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1e WIJZIGING VAN DE VERORDENING OP DE HEFFING EN DE 
INVORDERING VAN LEGES 2009 
(versie geldig vanaf  -  - 2009) 
 

Wetstechnische informatie 
 
Gegevens van de regeling 

Overheidsorganisatie Gemeente Dalfsen 

Officiële naam van de regeling Verordening op de heffing en de invordering van leges 2009 

Citeertitel Legesverordening 2009 

Deze versie is geldig tot 
(als de vervaldatum is vastgesteld) 

 

Vastgesteld door Gemeenteraad 

Onderwerp Financiën en Economie  

 
Opmerkingen m.b.t. de regeling 
De datum van ingang van de heffing is  
 
Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd 
Gemeentewet, artikel 229 eerste lid, aanhef en onderdeel b 
 
Regelgeving die op deze regeling is gebaseerd (gedelegeerde regelgeving)  
Geen 
 
Overzicht van in de tekst verwerkte wijzigingen 

Datum  
inwerkingtreding 

Terugwerkende 
kracht t/m 

Betreft Datum ondertekening 
Bron bekendmaking 

Kenmerk 
voorstel 

  Nieuwe regeling  13 mei  2009, 
nummer 99 
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De raad van de gemeente Dalfsen; 
 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 13 mei 2009, nummer 99; 
 
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet; 
 
  b e s l u i t : 
 
vast te stellen de: “1

e
 wijziging van de tarieventabel op de heffing en de invordering van leges 2009” 

 
Artikel 1  
Hoofdstuk 3 Burgerlijke Stand wordt vervangen door: 
 
HOOFDSTUK 3 BURGERLIJKE STAND 
 
3.1 Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de registratie  

van een partnerschap op: 
3.1.1   werkdagen met uitzondering van de maandag- en dinsdagochtend om 9.00 uur, 
 indien de voltrekking plaatsvindt in de trouwzaal van het gemeentehuis 
3.1.1.1 werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt in het gemeentehuis of het servicepunt  
 Nieuwleusen € 241,75 
3.1.1.2 werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt in huize Den Berg € 872,10 
3.1.1.3 werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt in het Hofje van Buisman €     706,85 
3.1.1.4 werkdagen indien de voltrekking plaatsvindt op een door de aanvragers 
 bepaalde locatie naar keuze niet zijnde de door de gemeente hiertoe 
 aangewezen ruimten € 306,75 
3.1.2 zaterdag op de tijden zoals genoemd in het Reglement burgerlijke stand  
3.1.2.1 zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt in het gemeentehuis of het servicepunt  
 Nieuwleusen € 456,95 
3.1.2.1 zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt in huize Den Berg € 1.139,35 
3.1.2.2 zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt in het Hofje van Buisman € 923,10 
3.1.2.3 zaterdag indien de voltrekking plaatsvindt op een door de aanvragers 
 bepaalde locatie naar keuze niet zijnde de door de gemeente hiertoe 
 aangewezen ruimten € 521,95  
3.1.3 het tarief bedraagt voor het van gemeentewege beschikbaar 
 stellen van getuigen, per getuige € 21,70 
3.2        Het tarief bedraagt terzake van het omzetten van een geregistreerd partnerschap 

in een huwelijk op werkdagen: 
3.2.1   in de trouwzaal van het gemeentehuis of het servicepunt Nieuwleusen  € 241,75 
3.2.2  in huize den Berg €     872,10 
3.2.3 in het Hofje van Buisman € 706,85 
3.2.4 op een door de aanvragers bepaalde locatie naar keuze niet zijnde de door 
 de gemeente hiertoe aangewezen ruimten  € 306,75 
3.2.5 Indien de omzetting plaatsvindt op zaterdag gelden de tarieven als genoemd in  

Hoofdstuk 3.1.2. 
3.2        Het tarief bedraagt ter zake van de voltrekking van een huwelijk of de  
 registratie van een partnerschap in een bijzonder huis ingevolge artikel 64,  
 Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op:  
3.2.5   werkdagen € 272,35 
3.2.6   werkdagen aanvangende buiten de in het Reglement Burgerlijke Stand  
               genoemde uren € 545,70 
3.3.3 zaterdag en zondag op de tijden zoals genoemd in het Reglement 
 Burgerlijke Stand € 818,05 
3.4 Het tarief bedraagt ter zake van het verstrekken van: 
3.4.1 een trouwboekje of een partnerschapsboekje € 22,95 
3.4.2 een duplicaat van het trouw- of het partnerschapsboekje € 22,95 
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3.5          Het tarief bedraagt ter zake van het doen van nasporingen in de registers  
 van de Burgerlijke stand, voor ieder daaraan besteed kwartier € 10,75 
3.6 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. 
 
Artikel 2 Inwerkingtreding 
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag, na die van de bekendmaking. 
2. De tariefbepaling of onderdelen daarvan van hoofdstuk 3 van de tarieventabel zoals deze luidden 

voor de in het eerste lid, dan wel tweede lid bedoelde datum, blijven van toepassing op de belastbare 
feiten die zich voor die datum hebben voorgedaan. 

3. Deze verordening wordt aangehaald als “de 1
e
 wijziging van de Legesverordening 2009”. 

 
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van 28 september 
2009 
 
 
De raad voornoemd, 
 
de voorzitter,              de griffier,   
L.V. Elfers             H.C. Lankman 
 

 
 
 
 


