GEMEENTE
V A LK E N S W A A R D

De gemeenteraad van Valkenswaard in zijn openbare vergadering van 3 november 2010;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en 229, eerste lid, aanhef en onderdeel
b, van de Gemeentewet.
b e s l u i t:
vast te stellen de:
"Verordening op de heffing en de invordering van leges in de gemeente Valkenswaard 2011".
Artikel 1 Begripsomschrijvingen
Deze verordening verstaat onder:
• a. 'dag': de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag wordt
aangemerkt;
• b. 'week': een aaneengesloten periode van zeven dagen;
• c. 'maand': het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalendermaand tot en met de laatste dag in de
kalendermaand;
• d. 'jaar': het tijdvak dat loopt van de eerste dag in een kalenderjaar tot de eerste dag in het volgende
kalenderjaar;
• e. 'kalenderjaar': de periode van 1 januari tot en met 31 december.
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor het genot van door of vanwege het gemeentebestuur
verstrekte diensten, genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel.
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend.
Artikel 4 Vrijstellingen
Leges worden niet geheven voor:
1 Persoonlijke vrijstellingen
a. De leges genoemd in de tarieventabel ondertitel 1: 1.7.1, 1.7.2, 1.15.3.1 t/m 1.15.3.2.5 en
1.15.3.3 t/m 1.15.3.4.4 en 1.15.3.5 worden niet geheven voor de in het openbaar belang
afgegeven stukken en verstrekte inlichtingen aan openbare besturen, ambtenaren en
instellingen;
b. De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: hoofdstuk 7, artikelen 1.7.1 t/m 1.7.2,
worden niet geheven voor zover de daarbij vermelde stukken worden afgegeven aan
politieke groeperingen, waarvan de aanduiding bij de Kiesraad is geregistreerd dan wel
welke aan de laatst gehouden gemeenteraadsverkiezingen hebben deelgenomen, zulks tot
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een door het college van burgemeester en wethouders te bepalen aantal per politieke
groepering;
c. de leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: hoofdstuk 5 worde n niet geheven voor ■
het van gemeentewege behulpzaam zijn bij het raadplegen van de onder het
gemeentebestuur berustende kadastrale stukken door rijks en provinciale ambtenaren in de
uitoefening van hun functie.
d. De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1: hoofdstuk 4 worden niet geheven indien
de gegevens worden verstrekt aan:
1.

e
e
V r niging
e n met een ideëel doel op het gebied van gezondheid of

2.

welzijn t.b.v. uit te voeren taak;
e
e
e
G m nschapp
e
e
lijk ge zondhe idsdie nste n t.b .v. volksgezondheid;

3.

e
Univ
e
e
rsit it n, ziekenhuizen etc. t.b.v. wetenschappelijk of statistisch
doel;

4.

5.
3

Wijkraad Borkel en Schaft t.b.v. uit te voeren taak zoals vastgelegd in de
Verordening, regelende de instelling, samenstelling, bevoegdheden en
werkwijze voor het kerkdorp Borkel en Schaft.
e
e
Toe
g lat n instellingen

Zak
e lijk
e vrijste llinge n:
a. Stukke n of handelingen, welke ambtshalve of ter voldoening aan wettelijke voorschrifte n
kosteloos worden afgegeven of verricht;
b. Inlichtinge n, opgaven, handelingen of stukken, welke met vergunning van het college van
burgemeester en wethouders worden verstrekt, verricht of afgegeven ten behoeve van recht
streeks gebruik voor het algemeen belang dienende voorlichting over de gemeente, haar
organen en instellingen;
c. He t in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen;
d. De leges genoemd in de tarieventabel onder titel 1, hoofdstuk 10 indien de hulp, met ver
gunning van het college van burgemeester en wethouders, wordt verleend bij nasporingen,
welke plaatshebben uitsluitend voor een wetenschappelijk doe l of het algemeen belang.

