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  Raadsvergadering van 22 maart 2016 Agendapunt 

Relatie met  

Datum besluit 

Behandelaar 

Telefoonnr. 

Onderwerp 

Domein 

Registratienr. 

  

2 februari 2016 

G. Benit 

0224 – 210 664 

Eerste wijziging Tarieventabel Leges 2016 

Domein Burger en Bestuur 

16.006569 

 

 

Samenvatting 

Sobere huwelijksvoltrekking 

Het Klant Contact Center (KCC) heeft vanuit de samenleving het signaal opgevangen dat er 

behoefte is aan een eenvoudigere/goedkopere wijze om een huwelijk/geregistreerd partnerschap 

aan te gaan. Uiteraard wordt de mogelijkheid van een kosteloos huwelijk al geboden, maar hiervoor 

is een wachtrij. Om aan de vraag vanuit de samenleving tegemoet te komen, kan een sobere 

voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap worden aangeboden. Om hiervoor een 

tarief in rekening te kunnen brengen, moet de tarieventabel behorende bij de Verordening leges 

2016 worden aangepast. 

 

Omzetting geregistreerd partnerschap naar huwelijk 

Tevens zal de mogelijkheid worden geboden om aan de balie een geregistreerd partnerschap om te 

zetten naar een huwelijk. De kosten van deze handeling zijn veel lager dan de huidige tarieven. Om 

deze mogelijkheid aan te bieden voor een laag tarief moet de tarieventabel behorende bij de 

Verordening leges 2016 worden aangepast. 

 

Waarom dit voorstel 

Sobere huwelijksvoltrekking 

1) Het Klant Contact Center (KCC) heeft vanuit de samenleving het signaal opgevangen dat er 

behoefte is aan een eenvoudigere/goedkopere wijze om een huwelijk/geregistreerd 

partnerschap aan te gaan. Het tarief voor de voltrekking van een regulier huwelijk/geregistreerd 

partnerschap is € 354,25. 

2) Uiteraard wordt door de gemeente Schagen de mogelijkheid geboden tot een kosteloze 

voltrekking van een huwelijk/geregistreerd partnerschap. De verplichting om een kosteloos 

huwelijk aan te bieden is wettelijk (artikel 4 van de Wet rechten burgerlijke stand) geregeld. In de 

praktijk blijkt dat het kosteloos huwelijk druk geboekt wordt.  

 

Omzetting geregistreerd partnerschap naar een huwelijk 

3) Voor de omzetting van het geregistreerd partnerschap naar een huwelijk vindt nu een ceremonie 

plaats. Dit is niet perse noodzakelijk. Een omzetting zou ook aan de balie kunnen plaatsvinden. 

Het tarief zou hierdoor vele male lager kunnen zijn. Om dit mogelijk te maken is het noodzakelijk 

om hiervoor een tarief op te nemen in de leges tarieventabel.   

 

Kaders 

1) De bevoegdheid tot het vaststellen, wijzigen en intrekken van de belastingverordeningen ligt bij 

uw raad (artikel 147 van de Gemeentewet).  
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Onderbouwing 

Sobere huwelijksvoltrekking 

1) Met dit voorstel wordt een extra alternatief geboden voor burgers die een voltrekking van een 

huwelijk/geregistreerd partnerschap wensen tegen een lager tarief en daarvoor bereid zijn 

genoegen te nemen met een sobere voltrekking. Een kosteloos huwelijk/geregistreerd 

partnerschap is op maandagochtend om 9.00 en om 10.00 uur. De wachttijd bedraagt op dit 

moment anderhalf maand. 

2) Het tarief voor een sobere voltrekking zal € 88,45 zijn. De voltrekking kan dan plaatsvinden van 

maandag tot en met vrijdag binnen kantooruren met een beperkt aantal aanwezigen in een 

spreekkamer in het gemeentehuis. 

 

Omzetting geregistreerd partnerschap naar huwelijk 

3) Met dit voorstel wordt een extra alternatief geboden voor burgers die een omzetting van een 

geregistreerd partnerschap naar een huwelijk aan de balie tegen een lager tarief wensen. Het 

tarief hiervoor is € 22,10. 

 

Financiën 

Sobere huwelijksvoltrekking 

1) Bij de bepaling van het tarief is uitgegaan van de door de ambtelijke organisatie bestede tijd 

voor het voltrekken van het huwelijk/geregistreerd partnerschap. De bestede tijd heeft met name 

betrekking op het geven van informatie, de ondertrouw, het dossier maken/afsluiten en de 

feitelijke voltrekking. De totale duur van dit proces is gemiddeld één uur.  

