 830,00

3.1.3

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een
partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en
omgekeerd voor enig éénmalig aangewezen locatie, op de hierna vermelde tijden:
Van maandag tot en met vrijdag:
vanaf 00.00 tot 08.00 uur
vanaf 08.00 tot 18.00 uur
vanaf 18.00 tot 24.00 uur
Op zaterdag, zondag en feestdagen:
vanaf 00.00 tot 24.00 uur

EUR 572,00
EUR 401,00
EUR 572,00
EUR 572,00

3.1.4

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een
EUR 426,00
partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en
EUR 303,00
omgekeerd in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, EUR 426,00
ongeacht de dag waarop de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en omgekeerd
geschiedt,
bij een voltrekking, registratie of omzetting:
vanaf 00.00 tot 08.00 uur
vanaf 08.00 tot 18.00 uur
vanaf 18.00 tot 24.00 uur

3.1.5

Het tarief bedraagt terzake van de voltrekking van een huwelijk, de registratie van een
EUR 102,00
partnerschap of de omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en
omgekeerd, ten kantore van Burgerzaken en Gemeentebelastingen, aan de Arthur van
Schendelstraat 500 en het WijkserviceCentrum te Vleuten, op de hierna vermelde tijden:
van maandag tot en met vrijdag:
vanaf 09.00 tot 17.00 uur en
op donderdagavond tot 21.00 uur

3.1.6

Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van
een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en omgekeerd ongeacht de oorzaak geen
doorgang vindt en de afmelding, meer dan drie weken voorafgaand aan de geplande
datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk en omgekeerd aan de ambtenaar
van de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt ontheffing verleend van het bedrag
dat op grond dit hoofdstuk verschuldigd is.
Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van
een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en omgekeerd ongeacht de oorzaak geen
doorgang vindt en de afmelding, niet meer dan drie weken maar meer dan één week
voorafgaand aan de geplande datum van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het
partnerschap dan wel de omzetting van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk
en omgekeerd aan de ambtenaar van de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt
ontheffing verleend van de helft van het bedrag dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.
Indien de huwelijksvoltrekking, de registratie van een partnerschap of de omzetting van
een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en omgekeerd ongeacht de oorzaak geen
doorgang vindt en de afmelding gedurende de week voorafgaand aan de geplande datum
van de huwelijksvoltrekking, de registratie van het partnerschap dan wel de omzetting
van het geregistreerd partnerschap in een huwelijk en omgekeerd aan de ambtenaar van
de Burgerlijke Stand wordt medegedeeld, wordt geen ontheffing verleend van het bedrag
dat op grond van dit hoofdstuk verschuldigd is.

3.1.7

Kosteloze voltrekking van een huwelijk, registratie van een partnerschap of omzetting
van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk en omgekeerd, als bedoeld in artikel
4 van de Wet rechten burgerlijke stand, vindt uitsluitend plaats op woensdag om 08:45
uur en 9:30 uur

3.1.8

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.
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Par. 2

Verstrekkingen uit de Gemeentelijke Basisadministratie Persoonsgegevens

3.2.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van onderdeel 3.2.3, wordt onder
één verstrekking verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.
Indien raadpleging van gegevens van een persoon ertoe leidt dat geen gegevens kunnen
worden verstrekt of de verstrekte gegevens niet tot het beoogde gevolg leiden, wordt het
in deze paragraaf bedoelde recht eveneens geheven.

3.2.2
3.2.2.1
3.2.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- EUR 10,20
strekken van:
EUR 13,00
gegevens aan de balie
per verstrekking
gegevens welke de aanvrager per post ontvangt
per verstrekking

3.2.3
3.2.3.1
3.2.3.2
3.2.4
3.2.4.1
3.2.4.2

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens omtrent een persoon, die niet is opgenomen in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens:
voor gegevens aan de balie verstrekt
per verstrekking
voor gegevens welke de aanvrager per post ontvangt
per verstrekking
Het tarief bedraagt terzake van het op aanvraag verstrekken van gegevens uit de gemeentelijke basisadministratie via selectie of steekproef per verstrekking; vermeerderd met de
(re-)productie-, papier- en portikosten volgens vooraf verstrekte opgave:
voor 5.000 verstrekkingen of minder
voor elk volgend honderdtal

3.2.5

Het tarief bedraagt terzake van het op aanvraag verstrekken van een persoonslijst inge- EUR 13,00
volge de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
per lijst of gedeelte van een persoonslijst

3.2.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- EUR 2,27
strekken van gegevens als bedoeld in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens
per verstrekking

3.2.7
3.2.7.1
3.2.7.2
3.2.7.3
3.2.7.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een attestatie de vita welke de aanvrager aan de balie aanvraagt
en aldaar contant voldoet
tot het verstrekken van een attestatie de vita welke de aanvrager schriftelijk aanvraagt en
per toegestuurde acceptgiro voldoet
tot het verstrekken van een verklaring omtrent het gedrag
tot het legaliseren van een handtekening welke de aanvrager aan de balie aanvraagt en
aldaar contant voldoet

3.2.7.5
3.2.7.6
3.2.7.7

tot het legaliseren van een handtekening welke de aanvrager schriftelijk aanvraagt en
EUR 13,00
per toegestuurde acceptgiro voldoet
EUR 10,20
tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap welke de aanvrager aan de
EUR 13,00
balie aanvraagt en aldaar contant voldoet
tot het verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap welke de aanvrager schriftelijk
aanvraagt en per toegestuurde acceptgiro voldoet