3

Ov
e rig
e vrijste llinge n
a. Van de heffing van leges ter zake het organiseren en houden van evenementen van de in
onderstaande artikelen, opgenomen in de bij deze verordening behorende tarieventabel,
genoemde onderwerpen worden vrijgesteld: titel 1: hoofdstuk 12, artikel 1.12.4, titel 1:
hoofdstuk 14, artikel 1.14.3, titell: hoofdstuk 15, artikel 1.15.1.1 fm 1.15.2.2, titel 3:
hoofdstuk 1, artikel 3.1.1.4, titel 3: hoofdstuk 3, artikel 3.1.2.
b. Aanvrage n om een aanlegvergunning als bedoeld in titel 2, hoofdstuk 3, artikel 2.3.2.1 van
de tarieventabel voor zover het de navolgende werkzaamheden be tre ft:
 afgraven, ophoge n, vergraven, egaliseren van gronden;
 aanleg, verbreden of verbeteren van sloten en greppels;
 aanbrengen van houtgewas.
 met welke uitvoering van de werkzaamheden wordt bij gedragen aan (kleinschalige)

2 van 4

GEMEENTE
VALK E N S W A A R D
natuurontwikkeling.
c. Diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening
(grondexploitatie) zijn of worden verhaald
d. Diensten met betrekking tot een aanvraag tot verlening of gehele of gedeeltelijke intrekking
van een omgevingsvergunning of wijziging van voorschriften van een
omgevingsvergunning, voor zover die aanvraag betrekking heeft op een activiteit met
betrekking tot een inrichting als bedoeld in artikel 2.1, eerste lid, onder e, van de Wet
algemene bepalingen omgevingsrecht.
Artikel 5 Maatstaven van heffing en tarieven
1. De leges worden geheven naar de tarieven, opgenomen in de bij deze verordening behorende
tarieventabel
2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde eenheid
als een volle eenheid aangemerkt.
Artikel 6 Wijze van heffing
De leges worden geheven door middel van een mondelinge dan wel een gedagtekende schriftelijke
kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, zegel, nota of andere schriftuur. Het
gevorderde bedrag wordt mondeling, dan wel door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving
aan de belastingschuldige bekendgemaakt.
Artikel .7 Termijnen van betaling
1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden betaald
ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6:
a.
mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving;
b.
schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in
geval van toezending daarvan, binnen 20 dagen na de dagtekening van de kennisgeving.
2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen.
Artikel 8 Kwijtschelding
Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend.
Artikel 9 Teruggaaf
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening behorende
tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot die dienst in die
tarieventabel opgenomen bepaling.
Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden
Het college is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, indien de wijzigingen:
a. van zuiver redactionele aard zijn;
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b. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na
de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het de
volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de tarieventabel betreft:
1. hoofdstuk 2 (reisdocumenten);
2. hoofdstuk 3 (rijbewijzen);
3. onderdeel 1.4.5 (papieren verstrekking uit gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens);
4. hoofdstuk 6 (verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens);
5. onderdeel 1.9.1 (verklaring omtrent het gedrag);
6. hoofdstuk 12 (kansspelen);
een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van deze
verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden.
Artikel 11 Nadere regels door het college van burgemeester en wethouders
Het college van burgemeester en wethouders kan nadere regels geven met betrekking tot de heffing en de
invordering van de leges.
Artikel 12 Overgangsrecht
1. De 'Verordening "Verordening op de heffing en de invordering van leges 2010' van 16 december 2009
wordt ingetrokken met ingang van de in artikel 13, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing,
met dien verstande dat zij van toepassing blijven op de belastbare feiten die zich voor die datum hebben
voorgedaan.
2. Indien de datum van inwerkingtreding van deze verordening ligt na de in artikel 13, tweede lid,
opgenomen datum van ingang van de heffing, blijft de in het eerste lid genoemde verordening gelden voor de
in de tussenliggende periode plaatsvindende belastbare feiten voor zover de heffing van de leges hiervoor in
die periode plaatsvindt.
(
Artikel 13 Inwerkingtreding
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2011
Artikel 14 Citeertitel
Deze verordening wordt aangehaald als: Legesverordening 2011
Kenmerk 10raad00668:
Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van 3 november 2010.
de gemeenteraad voornoemd,
de griffier,

de voorzitter,

mr. CJ.MDorsman

drs. A.B.A.M. Ederveen
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TARIEVEN
Tarieventabel, behorende bij de "Legesverordening 2011".
Indeling tarieventabel
Titel 1
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Algemene dienstverlening
Burgerlijke stand
Reisdocumenten
Rijbewijzen
Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
Verstrekkingen uit het Kiezersregister
Verstrekkingen op grond van de Wet bescherming persoonsgegevens
Bestuursstukken
Vastgoedinformatie
Overige publiekszaken
Gemeentearchief
Leegstandswet
Kansspelen
Telecommunicatie
Verkeer en vervoer
Diversen

