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De raad van de gemeente Veldhoven;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 5 januari 2016, 
nr. 16.000;

gelet op:
- Artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet;

b e s l u i t :

vast te stellen de:

Verordening tot tweede wijziging van de verordening op de 
heffing en invordering van leges 2016

Artikel I.

In titel I, hoofdstuk 1, van de tarieventabel behorende bij de "Legesverordening 
2016", wordt het artikel 1.1.8. gewijzigd als volgt:

1.1.8. Conform het legesbesluit akten burgerlijke stand bedragen de leges voor
het verstrekken van:
a. een afschrift van een akte van de burgerlijke stand C 12,80
b. een uittreksel van een akte van geboorte, van huwelijk,

van registratie van een partnerschap of van overlijden C 12,80
c. een verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in

artikel 19a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek C 22,80
d. een meertalig uittreksel van een akte van de burgerlijke

stand C 12,80
e. een internationaal uittreksel Attestatie de Vita C 12,80

Artikel II.

In titel I, hoofdstuk 2, van de tarieventabel behorende bij de "Legesverordening 
2016", worden de artikelen 1.2.1.1., 1.2.2.1., 1.2.3.1. en 1.2.5.1. voor reis
documenten gewijzigd als volgt:

1.2.1.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18
jaar of ouder is C 64,44

1.2.2.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18
jaar of ouder is C 64,44

1.2.3.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18
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jaar of ouder is C 64,44

1.2.5.1. voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18
jaar of ouder is C 50,40

Artikel III.

In titel I, hoofdstuk 3, wordt artikel 1.3.3. gewijzigd als volgt:

1.3.3. Het tarief bedraagt voor de afgifte van een "eigen verklaring" 
(inclusief leges Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen 
C 32,50 ) C 33,80

Artikel IV.

In titel I, hoofdstuk 9, wordt artikel 1.9.1. gewijzigd als volgt:

1.9.1. tot het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag 
(inclusief kosten Rijk C 33,85)

Artikel V.

In titel I, hoofdstuk 16, van de tarieventabel behorende bij de "Legesverordening 
2016", vervallen de artikelen 1.16.1.4., 1.16.2.2. en 1.16.2.3. voor de 
kinderopvang.

Artikel VI.

Titel I, hoofdstuk 17, van de tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:

Hoofdstuk 17 - Kabels en leidingen

1.17.1. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de 
"Verordening Ondergrondse Infrastructuur Veldhoven 2014", 
waarbij de graaflengte minder dan 100 meter is of een 
lasgat/montagegat met een oppervlakte van meer dan 2m2 C 184,21

1.17.2. Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van 
een aanvraag, als bedoeld in artikel 2.1 en 3.1 van de 
"Verordening Ondergrondse Infrastructuur Veldhoven 2014", 
waarbij de graaflengte groter of gelijk is dan 100 meter C 368,42

1.17.3. Het tarief genoemd onder 1.17.1 en 1.17.2. wordt verhoogd
met een bedrag per strekkende meter van C 1,77

9
C 41,35

Artikel VII. Inwerkingtreding en citeertitel.

1. Deze verordening treedt in werking op 1 maart 2016.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 maart 2016.
3. Deze verordening kan worden aangehaald als "Verordening tot tweede 

wijziging van de Legesverordening 2016".
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N/eldhbven
Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente Veldhoven in zijn openbare 
vergadering van 16 februari 2016.

mr. G.M.W.M. Wasser drs. J.M.L.N. Mikkers
griffier voorzitter
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