Algemene dienstverlening
Titel 1
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand
1.1.1
Het tarief voor de voltrekking van een huwelijk op andere tijd en wijze
dan op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand voor
kosteloze voltrekking, bedraagt:
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3

1.1.1.3.1
1.1.1.3.2
1.1.1.4
1.1.1.4.1
1.1.1.4.2
1.1.1.5

1.1.1.6

1.1.1.6.1
1.1.1.6.2
1.1.1.6.2.1
1.1.1.6.2.2
1.1.1.6.3
1.1.1.6.3.1
1.1.1.6.3.2
1.1.1.7

1.1.1.7.1
1.1.1.7.2
1.1.1.7.2.1
1.1.1.7.2.2
1.1.1.7.3
1.1.1.7.3.1
1.1.1.7.3.2

indien het huwelijk wordt voltrokken in het gemeentehuis binnen
normale kantooruren op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag of
vrijdag
indien het huwelijk wordt voltrokken in het gemeentehuis buiten de
normale kantooruren op werkdagen

indien het huwelijk wordt voltrokken in het gemeentehuis op zaterdag
alsmede op de bij (algemeen) bekend gemaakt besluit door het College
van Burgemeester en Wethouders aangewezen A.D.V.-dagen:

tot 14.00 uur
vanaf 14.00 uur
indien het huwelijk wordt voltrokken in het gemeentehuis op zondag of
op de ingevolge artikel 3, lid 1, lid 2 of lid 3 van de Algemene
Termijnenwet bedoelde dagen:
tot 14.00 uur
vanaf 14.00 uur
indien het huwelijk wordt voltrokken in een bijzonder huis, krachtens
artikel 64, Boek1, van het Burgerlijk Wetboek zijn de tarieven als
vermeld onder 1.1.1.1, 1.1.1.2, 1.1.1.3. en 1.1.1.4 van
overeenkomstige toepassing, verhoogd met
indien het huwelijk wordt voltrokken in het door de Gemeenteraad van
Schinnen aangewezen huis der gemeente als bedoeld in artikel 63,
Boek1, van het Burgerlijk Wetboek, zijnde het kasteel te Doenrade,
Limpensweg 20, zijn de tarieven als volgt:
op maandag tot en met vrijdag
op de dagen als bedoeld onder 1.1.1.3 (zaterdagen/ADV-dagen):
tot 14.00 uur:
vanaf 14.00 uur
op de dagen als bedoeld onder 1.1.1.4 (zondagen/Algemene
Termijnwetdagen):
voor 14.00 uur
vanaf 14.00 uur
indien het huwelijk wordt voltrokken in het door het College van
Burgemeester en Wethouders aangewezen huis der gemeente als
bedoeld in artikel 63, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek, zijnde het
kasteel te Amstenrade, Hagendorenweg 1, zijn de tarieven als volgt:
op maandag tot en met vrijdag
op de dagen als bedoeld onder 1.1.1.3 (zaterdagen/ADV-dagen):
tot 14.00 uur
vanaf 14.00 uur
op de dagen als bedoeld onder 1.1.1.4 (zondagen/Algemene
Termijnwetdagen):
voor 14.00 uur
vanaf 14.00 uur

275,00
414,00

475,00
628,00

628,00
909,00

111,00

794,00
794,00
1086,00
891,00
1166,00

872,00
872,00
1165,00
969,00
1244,00

1.1.1.1a

1.1.1.1b
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.3

1.1.3a

1.1.4.
1.1.4.1
1.1.4.1.1
1.1.4.1.2
1.1.4.1.3
1.1.4.1.4
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.1.1
1.1.5.2

1.1.6
1.1.6.1
1.1.6.1.1

1.1.6.1.2

De in onderdeel 1.1.1 bedoelde tijden waarop huwelijken kosteloos
worden voltrokken zijn bepaald op dinsdag- en donderdagmorgen
tussen 9.00 en 10.00 uur. Dit geldt uitsluitend voor ingezetenen van de
gemeente Schinnen.
Indien voor het voltrekken van een huwelijk van gemeentewege
zorggedragen dient te worden voor getuigen bedraagt het tarief per
getuige per huwelijk
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot:
het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand
het benoemen van een buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand waarbij een beëdiging door de President van de Rechtbank te
Maastricht dient te worden aangevraagd
Waar in dit hoofdstuk sprake is van een dienstverlening inhoudende
"het voltrekken van een huwelijk" dient voor zover van toepassing
gelezen te worden "het aangaan van een geregistreerd partnerschap".
De in de betreffende onderdelen vermelde legesbedragen zijn voor "het
aangaan van een geregistreerd partnerschap" van overeenkomstige
toepassing. Dit geldt eveneens voor de omzetting van een
partnerregistratie in een huwelijk, een en ander indien hierbij een
officiële ceremonie plaatsvindt.
Terzake 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.
Het tarief bedraagt:
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van:
een trouwboekje in gewone uitvoering
een duplicaat van een boekje als onder 1.1.4.1.1 bedoeld
een boekje als bedoeld onder 1.1.4.1.1 in luxe uitvoering
een duplicaat van een boekje als onder 1.1.4.1.3 bedoeld
Het tarief bedraagt:
voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken
van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke stand, anders dan op
de wijze als in artikel 1.1.5.2 genoemd:
per inlichting en op één persoon betrekking hebbende
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het doen van nasporingen, ongeacht het resultaat door
een bevoegde ambtenaar, in de registers van de burgerlijke stand, per
kwartier manuur
Het tarief bedraagt:
voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het aanvragen van inlichtingen uit de registers van de burgerlijke
stand in een andere gemeente in Nederland, alsmede van afschriften
van of uittreksels uit de akten van die registers, per inlichting of per
stuk
tot het aanvragen van inlichtingen en bescheiden betrekking hebbende
op de burgerlijke stand in gemeenten en plaatsen, buiten Nederland
gelegen, per inlichting of per stuk