Titel 2
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

1
2
3
4
5
6
7
8

Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning
Begripsomschrijvingen
Vooroverleg/beoordelen conceptaanvraag
Omgevingsvergunning
Vermindering
Teruggaaf
Bestemmingswijzigingen
Sloopmelding
In de titel niet benoemde beschikking

1
2
3
4

Dienstverlening vallend onder Europese Dienstenrichtlijn
Horeca
Prostitutiebedrijven
Brandbeveiligingsverordening
In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking

Titel 3
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk
Hoofdstuk

TITEL 1

ALGEMENE DIENSTVERLENING

HOOFDSTUK 1
1.1.1
1.1.1.1
1.1.1.2
1.1.1.3
1.1.2

1.1.2.1
1.1.2.2
1.1.2.3
1.1.3

1.1.4
1.1.4.1
1.1.4.2
1.1.4.3
1.1.5
1.1.5.1
1.1.5.2
1.1.5.3
1.1.6
1.1.7
1.1.7.1
1.1.7.2
1.1.8

Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
partnerschap dat niet op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke
standvan 23 april 1879 (Stb.72) kosteloos wordt voltrokken:
op werkdagen tijdens kantooruren
op werkdagen voor of na kantooruren
op een andere dag dan een werkdag
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of
registratie van een partnerschap op locatie dat niet op grond van artikel 4 van
de Wet rechten burgerlijke stand van 23 april 1879 (Stb. 72) kosteloos wordt
voltrokken:
op werkdagen tijdens kantooruren
op werkdagen voor of na kantooruren
op een andere dag dan een werkdag
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of registratie van een
partnerschap, dat niet op grond van artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke
stand van 23 april 1879 (Stb.72) kosteloos wordt voltrokken, waarbij sprake is
van een zakelijke, formele en eenvoudige ceremonie op dinsdag 10.30 uur of
11.00 uur
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk met ceremonie in het Weerderhuys:
op werkdagen tijdens kantooruren
op werkdagen voor of na kantooruren
op een andere dag dan een werkdag
Het tarief bedraagt voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in
een huwelijk met ceremonie op locatie:
op werkdagen tijdens kantooruren
op werkdagen voor of na kantooruren
op een andere dag dan een werkdag
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor het
verzetten of annuleren van een reeds gereserveerde datum en/of tijdstip
waarop een huwelijk zou worden voltrokken of een geregistreerd partnerschap
zou worden aangegaan of de omzetting naar een geregistreerd partnerschap
naar een huwelijk zou plaatsvinden
Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:
het beschikbaar stellen van een getuige door de gemeente, per getuige
het verstrekken van een trouwboekje/boekje geregistreerd partnerschap
Het tarief bedraagt ter zake van het doen van naspeuringen in de registers van
de burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier

HOOFDSTUK 2
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.1.3

BURGERLIJKE STAND

€
6
€

390,00
465,00
640,00

6
€
6

640,00
715,00
890,00

€

195,00

€
€
€

390,00
465,00
640,00

€
€
€

640,0CT
715,00
890,00

€

25,00

€
€

35,00
25,00

€

17,50

€

52,10

€

78,10

REISDOCUMENTEN

Het tarief bedraagt voor 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 reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen na vermissing, indien
de bewaartermijn van het vermiste document nog niet is verstreken
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden

1.2.1.4

1.2.1.5
1.2.1.6
1.2.1.7
1.2.1.8
1.2.1.9
1.2.2
1.2.3

1.2.4
1.2.5
1.2.6

bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)
tot het verstrekken van een nationaal paspoort, eengroter aantal bladzijden
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 1.2.1.1 (zakenpaspoort)
na vermissing, indien de bewaartermijn van het vermiste document nog niet
is verstreken
tot het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1
tot en met 1.2.1.4 direct bij de aanvraag van dit nieuwe reisdocument
tot het bijschrijven van een kind door middel van een bij schrij vingssticker in
een al uitgegeven reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 en 1.2.1.3
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen
inde leeftijd tot en met dertien jaar
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) aan personen
indeleeftijd van veertien jaar en ouder
tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) na vermissing
indien de bewaartermijn van het vermiste document nog niet is verstreken
De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.4 alsmede in
1.2.1.7 en 1.2.1.8 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag
van
Het tarief genoemd in 1.2.2 bij een gecombineerde spoedlevering van een
nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1 en 1.2.1.3 en het bijschrijven van
één of meer kinderen als bedoeld in 1.2.1.5 wordt slechts één keer per
reisdocument berekend.
Het tarief genoemd in onderdeel 1.2.1.6 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met een bedrag per bij schrij vingssticker van
Bij afwijzing van een reisdocument zoals bedoeld in 1.2.1.7 en 1.2.1.8 wordt
een bedrag aan rijksleges terugbetaald van
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een documenthoes/omslag

HOOFDSTUK 3
1.3.1
1.3.1.1
1.3.1.2
1.3.2
1.3.3

1.4.1

1.4.2
1.4.2.1
1.4.2.2

58,20

€

84,20

€

9,20

€

21,50

€

9,20

6

43,85

€

69,85

€

26,00

€

21,40

€

18,15

€

0,50

€
€

39,00
65,00

€
€

33,50
7,00

RIJBEWIJZEN

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een
rijbewijs
tot het afgeven van een rijbewijs na vermissing
De tarieven genoemd in 1.3.1.1 en 1.3.1.2 worden bij een spoedlevering
vermeerderd met een bedrag van
tot het verstrekken van gegevens uit het Centraal Register Rijbewijzen

HOOFDSTUK 4

€

VERSTREKKINGEN UIT DE GEMEENTELIJKE BASISADMINISTRATIE
PERSOONSGEGEVENS

Voor de toepassing van dit hoofdstuk wordt onder één verstrekking verstaan
één of meer gegevens omtrent één persoon waarvoor de gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens, waaronder begrepen de administraties
als bedoeld in de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens
(Stb. 1994,494) en het betreffende Regelement, alsmede het voormalige
bevolkingsregister, voor zover dat niet aan de streekarchivaris is
overgedragen dan wel is onderworpen aan de bepalingen van de Archiefwet,
moet worden geraadpleegd.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens, per verstrekking
€
tot het afsluiten van een abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:

7,00

1.4.2.2.1
1.4.2.2.2
1.4.2.2.3
1.4.2.2.4
1.4.2.2.5
1.4.2.2.6
1.4.3
1.4.3.1
1.4.3.2.
1.4.3.2.1
1.4.3.2.2
1.4.3.2.3
1.4.3.2.4
1.4.3.2.5
1.4.3.2.6
1.4.4
1.4.5
1.4.5.1
1.4.5.2
1.4.5.2.1
1.4.5.2.2
1.4.5.2.3
1.4.5.2.4
1.4.5.2.5
1.4.5.2.6
1.4.6
1.4.6.1
1.4.6.2.
1.4.6.2.1
1.4.6.2.2
1.4.6.2.3
1.4.6.2.4
1.4.6.2.5
1.4.6.2.6
1.4.7

1.4.8
1.4.9
1.4.10

voor 50 verstrekkingen
'
voor 100 verstrekkingen
voor 500 verstrekkingen
voor 1.000 verstrekkingen
voor 5.000 verstrekkingen
voor 10.000 verstrekkingen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot éénmalige verstrekking van gegevens per selectie een vast bedrag van
Bij het verstrekken van gegevens verhoogd met de volgende bedragen:
0 tot 100 verstrekkingen
100 tot 500 verstrekkingen
500 tot 1.000 verstrekkingen
1.000 tot 5.000 verstrekkingen
5.000 tot 10.000 verstrekkingen
meer dan 10.000 verstrekkingen
Voor de toepassing van onderdeel 1.4.5 wordt onder één verstrekking
verstaan één of meer gegevens omtrent één persoon die niet is opgenomen in
de gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verstrekken van gegevens: per verstrekking
tot het afsluiten van een'abonnement op het verstrekken van gegevens
gedurende de periode van één jaar:
voor 50 verstrekkingen
voor 100 verstrekkingen
voor 500 verstrekkingen
voor 1.000 verstrekkingen
voor 5.000 verstrekkingen
voor 10.000 verstrekkingen
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot éénmalige verstrekking van gegevens per selectie een vast bedrag van
Bij het verstrekken van gegevens verhoogd met de volgende bedragen:
0 tot 100 verstrekkingen
100 tot 500 verstrekkingen
500 tot 1.000 verstrekkingen
1.000 tot 5.000 verstrekkingen
5.000 tot 10.000 verstrekkingen
meer dan 10.000 verstrekkingen
In afwijking van de voorgaande onderdelen bedraagt het tarief voor het in
behandeling nemen van een aanvraag tot het verstrekken van gegevens als
bedoeld in artikel 10, tweede lid, van het Besluit gemeentelijke
basisadministratie persoonsgegevens
Het tarief bedraagt voor het op verzoek doornemen van de gemeentelijke
basisadministratie voor ieder besteed kwartier of gedeelte daarvan
Voor afstemming via alternatief media aan afnemers
Tot het verstrekken van een afschrift verklaring onder ede