Par. 3

Reisdocumenten

3.3.1
3.3.1.1
3.3.1.2
3.3.1.3
3.3.1.4
3.3.1.5
3.3.1.6
3.3.2
3.3.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor vreemdelingen
of een reisdocument voor vluchtelingen (inclusief EUR 21,93 Rijkskosten)
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden bevattende
dan een nationaal paspoort als bedoeld onder 3.3.1.1 (zakenpaspoort)
(inclusief EUR 27,58 Rijkskosten)
tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van
de Wet betreffende de positie van Molukkers van 9 september 1976 als Nederlander wordt
behandeld (faciliteitenpaspoort)
(inclusief EUR 21,93 Rijkskosten)
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart
(inclusief EUR 17,01 Rijkskosten)
tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld onder 3.3.1.1, 3.3.1.2
en 3.3.1.3:
a.direct bij de aanvraag van een nieuw reisdocument
b.in een reeds bestaand reisdocument (met een bijschrijvingsticker)
tot het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een door een
Nederlandse autoriteit afgegeven reisdocument
Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument, als bedoeld onder 3.3.1.1, 3.3.1.2 en 3.3.1.3, of een Nederlandse identiteitskaart
als bedoeld onder 3.3.1.4, het in het verleden verstrekte reisdocument of de in het verleden
verstrekte identiteitskaart niet door de aanvrager wordt ingeleverd, worden naast de
verschuldigde leges als bedoeld onder 3.3.1.1, 3.3.1.2, 3.3.1.3 en 3.3.1.4 administratiekosten
in rekening gebracht van
Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een reisdocument als bedoeld onder 3.3.1.1, 3.3.1.2 en 3.3.1.3, of een Nederlandse identiteitskaart
als bedoeld onder 3.3.1.4, de spoedprocedure toepassing vindt, wordt een toeslag in rekening gebracht van

EUR 48,35
EUR 54,00
EUR 48,35
EUR 40,70
EUR 8,50
EUR 19,80
EUR 10,20
EUR 33,20
EUR 41,00

3.3.4

Indien bij het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld onder 3.3.1.5
onder b, de spoedprocedure toepassing vindt, wordt een toeslag in rekening gebracht
van

EUR 19,50

Par. 4

Rijbewijzen

3.4.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
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EUR 10,20
EUR 13,00
EUR 498,10
EUR 10,20

EUR 10,20
EUR 13,00
EUR 30,05
EUR 10,20

EUR 45,50

3.4.1.1
3.4.1.2
3.4.2
3.4.3

tot het afgeven, vernieuwen, omwisselen, wijzigen of vervangen van een rijbewijs (inclusief EUR 10,20
EUR 9,50 Rijkskosten)
EUR 33,20
tot het verstrekken van een gewaarmerkte kopie van een Nederlands rijbewijs ten behoeve EUR 40,00
van het aanvragen van een chauffeurspas
Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het vernieuwen, omwisselen,
wijzigen of vervangen van een in het verleden verstrekt rijbewijs, het rijbewijs niet door
de aanvrager wordt ingeleverd, worden naast de verschuldigde leges als bedoeld onder
3.4.1.1 administratiekosten in rekening gebracht van
Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen,
omwisselen, wijzigen of vervangen van een rijbewijs als bedoeld onder 3.4.1.1 de
spoedprocedure toepassing vindt, wordt een toeslag in rekening gebracht van

Hoofdstuk 4 Stadswerken

6

Par. 1

AlgemenePlaatselijkeVerordening

4.1.1
4.1.1.1
4.1.1.2
4.1.1.3
4.1.1.4
4.1.1.5
4.1.1.6
4.1.1.7

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, Algemene Plaatselijke
Verordening Utrecht dan wel artikel 3, Reclameverordening Utrecht 2004:
voor het aanbrengen van reclame-uitingen en verlichting op werfmuren:
a.voor een eerste aanvraag
b.voor een vergunning aansluitend op een eerder aan de aanvrager met dezelfde voorwaarden verleende vergunning
c.voor een vergunning tot wijziging van een vigerende vergunning wegens wijziging van
het ontwerp
voor het aanbrengen van bewegwijzering of een informatiebordje:
a.voor een eerste aanvraag
b.voor een vergunning aansluitend op een eerder aan de aanvrager met dezelfde voorwaarden verleende vergunning
c.voor een vergunning tot wijziging van een eerder aan de aanvrager verleende, nog vigerende vergunning wegens de verplaatsing van het object of wijziging van het ontwerp
voor het plaatsen van een telefooncel:
per object
voor het plaatsen van straatmeubilair
voor het plaatsen van een verlicht reclameobject aan een lichtmast:
a.voor een eerste aanvraag
b.voor een vergunning aansluitend op een eerder aan de aanvrager met dezelfde voorwaarden verleende vergunning
c.voor een vergunning tot wijziging van een vigerende vergunning wegens het verplaatsen
van een verlicht reclameobject aan een lichtmast
d.voor een vergunning tot wijziging van een vigerende vergunning wegens wijziging van
het ontwerp van een verlicht reclameobject aan een lichtmast
voor het plaatsen van niet verlichte reclameborden aan lichtmasten, geldig voor ten
hoogste tien dagen (tijdelijke reclame aan lichtmasten)
voor een vergunning tot het plaatsen van:
a.een (verzamel)-verwijsbord voor commerciële of niet- commerciële doeleinden
b.tijdelijke promotiebordjes ten behoeve van jaarbeursstandhouders
c.overige, op, in of boven de openbare weg te plaatsen of aan te brengen voorwerpen

4.1.1.8

a.voor het maken van film of televisieopnames met een commercieel doel
EUR 52,60
b.voor het maken van film of televisieopnames in verband waarmee een voor openbare EUR 286,30
dienst bestemde (water)-weg tijdelijk voor het verkeer wordt afgesloten of andere maatregelen van verkeerstechnische aard worden getroffen, ongeacht het in beslag genomen
tijdsbestek