40,00

40,00
77,00

16,50
20,00
35,00
37,50

10,20

20,00

12,10

13,50

1.1.6.2
1.1.7

Het tarief in artikel 1.1.6.1.2. wordt verhoogd met de kosten van de
stukken zelf en met porto. Voor het in behandeling nemen van de
aanvraag wordt de aanvrager in deze kosten inzicht gegeven.
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.

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten
1.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3
1.2.1.4
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3
1.2.4

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
1.2.1.1 (zakenpaspoort)
tot het verstrekken 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 aanbrengen van een wijziging anders dan bedoeld in 1.2.1.5 in
een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2 en 1.2.1.3
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve
van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in
artikel 2. tweede lid, van de Paspoortwet:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
veertien jaar nog niet heeft bereikt
in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1
De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 en
1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven van
een reisdocument, waarbij de aanvrager een reeds eerder verstrekt
reisdocument niet of niet compleet kan overleggen, worden de
verschuldigde leges verhoogd met

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen
1.3.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
1.3.2
1.3.3
1.3.4
1.3.5

Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het afgeven van een gewaarmerkte kopie van een rijbewijs
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Rijbewijzen- en
Bromfietscertificatenregister
Indien voor de verstrekking van een rijbewijs het oorspronkelijke c.q. te
vervangen document niet kan worden overgelegd, wordt het tarief
verhoogd met

Hoofdstuk 4 Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens

50,30
50,30
50,30
9,30

31,85
41,90
46,60

25,00

43,80
34,10
6,90
6,85
25,00

1.4.1

Voor de toepassing van dit hoofdstuk, met uitzondering van de
onderdelen 1.4.3 en 1.4.4, wordt onder één verstrekking verstaan één
of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens moet worden geraadpleegd.

1.4.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:

1.4.2.1
1.4.3

tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.4. wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens betreffende één persoon die niet zijn
opgenomen in de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.

1.4.4

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een
aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief terzake
van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van
gegevens als bedoeld in artikel 10, tweede lid, Besluit GBA.

1.4.4.1
1.4.5

1.4.6

Het tarief bedraagt terzake van het op verzoek doornemen van de
gemeentelijke basisadministratie, voor ieder daaraan besteed kwartier

6,00

12,00

2,27
17,00

Hoofdstuk 5 Gereserveerd
Hoofdstuk 6 Verstrekkingen op grond van Wet bescherming persoonsgegevens
1.6.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor een bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming
persoonsgegevens:
1.6.1.1
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
1.6.1.1.1
ten hoogste 100 pagina’s, per pagina
met een maximum per bericht van
1.6.1.1.2
meer dan 100 pagina’s
1.6.1.2
bij verstrekking anders dan op papier
1.6.1.3
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de
verwerking, moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
1.6.2
Indien voor hetzelfde bericht op grond van de onderdelen 1.6.1.1,
1.6.1.2 en 1.6.1.3 meerdere vergoedingen kunnen worden gevraagd,
wordt slechts de hoogste gevraagd.
1.6.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als
bedoeld in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

Hoofdstuk 7 Bestuursstukken
1.7.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van:
1.7.1.1
een exemplaar van de beheersbegroting
1.7.1.2
een exemplaar van de productbegroting
1.7.1.3
een exemplaar van de programmabegroting
1.7.1.4
een exemplaar van de gemeenterekening met toelichting:
1.7.1.5
een exemplaar van de productrekening
1.7.1.6
een exemplaar van het burgerjaarverslag

0,23
5,00
22,50
4,50
22,50

4,50

78,00
78,00
78,00
78,00
53,00
53,00

1.7.2.
1.7.2.1
1.7.2.1.1
1.7.2.1.2
1.7.2.2
1.7.2.2.1
1.7.2.2.2
1.7.2.2.3
1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.1.1

1.7.3.1.2
1.7.3.2
1.7.3.2.1

1.7.3.2.2

Het tarief bedraagt:
terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een exemplaar van de agenda van openbare raadsvergaderingen met
gemeentebladen
een exemplaar van de notulen van de openbare raadsvergaderingen per
keer
terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar
op de agenda's van de openbare raadsvergaderingen met
gemeentebladen
op de notulen van de openbare raadsvergaderingen
een en ander met uitzondering van de overige met name genoemde
raadsstukken in deze verordening
Het tarief bedraagt
terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van
een exemplaar van de agenda, met concept raadsvoorstellen, van een
openbare vergadering van een vaste commissie van advies aan het
College van Burgemeester en Wethouders als bedoeld in artikel 91 van
de Gemeentewet
een exemplaar van de notulen van een openbare vergadering van een
vaste commissie van advies aan het College van Burgemeester en
Wethouders als bedoeld in artikel 91 van de Gemeentewet
terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar
op de agenda's van de openbare vergaderingen, met concept
raadsvoorstellen, van een vaste commissie van advies aan het College
van Burgemeester en Wethouders als bedoeld in artikel 91 van de
Gemeentewet
op de notulen van openbare vergaderingen van een vaste commissie
van advies aan het College van Burgemeester en Wethouders als
bedoeld in artikel 91 van de Gemeentewet

