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Hoofdstuk 1 Algemeen
1.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
1.1.1 gewaarmerkte afschriften van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze
tabel of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per pagina
1.1.2 fotokopieën van stukken, voor zover daarbij niet elders in deze tabel of in een
andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
1.1.2.1 per pagina op papier van A4-formaat
1.1.2.2 per pagina op papier van een ander formaat
1.1.3 kaarten, tekeningen en lichtdrukken, al dan niet behorend bij de in de onderdelen
1.1.1 en 1.1.2 genoemde stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of
in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen, per kaart, tekening of
lichtdruk

€

3,11

€
€

1,65
2,21

€

4,48

Hoofdstuk 2 Bestuursstukken
2.1
2.1.1
2.1.2
2.2
2.2.1
2.2.1.1
2.2.1.2
2.3
2.3.1
2.3.2
2.3.2.1
2.3.2.2
2.3.2.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van de gemeentebegroting
een afschrift van de gemeenterekening
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar:
op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen (bij toezending van de stukken)
op de stukken behorende bij de raadsvergaderingen (bij het zelf ophalen van de
stukken)
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van de algemene plaatselijke verordening met toelichting:
een afschrift van de gemeentelijke bouwverordening met toelichting:
vervallen
vervallen
vervallen

€ 65,25
€ 42,65

€ 100,00
€ 60,00

€ 23,00
€ 42,65

Hoofdstuk 3 Burgerlijke stand
3.1
3.1.1
3.1.2
3.1.3
3.1.a

3.1.b

Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk en het aangaan
van een een geregistreerd partnerschap op:
- maandag t/m vrijdag (buiten de aangewezen kosteloze uren)
- zaterdag
- zondag en algemeen erkende feestdagen
Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk in de voormalige
Julianakerk te Oudebildtzijl:
- maandag t/m vrijdag
- zaterdag
- zon en algemeen erkende feestdagen
- op een ander uur dan waarop het gemeentehuis daartoe is geopend
Het tarief bedraagt ter zaken van de voltrekking van een huwelijk in de “Groate
kerk” te St.-Jacobiparochie:
- maandag t/m vrijdag
- zaterdag
- zon en algemeen erkende feestdagen
- op een ander uur dan waarop het gemeentehuis daartoe is geopend

€ 134,20
€ 536,65
€ 536,65

€ 434,20
€ 836,65
€ 836,65
€ 581,75

€ 434,20
€ 836,65
€ 836,65
€ 581,75

3.1.c

3.2

3.3

3.4
3.4.1
3.4.2
3.5
3.6
3.7
3.8

3.9

Het tarief bedraagt ter zaken van de voltrekking van een huwelijk in de “Van
Harenskerk” te St.-Annaparochie:
- maandag t/m vrijdag
- zaterdag
- zon en algemeen erkende feestdagen
- op een ander uur dan waarop het gemeentehuis daartoe is geopend
Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk en het aangaan
van een geregistreerd partnerschap op een ander uur, dan waarop het gemeentehuis
daartoe is geopend
Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk en het aangaan
van een geregistreerd partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64, Boek
1, van het Burgerlijk Wetboek
Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een trouwboekje of een
partnerschapsboekje
vervallen
vervallen
Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van een huwelijksbevestiging
Het tarief voor het opnemen van de huwelijksplechtigheid op een bandje bedraagt
Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers van de
Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier of gedeelte daarvan
Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand (Stb. 1879,
72) geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Legesbesluit akten burgerlijke
stand (Stb. 1969, 36) of zoals dit Besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.
Het tarief bedraagt ter zaken van het aanwezig zijn van gemeenteambtenaren als
getuigen bij de voltrekking van een huwelijk en het aangaan van een geregistreerd
partnerschap binnen de aangewezen kosteloze uren per getuige

€ 384,20
€ 786,65
€ 786,65
€ 531,75

€ 281,75

€ 201,25
€ 18,20

€ 22,70
€ 5,40
€

5,40

€ 11,30

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
4.1

4.2
4.3
4.4

4.4.1
4.4.3
4.4.4
4.5

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan één of
meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens moeten worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een bewijs van opname in de gemeentelijke basisadministratie
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van gegevens per verstrekking
Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van gegevens ten aanzien van door
de aanvrager niet met naam en/of adressen aangeduide personen, waarvoor de
gemeentelijke basisadministratie geheel of gedeeltelijk langs electronische weg
moet worden gelezen, een basisbedrag van € 25,75 verhoogd met een bedrag per
inlichting van
idem als 4.4 indien levering van de gegevens op de etiketten wordt gewenst, per
etiket
Het verstrekken van louter cijfermatige inlichtingen: een vast bedrag van
Indien de informatie genoemd onder 4.4 op 'diskette'of 'CD Rom' wordt verstrekt is
een toeslag verschuldigd van
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief ter zake van het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als bedoeld
in artikel 6, zevende lid, van het Besluit gemeentelijke basisadministratie
persoonsgegevens