4.1.2
4.1.2.1
4.1.2.2
4.1.2.3
4.1.2.4
4.1.2.5
4.1.2.6

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning:
als bedoeld in artikel 19, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht (opbreekvergunning)
met uitzondering van de opbrekingen in verband met werkzaamheden aan kabels en leidingen, zoals opgenomen in artikel 4.1.6 en 4.1.7, en de opbrekingen in verband met telecomwerkzaamheden, zoals opgenomen in artikel 4.5.1 en 4.5.2
als bedoeld in artikel 20, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht (het maken
en veranderen van een uitweg)
als bedoeld in artikel 3, Reclameverordening Utrecht 2004 voor:
a.het verspreiden van strooibiljetten met het kennelijke doel daarmee handelsreclame te
maken
b.sampling met het kennelijke doel daarmee handelsreclame te maken
als bedoeld in artikel 85, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht (kapvergunning), voor maximaal vijf bomen, voor iedere boom meer dan vijf, op dezelfde locatie
in hetzelfde project per boom
als bedoeld in artikel 3, Reclameverordening Utrecht 2004 (reclamevergunning) voor een
voorwerp of enig ander middel:
a.voor een spandoek al dan niet voorzien van handelsreclame
b.voor het uiten van reclame op de gemeentezijde van een Mupi
c.voor mobiele affichering
als bedoeld in artikel 95a, Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht (het bevestigen van
verlichtingselementen in bomen die zich bevinden op de openbare weg)

4.1.3
4.1.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- EUR 58,40
krijgen van een ontheffing:
EUR 78,70
als bedoeld in artikel 113, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht (standplaats voor een ander doel dan straathandel)
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 112, eerste lid, Algemene Plaatselijke
verordening Utrecht:
voor een tijdelijke standplaats voor commerciële straathandel
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EUR 111,70
EUR 82,50
EUR 82,50
EUR 114,00
EUR 70,00
EUR 101,00
EUR 194,40
EUR 109,30
EUR 203,00
EUR 105,10
EUR 114,00
EUR 114,00
EUR 83,30
EUR 70,00
EUR 75,90
EUR 166,60

EUR 92,10
EUR 159,80
EUR 87,50
EUR 87,50
EUR 136,10
EUR 13,00
EUR 58,40
EUR 65,50
EUR 131,20
EUR 198,40
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4.1.5
4.1.5.1
4.1.5.2
4.1.5.3
4.1.5.4
4.1.5.5
4.1.5.6
4.1.5.7
4.1.5.8

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 121, tweede lid, Algemene Plaatselijke
Verordening Utrecht:
voor een braderie
voor een kermis
voor een circus
voor een muziek- of zanguitvoering of vertoning met versterkte muziek
voor een evenement van beperkte omvang (straatfeest), zonder commerciële activiteiten
en zonder gebruik van professionele geluidsapparatuur
voor een evenement, niet zijnde een kermis, circus, braderie of straatfeest, met een duur
van maximaal vier uur aanéénsluitend
indien hierbij vuurwerk wordt afgestoken
indien hierbij publicatie plaatsvindt
bovengenoemde bedragen worden vermeerderd met per installatie voor versterkte muziek
voor een ééndaags evenement, niet zijnde een kermis, circus, braderie of straatfeest, met
versterkte muziek en met een aanéénsluitende duur van minimaal vier uur en maximaal
24 uur
indien hierbij vuurwerk wordt afgestoken
indien hierbij publicatie plaatsvindt
bovengenoemde bedragen worden vermeerderd met per installatie voor versterkte muziek
voor een meerdaags evenement, niet zijnde een kermis, circus, braderie of straatfeest
indien hierbij vuurwerk wordt afgestoken
indien hierbij publicatie plaatsvindt
bovengenoemde bedragen worden vermeerderd met per installatie voor versterkte muziek

EUR 342,20
EUR 355,40
EUR 155,90
EUR 52,50
EUR 15,70
EUR 157,80
EUR 211,90
EUR 233,80
EUR 103,60
EUR 257,20
EUR 301,00
EUR 322,70
EUR 147,30
EUR 456,10
EUR 470,70
EUR 492,50
EUR 147,30

4.1.6
4.1.6.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 19, eerste lid, Algemene Plaatselijke
Verordening Utrecht (opbreekvergunning, ten behoeve van kabels en leidingen)
per aanééngesloten tracé van:
0 tot 25 meter
25 tot 100 meter
vanaf 100 tot 500 meter
vanaf 500 tot 1.000 meter
vanaf 1.000 meter

EUR 58,60
EUR 535,20
EUR 650,20
EUR 792,00
EUR 933,80

4.1.7
4.1.7.1
4.1.7.2

De onder 4.1.6.1 genoemde bedragen worden verhoogd:
indien met betrekking tot een aanvraag onderzoek en/of vooroverleg plaatsvindt, met het
bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de aanvraag aan de aanvrager meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die terzake door het college van
burgemeester en wethouders is opgesteld
indien een begroting als bedoeld onder 4.1.7.1 is uitgebracht, wordt een aanvraag in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager
ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken

Par. 2

Standplaatsverordening 2001

4.2.1
4.2.1.1
4.2.1.2
4.2.1.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- EUR 364,40
krijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2 van de Standplaatsverordening 2001: EUR 146,80
voor een standplaats voor commerciële straathandel
EUR 26,30
voor een standplaats voor commerciële straathandel ingeval het een aanvraag betreft
voor een vergunning onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in een eerder aan de
aanvrager verleende, expirerende vergunning
voor het overschrijven van de tenaamstelling van een in artikel 2 van de Standplaatsverordening 2001 genoemde vergunning op naam van de partner of het kind zoals is opgenomen in artikel 6 van de Standplaatsverordening 2001

Par. 3

Uitstalverordening 2001

4.3.1
4.3.1.1
4.3.1.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- EUR 122,60
krijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, van de Uitstalverordening 2001 (het EUR 70,00
uitstallen van voor-werpen op of aan de openbare weg voor of bij een onroerende zaak):
voor een eerste aanvraag
ingeval van een aanvraag voor een vergunning onder dezelfde voorwaarden als opgenomen in een eerder aan de aanvrager verleende, expirerende vergunning

Par. 4

AansluitverordeningRiolering Utrecht 2001

4.4.1

Het tarief bedraagt terzake van het verstrekken van een vergunning tot het aansluiten van EUR 76,70
een particulier riool op het gemeenteriool:
EUR 33,30
a.voor een of de eerste aansluiting
b.voor elke aansluiting, vermeld in dezelfde vergunning