15,00
15,00

235,00
144,00

15,00
9,00

235,00
144,00

Hoofdstuk 8 Vastgoedinformatie
1.8.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.8.1.1

1.8.1.1.1
1.8.1.1.2
1.8.1.2
1.8.1.2.1
1.8.1.2.2
1.8.1.3
1.8.1.3.1

tot het verstrekken van een fotokopie van een plan, zoals
bestemmingsplan, voorbereidingsbesluit, streekplan, wegenkaart
behorende bij de legger bedoeld in onderdeel 1.8.2.2, structuurplan of
stadsvernieuwingsplan:
voor de eerste kopie
voor elke volgende kopie
voor het verstrekken van een exemplaar van een bestemmingsplan (in
procedure of vigerend)
voor het verstrekken van een exemplaar van een bestemmingsplankaart
voor het verstrekken van een exemplaar van de planvoorschriften
inclusief de toelichting
voor het verstrekken van een exemplaar van het structuurplan (in
procedure of vigerend)
voor het verstrekken van een exemplaar van een structuurplankaart

20,00
1,70
157,00
103,00
95,00
157,00
103,00

1.8.1.3.2
1.8.2
1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.2.5

1.8.3
1.8.3.1
1.8.4
1.8.4.1
1.8.4.1.1
1.8.4.1.2
1.8.4.1.3
1.8.4.1.4

Voor het verstrekken van een exemplaar van de planvoorschriften,
inclusief toelichting
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van een afschrift van of uittreksel uit:
de gemeentelijke basisregistratie adressen of de gemeentelijke
basisregistratie gebouwen, bedoeld in artikel 2 van de Wet
basisregistraties adressen en gebouwen
de legger bedoeld in artikel 27 van de Wegenwet
het gemeentelijke beperkingenregister of de gemeentelijke
beperkingenregistratie, bedoeld in artikel 5, eerste lid, van de Wet
kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen, dan wel tot het
verstrekken van een aan die registratie ontleende verklaring, als
bedoeld in artikel 9, eerste lid, onder c, van de Wet kenbaarheid
publiekrechtelijke beperkingen
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het raadplegen van de bij het gemeentebestuur
berustende kadastrale leggers en plans:
indien daarbij de bijstand van een ambtenaar van de gemeente is
verkregen, per kwartier manuur of gedeelte daarvan
Het tarief bedraagt terzake het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verstrekken van gegevens via GemNet uit de volgende in de
Kadasterwet bedoelde registraties:
Kadastrale registratie, het Landmeetkundig- en Cartografisch
Informatiesysteem, de geautomatiseerde registratie van hypotheken en
de registratie van schepen:
per kadastrale inzage, per geraadpleegd object, inclusief een uitdraai
op A4-formaat;
per hypothecaire inzage, per geraadpleegd object, inclusief een uitdraai
op A4-formaat;
per kadastrale kaart, per object, uitgedraaid op A4-formaat
per veldwerk, per grens tussen twee percelen

95,00

7,00
20,00

7,00

21,00

21,00
22,00
21,00
61,00

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken
1.9
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.9.1
1.9.3
1.9.4
1.9.4.1
1.9.4.1.1
1.9.4.1.2
1.9.4.1.3
1.9.4.1.4

tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag
tot het verkrijgen van een attestatie de vita
tot het verkrijgen van elke niet elders in deze tabel genoemde
verklaring omtrent een bepaald persoon
Het tarief bedraagt:
terzake van het in behandeling nemen van een aanvraag tot het:
afgeven van een bewijs van opneming in de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens.
verstrekken van een bewijs van Nederlanderschap
legaliseren van een handtekening, foto of andere documenten
ter legalisatie zenden van stukken naar een andere gemeente in
Nederland

Hoofdstuk 10 Gereserveerd
Hoofdstuk 11 Gereserveerd

30,05
12,10
7,00

7,90
7,90
7,70
0,00

Hoofdstuk 12 Leegstandwet
1.12
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.12.1
1.12.2

tot het verkrijgen van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
leegstaande woonruimte als bedoeld in artikel 15, eerste lid, van de
Leegstandwet
tot verlenging van een vergunning tot tijdelijke verhuur van
woonruimte als bedoeld in artikel 15, vierde lid, van de Leegstandwet