€ 10,70
€ 10,70

€

0,10

€ 0,05
€ 26,25
€ 26,25

4.6

Het tarief bedraagt voor het op verzoek doen van nasporingen omtrent niet met
naam of adres aangeduide of aan te duiden personen, ten behoeve waarvan de
basisadministratie, het persoonsregister (oud) of het archiefregister (oud) of een
onderdeel daarvan dient te worden nageslagen, voor ieder daaraan besteed kwartier
of gedeelte daarvan
€

5,39

Hoofdstuk 5 Bouwgerelateerde leges

5.1

Algemeen
De bouwgerelateerde leges worden zoveel mogelijk geheven in overeenstemming met het
zogenaamde Model transparantie bouwgerelateerde leges. De gemeente heeft dit model
aangepast aan de nieuwe Wet ruimtelijke ordening. Het model heeft alleen betrekking op
leges in relatie tot bouwen en slopen, opgenomen in de onderdelen 5.2 tot en met 5.6. Dit
betreft leges die de gemeente kan heffen voor aanvragen in het kader van de:
a.
Woningwet;
b.
Wet ruimtelijke ordening;
c.
gemeentelijke bouwverordening;
d.
Monumentenwet en de gemeentelijke monumentenverordening.
Voor zover in dit hoofdstuk geen begripsomschrijving is opgenomen, geldt voor de
gehanteerde begrippen hetgeen daaronder wordt verstaan in deze wettelijke bepalingen. De
legesheffing in dit hoofdstuk wordt toegepast op de volgende hoofdcategorieën:
1.
legesheffing aanvraag bouwvergunning (zie onderdeel 5.2);
2.
verhogingen/aanvullende leges (zie onderdeel 5.3);
3.
legesheffing slopen (zie onderdeel 5.4);
4.
legesheffing aanlegvergunning (zie onderdeel 5.5);
5.
legesheffing overig en voor administratieve kosten (zie onderdeel 5.6);
6.
legesheffing gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid (zie onderdeel 5.7).
Binnen deze hoofdcategorieën gelden nader aangeduide subindelingen. Ook is nog een
restcategorie opgenomen.

5.2

Bouwvergunningen

5.2.1

Algemeen
Op grond van onderdeel 5.2 worden leges geheven, die samenhangen met het in behandeling
nemen van aanvragen tot beoordeling van een:
schetsplan;
lichte bouwvergunning;
reguliere bouwvergunning;
bouwvergunning eerste fase;
bouwvergunning tweede fase;
wijziging bouwvergunning eerste fase.
Wanneer de gemeente deze aanvragen in behandeling neemt, toetst zij onder meer op criteria
die geformuleerd staan in het bestemmingsplan, de beheersverordening bedoeld in artikel
3.38 Wet ruimtelijke ordening, het exploitatieplan, de bouwverordening en het Bouwbesluit.
Ook zijn bij deze leges standaard de kosten inbegrepen die samenhangen met een reguliere
toets aan welstandscriteria. Voor extra toetsing aan welstandscriteria geldt de verhoging van
leges, genoemd in onderdeel 5.3.2.
Begripsbepalingen bouwkosten
Onder bouwkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan de aannemingssom bedoeld in paragraaf
1, eerste lid, van de Uniforme Administratieve voorwaarden voor uitvoering van werken
1989 (UAV 1989), voor het uit te voeren werk, exclusief omzetbelasting, of voor zover deze
ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief omzetbelasting, bedoeld in het normblad