Par. 5

Telecommunicatiewet

4.5.1
4.5.1.1
4.5.2
4.5.2.1
4.5.2.2

Het tarief bedraagt terzake van 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 artikel 5.2, derde lid, Telecommunicatiewet
per aanééngesloten tracé van:
0 tot 25 meter
van 25 tot 100 meter
vanaf 100 tot 500 meter
vanaf 500 tot 1000 meter
vanaf 1000 meter
De onder 4.5.1.1 genoemde bedragen worden verhoogd:
indien met betrekking tot een melding onderzoek en/of vooroverleg plaatsvindt met het
bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de melding aan de melder
meegedeelde kosten, blijkend uit een begroting die ter zake door het college van burgemeester en wethouders is opgesteld
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EUR 58,60
EUR 535,20
EUR 650,20
EUR 792,00
EUR 933,80

indien een begroting als bedoeld onder 4.5.2.1 is uitgebracht, wordt een melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag waarop de begroting aan de aanvrager
ter kennis is gebracht, tenzij de aanvraag voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken
Par. 6

Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen

4.6.1
4.6.1.1
4.6.1.2
4.6.1.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- EUR 45,90
krijgen van een verklaring van geen bezwaar:
EUR 52,60
als bedoeld in artikel 5, zesde lid, van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen EUR 52,60
luchtvaartterreinen, voor het gebruik van een terrein als heliterrein
als bedoeld in artikel 9, tweede lid, van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen
luchtvaartterreinen, voor het gebruik van een terrein voor het doen opstijgen en doen
landen van een kabelballon
als bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit inrichting en gebruik niet aangewezen
luchtvaartterreinen, voor het doen opstijgen en/of doen landen van een hete luchtballon
en/of parachute

Hoofdstuk 5 Stadsontwikkeling
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Par. 1

Begripsbepaling

5.1.1
5.1.2

Bouwkosten:
Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk 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, vermeerderd met omzetbelasting, of voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten (vermeerderd met
omzetbelasting) bedoeld in het normblad NEN 2631, uitgave 1979, of zoals dit normblad
laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
Indien het bouwen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt in dit
hoofdstuk onder bouwkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch
verkeer zou moeten worden betaald voor het tot stand brengen van het bouwwerk
waarop de aanvraag betrekking heeft .
Voor overige begripsbepalingen wordt verwezen naar:
a.de Woningwet;
b.de Wet op de Ruimtelijke Ordening;
c.de gemeentelijke bouwverordening;
d.de Monumentenwet en
e.de monumentenverordening.

Par. 2

Algemeen

5.2.1
5.2.2.
5.2.3.
5.2.4.
5.2.5.

De leges voor het op aanvraag ter inzage geven van bescheiden betreffende een bestaand
bouwwerk bedragen,
per bouwdossier
De leges voor het op aanvraag verstrekken van fotokopieën:
van bescheiden betreffende een bestaand bouwwerk bedragen per fotokopie
-op A4-formaat
-op A3-formaat
van bestemmingsplanvoorschriften of bestemmingsplankaarten per fotokopie op A4formaat
van in behandeling zijnde bouwplannen en aanverwante stukken per fotokopie op A4formaat
De leges voor het verstrekken van een uit een huisnummerkaart of grootschalige basiskaart
vervaardigd uittreksel bedragen
De leges voor elk gelijktijdig verstrekt gelijkluidend exemplaar bedragen
De leges voor het schriftelijk verstrekken van gegevens uit de woningcartotheek bedragen
per perceelskaart
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
schriftelijke verklaring omtrent de bestemming en het gebruik van gebouwen/terreinen
bedragen, per adres
Indien geen adres bestaat dienen de leges te worden geheven over ieder perceel.

5.2.6.
5.2.7.

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
EUR 38,00
vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking, alsmede de leges EUR 132,40
voor het niet verder in behandeling nemen van een niet ontvankelijke aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning, een ontheffing, een vrijstelling of een andere beschikking
voor zover daarvoor niet elders in dit hoofdstuk een tarief is opgenomen bedragen
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een principestandpunt
over een bouwvergunning en/of een al dan niet hiermee samenhangend vrijstellingsverzoek bedragen

Par. 3

Bouwvergunningen

5.3.1.
5.3.2.

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een lichte bouwvergunning
bedragen
van de bouwkosten met een minimumtarief (waaronder inbegrepen de eventuele verhoging als gevolg van een vrijstelling) van
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reguliere bouwvergunning bestaan uit een vast deel en een variabel deel die conform de onderstaande tariefgroepindeling worden bepaald. Het variabele deel bestaat uit het bij de tariefgroep
genoemde percentage van het deel van de bouwkosten dat het aanvangsbedrag van de
betreffende tariefgroep, waarin het bouwplan op grond van de bouwkosten valt, overstijgt.
Het minimumtarief (waaronder inbegrepen de eventuele verhoging als gevolg van een
vrijstelling) van een bouwvergunning bedraagt
Bouwkosten tariefgroep I: > EUR 0,00 en ≤ EUR 1.000.000,00
Vast
Variabel
Bouwkosten tariefgroep II: > EUR 1.000.000,00 en ≤ EUR 2.500.000,00
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EUR 8,80
EUR 0,30
EUR 0,60
EUR 1,30
EUR 0,60
EUR 7,60
EUR 1,40
EUR 4,80
EUR 110,00

1,6%
EUR 50,00
EUR 50,00
EUR 0,00
1,9%
EUR 19.000,00
1,8%
EUR 46.000,00
1,6%
EUR 166.000,00
1,6%
EUR 326.000,00
1,6%
EUR 806.000,00
0,5%

Vast
Variabel
Bouwkosten tariefgroep III: > EUR 2.500.000,00 en ≤ EUR 10.000.000,00
Vast
Variabel
Bouwkosten tariefgroep IV: > EUR 10.000.000,00 en ≤ EUR 20.000.000,00
Vast
Variabel
Bouwkosten tariefgroep V: > EUR 20.000.000,00 en ≤ EUR 50.000.000,00
Vast
Variabel
Bouwkosten tariefgroep VI: > EUR 50.000.000,00
Vast
Variabel
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5.3.3
5.3.4

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reguliere bouwvergunningeerste fase bedragen
van de leges die op grond van 5.3.2 (aanvraag reguliere bouwvergunning) in rekening
moeten worden gebracht
met een minimumtarief van
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een reguliere bouwvergunning tweede fase bedragen
van de leges die op grond van 5.3.2 (aanvraag reguliere bouwvergunning) in rekening
moeten worden gebracht
met een minimumtarief van

Par. 4

Verhogingbouwleges door vrijstelling

5.4.1.