Hoofdstuk 13 Gereserveerd
Hoofdstuk 14 Marktstandplaatsen
1.14.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een vergunning voor het innemen van een
standplaats:
1.14.1.1
geldig voor een of meer dagen in de week, per dag
met een maximum van
1.14.1.2
geldig voor een of meer weken in de maand, per week
met een maximum van
geldig voor een of meer maanden in een kwartaal, per maand
1.14.1.3
met een maximum van
geldig voor een of meer kwartalen in een jaar, per kwartaal
1.14.1.4
met een maximum van
1.14.1.5
geldig voor één jaar >
1.14.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van
toestemming voor de verkoop van goederen vanuit ramen langs de
openbare weg of op vanaf de openbare weg voor het publiek
toegankelijke plaatsen waarin onder andere begrepen de verkoop van
frituurartikelen, ijswaren en kleine eetwaren, ook door middel van een
verkoopautomaat;
1.14.2.1
geldig voor een of meer dagen in de week, per dag
met een maximum van
1.14.2.2
geldig voor een of meer weken in de maand, per week
met een maximum van
1.14.2.3
geldig voor een of meer maanden in een kwartaal, per maand
met een maximum van
1.14.2.4
geldig voor een of meer kwartalen in een jaar, per kwartaal
met een maximum van
1.14.2.5
geldig voor één jaar

154,00
77,00

51,00
76,00
76,00
105,00
105,00
133,00
133,00
164,00
164,00

15,00
30,00
30,00
49,00
49,00
55,00
55,00
83,00
83,00

Hoofdstuk 15 Winkeltijdenwet
1.15
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.15.1
1.15.2
1.15.3

voor een ontheffing in het kader van de Winkeltijdenwet of het
Vrijstellingenbesluit Winkeltijdenwet
tot het verlenen van toestemming om een in onderdeel 1.15.1 bedoelde
ontheffing over te dragen aan een ander
tot het intrekken of wijzigen van een in onderdeel 1.15.1 bedoelde
ontheffing

Hoofdstuk 16 Kansspelen

64,00
64,00
64,00

1.16.1
1.16.1.1
1.16.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een aanwezigheidsvergunning als bedoeld in
artikel 30b van de Wet op de kansspelen:
voor een periode van een dan wel vijf jaar een basisbedrag van
en voor elke speelautomaat die op de vergunning is vermeld een
bedrag van
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)

231,00
34,00
17,00

Hoofdstuk 17 Gereserveerd
Hoofdstuk 18 Telecommunicatie
1.18.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in
verband met het verkrijgen van instemming omtrent plaats, tijdstip en
wijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 5.4,
eerste lid, van de Telecommunicatiewet
1.18.1.1
indien het betreft werkzaamheden in tegel-, klinker- en
sierbestratingen, alsmede gesloten verhardingen, voor zover de
werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond, per
strekkende meter sleuf verhoogd met
1.18.1.2
indien het betreft werkzaamheden in bermen, groenstroken en
dergelijke, voor zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op
openbare gemeentegrond, per strekkende meter sleuf verhoogd met
1.18.2.1

1.18.2.2

1.18.3

Het in 18.1 genoemde tarief wordt indien met betrekking tot een
melding onderzoek naar de status van de kabel plaatsvindt, verhoogd
met het bedrag van de voorafgaand aan het in behandeling nemen van
de melding aan de melder meegedeelde kosten, blijkend uit een
begroting die door het college van burgemeester en wethouders is
opgesteld.
Indien een begroting als bedoeld in 1.18.2.1 is uitgebracht, wordt een
melding in behandeling genomen op de vijfde werkdag na de dag
waarop de begroting aan de melder ter kennis is gebracht, tenzij de
melding voor deze vijfde werkdag schriftelijk is ingetrokken.

325,00

2,50

1,50

Het tarief bedoeld in onderdeel 1.18.1. wordt verminderd met de van de
melder verkregen of te verkrijgen privaatrechtelijke vergoeding voor
beheerskosten in verband met de werkzaamheden, met dien verstande
dat de uitkomst van de vermindering niet minder dan nihil kan
bedragen.

Hoofdstuk 19 Verkeer en vervoer
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het:
1.19.1.1
verkrijgen van een door de Directeur van de Rijksdienst voor het
Wegverkeer te verlenen ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de
Regeling voertuigen
1.19.1.2
verkrijgen van een ontheffing van het college van Burgemeester en
Wethouders van de gemeente Schinnen als bedoeld in artikel 87 van
het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990

38,00
115,00

1.19.1.3

1.19.1.4

1.19.1.5
1.19.1.6
1.19.1.6.1
1.19.1.7
1.19.1.8
1.19.2
1.19.2.1
1.19.3
1.19.3.1
1.19.3.2
1.19.3.3
1.19.3.4
1.19.4

