
Bezoekadres 
Staohouderskade 85 
1073 AT Amsterdam 

Postbus 2752 
1000 CT Amsterdam 
Telefoon 020 551 9911 
Fax 020 551 9206 
www.dpg.amsterdam.nl 

Datum 

Behandeld door 

Kamernummer 

Doorkiesnummer 

Faxnummer 

E-mail 

Onderwerp 

12 juni 2006 

Gemeente Amsterdam 

ienst Persoonsgegevens 

Taakgroep Post- en archiefzaken 

Retouradres: DPG, Postbus 2752, 1000 CT Amsterdam 

Rob Kalse 
2.03 
020 551 9149 
020 551 9206 
r. kalse@dpg.amsterdam.nl 

WOB 

Nauta 

Geachte heer Speyart, beste Herman, 

Hierbij de brief van de heer Gonggrijp. Kun je me adviseren wat we verplicht zijn m te 
sturen. Als we aan alle verzoeken gehoor geven zal daar de nodige tijd aan besteed 
moeten worden, in hoeverre mag je dit mee laten wegen. 

Laat me even weten (per mail) wanneer je mij kunt informeren en wat de kosten zijn. 

Met vriendelijke groet, 

De Dienst Persoonsgegevens is bereikbaar vanaf CS tram 16 of 24, halte I e  Jacob van Campenstraat 
(Heinekenbrouwerij). Vanaf de tramhalte terug en rechtsaf ca. 500 meter de Stadhouderskade op. 



van: R.V. (Rop) Gonggrijp 
Linnaeusparkweg 98 
1098 EJ Amsterdam 

Aan: College van Burgemeester en Wethouders Amsterdam 
Postbus 202 
1000 AE Amsterdam 

Betreft: Wob-verzoek inzake stemmachines 
i 

Amsterdam, 30 mei 2006, 

- Ik wil mij een goed beeld vormen van de bestuurlijke, juridische, democratische en 
technische omgeving van stemmachines sinds de invoering. Gebruik makend van de 
mogelijkheden die de Wob mij daartoe biedt vraag ik de hieronder omschreven 
documenten in kopie op. Het gaat in alle gevallen om documenten bij of onder u. 

Het gaat in dit Wob-verzoek om uw goede zorg inzake verkiezingen in onze democratie. 

(Daar waar in dit verzoek sprake is van documenten bedoel ik vastlegging ongeacht de 
gegevensdrager, dus naast de klassieke papieren documenten bijvoorbeeld onder andere 
ook e-mails en computerbestanden. Daar waar sprake is van correspondentie bedoel ik 
onder meer klassieke brieven en e-mails maar bijvoorbeeld ook anderszins benoemde 
gewisselde documenten zoals bijvoorbeeld nota's, rapporten en offertes, alsmede 
bijvoorbeeld gespreksverslagen.) 

1. Documenten op basis waarvan ik mij een zo compleet mogelijk beeld kan vormen van 
de kosten van verkiezingen voor en na de invoering van stemmachines: 

A. Alle documenten die mij een beeld geven van de kosten van de voorlaatste 
gemeenteraadsverkiezingen. Hieronder vallen onder meer alle documenten en 
correspondentie (zoals bijvoorbeeld facturen en offertes) betreffende: 

- de voor de verkiezingen benodigde materialen, producten en diensten 
- alle bedragen betaald aan personen als vergoeding voor inzet of onkosten 

tijdens de verkiezingen, bijvoorbeeld aan leden van de stembureaus 
- afschrijving licenties enlof aanschafkosten gebruikte software en hardware 
- alle overige kosten die direct of indirect met deze verkiezingen te maken hebben 

B. Idem voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen. 

C. Alle overige documenten (bijvoorbeeld begrotingen en financiÃ«l jaarverslagen) die 
ik nodig heb om een beeld te krijgen van de vaste kosten die direct of indirect 
samenhangen met de organisatie van verkiezingen in de gemeente Amsterdam 
gedurende de laatste zes jaar. 