HOOFDSTUK 5
1.5.1

€
340,00
€
675,00
€ 3.360,00
€ 6.700,00
€ 31.000,00
€ 58.000,00
6
!
:
!.
!
:
:

€

70,00
35,00
70,oo
140,00
280,00
560,00
i.i20,oo

7,00

6
340,00
€
675,00
€ 3.360,00
€ 6.700,00
€ 31.000,00
€ 58.000,00
€

70,00

€
€
€
€
€
€

35,00
70,00
140,00
280,00
560,00
1.120,00

€

2,27

€
6
€

17,50
22,50
11,50

€

7,00

KIEZERSREGISTER

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van een inlichting betreffende de registratie van de aanvrager als
kiezer bedoeld in artikel D4 van de Kieswet

HOOFDSTUK 6
1.6.1
1.6.1.1
1.6.1.1.1
1.6.1.1.2
1.6.1.2
1.6.1.3
1.6.2
1.6.3

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor een
bericht als bedoeld in artikel 35 van de Wet bescherming persoonsgegevens:
bij verstrekking op papier, indien het afschrift bestaat uit:
ten hoogste 100 pagina's, per pagina
met een maximum per bericht van
meer dan 100 pagina's
bij verstrekking anders dan op papier
dat bestaat uit een afschrift van een, vanwege de aard van de verwerking,
moeilijk toegankelijke gegevensverwerking
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.
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzet als bedoeld
in artikel 40 van de Wet bescherming persoonsgegevens

HOOFDSTUK 7
1.7.1
1.7.1.1
1.7.1.2
1.7.1.3
1.7.1.4
1.7.2
1.7.3
1.7.3.1
1.7.3.2
1.7.3.3
1.7.3.4
1.7.3.5
1.7.3.6
1.7.3.7

1.8.2
1.8.2.1
1.8.2.2
1.8.2.3
1.8.2.4

0,23
4,50
22,50
4,50
22,50

4,50

BESTUURSSTUKKEN

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verstrekken van:
een afschrift van de beleidsbegroting
een afschrift van de beheersbegroting
een afschrift van de gemeenterekening/verslag
een afschrift van de voorjaarsnota
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afsluiten van een abonnement voor een kalenderjaar op de raads- en
commissiestukken
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:
een exemplaar van de Algemene Plaatselijke Verordening
een exemplaar van de Bouwverordening
een exemplaar van de Brandbeveilingsverordening
een exemplaar van de voorschriften van de voorschriften van een
bestemmingsplan (exclusief tekeningen)
een exemplaar van de voorschriften van de toelichting van een
bestemmingsplan (exclusief tekeningen)
een kopie uittreksel bestemmingsplan
een exemplaar van "Standaard details leefomgeving/realisatie"

HOOFDSTUK 8
1.8.1

VERSTREKKINGEN OP GROND VAN DE WET BESCHERMING
PERSOONSGEGEVENS

€
€
€
€

49,00
70,00
70,00
35,00
80,00

€
€
€

22,50
72,00
22,50
10,00

€
€

10,00
5,65
50,00

VASTGOEDTNFORMATIE

Het tarief bedraagt voor het vertrekken van kadastrale gegevens per
behandeling
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag voor de
afgifte van:
het printen van een digitaal bestand op A4 formaat
het printen van een digitaal bestand op A3 formaat
het printen van een digitaal bestand op A2 formaat
het printen van een digitaal bestand op Al formaat