5.2.2

5.2.3

5.2.4

5.2.4.1
5.2.4.2
5.2.4.3

5.2.4.4
5.2.5

5.2.5.1
5.2.5.2
5.2.5.3

5.2.5.4
5.2.6

5.2.6.1
5.2.6.2
5.2.6.3
5.2.6.4
5.2.7

5.2.7.1
5.2.7.2
5.2.7.3
5.2.7.4
5.2.8

NEN 2631, uitgaven 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.
Aanvraag beoordeling schetsplan / vooroverleg
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot beoordeling van een
schetsplan:
25% van de bouwkosten zoals die bij een daadwerkelijke aanvraag, zoals omschreven in de
volgende onderdelen, zouden worden vastgesteld, met een maximum van € 515,00.
Aanvraag om lichte bouwvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een lichte
bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder p van de Woningwet:
€ 186,88, indien de bouwkosten minder dan € 5.000,00 bedragen;
€ 186,88, vermeerderd met € 14,58 voor elke € 475,00 of gedeelte daarvan boven € 5.000,00,
indien de bouwkosten € 5.000,00 of meer, en minder dan € 25.000,00 bedragen;
€ 800,77, vermeerderd met € 10,47 voor elke € 475,00 of gedeelte daarvan boven
€ 25.000,00, indien de bouwkosten € 25.000,00 of meer, en minder dan € 115.000,00
bedragen;
€ 2.784,56, vermeerderd met € 6,37 voor elke € 475,00 of gedeelte daarvan boven
€ 115.000,00, indien de bouwkosten € 115.000,00 of meer bedragen;
Aanvraag om reguliere bouwvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om van een reguliere
bouwvergunning als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder o van de Woningwet:
€ 186,88, indien de bouwkosten minder dan € 5.000,00 bedragen;
€ 186,88, vermeerderd met € 14,58 voor elke € 475,00 of gedeelte daarvan boven € 5.000,00,
indien de bouwkosten € 5.000,00 of meer, en minder dan € 25.000,00 bedragen;
€ 800,77, vermeerderd met € 10,47 voor elke € 475,00 of gedeelte daarvan boven
€ 25.000,00, indien de bouwkosten € 25.000,00 of meer, en minder dan € 115.000,00
bedragen;
€ 2.784,56, vermeerderd met € 6,37 voor elke € 475,00 of gedeelte daarvan boven
€ 115.000,00, indien de bouwkosten € 115.000,00 of meer bedragen;
Aanvraag om reguliere bouwvergunning eerste fase
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een reguliere
bouwvergunning eerste fase als bedoeld in artikel 56a van de Woningwet:
€ 130,83, indien de bouwkosten minder dan € 5.000,00 bedragen;
€ 130,83, vermeerderd met € 10,21 voor elke € 475,00 of gedeelte daarvan boven € 5.000,00,
indien de bouwkosten € 5.000,00 of meer, en minder dan € 25.000,00 bedragen;
€ 560,72, vermeerderd met € 7,32 voor elke € 475,00 of gedeelte daarvan boven € 25.000,00,
indien de bouwkosten € 25.000,00 of meer, en minder dan € 115.000,00 bedragen;
€ 1.947,67, vermeerderd met € 4,45 voor elke € 475,00 of gedeelte daarvan boven
€ 115.000,00, indien de bouwkosten € 115.000,00 of meer bedragen;
Aanvraag om reguliere bouwvergunning tweede fase
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een reguliere
bouwvergunning tweede fase als bedoeld in artikel 56a, van de Woningwet:
€ 93,44, indien de bouwkosten minder dan € 5.000,00 bedragen;
€ 93,44, vermeerderd met € 7,29 voor elke € 475,00 of gedeelte daarvan boven € 5.000,00 ,
indien de bouwkosten € 5.000,00of meer, en minder dan € 25.000,00 bedragen;
€ 400,39, vermeerderd met € 5,23 voor elke € 475,00 of gedeelte daarvan boven € 25.000,00,
indien de bouwkosten € 25.000,00 of meer, en minder dan € 115.000,00 bedragen;
€ 1.391,33, vermeerderd met € 3,19 voor elke € 475,00 of gedeelte daarvan boven
€ 115.000,00, indien de bouwkosten € 115.000,00 of meer bedragen;
Aanvraag wijziging verleende bouwvergunning
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een wijziging van een verleende

bouwvergunning waarvan nog geen gebruik is gemaakt, worden de voor de oorspronkelijke
vergunning geheven leges verrekend met het bedrag dat verschuldigd is door toepassing van
het tarief als vermeld in 5.2.4, onderscheidenlijk 5.2.5, 5.2.6 of 5.2.7, met dien verstande dat
zij niet minder dan € 181,44 zullen bedragen. Het vorenstaande vindt geen toepassing indien
de afwijking zodanig is dat, naar de omstandigheden beoordeeld, van een nieuw bouwplan
sprake is.

5.3
5.3.1
5.3.2
5.3.3
5.3.4
5.3.5

Verhogingen / aanvullende leges
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag
van een bouwvergunning wordt ingediend na aanvang of gereedkomen van de
bouw, verhoogd met 50%.
5.3.6
5.3.7
Principe-uitspraak
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen
van een vaststelling, wijziging, uitwerking of ontheffing van een
bestemmingsplan, waarbij het bestuur om een principe-uitspraak over
planologische medewerking gevraagd wordt, bedraagt
5.3.8
Projectbesluit/buiten toepassingverklaring
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt verhoogd met:
5.3.8.1 € 2.000, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor op
grond van artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van
de Wet ruimtelijke ordening een procedure in behandeling is genomen.
5.3.8.2 € 2.500, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor op
grond van artikel 3.10 (projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van
de Wet ruimtelijke ordening een planbeschrijving (ruimtelijke onderbouwing,
onderzoeken, enz.) wordt vervaardigd.
5.3.8.3 € 2.500 voor het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.8
van de Wet ruimtelijke ordening overeenkomstig het in 5.3.8.1 en 5.3.8.2
bedoelde projectbesluit.
5.3.9
Wijziging, ontheffing of afwijking bestemmingsplan
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt verhoogd met:
5.3.9.1 € 164,50, indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien
waarvan artikel 3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38 vierde lid, van de Wet
ruimtelijke ordening of artikel 50, derde lid, onder a, van de Woningwet wordt
toegepast.
5.3.9.2 € 750,00 indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor op
grond van artikel 3.6, eerste lid, onder a en b (binnenplanse wijziging en/of
uitwerking bestemmingsplan) van de Wet ruimtelijke ordening of artikel 50,
derde lid, onder a, van de Woningwet een procedure in behandeling is genomen.
5.3.9.3 € 2.000,00 indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor op
grond van artikel 3.6, eerste lid, onder a en b van de Wet ruimtelijke ordening
een wijzigingsplan en/of uitwerkingsplan wordt vervaardigd.
5.3.10 Vaststelling bestemmingsplan op aanvraag
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt verhoogd met:
5.3.10.1 € 2.000,00 indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor op
grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening (vaststellen van
een bestemmingsplan) een procedure in behandeling is genomen.
5.3.10.2 € 3.000,00 indien de aanvraag betrekking heeft op een bouwwerk waarvoor op
grond van artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening een