4. Alle documenten die beschrijven hoe de verkiezingen in Amsterdam tijdens de 
voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen technisch functioneerden, zoals bijvoorbeeld 

A. Documenten die (een onderdeel van) de gang van zaken beschrijven nadat de 
uitslag van een stembureau binnen kwam 

B. Documenten die mij in staat stellen een uitputtend overzicht te maken van alle 
gebruikte software en/of hardware. 

C. Als het software enlof hardware betreft die speciaal voor het gebruik tijdens 
verkiezingen bedoeld is, waaronder alle handleidingen en documenten die de te 
volgen procedures beschrijven. 

5. Idem voor de laatste gemeenteraadsverkiezingen. 

6. Alle documentatie betreffende de NewVote machines en de achterliggende 
procedures. Te denken valt bijvoorbeeld aan handleidingen voor de medewerkers van 
het buro verkiezingen, handleidingen voor de leden van het stemburo en 

w gebruikershandleidingen. 

7. Alle documenten, correspondentie en overige materialen betreffende de instructie die 
de verschillende soorten gebruikers van het NewVote systeem hebben ontvangen. 

8. Documenten die mij in staat stellen mij een nauwkeurig beeld te vormen van de 
precieze gang van zaken omtrent de logistiek met betrekking tot de aanvoer en afvoer 
van de Sdu NewVote stemmachines van en naar de stemlokalen. 

9. Documenten die mij in staat stellen een uitputtend overzicht te maken van alle 
getroffen maatregelen die moeten voorkomen dat onbevoegden op enig moment 
toegang krijgen tot de stemmachines, alsmede documenten die beschrijven hoe deze 
verantwoordelijkheid juridisch en/of in de praktijk is opgedeeld tussen Sdu en de 
gemeente Amsterdam. 

10. Documenten en correspondentie met betrekking tot maatregelen die getroffen zijn om 
inhoud te geven het bepaalde in art. J 16 van het kiesbesluit. 

11. Documenten die de procedure omschrijven die gevolgd is of gevolgd had moeten 
worden indien duidelijk was geworden dat onbevoegden op enig moment toegang 
hadden of zouden hebben gehad tot Ã©Ã of meerdere stemmachines. 

12. Alle documenten en correspondentie betreffende eventuele verzekeringen met 
betrekking tot de Sdu apparatuur. 

13. Alle documenten waarin gewag wordt gemaakt van de motie van PvdA raadslid Peter 
Klerks betreffende stemcomputers, alsmede alle andere documenten die betrekking 
hebben op verzet tegen de komst van stemmachines. 

14.Alle documenten en correspondentie betreffende klachten die de gemeente heeft 
ontvangen met betrekking tot de laatste en de voorlaatste gemeenteraadsverkiezingen. 

15. Alle documenten en correspondentie van de laatste zes jaar die onregelmatigheden bij 
verkiezingen betreffen. 



Mochten delen van dit Wob-verzoek onverhoopt onduidelijk zijn dan ben ik gaarne 
beschikbaar voor overleg. Gezien de vermoede bewerkelijkheid van dit Wob-verzoek doe 
ik afstand van mijn recht op beantwoording binnen 14 dagen en ga ik op voorhand 
akkoord met beantwoording binnen de wettelijke maximumtermijn van 28 dagen. 

Mochten de kopieerkosten naar verwachting de 2500 Euro overstijgen dan verzoek ik u 
om alvorens een beslissing te nemen met mij contact op te nemen omdat ik dan subsidiair 
overweeg om mijn verzoek geheel danwel gedeeltelijk om te zetten in een verzoek om 
inzage. 