8,50

€

e

15,00
17,50
22,50
30,00

1.8.2.5
1.8.3
1.8.4
1.8.5

1.8.6
1.8.6.1

het printen van een digitaal bestand op AO formaat
Het tarief bedraagt voor het leveren van een digitaal bestand per e-mail
cd-rom
Het tarief voor het verstrekken van een verklaring van afwezigheid
publiekrechtelijke bepalingen zoals bedoeld in art. 9, eerste lid, onder c van
de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke beperkingen
Het tarief voor het verstrekken van een gewaarmerkt afschrift uit het
gemeentelijke publiekrechtelijke beperkingenregister zoals bedoeld in art. 9,
eerste lid, onderdeel b van de Wet kenbaarheid publiekrechtelijke
beperkingen
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

HOOFDSTUK 9
1.9.1
1.9.1.1
1.9.1.2
1.9.1.3
1.9.1.4
1.9.1.5

1.10.1

1.11.1
1.11.1.1
1.11.1.2

1.12.1
1.12.1.1
1.12.1.2
1.12.2

35,00

€

6,50

€

3,50

€

25,00

€
€
€
€

30,05
7,00
7,00
7,00

€

7,00

€

17,50

€

200,00

€

0,00

€
€

56,50
90,50

LEEGSTANDSWET

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrij gen van een vergunning tot tij delijke 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 12

€

GEMEENTEARCHIEF

Het tarief bedraagt ter zake van het doen van naspeuringen het resultaat, in
de in het gemeente-archief berustende stukken door een ambtenaar van het
gemeente-archief, per kwartier of gedeelte daarvan

HOOFDSTUK 11

45,00

OVERIGE PUBLIEKSZAKEN

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrij gen van een verklaring omtrent het gedrag
tot het verkrij gen van een attestatie de vita
tot het verkrijgen van een legalisatie van een handtekening
tot het afgeven van een verklaring omtrent het Nederlanderschap
tot het verkrijgen van een gewaarmerkte kopie van een officieel document of
het in overeenstemming verklaren van afschriften van getoonde originelen

HOOFDSTUK 10

€

KANSSPELEN

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 tijdvak van 12 maanden:
Indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt
Indien de vergunning voor twee kansspeelautomaten geldt
Onderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 zij n van overeenkomstige toepassing,
indien de vergunning geldt voor een tijdvak korter dan 12 maanden of
langer dan 12 maanden doch ten hoogste vier jaar, met dien verstande dat de
in de onderdelen 1.12.1.1 en 1.12.1.2 bedoelde bedragen naar evemedigheid
van het verschil in looptijd van de vergunning worden verlaagd

1.12.3

1.12.3.1
1.12.3.2
1.12.4

onderscheidenlijk verhoogd.
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 tijdvak van meer dan 4 jaar of voor
onbepaalde tijd:
indien de vergunning voor één kansspelautomaat geldt
indien de vergunning voor twee kansspeelautomaten geldt
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)