1.19.5
1.19.5.1

wijzigen van het kenteken van een ontheffing door het college van
Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schinnen, als bedoeld in
de artikelen 87 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens
1990
afgeven van een ontheffingskaart na diefstal, vermissing of vernieling
(op vertoon van een proces verbaal van aangifte bij de politie) door het
college van Burgemeester en Wethouders van de gemeente Schinnen,
als bedoeld in de artikelen 87 van het Reglement Verkeersregels en
verlenen van ontheffing als bedoeld in artikel 10 juncto artikel 149 tot
en met artikel 151 van de Wegenverkeerswet 1994 (wedstrijden op de
openbare weg)
verlenen van een vergunning als bedoeld in artikel 34 van het Besluit
Administratieve bepalingen inzake het wegverkeer,
geldig voor een of meer dagen in de week,
per dag
met een maximum van
afgeven van een verklaring van geen bezwaar ten dienste van een
ontheffing als in artikel 1.19.1.6. bedoeld, te verlenen door een andere
instantie dan Burgemeester en Wethouders
afgeven van een geheel of gedeeltelijk gunstige beschikking tot
onttrekking aan het openbare verkeer van een weg ingevolge artikel 9
van de Wegenwet
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het:
verlenen van een vergunning voor het verrichten van lokaal openbaar
vervoer, als bedoeld in artikel 11 van de Wet Personenvervoer
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het:
afgeven van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49
van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer, na
verkregen advies
afgeven van een gewijzigde gehandicaptenparkeerkaart
afgeven van een verlenging van een gehandicaptenparkeerkaart
aanleggen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op grond
van de artikel 29 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het
wegverkeer
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verlenen van een ontheffing van een parkeerverbod grote
voertuigen conform artikel 5.8. van de Algemene plaatselijke
d i
Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een
aanvraag tot het:
verlenen van ontheffing voor landbouwverkeer door de RDW

38,00

38,00
115,00

77,00
98,00
51,00
77,00

296,00

69,00
50,00
50,00
288,00

61,00
51,00

Hoofdstuk 20 Diversen
1.20.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
1.20.1.1
1.20.1.1.1
1.20.1.1.2
1.20.1.1.3

om toestemming tot het plaatsen of hebben van een permanente
reclamezuil of aanplakbord
geldig voor één jaar
geldig voor meer dan 1 jaar en ten hoogste 3 jaar
geldig voor meer dan 3 jaar en ten hoogste 5 jaar
Tijdelijke reclame

93,00
118,00
156,00

1.20.1.2
1.20.1.2.1
1.20.1.4
1.20.1.4.1
1.20.2
1.20.2.1
1.20.2.2
1.20.3

om toestemming tot het plaatsen of hebben van een tijdelijk reclameof aanplakbord;
geldig voor één of meer weken in de maand, per week
met een maximum van
Reclame of propaganda door luidsprekers
om toestemming tot het maken van reclame of propaganda door
middel van luidsprekers aangebracht in of op auto's of speciaal
ingerichte geluidswagens
per dag
Exploitatie
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf
(terrasvergunning)
tot het wijzigen van een exploitatievergunning voor een horecabedrijf
(terrasvergunning)
Stoken
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag

1.20.3.1

voor het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in hoofdstuk 5,
afdeling 8 van de Algemeen plaatselijke verordening c.q. artikel 10.63,
tweede lid van de Wet milieubeheer (ontheffing om te stoken)

1.20.4

Van de leges onder 1.20.5.1 zijn plaatselijke culturele verenigingen of
organisaties uitgesloten indien zij een vergunning als hier bedoeld
aanvragen voor het houden van het "Sint Maartensvuur".
Recreatie
het tarief bedraagt voor een vergunning als bedoeld in artikel 2, lid 1
van de kampeerverordening gemeente Schinnen
het tarief bedraagt voor een ontheffing als bedoeld in arikel 2, lid 3 van
de kampeerverordening gemeente Schinnen

1.20.5
1.20.5.1
1.20.5.2

1.20.6

1.20.6.1
1.20.6.2
1.20.6.3
1.20.6.4
1.20.6.5
1.20.7
1.20.7.1

Niet genoemd gebaseerd op APV
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verlenen van een vergunning, toestemming, ontheffing hoe ook
genoemd en in deze tabel niet met name vermeld, gebaseerd op de
Algemene Plaatselijke Verordening:
geldig voor een of meer dagen in de week, per dag
met een maximum van
geldig voor een of meer weken in de maand, per week
met een maximum van
geldig voor een of meer maanden in een kwartaal, per maand
met een maximum van
geldig voor een of meer kwartalen in een jaar, per kwartaal
met een maximum van
geldig voor één jaar
Wet bevordering integriteitsbeoordeling door het openbaar bestuur
(BIBOB).
Indien voor de aanvraag tot het verkrijgen van een bepaalde
vergunning, welke is opgenomen in deze tarieventabel, een advies bij
het landelijk bureau BIBOB wordt aangevraagd, worden de kosten voor
de vergunning verhoogd met
Kopieen

18,00
40,00

17,00

172,00
33,00

33,00

308,00
308,00

16,30
45,00
45,00
64,00
64,00
95,00
95,00
142,00
142,00

500,00

1.20.8
1.20.8.1
1.20.8.1.1
1.20.8.1.2
1.20.8.2

1.20.8.2.1
1.20.8.2.2
1.20.8.2.3
1.20.8.2.4
1.20.8.3

Het tarief bedraagt terzake van het in behandeling nemen van een
aanvraag voor de afgifte van:
fotokopieën van stukken, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel
of in een andere wettelijke regeling een tarief is opgenomen:
voor de eerste kopie
voor elke volgende kopie
kaarten en tekeningen, al dan niet behorende bij de onderdeel 1.20.9.1
genoemde stukken, dan wel van kopieën of plots daarvan, voor zover
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling
een tarief is opgenomen
voor de 1e afdruk indien zwart-wit een bedrag van
voor iedere vervolgafdruk indien zwart-wit een bedrag van
voor de 1e afdruk indien fullcolour een bedrag van
en voor iedere vervolgafdruk indien fullcolour een bedrag van
Het tarief bedraagt voor een gunstige beschikking op een aanvraag,
voor een vergunning of een ontheffing, dan wel van elk ander stuk in
het persoonlijke belang van de aanvrager opgemaakt, voor zover
daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling
een tarief is opgenomen:

