
 

Het college van de gemeente Eijsden-Margraten; 

 

 Gelet op de artikelen 156, tweede lid, aanhef en onderdeel h,, en 229, eerste en tweede lid, 

aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid en 7 van de 

Paspoortwet; 

BESLUIT 

Vast te stellen de 

EERSTE WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE INVORDERING VAN 

LEGES EIJSDEN-MARGRATEN 2015 EN DE BIJBEHORENDE TARIEVENTABEL. 

 

Artikel I 

Titel 1, hoofdstuk 2, van de legestabel wordt als volgt gewijzigd: 

   Versie 
2015 

1
ste

 
wijz. 
2015 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart    

     

1.2 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten 
behoeve van een aanvraag: 

   

1.2.1 Van een nationaal paspoort:    

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of 
ouder is € 66,95 67,10 

1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd 
van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05 51,20 

1.2.2 Van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden 
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel 
1.2.1 (zakenpaspoort):    

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of 
ouder is € 66,95 67,10 

1.2.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd 
van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05 51,20 

1.2.3 Van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op 
grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als 
Nederlanders wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):    

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of 
ouder is € 66,95 67,10 

1.2.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd € 51,05 51,20 



van 18 jaar nog niet heeft bereikt 

1.2.4 Van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument 
voor vreemdelingen € 51,05 51,20 

1.2.5 Van een Nederlandse identiteitskaart:    

1.2.5.1 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of 
ouder is € 52,95 53,05 

1.2.5.2 Voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd 
van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 28,38 28,45 

1.2.6 Voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 
1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde 
leges vermeerderd met een bedrag van € 47,05 47,30 

 

Artikel II 

Titel 1, hoofdstuk 3, van de legestabel wordt als volgt gewijzigd: 

   Versie 
2015 

1
ste

 
wijz. 
2015 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen    

     

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

   

1.3.1.1 tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 38,40 38,15 

1.3.1.2 tot het verkrijgen van gegevens uit het Centraal Register 
Rijbewijzen € 5,70 5,70 

1.3.1.3 Legalisatie rijbewijs (kopie van origineel) € 5,70 5,70 

1.3.1.4 Het tarief genoemd in onderdeel 1.3.1.1 wordt bij een 
spoedlevering vermeerderd met  € 34,90 33,85 

 

Artikel III 

Titel 1, hoofdstuk 9, de artikelen 1.9.1 tot en met 1.9.1.2 van de legestabel worden als volgt gewijzigd: 

   Versie 
2015 

1
ste

 
wijz. 
2015 

Hoofdstuk 9 Overige publiekszaken    

1.9.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van 
een aanvraag    

1.9.1.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag € 30,30 30,05 

1.9.1.2 tot het verkrijgen van een attestatie de vita € 12,60 12,70 

 

 

 

 

 

 

 

 



Artikel IV 

Titel 1, hoofdstuk 12, van de legestabel wordt als volgt gewijzigd: 

   Versie 
2015 

1
ste

 
wijz. 
2015 

Hoofdstuk 12 Kansspelen    

1.12.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van 
een aanvraag tot het verkrijgen van een 
aanwezigheidsvergunning als bedoeld in artikel 30d, derde lid 
van de Wet op de kansspelen:    

1.12.1.1 Voor een periode van twaalf maanden voor één kans 
speelautomaat 

 
€ 

 
57,90 

 
56,50 

1.12.1.2 Voor een periode van twaalf maanden voor twee of meer kans 
speelautomaten, voor de eerste speelautomaat € 56,50 en voor 
iedere volgende kans speelautomaat € 23,10 22,50 

1.12.2 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) € 18,40 18,00 

 

Artikel V 

Titel 1, hoofdstuk 15, van de legestabel wordt als volgt gewijzigd: 

   Versie 
2015 

1
ste

 
wijz. 
2015 

Hoofdstuk 15 Diversen    

1.15.5 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
voor het verkrijgen van een vergunning, wordt , indien na de 
BIBOB-intake en screening een advies bij het landelijk bureau 
BIBOB wordt aangevraagd, verhoogd met € 505,00 500,00 

 

Artikel VI 

Titel 3, hoofdstuk 1, het artikel 3.1.2 van de legestabel wordt als volgt gewijzigd: 

   Versie 
2015 

1
ste

 
wijz. 
2015 

Hoofdstuk 1 Horeca    

3.1.2 Het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 35 van de 
Drank- en Horecawet of een bijschrijving van een leidinggevende 
of het doorhalen van een aantekening als bedoeld in artikel 30a, 
tweede lid van de Drank- en Horecawet € 35,70 35,70 

 

Artikel VII 

1. De gewijzigde artikelen uit de “Verordening op de heffing en de invordering van leges Eijsden-

Margraten 2015” en de bijbehorende tarieventabel leges Eijsden-Margraten 2015 wordt 

ingetrokken met ingang van de in het derde lid genoemde datum van ingang van de heffing, 

met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten welke zich voor die 

datum hebben voorgedaan. 



2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de 

bekendmaking. 

3. De datum van de ingang van de heffing is 1 januari 2015. 

4. Deze wijzigingsverordening wordt aangehaald als de “Legesverordening Eijsden-Margraten 

2015, eerste wijziging en de bijbehorende tarieventabel”. 

5.  

Aldus vastgesteld in de collegevergadering van 16 december 2014. 

Burgemeester en wethouders van Eijsden-Margraten, 
De Secretaris, De burgemeester, 
 
  
 
Drs. G. Vijgen D.A.M. Akkermans 

 