€ 100,00

vervallen

bestemmingsplan wordt vervaardigd.
Grondexploitatie
De onderdelen genoemd onder 5.3.8.1, 5.3.8.3, 5.3.9.2, 5.3.9.3 en 5.3.10.1
vinden geen toepassing indien de met deze besluiten gepaarde gaand kosten
krachten afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of
worden verhaald.
5.3.12 Ontheffing of toetsing exploitatieplan
Het verschuldigde bedrag op grond van onderdeel 5.2 wordt, indien de aanvraag
betrekking heeft op een bouwwerk ten aanzien waarvan:
5.3.12.1 toetsing aan een exploitatieplan dient plaats te vinden, verhoogd met
5.3.12.2 een ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening (ontheffing verbod exploitatieplan) wordt verleend, verhoogd met
5.3.12.3 artikel 50a, derde lid, van de Woningwet wordt toegepast, verhoogd met
5.3.13 Hogere geluidswaarden
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag om
ontheffing voor hogere grenswaarden als bedoeld in de Wet geluidhinder, per
bouwplan
5.3.11

5.4.

€ 169,40
€ 169,40
€ 169,40

€ 500,00

Slopen

5.4.1

Begripsbepaling sloopkosten
Onder sloopkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom exclusief
omzetbelasting als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit te voeren
werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de sloopkosten, de
omzetbelasting niet inbegrepen.
Indien het slopen geheel of gedeeltelijk door zelfwerkzaamheid geschiedt wordt
in dit hoofdstuk onder sloopkosten verstaan: de prijs die aan een derde in het
economisch verkeer zou moeten worden betaald voor het slopen van het
bouwwerk waarop de aanvraag betrekking heeft.
5.4.2
Sloopvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
sloopvergunning als bedoeld in:
5.4.2.1 artikel 3.3, aanhef en onder b, of artikel 3.38, derde lid, aanhef en onder b, van de
Wet ruimtelijke ordening
5.4.2.2 artikel 3.7, eerste lid, van de Monumentenwet 1988
5.4.2.3 artikel 8.1.1 van de Bouwverordening
5.4.3
Sloopmelding
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een sloopmelding als
bedoeld in artikel 8.2.1 van de Bouwverordening

5.5.

Aanlegvergunning

5.5.1

Begripsbepaling aanlegkosten
Onder aanlegkosten wordt in dit hoofdstuk verstaan: de aanneemsom exclusief
omzetbelasting als bedoeld in paragraaf 1, lid 1 van de Uniforme Administratieve
Voorwaarden voor de uitvoering van werken 1989 (UAV), voor het uit voeren
werk, of voor zover deze ontbreekt, een raming van de aanlegkosten, de
omzetbelasting niet inbegrepen.
Indien de werken of werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door
zelfwerkzaamheid geschieden wordt in dit hoofdstuk onder aanlegkosten
verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou moeten

€ 107,35
€ 107,35
€ 107,35

€ 17,95

5.5.2

5.5.3

5.5.3.1
5.5.3.2

5.5.3.3

5.5.3.4
5.5.3.5

worden betaald voor het slopen van het bouwwerk waarop de aanvraag
betrekking heeft.
Aanvraag aanlegvergunning
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om een
vergunning als bedoeld in artikel 3.3, aanhef en onder a, of artikel 3.38, derde lid,
aanhef en onder a, van de Wet ruimtelijke ordening (aanlegvergunning)
Verhogingen
Het verschuldigde bedrag op grond van artikel 5.5.2 wordt, indien de aanvraag
van een aanlegvergunning:
betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.10
(projectbesluit) of 3.40 (buiten toepassingverklaring) van de Wet ruimtelijke
ordening wordt toegepast, verhoogd met
betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.6,
eerste lid, onder a of c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening wordt toegepast, verhoogd met
betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan artikel 3.1,
eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening wordt toegepast, verhoogd met
betrekking heeft op een werk of werkzaamheid ten aanzien waarvan een
ontheffing als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
wordt verleend, verhoogd met