6,50
1,30

12,80
6,40
15,40
8,90

25,60

Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/ omgevingsvergunning
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen
2.1.1
Voor de toepassing van deze titel wordt verstaan onder:
2.1.1.1
aanlegkosten:
de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV
2012), voor het uit te 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 deze titel onder aanlegkosten
verstaan: de prijs die aan een derde in het economisch verkeer zou
moeten worden betaald voor de werken of werkzaamheden waarop de
aanvraag betrekking heeft;
2.1.1.2

2.1.1.3
2.1.2
2.1.3

tarief 2013

bouwkosten:
het door of namens het college van burgemeester en wethouders
bepaalde bedrag van de bouwkosten.
Om de bepaling daarvan mogelijk te maken moet de aanvrager van de
vergunning bij de aanvraag overleggen:
de aannemingssom inclusief omzetbelasting, bedoeld in paragraaf 1,
eerste lid, van de Uniforme Administratieve Voorwaarden voor de
uitvoering van werken en van technische installatiewerken 2012 (UAV
2012), voor het uit te voeren werk, of
voor zover deze ontbreekt een raming van de bouwkosten, exclusief
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 deze titel 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;
Wabo: Wet algemene bepalingen omgevingsrecht.
In deze titel voorkomende begrippen die in de Wabo zijn omschreven,
hebben dezelfde betekenis als bij of krachtens de Wabo bedoeld.
In deze titel voorkomende begrippen die niet nader in de Wabo zijn
omschreven en die betrekking hebben op activiteiten waarvoor het
toetsingskader in een ander wettelijk voorschrift is uitgewerkt,
hebben dezelfde betekenis als in dat wettelijk voorschrift bedoeld.

Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een
principeverzoek in verband met het verkrijgen van een indicatie of
een voorgenomen project in het kader van de Wet algemene
bepalingen omgevingsrecht vergunbaar is, voor zover het betreft:
bouwkundige toetsing
2.2.1

77,00

2.2.2
2.2.3

welstandsbeoordeling
beoordeling haalbaarheid afwijking ruimtelijk beleid

2.2

Op het moment dat een principeverzoekleidt tot een aanvraag
omgevingsvergunning zullen de betaalde leges als bedoeld onder 1.1
worden verrekend met de leges die verschuldigd zijn voor het in
behandeling nemen van de aanvraag omgevingsvergunning.

tarief 2013
zie tarieven
onder
2.3.1.2a
140,00

Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning
2.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een omgevingsvergunning voor een project: de som van de
verschuldigde leges voor de verschillende activiteiten of handelingen
waaruit het project geheel of gedeeltelijk bestaat en waarop de
aanvraag betrekking heeft en de verschuldigde leges voor de extra
toetsen die in verband met de aanvraag moeten worden uitgevoerd,
berekend naar de tarieven en overeenkomstig het bepaalde in dit
hoofdstuk en hoofdstuk 4 van deze titel. In afwijking van de vorige
volzin kan ook per activiteit, handeling of andere grondslag een
legesbedrag worden gevorderd.
2.3a

2.3.1
2.3.1.1
2.3.1.1.1
2.3.1.1.2

Basisbedrag omgevingsvergunning
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag
omgevingsvergunning als bedoeld in artikel 2.1 en 2.2 van de Wabo,
bedraagt het tarief, vermeerderd met de leges voor de afzonderlijke
activiteiten als beschreven onder onderdeel 2.3 e.v.

Bouwactiviteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een bouwactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder a, van
de Wabo, bedraagt het tarief:
indien de bouwkosten per woning of bouwwerk minder dan € 5.000,-bedragen:
indien de bouwkosten per woning of bouwwerk € 5.000,-- of meer
bedragen:
vermeerderd met:
voor elke € 500,-- of een gedeelte daarvan boven € 5.000,--.

2.3.1.2a.1

Welstandstoets
Indien tijdens de beoordeling van de in onderdeel 2.3.1.1 bedoelde
aanvraag een welstandstoets noodzakelijk is, bedraagt onverminderd het bepaalde in onderdeel 2.3.1.1- het tarief per
behandeling,:
in de grote welstandscommissie, danwel door de dorpsbouwmeester

2.3.1.2a.2

indien het bouwplan ambtelijk beoordeeld wordt

2.3.2

Aanlegactiviteiten

2.3.1.2a

125,00

50,00
50,00
15,00

178,00
38,00

tarief 2013
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een aanlegactiviteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder b, van
de Wabo, bedraagt het tarief:
2.3.3
2.3.3.1