0,15%
Vrijstellingen bouwvergunning
Voor het in behandeling nemen van een vrijstelling dan wel het verlenen van ontheffing
van het bestemmingsplan en/of de bouwverordening, waarvoor vergunning is vereist
als bedoeld in artikel 40 van de woningwet, worden de leges verhoogd met
van de bouwkosten.

Par. 5

Slopen

5.5.1

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een sloopvergunning als EUR 132,90
bedoeld in de bouwverordening bedragen:
EUR 797,40
per gebouw/bouwwerk
met een maximum van

Par. 6

Monumentenvergunning

5.6.1.

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning tot het
wijzigen van een rijks- of gemeentelijk beschermd monument als bedoeld in de Monumentenwet en/of de Monumentenverordening bedragen
van de kosten van de uit te voeren werkzaamheden met een minimumtarief van

Par. 7

Aanlegvergunning

5.7.1

De leges voor het in behandeling nemen van een vergunning-aanvraag als bedoeld in
EUR 135,50
artikel 14 of 21, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning)
EUR 264,70
bedragen
Indien de aanvraag betrekking heeft op werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning moet worden verleend met toepassing van artikel 16 of artikel 46, zesde, zevende of achtste lid, Wet op de Ruimtelijke Ordening, bedragen de leges

Par. 8

(Technische) Woonvergunning

5.8.1.

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
EUR 181,40
vergunning als bedoeld in artikel 60, Woningwet (technische) woonvergunning bedragen

Par. 9

Administratief/Teruggaaf Bouw-/Sloop-/Monumentenvergunning

5.9.1
5.9.2
5.9.3.

De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw-/sloop-vergunning bedragen
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging van een bouwvergunning als gevolg van een wijziging in het bouwplan bestaan uit een percentage van
de bouwkosten van uitsluitend de wijziging van het bouwplan. Het percentage is gelijk
aan het percentage dat in rekening moet worden gebracht op basis van de bouwkosten
van de oorspronkelijke bouwvergunning.
De verschuldigde leges bedragen minimaal
en maximaal
Het vorenstaande vindt geen toepassing indien de afwijking van het oorspronkelijke
bouwplan zodanig is dat in feite moet worden gesproken van een nieuw bouwplan
Teruggaaf intrekking aanvraag lichte/reguliere bouwvergunning
Wanneer een aanvrager zijn aanvraag voor een lichte/reguliere bouwvergunning intrekt
terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt ambtshalve een
deel van de verschuldigde leges verrekend c.q. terugbetaald mits de vergunning nog niet
verleend is.
indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van één maand nadat deze in
behandeling is genomen bestaat het terug te ontvangen bedrag uit
van de voor die aanvraag in rekening te brengen leges met dien verstande dat het vervolgens door de aanvrager verschuldigde legesbedrag niet minder is dan
en maximaal
bedraagt
indien de aanvraag wordt ingetrokken na de termijn van één maand nadat deze in behandeling is genomen bestaat het terug te ontvangen bedrag uit
van de voor de aanvraag in rekening te brengen leges met dien verstande dat het vervolgens door de aanvrager verschuldigde legesbedrag niet minder is dan
en maximaal
bedraagt
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60%
EUR 50,00
50%
EUR 50,00

0,80%
EUR 38,00

EUR 40,80
EUR 50,00
EUR 5.086,00
75%
EUR 50,00
EUR 1.271,20
60%
EUR 50,00
EUR 2.542,50
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5.9.4
5.9.5
5.9.6
5.9.7

Teruggaaf intrekking aanvraag gefaseerde bouwvergunning
Wanneer een aanvrager zijn aanvraag voor een gefaseerde bouwvergunning intrekt terwijl
deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt ambtshalve een deel
van de verschuldigde leges verrekend c.q. terugbetaald mits de vergunning nog niet
verleend is.
indien de aanvraag wordt ingetrokken bestaat het terug te ontvangen bedrag uit
van de voor de aanvraag in rekening te brengen leges met dien verstande dat het vervolgens door de aanvrager verschuldigde legesbedrag niet minder is dan
en maximaal
bedraagt
Teruggaaf weigering aanvraag bouwvergunning
Wanneer de gemeente een bouwvergunning weigert, wordt ambtshalve een deel van de
verschuldigde leges verrekend c.q. terugbetaald. Het terug te ontvangen bedrag bestaat
uit
van de voor de aanvraag in rekening te brengen leges met dien verstande dat het vervolgens door de aanvrager verschuldigde legesbedrag niet minder is dan
en maximaal
bedraagt
Teruggaaf intrekken bouwvergunning
Indien van een verleende bouwvergunning binnen 26 weken na verlening geen gebruik
wordt gemaakt en deze vergunning binnen die periode wordt ingetrokken, wordt
ambtshalve een deel van de leges terugbetaald. Het terug te betalen bedrag bedraagt
van de voor de aanvraag in rekening gebrachte leges met dien verstande dat het vervolgens door de aanvrager verschuldigde legesbedrag niet minder is dan
en maximaal
bedraagt
Teruggaaf intrekken aanvraag monumentenvergunning
Wanneer een aanvrager zijn aanvraag voor een monumentenvergunning intrekt terwijl
deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt ambtshalve een deel
van de verschuldigde leges verrekend c.q. terugbetaald mits de vergunning nog niet
verleend is.
indien de aanvraag wordt ingetrokken bestaat het terug te ontvangen bedrag uit
van de voor de aanvraag in rekening te brengen leges met dien verstande dat het vervolgens door de aanvrager verschuldigde legesbedrag niet minder is dan
en maximaal
bedraagt

