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Geachte leden van college en gemeenteraad, 

 

Aanleiding 

In navolging van veel gemeenten hebben wij een aantal tariefbepalingen toegevoegd die betrekking 

hebben op huwelijksvoltrekkingen en partnerschapsregistraties. Verder leidt een aantal 

wetswijzigingen tot aanpassing van de modelverordening leges. Ook is er aanleiding voor een 

aantal redactionele verbeteringen. 

 

Wat is er veranderd en waarom? 

De wijziging van de modelverordening leges betreft de volgende punten: 

1. Schrappen van de tariefbepalingen over het op aanvraag of bij abonnement toezenden van 

lijsten van geboorten, huwelijken en overlijdens. In de praktijk komt dit niet meer voor. 

2. Vervallen van de verwijzing naar het Legesbesluit akten burgerlijke stand, omdat dit besluit een 

zelfstandige grondslag voor heffing en invordering biedt.  

3. Toevoegen van een aantal tariefbepalingen burgerlijke stand (aanwijzen buitengewoon 

ambtenaar burgerlijke stand voor één dag, beschikbaar stellen getuige en annuleren of wijzigen 

gereserveerde datum huwelijk of partnerschapsregistratie). Veel gemeenten kennen dergelijke 

bepalingen al.  

4. Verhogen van de maximumtarieven voor de Nederlandse identiteitskaart met € 3,55 en 

afzonderlijke tariefstelling voor de vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met 

een uitreisverbod. Dit in verband met de introductie van vingerafdrukken op de Nederlandse 

identiteitskaart. Ingangsdatum is vermoedelijk 2 augustus 2021. 

5. Vervangen van ‘Drank- en Horecawet’ door ‘Alcoholwet’ in de tariefbepalingen over horeca. 

Ingangsdatum is vermoedelijk 1 juli 2021. 

6. Wijzigen van de tariefbepaling over fotokopieën (aanpassing kopieformaten).  

7. Toevoegen van een tariefbepaling voor een vergunning of ontheffing voor toeristische verhuur 

van woonruimte. Hiervoor is ook (opnieuw) regeling in de Huisvestingsverordening nodig.  
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Een uitgebreide toelichting op alle wijzigingen staat in bijlage 3. Een wijziging lichten wij hieronder 

kort toe. 

 

Ad 4 Maximumtarief Nederlandse identiteitskaart 

Het maximumtarief van de Nederlandse identiteitskaart (NIK) wordt in de loop van dit jaar verhoogd 

met € 3,55 in verband met het opnemen van vingerafdrukken op de NIK. Het tarief van de 

vervangende NIK voor personen met een uitreisverbod blijft gelijk, omdat hierop geen 

vingerafdrukken komen. Op grond van een Europese verordening over de versterking van de 

beveiliging van identiteitskaarten (2019/1157) wordt vanaf 2 augustus 2021 opname van 

vingerafdrukken op de Nederlandse identiteitskaart verplicht. De tariefverhoging in de 

legesverordening kan pas plaatsvinden als de Paspoortwet is gewijzigd en het maximumtarief in het 

Besluit paspoortgelden is verhoogd. Als deze wetgeving niet voor 2 augustus is afgerond, gaan wij 

in overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om gemeenten op 

andere wijze te compenseren voor de extra kosten. 

 

Wat betekent dit voor de ambtelijke organisatie 

Ik verzoek u om uw organisatie te informeren over de wijzigingen, zodat de verantwoordelijke 

ambtenaren een raadsvoordracht tot wijziging van de legesverordening kunnen voorbereiden. Zij 

kunnen hiervoor onderstaande bijlagen gebruiken.  

 

Bijlagen 

Deze ledenbrief bevat drie bijlagen:  

• Bijlage 1 - Was-wordt-tabel wijziging in Modelverordening leges 

• Bijlage 2 - Model Raadsbesluit wijziging legesverordening. Opgemaakt in Word 2.0-format 

(DROP) voor publicatie.  

• Bijlage 3 – Toelichting op het Model Raadsbesluit wijziging legesverordening 

 

Informatie  

De geconsolideerde teksten van de VNG-modellen (met de bijbehorende toelichtingen) zijn te 

raadplegen via de Kennisbank Decentrale Regelgeving (https://www.decentraleregelgeving.nl/).  

Voor vragen over deze ledenbrief kunt u terecht bij het Informatiecentrum van de VNG (070-

3738393 of e-mail: info@vng.nl).  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 
 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 
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