Met vriendelijke groet, 
Hoogachtend, 
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Verzonden: donderdag 15 juni 2006 9:56 

Aan: lndicateur 

Onderwerp: FW: Wob-verzoek 

Bijlagen: Scan001 .PDF 

Indiceren svp dissier Gonggrijp 
Groet rob 

Van: Loeb, Paul [mai~to:Paul.Loeb@nautadutilh.com] 
Verzonden: woensdag 14 juni 2006 17~23 
Aan: Kalse, Rob 
Onderwerp: Wob-verzoek 

Geachte heer Kalse, 

Verzoek 

Bij brief van 30 mei 2006 heeft de heer R. Gonggrijp bij de Dienst Persoonsgegevens van de gemeente > c *  

Amsterdam een verzoek ingediend op grond van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: de "Wob"). Gonggrijp 
verzoekt om kopieÃ« van een groot aantal door hem nader genoemde documenten opdat hij zich een beeld kan 
vormen van de bestuurlijke, juridische, democratische en technische omgeving van stemmachines sinds de 
invoering daarvan. 

Daarbij heeft Gonggrijp heeft de Gemeente verzocht om contact met hem op te nemen indien de kopieerkosten 
naar verwachting een bedrag van â 2.500 zullen overstijgen en in dat geval nog geen besluit te nemen. De met 
het verzoek gemoeide kosten zou een reden kunnen zijn om het verzoek geheel dan wel gedeeltelijk om te zetten 
in een verzoek om inzage, aldus Gonggrijp. 

Kosten 

Naar aanleiding van dit Wob-verzoek heeft u mij gevraagd te onderzoeken welke kosten voor de behandeling van 
dit verzoek bij Gonggrijp in rekening kunnen worden gebracht. Ik ben ervan uit gegaan dat de kosten aan de zijde 
van de Gemeente gelegen zijn in de kopieerkosten en de aan de voorbereiding van het besluit en uitvoering 
d a a ~ a n  bestede uren. Ik heb mijn collega Wyke de Vos gevraagd het een en ander uit te zoeken en dat heeft het 
volgende opgeleverd. 

Artikel 12 van de Wob voorziet in de mogelijkheid dat voor de centrale overheid bij algemene maatregel van 
bestuur regels worden gesteld met betrekking tot het in rekening te brengen vergoedingen voor het vervaardigen 
van kopieÃ« van documenten en uittreksels of samenvattingen daarvan. Deze regels zijn neergelegd in het 
Besluit tarieven openbaarheid van bestuur, Dat besluit voorziet uitsluitend in de vergoeding van kopieerkosten. 

Legesverordening 2006 

Wat de gemeente Amsterdam, biedt de Verordening op de heffing en invordering van leges 2006, Gemeenteblad 
afd. SA, nr. 3031741 (hierna "Legesverordening 2006") de vereiste grondslag voor de vergoeding van kosten die 
zijn gemaakt in het kader van een Wob-verzoek. Een kopie van de Legesverordening 2006 is aangehecht aan dit 
bericht. 
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Ingevolge artikel l van de Legesverordening 2006 kan leges worden geheven ter zake van door of vanwege de 
gemeente verleende diensten, vermeld in de verordening en de daarbij behorende tarieventabel. Op grond van 
nr. 0.5, van de tarieventabel kan leges worden geheven voor een afschrift dat op verzoek is vervaardigd ter 
uitvoering van het bepaalde in de Wob. Per bladzijde kan 0,20 euro in rekening worden gebracht. 

Voor een vergoeding van het aantal uren dat wordt besteed aan de voorbereiding van het besluit en uitvoering 
daarvan lijkt de Legesverordening 2006 geen grondslag te bieden. 

Indien u nadere vragen of opmerkingen heeft dan verneem ik die graag 

Met vriendelijke groet, 
Paul Loeb 

ccScan001 .PDF>> 
P.L. Loeb 
Nauta Dutlih N.V. 
Postbus 71 13 
1007 XV Amsterdam 

w 
Tel,: +31 20 7171 936 
Fax.:+31 20 7171 333 

NautaDutilh N.V. has its seat at Rotterdam, The Netherlands and is registered in the Commercial Register in 
Rotterdam under number 24338323. Al1 services and other work are carried out under a contract for professional 
services ("overeenkomst van opdracht") with NautaDutilh N.V, subject to the general conditions of NautaDutilh 
N.V. These general conditions include, among other provisions, a limitation of liability clause and have been filed 
with the Rotterdam Court of First Instance. They can be consulted at www.nautadutilh.com and wil1 be provided 
free of charge upon request. 
This e-mail is confidential and may als0 be privileged. lt is intended for use by the addressee only. lf you are not 
the intended addressee, we request that you notify US immediately and delete this e-mail, and any attachment(s), 
without copying, forwarding, disclosing or using it in any other way. NautaDutilh N.V. wil1 not be liable for damage 
relating to the communication by e-mail of data or documents. 