5.9.8

30%
Teruggaaf weigering aanvraag monumentenvergunning
Wanneer de gemeente een monumentenvergunning weigert, wordt ambtshalve een deel EUR 38,00
van de verschuldigde leges verrekend c.q. terugbetaald. Het terug te ontvangen bedrag EUR 2.468,30
bestaat uit
van de voor de aanvraag in rekening te brengen leges met dien verstande dat het vervolgens door de aanvrager verschuldigde legesbedrag niet minder is dan
en maximaal
bedraagt

Par. 10

Vrijstellingen (sec)

5.10.1
5.10.2
5.10.3
5.10.4
5.10.5

Indien geen sprake is van een aanvraag waarvoor een bouwvergunning vereist is bedragen
de leges voor een vrijstelling van het geldende bestemmingsplan:
als bedoeld in artikel 11, 15 of 17 van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
als bedoeld in artikel 19, eerste lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
als bedoeld in artikel 19, tweede lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
als bedoeld in artikel 19, derde lid, van de Wet op de Ruimtelijke Ordening
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vergunning of een
vrijstelling als bedoeld in de Algemene Leefmilieu Verordening bedragen
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een vrijstelling als bedoeld
in artikel 352 Bouwverordening Utrecht 1990 bedragen
Teruggaaf intrekken aanvraag vrijstelling
Wanneer een aanvrager zijn aanvraag voor een vrijstelling, genoemd onder paragraaf
5.10, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt
ambtshalve een deel van de verschuldigde leges verrekend c.q. terugbetaald mits de
vrijstelling nog niet verleend is.
indien de aanvraag wordt ingetrokken bestaat het terug te ontvangen bedrag uit
van de voor de aanvraag in rekening te brengen leges.
Teruggaaf weigering aanvraag vrijstelling
Wanneer de gemeente een vrijstelling, genoemd onder paragraaf 5.10, weigert, wordt
ambtshalve een deel van de verschuldigde leges verrekend c.q. terugbetaald. Het terug
te ontvangen bedrag bestaat uit
van de voor de aanvraag in rekening te brengen leges.

Par. 11

Huisvesting

5.11.1
5.11.2
5.11.3
5.11.4
5.11.5
5.11.6
5.11.7

Splitsing
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
splitsingsvergunning als bedoeld in artikel 33 Huisvestingswet bedragen per appartement
dat door de splitsing zal ontstaan
met een maximum van
per aanvraag
Onttrekking
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning tot geheel of gedeeltelijke onttrekking van woonruimte aan de bestemming
tot bewoning als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel a, Huisvestingswet bedragen:
per woning die verloren gaat
met een maximum van
per aanvraag
Melding ingebruikname deel woning
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60%
EUR 50,00
EUR 1.271,20
30%
EUR 50,00
EUR 3.815,20
25%
EUR 50,00
EUR 5.086,90
60%
EUR 38,00
EUR 2.468,30

EUR 265,90
EUR 1.117,00
EUR 697,70
EUR 265,90
EUR 250,20
EUR 250,20
60%
30%

EUR 844,40
EUR 16.888,00
EUR 844,40
EUR 4.222,00
EUR 48,10
EUR 844,40
EUR 844,40
40%
EUR 38,00
EUR 81,70
EUR 81,70

De leges voor het in behandeling nemen van een melding betreffende het in gebruik nemen van een deel van een woning ten behoeve van een bedrijf, praktijk of kantoor aan
huis bedragen
Samenvoeging
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning tot samenvoeging van woonruimte met andere woonruimte als bedoeld in
artikel 30, eerste lid, onderdeel b, Huisvestingswet bedragen
per woning die verloren gaat.
Omzetting
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning tot omzetting van zelfstandige woonruimte in onzelfstandige woonruimte
als bedoeld in artikel 30, eerste lid, onderdeel c, Huisvestingswet bedragen
per woning die verloren gaat.
Teruggaaf intrekken aanvraag/weigering vergunning Huisvestingswet
Indien na het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning op grond van de Huisvestingswet doch voor het verlenen van de vergunning, deze
aanvraag wordt ingetrokken of indien de gevraagde vergunning niet wordt verleend,
wordt ambtshalve teruggaaf verleend van
van de geheven leges, met dien verstande dat de resterende leges niet minder dan
bedragen
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van:
een gedoogbrief kamerverhuur, ontstaan voor 1 oktober 1990
per woning
een beschikking kamerverhuur, ontstaan voor 1 mei 1975
per woning
Par. 12

Verkeer en Vervoer

5.12.1
5.12.1.1
5.12.1.2
5.12.1.3
5.12.1.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87, Reglement verkeersregels
en verkeerstekens 1990, anders dan bedoeld onder 6.8.1.1 en 5.12.1.3
tot het aanbrengen van een wijziging in een ontheffing als bedoeld onder 5.12.1.1 dan
wel een verlenging daarvan
tot het verkrijgen van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer
tot het verstrekken van een tijdelijke ontheffing van het bepaalde in artikel 62, Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990, voor zover het betreft de borden van bijlage I van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990, om met een motorvoertuig het
voetgangersgebied te berijden in de toegestane richting

Par. 13

AlgemenePlaatselijkeVerordening/Reclameverordening

5.13.1
5.13.2
5.13.3

Voorwerpen of stoffen op, aan of boven de weg
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning als bedoeld in artikel 17, eerste lid, Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht
bedragen
voor steigers, keten, loodsen, bouwwerktuigen, waaronder begrepen bouwrails en
bouwkranen, en dergelijke
per object
voor het innemen van ruimte door laden, lossen en opslaan van goederen, bouwmaterialen en grond
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag om toestemming te verkrijgen
tot afwijking van een eerder verleende vergunning als bedoeld in artikel 17, eerste lid,
Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht bedragen
De leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
vergunning als bedoeld in artikel 3, Reclameverordening Utrecht 2004 (reclamevergunning)
bedragen voor een voorwerp of enig ander middel:

EUR 57,20
EUR 46,70
EUR 26,00
EUR 7,60

EUR 65,00
EUR 65,00
EUR 31,60
EUR 67,80
EUR 67,80
EUR 3.390,00

2

per m voor reclame bestemde oppervlakte
met dien verstande dat niet minder dan
en niet meer dan
is verschuldigd
5.13.4

60%
Teruggaaf intrekken aanvraag reclamevergunning
Wanneer een aanvrager zijn aanvraag voor een reclamevergunning intrekt terwijl deze EUR 38,00
reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt ambtshalve een deel van de
verschuldigde leges verrekend c.q. terugbetaald mits de vergunning nog niet verleend
is.indien de aanvraag wordt ingetrokken bestaat het terug te ontvangen bedrag uit
van de voor de aanvraag in rekening te brengen leges
met dien verstande dat de vervolgens resterende leges niet minder dan
bedragen

Hoofdstuk 6 Politie

11

Par. 1

Wet op de Kansspelen en Verordening op de speelautomatenhallen

6.1.1
6.1.1.1
6.1.1.2

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag verkrijgen van een aanwezigheidsver- EUR 56,50
gunning als bedoeld in artikel 30b, Wet op de kansspelen:
EUR 56,50
voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat
EUR 34,00
voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelautomaten; voor de eerste
speelautomaat,
voor iedere volgende speelautomaat

6.1.2
6.1.2.1
6.1.2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, Verordening op de speelautomatenhallen
a.met vermelding van maximaal vier ondernemers of beheerders
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EUR 831,22
EUR 100,60
EUR 65,34
EUR 153,09

b.indien sprake is van meer dan vier ondernemers of beheerders wordt het bedrag genoemd onder a. verhoogd met per ondernemer of beheerder
c.indien publicatie plaatsvindt, wordt het onder a. en b. genoemde bedrag verhoogd met
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3, eerste lid, Wet op de
kansspelen (loterijvergunning met een prijzenpakket van maximaal EUR 4.500,00)

12

6.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het op aanvraag verlenen van diensten in verband met
het waarmerken van formulieren voor maximaal vier bingoavonden of maximaal vier
Rad van Avontuuravonden

Par. 2

Drank- en Horecawet

6.2.1
6.2.2
6.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- EUR 831,22
krijgen van een vergunning voor de uitoefening van het slijterbedrijf als bedoeld in artikel EUR 142,64
3, Drank- en Horecawet, met vermelding van maximaal vier personen als leidinggevenden EUR 382,45
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35, eerste lid, Drank- en Horecawet
("tapvergunning")
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot in behandeling nemen van een melding als bedoeld in artikel 30, Drank en Horecawet

Par. 3

Horecaverordening Utrecht 2004 en Drank- en Horecawet

6.3.1
6.3.2
6.3.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen
van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning voor de uitoefening van het horecabedrijf als bedoeld in artikel 2, eerste lid, Horecaverordening Utrecht 2004, met vermelding van maximaal vier personen als leidinggevenden,
indien het een eerste aanvraag betreft
a.zonder terras
b.met terras
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen
van een ontheffing als bedoeld in artikel 12, vijfde lid, Horecaverordening Utrecht 2004
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een combinatie van de vergunningen voor de uitoefening van het horecabedrijf
als bedoeld in artikel 3, Drank- en Horecawet en artikel 2, eerste lid, Horecaverordening
Utrecht 2004, met vermelding van maximaal vier personen als leidinggevenden
a.zonder terras
b.met terras

EUR 581,22
EUR 681,22
EUR 100,60
EUR 806,22
EUR 856,22

6.3.4
6.3.5
6.3.6
6.3.7

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot wijziging
van de exploitatievergunning als bedoeld in artikel 5, eerste lid, Horecaverordening Utrecht
2004 al dan niet in combinatie met een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning
voor de uitoefening van het horecabedrijf of het slijterbedrijf als bedoeld in artikel 3,
Drank- en Horecawet, voor een bestaande inrichting, waarbij alleen wijzigt de leidinggevende als bedoeld in artikel 1, eerste lid, sub 2 ° en 3 ° Drank- en Horecawet
per leidinggevende
Indien bij het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning als bedoeld in artikel 6.2.1, 6.3.1 of 6.3.3 publicatie plaatsvindt, worden de genoemde bedragen verhoogd met
Indien het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van een vergunning
als bedoeld in 6.2.1, 6.3.1 of 6.3.3 meer dan vier leidinggevenden betreft, worden de genoemde bedragen verhoogd met
per leidinggevende
Het tarief bedraagt ter zake van het behandeling nemen van een ontheffing als bedoeld
in artikel 12, Horecaverordening Utrecht 2004 (ontheffing sluitingstijden bij een bijzondere
gebeurtenis voor horecabedrijven uitsluitend of in hoofdzaak in gebruik bij een sport- of
jeugdorganisatie of -instelling)

EUR 100,60
EUR 65,34
EUR 100,60
EUR 75,07

Par. 4

Algemeneplaatselijkeverordening

6.4.1
6.4.1.1
6.4.1.2
6.4.1.3
6.4.1.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 15, eerste lid, Algemene
Plaatselijke Verordening Utrecht (vergunning voor het tegen betaling aanbieden van
diensten) voor de duur van een jaar of gedeelte daarvan
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 16, tweede lid, Algemene
Plaatselijke Verordening ("draaiorgelvergunning") voor de duur van een jaar of een gedeelte daarvan
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 65, eerste lid, Algemene
Plaatselijk Verordening Utrecht (vuurwerkverkoopvergunning)
tot het verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 70, eerste lid, (vergunning
seksinrichtingen), of één en twintigste lid (vergunning escortbedrijf), Algemene Plaatselijke Verordening Utrecht ingeval van:
a.een aanvraag voor een vergunning voor de duur van drie jaar met vermelding van
maximaal vier personen als exploitant of beheerder
b.een aanvraag voor een vergunning voor de duur van drie jaar met vermelding van meer
dan vier personen als exploitant of beheerder, wordt het onder a. genoemde bedrag
verhoogd met per exploitant of beheerder
c.indien publicatie plaatsvindt, wordt het onder a. en b. genoemde bedrag verhoogd met
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 101, eerste lid, Algemene
Plaatselijke Verordening Utrecht (ontheffing voor het parkeren van drie of meer voertuigen)