€ 134,20

€ 268,40

€ 268,40
€ 390,80

€ 390,80

5.6

Overig / administratief

5.6.1

Algemeen
Op grond van dit onderdeel worden leges geheven voor dienstverlening die
doorgaans een relatie heeft met bouwactiviteiten of gerelateerd is aan (extra)
administratieve handelingen. Tot slot komt de teruggaaf van een deel van de
leges aan de orde.
Overschrijven vergunningen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
wijzigen van de tenaamstelling van een verleende bouw-, sloop- of
aanlegvergunning
€ 55,75
Aanvraag wijziging vergunning als gevolg van wijziging bouwplan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
wijziging van een vergunning als gevolg van een, naar de omstandigheden
beoordeeld geringe wijziging in het bouwplan
€ 54,60
Wijziging, ontheffing en afwijking bestemmingsplan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van de procedure inzake een
verzoek tot wijziging en/of uitwerking van een bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet ruimtelijke ordening, waarbij
geen sprake is van een bouwplan waarvoor een bouwvergunning op grond van
onderdeel 5.2 is vereist en geen sprake is van werken of werkzaamheden
waarvoor een aanlegvergunning op grond van onderdeel 5.5 is vereist
€ 750,00
Het tarief bedraagt voor het vervaardigen van een wijzigingsplan en/of
uitwerkingsplan als bedoeld in artikel 3.6, eerste lid, onder a en b, van de Wet
ruimtelijke ordening
€ 2.000,00
Het tarief bedraagt voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel
3.6, eerste lid, onder c, 3.22, 3.23 of 3.38, vierde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor een
bouwvergunning op grond van onderdeel 5.2 is vereist en geen sprake is van
werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning op grond van
onderdeel 5.5 is vereist
€ 169,40

5.6.2

5.6.3

5.6.4
5.6.4.1

5.6.4.2

5.6.4.3

5.6.4.4

Het tarief voor het in behandeling nemen van de procedure inzake een verzoek
tot het nemen van een projectbesluit op grond van artikel 3.10 of 3.40 van de
Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor
een bouwvergunning op grond van onderdeel 5.2 is vereist en geen sprake is van
werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning op grond van
onderdeel 5.5 is vereist
5.6.4.5 Het tarief bedraagt voor het vervaardigen van een planbeschrijving (ruimtelijke
onderbouwing, onderzoeken, enz.) als bedoeld in artikel 3.10 van de Wet
ruimtelijke ordening
5.6.4.6 Het tarief bedraagt voor het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in
artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening overeenkomstig het in 5.6.4.4
en 5.6.4.5 bedoelde projectbesluit, waarbij geen sprake is van een bouwplan
waarvoor een bouwvergunning op grond van onderdeel 5.2 is vereist en geen
sprake is van werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning op
grond van onderdeel 5.5 is vereist
5.6.5
Vaststelling bestemmingsplan op aanvraag
5.6.5.1 Het tarief voor het in behandeling nemen van de procedure inzake een verzoek
tot het vaststellen van een bestemmingsplan op grond van artikel 3.1 en 3.8 van
de Wet ruimtelijke ordening, waarbij geen sprake is van een bouwplan waarvoor
een bouwvergunning op grond van onderdeel 5.2 is vereist en geen sprake is van
werken of werkzaamheden waarvoor een aanlegvergunning op grond van
onderdeel 5.5 is vereist
5.6.5.2 Het tarief bedraagt voor het vervaardigen van een bestemmingsplan als bedoeld
in artikel 3.1 en 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening
5.6.6
Ontheffing verbodsbepaling in voorbereidingsbesluit
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
ontheffing van het verbod tot wijziging van het gebruik van gronden of
bouwwerken als bedoeld in artikel 3.7, vierde lid, van de Wet ruimtelijke
ordening
5.6.7
Grondexploitatie
De onderdelen genoemd onder 5.6.4 en 5.6.5 vinden geen toepassing indien de
met deze besluiten gepaard gaande kosten krachten afdeling 6.4 van de Wet
ruimtelijke ordening (grondexploitatie) zijn of worden verhaald.
5.6.8
Ontheffing verbodsbepaling in exploitatieplan
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een
ontheffing van het verbod om bepaalde werken of werkzaamheden uit te voeren
als bedoeld in artikel 6.12, zesde lid, van de Wet ruimtelijke ordening
5.6.9
5.6.10 Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag om bouw-, sloop- of
aanlegvergunning
Wanneer een aanvrager zijn aanvraag bouw-, sloop- of aanlegvergunning intrekt
terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de gemeente, wordt een deel
van de leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:
5.6.10.1 70% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde
leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 4 weken na
het in behandeling nemen ervan;
5.6.10.2 60% van de voor het in behandeling nemen van de aanvraag verschuldigde
leges, indien de aanvraag wordt ingetrokken na 4 weken na het in behandeling
nemen ervan en voordat een beslissing is genomen op de aanvraag;
5.6.11 Teruggaaf als gevolg van intrekking verleende bouw-, sloop- of
aanlegvergunning
Wanneer de gemeente een verleende bouw-, sloop- of aanlegvergunning intrekt
op aanvraag van de vergunninghouder, wordt een deel van de leges
teruggegeven, mits deze aanvraag is ingediend binnen 1 jaar na verlening van de

€ 2.000,00

€ 2.500,00

€ 2.500,00

€ 2.000,00
€ 3.000,00

€ 169,40

€ 169,40

5.6.12

5.6.13

5.7
5.7.1

vergunning en van de vergunning geen gebruik is gemaakt. De teruggaaf
bedraagt:
50% van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 5.2.4 tot en met
5.2.8, onderscheidenlijk 5.4.2 of 5.5.2.
Teruggaaf als gevolg van het intrekking van een ontheffingsprocedure
Wanneer een aanvrager zijn in behandeling genomen verzoek om ontheffing van
het bestemmingsplan (projectbesluit) en/of binnenplanse wijziging en/of een
uitwerking van het bestemmingsplan en/of het vaststellen van een
bestemmingsplan intrekt, wordt een deel van de verschuldigde leges
teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:
- 50% van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 5.3.8.1, 5.3.9.2,
5.3.10.1 en 5.3.13.
- 50% van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 5.6.4.1, 5.6.4.3,
5.6.4.4 en 5.6.4.7.
Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een bouw-, sloop- of
aanlegvergunning
Wanneer de gemeente een bouw-, sloop- of aanlegvergunning weigert, wordt
een deel van de verschuldigde leges teruggegeven. De teruggaaf bedraagt:
50% van de verschuldigde basisleges bedoeld in de onderdelen 5.2.4 tot en met
5.2.8, onderscheidenlijk 5.4.2 of 5.5.2.