HOOFDSTUK 13
1.13.1
1.13.1.1

1.13.2

1.13.2.1

1.13.2.2
1.13.2.3

1.13.3

1.13.3.1

6

226,50

€

362,50

€

70,00

€

339,04

€

1,63

€

1,08

€
€
€
€
€

0,00
169,52
0,82
339,04
1,63

€

339,04

TELECOMMUNICATIE

Dit"hoofdstuk heeft betrekking op vergunningverlening nutsbedrijven en
instemmingsbesluit telecom-aanbieders voor de uniforme aanpak voor het
hebben, (ver)leggen en onderhouden van kabels en leidingen
Onder maagdelijk terrein wordt verstaan: nieuwbouwlocaties, die
omschreven worden als grondexploitatiecomplexen zowel bij in- en
uitbreidlocaties alsook bij nieuwe bestemmingsplannen waar geen
infrastructuur aanwezig is
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in
verband met het verkrijgen van het instemmingsbesluit omtrent plaats,
tijdstip en werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in
artikel 5.4, eerste lid, van de Telecommunicatiewet en het Handboek Kabels
en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel uitmaken van het SRE,
inclusief de procedure voor beschrijvingen van aanvraag vergunningen,
realiseren van huisaansluitingen, melden van storingen, opleveren van
werken en aanleveren van werkbonnen:
indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen,
alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor
zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond,
wordt het tarief zoals aangegeven in 1.13.2 per strekkende meter sleuf
verhoogd met
indien het werkzaamheden betreft in of op nieuwbouwlocaties met de
kwalificatie van maagdelijk terrein, zoals bedoeld in 1.13.1.1, wordt het
tarief zoals aangegeven in 1.13.2 per strekkende meter sleuf verhoogd met
De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën
huisaansluitingen lengten voor de telecom-aanbieders:
a. minder dan 25 meter
b. tussen 25 meter en 100 meter
en de variabele kosten per meter sleuf
c. groter dan 100 meter
en de variabele kosten per meter sleuf
Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag
in verband met het verkrijgen van vergunning omtrent tijdstip, plaats en
werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in artikel 2.11,
eerste lid Algemene Plaatselijke Verordening Valkenswaard en het
Handboek Kabels en Leidingen voor gebruik voor gemeenten, die deel
uitmaken van het SRE inclusief de procedure voor beschrijvingen van
aanvraag vergunningen, realiseren van huisaansluitingen, melden van
storingen, opleveren van werken en aanleveren van werkbonnen
indien het werkzaamheden betreft in tegel-, klinker- en sierbestratingen,
alsmede gesloten verhardingen, bermen, groenstroken en dergelijke voor

1.13.3.2
1.13.3.3

zover de werkzaamheden plaatsvinden in of op openbare gemeentegrond,
wordt het tarief zoals aangegeven in 1.13.3 per strekkende meter sleuf
verhoogd met
indien het werkzaamheden betreft in of op nieuwbouwlocaties met de
kwalificatie van maagdelijk terrein, zoals bedoeld in 1.13.1.1, wordt het
tarief zoals aangegeven in 1.13.3 per strekkende meter sleuf verhoogd met
De navolgende onderverdeling wordt gemaakt in de categorieën
huisaansluitingen lengten voor de nutsbedrijven:
a. minder dan 25 meter.
b. tussen 25 meter en 100 meter
en de variabele kosten per meter sleuf
c. groter dan 100 meter
en de variabele kosten per meter sleuf

HOOFDSTUK 14
1.14.1
1.14.1.1
1.14.1.2
1.14.1.3

1.15.1
1.15.1.1
1.15.1.2
1.15.1.3

1.15.1.4

1.15.2
1.15.2.1

1.15.2.2

1,63

€

1,08
0,00
169,52
0,82
339,04
1,63

VERKEER EN VERVOER

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag:
tot het verkrijgen van een ontheffing als bedoeld in artikel 87 van het
Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 voor zover noodzakelijk
voor en direct samenhangend met de uitvoering van bijzondere transporten
tot het verkrij gen van een ontheffing als bedoeld in artikel 9.1 van de
Regeling voertuigen
voor een ontheffing voor het houden van wedstrij den met voertuigen
ingevolge artikel 148 van de Wegenverkeerswet in combinatie met een
ontheffing ingevolge artikel 87 van het Reglement verkeersregels en
verkeerstekens 1990

HOOFDSTUK 15

€

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€

70,00

€
€

3 6,00
70,00

€

70,00

€

70,00

DIVERSEN

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van:
een vergunning ingevolge de Algemene Plaatselijke Verordening, voor
zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere wettelijke regeling
een tarief is opgenomen
een vergunning, anders dan ingevolge de Algemene Plaatselijke
Verordening, voor zover daarvoor niet elders in deze tabel of in een andere
wettelijke regeling een tarief is opgenomen
een vergunning als bedoeld in artikel 2.10, eerste lid van de Algemene
Plaatselijke Verordening Valkenswaard, voor het plaatsen van containers,
bouwhekken en bouwmaterialen op de openbare weg
voor een periode van zeven dagen of minder
voor een periode van meer dan zeven dagen
een ontheffing ingevolge artikel 4.6. van de Algemene Plaatselijke
Verordening Valkenswaard voor het met toestellen of geluidsapparaten
danwei op andere wijze verrichten van handelingen, welke voor de
omgeving geluidshinder veroorzaken
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
verkrijgen van
een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 5, lid 6 van het Besluit
inrichting en gebruik niet aangewezen luchtvaartterreinen voor het landen en
opstijgen van een helikopter op een niet als luchtvaartterrein aangewezen
terrein
een verklaring van geen bezwaar op grond van artikel 9, lid 2 en artikel 10,