Jaar 

Afdeling 

Nummer 

Publicatiedatum 

Gemeente Amsterdam 

Gemeenteraad 

Gemeentebiad 

Raadsbesluit 

2005 

3A 

3031741 

28 december 2005 

Ondewerp 

Intrekking van de Legesverordening 2005 en vaststeiiing van de Legesverordening 2006. 

De Gemeenteraad van Amsterdam, 

Gelet op de artikelen 216 en 229 van de Gemeentewet 

Gezien de voordracht van Burgemeester en Wethouders van l november 2005 
(Gemeenteblad afd. l, nr. 741), 

Besluit: 

vast te stellen de volgende: 

Verordening op de heffing en invordering van leges 2006. 

Belastbaar feit. 

Art. l 

Onder de naam leges worden rechten geheven ter zake van door of vanwege de 
gemeente verieende diensten, vermeld in deze verordening en de daarbij behorende 
tarieventabel, 

In deze verordening worden onder afschriften, uittreksels en kopieen verstaan die 
afschriften, uittreksels en kopieÃ« die geheel of gedeeltelijk met de hand zijn geschreven, 
getekend of gekleurd, dan wel door middel van een tekstverwerker, een dupliceer- 
apparaat of een soortgelijk middel, anders dsn een drukpers, zijn gemaakt of bewerkt. 

Tarieven. 

Art. 3 

l ,  De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze 
verordening behorende tabel vermeld in de kolom van jaartal 2006. 
2. De leges worden verhoogd met de voorafgaand aan het in behandeling nemen van de 
aanvraag medegedeelde kosten van zegel, registratie, briefport en andere rechten. 
3. Tenzij in de bij de verordening behorende tabel met betrekking tot een bepaalde rubriek 
anders is vermeld, wordt van de leges geen teruggaaf verleend. 
4. Tenzij in de bij de verordening behorende tabel met betrekking tot een bepaalde rubriek 
anders is vermeld, wordt voor de berekening van de leges een gedeelte van een in de tabel 
genoemde eenheid voor een volle eenheid gerekend. 



Jaar 2005 Gemeente Amsterdam 
Afdeling 3A Gemeenteraad 

' Nummer 303/741 
Datum 28 december 2005 

Art. 8 

Van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

Nadere regels door het College van Burgemeester en Wethouders. 

Het College van Burgemeester en Wethouders kan nadere regels stellen met betrekking 
tot de heffing en de invordering van de leges. 

l 

Inwerkingtreding; citeertifel. 

Aft. 10 

l .  De Legesverordening 2005, vastgesteld bij raadsbesluit van 15 december 2004, nr. 2901801 
(Gemeenteblad 2004, afd. 3A, volgn. 290/801), wordt ingetrokken met ingang van de in het 
derde lid vermelde datum, met dien verstande dat zij van toepassing bfijft op belastbare feiten 
die zich voor die datum hebben voorgedaan. 
2. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van 
bekendmaking, 
3. De datum van ingang van heffing is l januari 2006. 
4. Deze verordening kan worden aangehaald als Legesverordening 2006. 

(zie: Bijlage Tabel 2006, behorende bij de Legesverordening 2006.) 

Aldus besloten door de Gemeenteraad voornoemd 

in zyn vergadering op 21 december 2005. 

De Voorzitter 



Bijlage, behorende bij raadsbesluit nr. 3031741 van 2005, 

Tabel 2006, behorende bij de Legesverordening 2006. 

Indeling. 