Gebruiksvergunning in verband met brandveiligheid
Het stelsel gaat uit van drie categorieën A, B en C.
Categorie A en B zijn gerelateerd aan de Bouwverordening. Hierbij is categorie
B bedoeld voor bedrijven die een gebruiksvergunning dienen te hebben (6.1.1.b). Alle andere subcategorieën van artikel 6.1.1 vallen in categorie A. Categorie
C is gekoppeld aan de brandbeveiligingsverordeningen heeft betrekking op
tijdelijke inrichtingen en niet-bebouwde terreinen bestemd voor
bedrijfsdoeleinden. Bij de eerste twee categorieën wordt uitgegaan van een vast
tarief welke afhankelijk van het gebruiksoppervlak met een bepaald bedrag wordt
vermeerderd. De bedragen die hierbij worden gehanteerd zijn afhankelijk van het
totale gebruiksoppervlak. In categorie C worden, uitgezonderd voor het nietbebouwde bedrijfsterrein (5.10.4.d), vaste tarieven gehanteerd.

Voorbeeld 1
Inrichting voor zwakbegaafden waar sprake is van 24-uurs zorg. In totaal kunnen er 24 kinderen
verblijven. Het totale gebruiksoppervlak is 1.400 m².
De inrichting valt onder categorie A. Het standaardtarief is € 158,90. Dit bedrag wordt in ieder geval
vermeerderd met € 368,00. Daarbij komt nog € 616,00 (1.400 x € 0,44). Dit brengt het totaalbedrag aan
Leges voor deze inrichting op € 1.142,90 (€ 158,90 + € 368,00 + € 616,00).

Voorbeeld 2
Industriegebouw welke valt onder categorie b van artikel 6.1.1 van de Bouwverordening. Het totale
gebruiksoppervlak bedraagt 8.000 m².
Het complex valt onder de categorie B (gebruiksoppervlak). Voor categorie B geldt een standaardtarief
van € 158,90. Dit bedrag wordt in ieder geval vermeerderd met € 772,00. Daarbij komt nog € 80,00
(8.000 x € 0,010). Dit brengt het totaalbedrag aan Leges voor deze inrichting op € 1.010,90 (€ 158,90 +
€ 772,00 + € 80,00).

5.7.2

5.7.3

5.7.4

5.7.5
5.7.6

5.7.7

Gebruiksvergunning
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een
bouwwerk in Categorie A, zoals bedoeld in de bouwverordening artikel 6.1.1, lid
1, bedraagt een vast tarief van:
Vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte:
€ 120,40
Tot 100 m²
€ 1,20 per m²
van 100 tot 500 m²
€ 368,00 + € 0,44 per m²
van 500 tot 2.000 m²
€ 1.011,00 + € 0,12 per m²
van 2.000 tot 5.000 m²
€ 1.527,00 + € 0,027 per m²
van 5.000 tot 50.000 m²
€ 2.080,00 + € 0,016 per m²
Groter dan 50.000 m²
Gebruiksvergunning
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van een gebruiksvergunning met betrekking tot het brandveilig gebruik van een
bouwwerk in Categorie B, zoals bedoeld in de bouwverordening artikel 6.1.1, lid
1, bedraagt een vast tarief van:
Vermeerderd met een bedrag per gebruiksoppervlakte:
Tot 100 m²
€ 59,60
van 100 tot 500 m²
€ 0,60 per m²
van 500 tot 2.000 m²
€ 187,00 + € 0,22 per m²
van 2.000 tot 5.000 m²
€ 496,00 + € 0,06 per m²
van 5.000 tot 50.000 m²
€ 772,00 + € 0,010 per m²
Groter dan 50.000 m²
€ 992,00 + € 0,006 per m²
Gebruiksvergunning
Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van een gebruiksvergunning, zoals bedoeld in de Brandbeveiligingsverordening
artikel 2.1.1, lid 1, bedraagt voor een inrichting in Categorie C:
a. voor een openlucht evenement:
b. b. voor een tijdelijk bouwsel of voor in tentoonstellingsruimten
plaatshebbende evenementen met een vloeroppervlak van 50 m² t/m 100
m²:
c. voor een tijdelijk bouwsel of voor in tentoonstellingsruimten
plaatshebbende evenementen met een vloeroppervlakte vanaf 100 m² het
onder 5.10.4.b gestelde tarief voor elke 100 m² vloeroppervlak boven
het aantal van 100 m² te verhogen met:
d. voor een niet-bebouwd voor bedrijfsdoeleinden bestemd terrein:
Tot 500 m²
van 500 tot 2.000 m²
van 2.000 - 5.000 m²
Groter van 5.000 m²
te verhogen per 5.000 m² of gedeelte daarvan boven 5.000 m² met:
Het tarief voor het overschrijven van een vergunning als bedoeld onder 5.7.2,
5.7.3 of 5.7.4 per overschrijving:
Indien een afgegeven gebruiksvergunning moet worden gewijzigd ten gevolge
van verbouw waarbij geen sprake is van wijziging van bestemming, en/of toe- of
afname van de aanvankelijk bestaande vloeroppervlak, wordt ter verkrijging van
een aangepaste gebruiksvergunning, een bedrag geheven overeenkomstig
hetgeen bepaald in 5.7.2, 5.7.3, 5.7.4 waarbij de berekening plaats vindt op basis
van het aantal vierkante meters vloeroppervlak waarbij de verbouw, toe- of
afname betrekking heeft.
Indien de aanvrager van een gebruiksvergunning voordat daarover defintief is
beschikt, de aanvraag schriftelijk intrekt, wordt het onder 5.7.2, 5.7.3, of 5.7.4
genoemde bedrag met 50% verminderd.