2.3.3.2
2.3.3.3
2.3.3.4
2.3.3.5
2.3.3.6
2.3.5
2.3.5.1
2.3.5.2

2.3.6
2.3.6.1

2.3.6.1.1

2.3.6.1.1.1

Omgevingsvergunning activiteit afwijken bestemmingsplan
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder c van de
Wabo bedraagt het tarief, onverminderd het bepaalde in de
onderdelen 2 en 3:
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 1 van de Wabo wordt
toegepast (binnenplanse afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 2 van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse kleine afwijking):
indien artikel 2.12, eerste lid, onder a, onder 3 van de Wabo wordt
toegepast (buitenplanse afwijking)
indien artikel 2.12, tweede lid van de Wabo wordt toegepast (tijdelijke
afwijking)
indien artikel 2.12, eerstel lid, onder b van de Wabo wordt toegepast
(afwijken exploitatieplan)

192,00

262,00
550,00
5508,00
550,00
550,00

In gebruik nemen of gebruiken bouwwerken in relatie tot
brandveiligheid

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de
Wabo, bedraagt het tarief:
Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder d, van de
Wabo waarbij sprake is van een geringe wijziging ten opzichte van
een reeds verleende vergunning, bedraagt het tarief:

1477,00

296,00

Activiteiten met betrekking tot monumenten of beschermde stadsof dorpsgezichten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
een activiteit met betrekking tot een beschermd monument als
bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder f, van de Wabo, of op een
activiteit als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, onder b, van de Wabo
met betrekking tot een krachtens provinciale verordening of de
Erfgoedverordening 2009 Gemeente Schinnen aangewezen
monument, waarvoor op grond van die provinciale verordening of van
die gemeentelijke verordening een vergunning of ontheffing is
vereist, bedraagt het tarief:
voor het slopen, verstoren, verplaatsen of in enig opzicht wijzigen van
een monument:
voor het herstellen, gebruiken of laten gebruiken van een monument
op een wijze waardoor het wordt ontsierd of in gevaar gebracht:
indien in het kader van de beoordeling van de aanvraag
omgevingsvergunning een advies van de Rijksdienst dient te worden
gevraagd wordt het bedrag genoemd onder 2.3.6.1.1 vermeerderd
met

200,00

385,00

tarief 2013
2.3.6.2

2.3.7
2.3.7.2
2.3.8
2.3.9
2.3.10

2.3.11
2.3.12
2.3.13
2.3.14

2.3.14.1

2.3.14.2

2.3.14.2.1
2.3.14.2.2
2.3.15

2.3.15.1

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het slopen van een bouwwerk in een beschermd stads- of
dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder h, van de Wabo,
op het slopen van een bouwwerk in een krachtens provinciale
verordening of de erfgoedverordening 2009 Gemeente Schinnen
aangewezen stads- of dorpsgezicht, bedoeld in artikel 2.2, eerste lid,
onder c, van de Wabo, waarvoor op grond van die provinciale
verordening of van die gemeentelijke verordening een vergunning of
ontheffing is vereist, bedraagt het tarief:

385,00

vervallen

Gereserveerd
vervallen
Gereserveerd

Kappen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het vellen of doen vellen van houtopstand, waarvoor op grond van
een bepaling in een provinciale verordening of artikel 4.11 van de
Algemene plaatselijke verordening een vergunning of ontheffing is
vereist, als bedoeld in artikel 2.2, eerste lid, aanhef en onder g, van
de Wabo, bedraagt het tarief:
Vervallen
gereserveerd
Gereserveerd

77,00

Andere activiteiten

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning betrekking heeft op
het verrichten van een andere activiteit of handeling dan in de
voorgaande onderdelen van dit hoofdstuk bedoeld en die activiteit of
handeling:
behoort tot een bij algemene maatregel van bestuur aangewezen
categorie activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke
leefomgeving, als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder i, van de
Wabo, bedraagt het tarief:
behoort tot een bij provinciale verordening, gemeentelijke
verordening of waterschapsverordening aangewezen categorie
activiteiten die van invloed kunnen zijn op de fysieke leefomgeving,
als bedoeld in artikel 2.2, tweede lid, van de Wabo, bedraagt het
tarief:
als het een gemeentelijke verordening betreft:
als het een provinciale of waterschapsverordening betreft:

Omgevingsvergunning in twee fasen

Indien de aanvraag om een omgevingsvergunning op verzoek in twee
fasen plaatsvindt, als bedoeld in artikel 2.5, eerste lid, van de Wabo,
bedraagt het tarief:
voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking
met betrekking tot de eerste fase: het basisbedrag vermeerderd met
het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit
hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de eerste fase
betrekking heeft;

770,00

770,00
770,00

tarief 2013
2.3.15.2

voor het in behandeling nemen van de aanvraag voor een beschikking
met betrekking tot de tweede fase: het basisbedrag vermeerderd met
het bedrag dat voortvloeit uit toepassing van de tarieven in dit
hoofdstuk voor de activiteiten waarop de aanvraag voor de tweede
fase betrekking heeft.

