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Officiële uitgave van de gemeente Castricum

Eerste wijziging van de legestarieventabel 2018 behorend bij de
Legesverordening 2018
Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Castricum;
gelet op artikel 229, eerste lid en aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 9 van de Legesverordening 2018;
besluit vast te stellen:
‘Eerste wijziging van de legestarieventabel 2018’ behorend bij de ‘Legesverordening 2018’

Artikel I
De artikelen 1.1.6, 1.1.6.1 en 1.1.6.2 van hoofdstuk 1 (Titel 1) van de bij de Legesverordening 2018 behorende tarieventabel worden vervangen door:
Titel 1

Algemene dienstverlening

Hoofdstuk 1

Burgerlijke stand

1.1.6

Het tarief bedraagt, 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’

1.1.6.1

voor elk afschrift van een akte van de burgerlijke stand *
als bedoeld in artikel 23b, tweede lid, van Boek 1 van
het Burgerlijk Wetboek

€ 13,20

1.1.6.2

voor elk uittrekstel als bedoeld in artikel 23b, eerste lid, *
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 13,20

1.1.6.3

voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als be- *
doeld in artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

€ 23,30

1.1.6.4

voor elke attestatie de vita, als bedoeld in artikel 19k
van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek

*

€ 13,20

1.1.6.5

voor elk meertalig uittreksel uit een akte van de burger- *
lijke stand

€ 13,20

1.1.6.6

voor uittreksels uit de burgerlijke stand en/of de basisregistratie personen, die noodzakelijk zijn, voor een in
de gemeente Castricum te sluiten huwelijk, partnerschap
of omzetting worden geen leges in rekening gebracht

Artikel II
Het legestarief van artikel 1.3.1.1 van hoofdstuk 3 (Titel 1) van de bij de Legesverordening 2018 behorende tarieventabel wordt vervangen door:
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 rij- *
bewijs

€ 39,45

Artikel III
Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na bekendmaking.

Artikel IV
Dit besluit wordt aangehaald als ‘Eerste wijziging van de legestarieventabel 2018’ behorend bij de ‘Legesverordening 2018’.
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Aldus besloten in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente
Castricum van 30 januari 2018.
de secretaris,
G.A. Suanet QC
de voorzitter,
Drs. A. Mans
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