€ 158,90

€ 158,90

€ 120,40

€ 120,40

€

9,90

€ 120,40
€ 158,90
€ 199,25
€ 199,25
€ 39,75
€ 39,75

Toelichting (vet, niet cursief)
5.7.8 De uitgangspunten ten aanzien van de tariefstelling zijn de volgende:
- Het behandelen, verlenen en de eerste controle van de gebruiksvergunningen en de daaraan
gekoppelde personele lasten dienen door de gemeentelijke legesverordening en de daarbij
behorende tarievenverordening zo veel mogelijk kostendekkend te zijn.
- De nodig geachte periodieke controles zullen en kunnen niet in rekening gebracht worden.
- De indeling per vloeroppervlakte geeft een reëler en fijnmaziger kostenverrekening dan die per
prioriteit.
- De indeling in een A, B en C tarief komt voort uit het de verschillende hoeveelheid uren welke
voor het afgeven van de gebruiksvergunning noodzakelijk is.
- Op gebouwen waar veel personen verblijven zijn zwaardere eisen met betrekking tot
brandveiligheid van toepassing. Advisering en controle daarvan vergen daardoor meer tijd dan
gebouwen waar bijvoorbeeld alleen goederen liggen opgeslagen.
- De
gehanteerde
tarieven
komen
voort
uit
het
Noordelijk
Overleg
van
(brand)Preventiefunctionarissen in de drie noordelijke provincies. De voorgestelde tarieven sluiten
hierdoor aan bij de geldende tarieven in buurgemeenten.
- Indien er een bouwkundige wijziging plaatsvindt en de bestemming gelijk blijft, wordt niet het
geheel geldende bedrag in rekening gebracht. Alleen het vloeroppervlak van het wijzigen gedeelte
is maatgevend voor de kosten.
- Zodra een aanvraag is ingediend is een bedrag verschuldigd. Dit bedrag is gebaseerd op werkelijke
kosten. Indien een aanvraag voortijdig wordt ingetrokken zullen minder kosten gemaakt worden.
Ten behoeve van de klantvriendelijkheid is het dan mogelijk, los van het tijdstip waarop de
intrekking gebeurt, de kosten met de helft te verminderen.
De indeling gebouwfuncties naar categorie A, B en C staat vermeld op de bijlage bij deze
tarieventabel.

5.8

Overig

Hoofdstuk 6 - vervallen -

Hoofdstuk 7 Gemeentearchief
7.1

7.2
7.2.1

7.2.2

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek doen van nasporingen in de in het
gemeentearchief berustende stukken, voor ieder daaraan besteed kwartier of
gedeelte daarvan
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:
een fotokopie van een in het gemeentearchief berustend stuk per pagina
- formaat A4
- formaat A3
vervallen

€ 10,30

€ 0,20
€ 0,40

Hoofdstuk 8 Kadaster
8.1
8.1.1
8.1.2
8.1.3

Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek verlenen van informatie uit de bij de
gemeente berustende kadastergegevens:
voor kadastrale informatie: per object
voor hypothecaire informatie; per object
voor informatie uit akten; per akte (incl. kopie)

€ 14,80
€ 14,80
€ 14,80

8.1.4

voor informatie uit kadastrale kaart; (incl. kopie op A3 of A4)

€ 14,80

Hoofdstuk 9 Reisdocumenten
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1.3

9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.2.1
9.2.2

9.2.3
9.3
9.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 9.1.1 (zakenpaspoort)
tot het verstekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond
van de Wet betreffende de positie van molukkers als Nederlander wordt behandeld
(faciliteitenpaspoort)
tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument, als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en
9.1.3 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument
tot het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds
uitgegeven reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3
vervallen
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK)
De tarieven als genoemd in de onderdelen 9.1.1 tot en met 9.1.3 alsmede in 9.1.7
worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van
Het tarief als genoemd in 9.2.1 wordt bij een gecombineerde spoed-levering van
een nieuw reisdocument als bedoeld in 9.1.1, 9.1.2 en 9.1.3 en het bijschrijven van
één of meer kinderen als bedoeld in 9.1.4, slechts één keer per reisdocument
berekend.
Het tarief als genoemd in onderdeel 9.1.5 wordt bij een spoedlevering vermeerderd
met een bedrag per bijschrijvingssticker van
Ingeval van vermissing van een oud reisdocument, worden bij 9.1 genoemde
tarieven verhoogd met
Tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) voor kinderen t/m
13 jaar.