2) Uit het onderzoek naar de kostendekkendheid van de leges (zie ook de rapportage bij het 

voorstel voor vaststelling van de Verordening leges 2016) blijkt dat het uurtarief binnen de 

gemeente Schagen € 88,45 is. Dit onderzoek is vorig jaar gedaan met behulp van 

Kostendekkendheid.nl. Voorgesteld wordt om dit uurtarief te hanteren.    

 

Omzetting geregistreerd partnerschap naar huwelijk 

3) Bij de bepaling van het tarief is uitgegaan van de door de ambtelijke organisatie bestede tijd 

voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap naar een huwelijk. De totale duur van dit 

proces is gemiddeld 15 minuten.  

 

Vervolgtraject 

1) Dit besluit zal op de gebruikelijke wijze gepubliceerd worden. 

2) Er zullen een aantal ambtenaren, die al werkzaam zijn bij de gemeente Schagen, benoemd 

worden tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand. Zodat er voldoende ambtenaren 

aanwezig zijn om van maandag tot en met vrijdag op kantooruren een huwelijk/geregistreerd 

partnerschap te kunnen voltrekken. 

 

 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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De raad van de gemeente Schagen, 

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2 februari 2016, nr. ;  

 

gezien het advies van de commissie Bestuur d.d. 2 maart 2016; 

 

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

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

 

besluit: 

 

vast te stellen de: 

Eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering leges 2016 

en de daarbij behorende tarieventabel. 

 

Artikel 1 

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

Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 

 

 

2016 

2016 

1e 

wijziging 

1.1.1 
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een huwelijk of 

registratie van een partnerschap op: 
  

 

1.1.1.1 
maandag tot en met vrijdag in het gemeentehuis tussen 09.00 en 

17.00 uur: 
  

1.1.1.1.1 
voor een sobere voltrekking (zonder speech, in een spreekkamer 

met beperkt aantal aanwezigen) 
 € 88,45 

1.1.1.1.2 voor een reguliere voltrekking (met speech) € 354,25 € 354,25 

1.1.1.2 
maandag tot en met vrijdag in het gemeentehuis vanaf 17.00 uur 

en later 
€ 669,90 € 669,90 

1.1.1.3 
zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen in het 

gemeentehuis 
€ 669,90 € 669,90 

1.1.1.4 
maandag tot en met vrijdag in een andere locatie dan het 

gemeentehuis tussen 09.00 en 17.00 uur 
€ 251,70 € 251,70 

1.1.1.5 
maandag tot en met vrijdag in een andere locatie dan het 

gemeentehuis vanaf 17.00 uur en later 
€ 566,35 € 566,35 

1.1.1.6 
zaterdag, zondag en algemeen erkende feestdagen in een 

andere locatie dan het gemeentehuis 
€ 566,35 € 566,35 

1.1.1.7 
maandag om 09.00 en 10.00 uur (zonder speech, in een 

spreekkamer met beperkt aantal aanwezigen) 
kosteloos kosteloos 

1.1.2 
Voor het omzetten van een geregistreerd partnerschap in een 

huwelijk: 
    

1.1.2.1 aan de balie (administratieve handeling)   € 22,10 

1.1.2.2 
met ceremonie: zijn de tarieven genoemd onder 1.1.1.1 t/m 1.1.1.7 

van toepassing 
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1.1.3 

Het tarief bedraagt voor op verzoek beschikbaar stellen van een 

gemeenteambtenaar om als getuige op te treden bij het 

voltrekken van een huwelijk of de registratie van een partnerschap 

€ 18,00 € 18,00 

1.1.4 Het tarief bedraagt voor het verstrekken van:     

1.1.4.1 een trouwboekje en/of partnerschapsboekje € 15,50 € 15,50 

1.1.5 
Het tarief voor een eenmalige benoeming van een buitengewoon 

ambtenaar burgerlijke stand bedraagt 
€ 36,05 € 36,05 

1.1.6 
Het tarief bedraagt voor het doen van nasporingen in de registers 

van de Burgerlijke Stand, voor ieder daaraan besteed kwartier 
€ 22,95 € 22,95 

1.1.7 

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  (Stb. 1879 72) geldt het tarief zoals dat is 

opgenomen in het vigerende Legesbesluit akten burgerlijke stand. 

    

 

Artikel 2 Overgangsrecht 

De  bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de 

belastbare feiten die zich voor de in artikel 3, tweede lid, genoemde datum hebben voorgedaan. 

Artikel 3 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 april 2016. 

Artikel 4 Citeertitel 

Deze verordening wordt aangehaald als: “Eerste wijziging Verordening leges 2016”. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van: 22 maart 2016. 

 

 

De raad van de gemeente Schagen, 

 

griffier 

 

 

 

Mevrouw E. Zwagerman 

voorzitter 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 

 

 


