
No. 355728-1 

gemeente 

NOORDOOSTPOLDER 

Emmeloord, 5 januari 2015. 

Onderwerp 
2e wijziging Legesverordening 2016 

Advies raadscommissie 
Hamerstuk. 

Aan de raad. 
Status: ter besluitvorming 

Voorgesteld besluit 

De Tweede wijziging Legesverordening 2016 vaststellen. 

Doelstelling 
De tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2016 aanpassen, waardoor met 
ingang van 1 maart 2016 de verhoogde tarieven voor een verklaring omtrent gedrag 
(VOG) kunnen worden geheven. 
Inleiding 
Het tarief voor een verklaring omtrent gedrag, de zogenaamde VOG, wordt door het 
ministerie van Veiligheid en Justitie vastgesteld. De gemeente verstrekt een VOG en kan 
om grond van de Legesverordening de aanvrager het tarief in rekening brengen. Met 
ingang van 1 maart 2016 gaat er een nieuw tarief gelden. Om het nieuwe tarief te 
kunnen heffen, dient de Legesverordening 2016 te worden aangepast. 

Argumenten 
Het ministerie van Veiligheid en Justitie heeft besloten de tarieven voor een VOG fors te 
verhogen. Het tarief gaat met ingang van 1 maart 2016 omhoog van € 30,05 naar 
€ 41,35 per aanvraag. Reden van de forse tariefstijging Is dat het ministerie van 
Veiligheid en Justitie streeft naar een kostendekkend tarief. De gemeente dient 
maandelijks een bedrag van € 33,85 per aanvraag af te dragen aan de 
screeningsautoriteit Justis, onderdeel van het ministerie van Veiligheid en Justitie. De 
vergoeding die de gemeente krijgt voor de behandeling van een VOG-aanvraag blijft 
€ 7,50 per aanvraag. 

Kanttekeningen 
Geen 

Planning/uitvoering 
De vaststelling van de wijzigingsverordening wordt bekendgemaakt overeenkomstig 
artikel 139 van de Gemeentewet. De wijzigingsverordening wordt geplaatst in het digitale 
gemeenteblad van gemeente Noordoostpolder, te vinden op 
https://zoek.officielebekendmakinqen.nl/. 

Bijlagen 
Besluit Tweede wijziging Legesverordening 2016. 



No. 355728-2 

burgemeester en wethouders/ 
de burgemeester, 

Portefeuillehouder : De heer J.E. Wijnants 
Steller : mevrouw P. Zuidema; 34 07; p.zuidema@noordoostpolder.nl 



No. 355669-1 

De raad van de gemeente Noordoostpolder; 

gezien het voorstel van het voorstel van het college van burgemeester en wethouders 
van 5 januari 2016, no. 355728-1; 

gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b. Gemeentewet, 

B E S L U I T : 

vast te stellen de 

VERORDENING tot tweede wijziging van de Legesverordening 2016. 

Artikel I 
In Hoofdstuk 8 van titel 1 van de tarieventabel worden de navolgende artikelen als volgt 
gewijzigd: 

1.8.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag: 

1.8.1.1 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent gedrag € 41,35 
1.8.1.2 tot het verkrijgen van een verklaring omtrent het gedrag ten € 41,35 

behoeve van meerdere personen uit één gezin, indien die 
verklaringen nodig zijn voor één hetzelfde charitatieve of 
filantropische doel danwel adoptie 

Artikel I I 
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 maart 2016. 

Artikel I I I 
Deze verordening kan worden aangehaald als: Tweede wijziging Legesverordening 2016. 

Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering 
van 22 februari 2016. 