6.4.2
6.4.2.1
6.4.2.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- EUR 102,79
krijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 112, eerste lid, Algemene Plaatselijke EUR 102,79
Verordening Utrecht:
voor het gedurende één jaar uitoefenen van straathandel anders dan vanuit een vast
verkooppunt (ventvergunning)
voor een standplaats met een geldigheidsduur van één maand voor de verkoop van
zelfgemaakte artikelen
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EUR 102,79

EUR 102,79
EUR 100,60
EUR 153,87
EUR 831,22
EUR 100,60
EUR 65,34
EUR 49,38

6.4.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- EUR 115,41
krijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 114, eerste lid, Algemene Plaatselijke
Verordening Utrecht (vergunning voor het houden van een verkoopbijeenkomst)

Par. 5

Wet op de Dierenbescherming

6.5.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- EUR 231,45
krijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 2, eerste lid, Wet op de Dierenbescherming

Par. 6

ReglementGevaarlijkestoffen

6.6.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- EUR 104,60
krijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 18, eerste lid, Reglement Gevaarlijke
stoffen (vergunning voor het neerleggen en aanwenden van ontplofbare stoffen)

Par. 7

Winkeltijdenwet

6.7.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een verzoek tot het verkrijgen EUR 102,79
van een ontheffing als bedoeld in de Winkeltijdenwet, het Vrijstellingsbesluit Winkeltijdenwet of de Winkeltijdenverordening Utrecht 1996

Par. 8

Verkeer en vervoer

6.8.1
6.8.1.1
6.8.1.2

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
EUR 36,56
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87, Reglement verkeersregels EUR 36,56
en verkeerstekens 1990, voor zover noodzakelijk voor en direct samenhangend met de
uitvoering van bijzondere transporten
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 7.1 van het Voertuigreglement

Hoofdstuk 7 Stadswerken
Par. 1

Havenverordening

7.1.1

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het ver- EUR 56,80
krijgen van een vergunning als bedoeld in de Havenverordening Utrecht 2006

Hoofdstuk 8 Brandweer
Par. 1

Gebruiksvergunning

8.1.1
8.1.1.1
8.1.1.2

Gebruiksvergunning:
het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een gebruiksvergunning als bedoeld in artikel 6.1.1 van de Bouwverordening
en/of artikel 2.1.1 van de Brandbeveiligingsverordening
het tarief genoemd onder 8.1.1.1 wordt verhoogd voor een bouwwerk of inrichting met
een oppervlakte van:

EUR 402,93
EUR 269,01
EUR 269,01
EUR 1,64
EUR 926,20
EUR 0,87
2
EUR 2.226,75
a.0 t/m 100 m (categorie 1)
EUR 0,27
2
2
2
2
b.101 m t/m 500 m (categorie 2) vermeerderd met per m boven het aantal van 100 m EUR 3.002,74
2
2
2
2
c.501 m t/m 2.000 m (categorie 3) vermeerderd met per m boven het aantal van 500 m EUR 0,06
2
2
2
d.2.001 m t/m 5.000 m (categorie 4) vermeerderd met per m boven het aantal van 2.000 EUR 5.056,47
EUR 0,01
2
m
2

2

2

e.5.001 m t/m 50.000 m (categorie 5) vermeerderd met per m boven het aantal van
2

5.000 m

2

2

f.meer dan 50.000 m (categorie 6) vermeerderd met per m boven het aantal van 50.000
2

m
8.1.3

Indien de aanvraag als bedoeld onder 8.1.1.1 betrekking heeft op een tijdelijk gebruik van 10%
niet meer dan twee weken wordt geheven:
van het legestarief vermeld onder 8.1.1.1 en 8.1.1.2

8.1.4

Indien de aanvraag als bedoeld onder 8.1.1.1 wordt ingetrokken voordat hierop een beslissing is genomen, wordt op verzoek teruggaaf verleend van
van het op grond van artikel 8.1.1.1 en 8.1.1.2 verschuldigde bedrag

8.1.5

Indien een aanvraag betrekking heeft op het verkrijgen van een vergunning die strekt tot
wijziging van een vergunning als bedoeld onder 8.1.1.1 wordt geheven:
a.voor zover het een uitbreiding van de inrichting betreft: het legestarief onder 8.1.1.1 en
8.1.1.2 met dien verstande dat de toeslag wordt berekend over de oppervlakte van de
uitbreiding
b.voor zover het gewijzigd gebruik van de hele inrichting betreft: van het legestarief onder
8.1.1.1 en 8.1.1.2
voor zover het gewijzigd gebruik van een gedeelte van de inrichting betreft: van het legestarief vermeld onder 8.1.1.1 en 8.1.1.2 met dien verstande dat de toeslag uitsluitend
wordt berekend over de oppervlakte van het gewijzigde gedeelte

50%

Artikel III
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
1.
De datum van ingang van de heffing is de datum als bedoeld onder 1.
2.
Deze verordening kan worden aangehaald als 2e wijzigingsverordening Legesverordening 2008.
3.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad, gehouden op 29 mei 2008.
De griffier, De burgemeester,
Drs. A.A.H. Smits Mr. A. Wolfsen
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Bekendmaking is geschied op 11 juni 2008.
Deze verordening is in werking getreden op 12 juni 2008.
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