€ 50,90
€ 56,90

€ 50,90
€ 8,95
€ 20,90
€ 42,85
€ 41,00

€ 19,50
€ 16,95
€ 8,95

Hoofdstuk 10 Rijbewijzen
10.1
10.2
10.3
10.4

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen
Het tarief als genoemd onder 10.1 wordt bij een spoedlevering vermeerderd met
een bedrag van
Ingeval van vermissing van een oud rijbewijs, worden de onder 10.1 en 10.3
genoemde tarieven verhoogd met

€ 48,25
€ 9,75
€ 33,25
€ 16,95

Hoofdstuk 11 Wet op de kansspelen
11.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30b van de Wet
op de kansspelen (Stb.1964, 483):
11.1.1 voor een periode van twaalf maanden voor één speelautomaat
€ 80,45
11.1.2 voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer speelauto-maten, voor de
eerste speelautomaat € 72,90 en voor iedere volgende speelautomaat
€ 48,25
11.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3 van de Wet op de
kansspelen (loterijvergunning)
€ 6,45

Hoofdstuk 12 Drank- en Horecawet
12.1

12.2

12.3

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning ingevolge artikel 3, eerste lid, van de Drank- en
Horecawet (Stb. 1964, 386)
€ 28,00
In afwijking van het bepaalde in 12.1 bedraagt het tarief, wanneer door de
aanvrager met recht een beroep wordt gedaan op artikel 27, tweede of derde lid, of
op artikel 75, eerste lid, van de Drank- en Horecawet
€ 78,00
Ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een
ontheffing of een verklaring als bedoeld in de artikelen 37 tot en met 44 en 74 van
de Drank- en Horecawet geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het Algemeen
uitvoeringsbesluit Drank- en Horecawet (Besluit van 13 juli 1967, Stb.404) of
zoals dit besluit laatstelijk is vervangen of gewijzigd.

Hoofdstuk 13 Winkeltijdenwet
13.1

Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag voor
een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 182) of het
Vrijstellingen besluit Winkeltijdenwet (Stb. 1996, 183).

€ 16,10

Hoofdstuk 14 Verkeer en vervoer
14.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
14.1.1 tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het Reglement
verkeersregels en verkeerstekens 1990 (Stb. 459) voor zover noodzakelijk voor en
direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten
14.1.2 vervallen
14.1.3 tot het verstrekken van een gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

€ 40,75
€ 18,10

Hoofdstuk 15 Diversen
15.1
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag:
15.1.1 tot het verkrijgen van inlichtingen op grond van artikel 9 t/m 13 Wet Justitiële
Gegevens
15.1.2 tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
15.2
= vervallen
15.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning, waarvoor krachtens wet, algemene maatregel van
bestuur, reglement of algemene plaatselijke verordening, vergunning of ontheffing
moet worden gevraagd, voor zover daarvoor geen wettelijke regeling of vrijstelling
bestaat of voor zover daarvoor in deze tabel geen bijzondere regeling is
opgenomen: per vergunning of ontheffing
15.4
vervallen
15.5
vervallen
15.5.1 vervallen
15.5.2 vervallen
15.5.3 vervallen
15.5.4 vervallen
15.5.5 vervallen
15.6
Het tarief bedraagt voor het op verzoek innemen van een vaste verkoopplaats (voor
zover het geen standplaats op de bij raadsbesluit van 26 september 1991 ingestelde
weekmarkt betreft) per standplaats geldig vooronbepaalde tijd.
15.6.1 vervallen
15.6.2 voor een kortere periode wordt de leges dienovereenkomstig vastgesteld met dien

€ 10,80
€ 2,45

€ 16,25

€ 113,75

verstande, dat de leges nooit minder dan € 22,55 zal bedragen
Het tarief bedraagt voor het op verzoek innemen van een verkoopplaats op de bij
raadsbesluit van 26 september 1991 ingestelde weekmarkt, geldig voor:
15.7.1 één week
15.7.2 één maand
15.7.3 één jaar
15.8
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag om
ontheffing van het voor horeca-inrichtingen geldende sluitingsuur, per uur
15.9
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van een vergunning als bedoeld in artikel 3.2.1 van de ‘Algemene
Plaatselijke Verordening gemeente het Bildt 1994’ (seksinrichtingen)
15.10 Het tarief bedraagt ter zake van het op verzoek verstrekken van informatie ten
behoeve van taxaties van roerende en onroerende zaken
15.7

Behoort bij raadsbesluit van 22 december 2009, no. 091208f
De griffier van het Bildt,

€ 3,80
€ 15,15
€ 168,00
€ 14,40

€ 542,00
€ 51,60