Hoofdstuk 4 Gereserveerd
Hoofdstuk 5 Teruggaaf
2.5.1
Teruggaaf als gevolg van intrekking aanvraag omgevingsvergunning

voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten

2.5.1.1
2.5.1.2

2.5.3
2.5.3.1

2.5.3.2

Als een aanvrager zijn aanvraag om een omgevingsvergunning voor
een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of
sloopactiviteiten, als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1,2.3.2, 2.3.6 en
2.3.7, intrekt terwijl deze reeds in behandeling is genomen door de
gemeente, bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges.
De teruggaaf bedraagt:
Indien de aanvraag wordt ingetrokken binnen een termijn van 1
maand na het in behandeling nemen ervan van de op grond van dat
onderdeel voor de betreffende activiteit verschuldigde leges.
Indien de aanvraag wordt ingetrokken na 1 maand doch voor het
verlenen van de vergunning, voor het in behandeling nemen ervan
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges;

Teruggaaf als gevolg van het weigeren van een omgevingsvergunning
voor bouw-, aanleg- of sloopactiviteitenctiviteiten

Als de gemeente een omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw- aanleg- of sloop activiteiten
als bedoeld in de onderdelen 2.3.1.1, 2.3.2, 2.3.6 of 2.3.7, weigert,
bestaat aanspraak op teruggaaf van een deel van de leges. De
teruggaaf bedraagt:
van de op grond van die onderdelen voor de betreffende activiteit
verschuldigde leges.
Onder een weigering bedoeld in onderdeel 2.5.3.1 wordt mede
verstaan een vernietiging van de beschikking waarbij de vergunning is
verleend bij rechterlijke uitspraak.

Hoofdstuk 6 Intrekking omgevingsvergunning
Als een vergunninghouder de gemeente verzoekt om een verleende
bouw- of omgevingsvergunning voor de activiteiten bouwen,
aanleggen of slopen in te trekken, bestaat aanspraak op teruggaaf
van een deel van de leges. De teruggaaf bedraagt:
Hoofdstuk 7 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project

75%

60%

30%

25%

tarief 2013

2.7.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot wijziging van een omgevingsvergunning voor een project dat
geheel of gedeeltelijk bestaat uit bouw-, aanleg- of sloopactiviteiten
als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 waarbij, naar de omstandigheden
beoordeeld, sprake is van een geringe wijziging in het project en de
bouwkosten niet zijn vermeerderd:
Voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het
aanbrengen van geringe wijzigingen in een omgevingsvergunning
voor een project dat geheel of gedeeltelijk bestaat uit
bouwactiviteiten als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1, waarbij sprake is
van vermeerdering van de bouwkosten, wordt verondersteld dat het
een aanvraag betreft als bedoeld in onderdeel 2.3.1.1 en vindt de
berekening van de te betalen leges conform dat onderdeel plaats,
met dien verstande dat de al op grond van onderdeel 2.3.1.1 betaalde
leges in mindering worden gebracht op de voor het in behandeling
nemen van deze aanvraag verschuldigde leges.

Hoofdstuk 8 Bestemmingswijzigingen op aanvraag
2.8.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het vaststellen van een bestemmingsplan als bedoeld in artikel
3.1, eerste lid, van de Wet ruimtelijke ordening

308,00

5775,00

Hoofdstuk 9a Overschrijving
2.9a

Het tarief bedraagt voor het overschrijven van een vergunning op
naam van een ander dan degene op wiens naam de vergunning is
gesteld

Hoofdstuk 10 In deze titel niet benoemde beschikking
2.10
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een andere, in deze titel niet benoemde beschikking:

77,00

59,00

Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn
Hoofdstuk 1 Horeca
3.1.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een vergunning op grond van artikel 3 van de
Drank- en Horecawet
3.1.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding
als bedoeld in artikel 30 van de Drank- en Horecawet
3.1.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de
Drank- en Horecawet
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen
3.2.1
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verlenen van een vergunning voor het organiseren van een
evenement als bedoeld in artikel 2.25, eerste lid, van de Algemene
plaatselijke verordening (evenementenvergunning):

tarief 2013

298,00
77,00
19,00

154,00

Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven
3.3
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om:
3.3.1
een exploitatievergunning of wijziging van een exploitatievergunning
als bedoeld in artikel 3:4, eerste lid, van de Algemene plaatselijke
verordening
3.3.1.1
voor een seksinrichting
3.3.1.2
voor een escortbedrijf

1031,00
1031,00

Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte
3.4
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een splitsingsvergunning als bedoeld in artikel
33 van de Huisvestingswet

231,00

Hoofdstuk 5 Gereserveerd
Hoofdstuk 5a Milieu
3.5a
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van:
3.5a.1
een vergunning op grond van artikel 11 van de
Afvalstoffenverordening
3.5a.2
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
voor het verkrijgen van:
3.5a.2.1 een vergunning tot het opslaan en verkoop van vuurwerk als bedoeld
in het vuurwerkbesluit per jaar
3.5a.3
van de leges onder 3.5.1 zijn plaatselijke verenigingen of organisaties
uitgezonderd indien zij oud papier e.d. ophalen.
Hoofdstuk 6 Brandbeveiligingsverordening
3.6
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het verkrijgen van een vergunning met betrekking tot het
brandveilig gebruik van een inrichting, als bedoeld in artikel 2.1.1,
eerste lid, van de Brandbeveiligingsverordening

57,00

57,00

154,00

tarief 2013
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking
3.7
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
om een andere, in deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of
andere beschikking betreffende een vergunningstelsel waarop de
Europese Dienstenrichtlijn van toepassing is

19,00