Algemene tarieven. 
Kadastrale informatieverstrekking rekeninghouders (Dienst BelastingenIBlA). 
Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam. 
Gemeentearchief Amsterdam. 
Dienst Persoonsgegevens. 
Dienst Wonen. 
Geneeskundige en Gezondheidsdienst. 
Dienst Belastingen. 
Dienst Milieu en Bouwtoezicht. 
Dienst Amsterdam Beheer, RVE Westpoortbeheer. 



Nr. Omschrijving Tarief 2005 2006 % 

opgave van bouwjaar, bestemming enlof bouwkundige indeling per 
.................................................................................. verblijfsobjecffadres.. 7,33 

Het tarief bedraagt voor informatie per fax: 
.................................... toeslag informatieverstrekking per fax/brief per blad A4.. 0,47 

Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte van een 
afschrift van of een uittreksel uit het door de Registratiecommissie 
gehouden openbaar register, per ingeschreven verzameling van 
persoonsgegevens of per ingeschreven raadsbesluit .......................................... 1,52 

Dienst Binnenwaterbeheer Amsterdam. 

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 
verkrijgen van: 
een beschikking op grond van art. 2.2 van de Verordening op de haven 

....................................................... en het binnenwater (ligplaatsvergunning) 41,80 
een beschikking op grond van art. 2.5 van de Verordening op de haven 

.................................................. en het binnenwater (verbouwingsaanvraag) 169.30 
een beschikking op grond van art. 2.4 van de Verordening op de haven 

.................................................. en het binnenwater (vervangingsaanvraag). 169,30 
een beschikking op grond van art. 2.2 van de Verordening op de haven 
en het binnenwater (ontheffing bedrijfsmatige activiteiten woonboten) ................... 63,60 
een beschikking op grond van art. 2.6 van de Verordening op de haven 
en het binnenwater (ontheffing wonen op een niet-woonboot) ............................ 63,60 
een beschikking op grond van art. 2.12 van de Verordening op de haven 
en het binnenwater 

............................................................. A rondvaartvergunning (exploitatie). .89,50 
............................................................. B vergunning salonboot (exploitatie).. 89,50 

............................................................... C vergunning lijndienst (exploitatie) 8950 
een vergunning als bedoeld in art. 2.12 van de Verordening op de haven 
en het binnenwater, per ingezet vaartuig A, B of C ............................................ 7920 
een beschikking als bedoeld in art. 2.13 van de Verordening op de haven 
en het binnenwater (ontheffing houden van een pleziervaartuig > 12 m) ............. 153,70 
een beschikking als bedoeld in art. 2.15 van de Verordening op de haven 
en het binnenwater (ontheffing in strijd handelen met verkeersteken) .................... 44,90 
een beschikking als bedoeld in art. 2.17 van de Verordening op de haven 
en het binnenwater (ontheffing houden van een vlotlsteigers) .......................... 159,90 
een beschikking als bedoeld in art. 2.7 van de Verordening op de haven 
en het binnenwater (vergunning voor een bedrijfsvaartuig). .............................. 101 1 0  
een beschikking als bedoeld in art. 2.9 van de Verordening op de haven 
en het binnenwater (vergunning voor een bedrijfsvaartuig, een 

............................................................................. vervangingsaanvraag) 21 6,lO 
een beschikking als bedoeld in art. 2.10 van de Verordening op de haven 
en het binnenwater (vergunning voor een bedrijfsvaartuig, een 

.......................................................................... verbouwingsaanvraag) .216,10 
een beschikking als bedoeld in art. 1.23 van het Binnenvaartpolitie- 
reglement en art. 2.11 van de Algemene Plaatselijke Verordening 

.................................. (vergunning voor het organiseren van een evenement) 122,lO 
een duplicaat van een voor de plezier- of bedrijfsvaart verstrekt vignet 

................................................................................. (bij verlies of diefstal) 12,40 



Nr. Omschrijving Tarief 2005 2006 % 

Maatwerk: 
Voor het verrichten van maatwerk, waarbij onder maatwerk wordt verstaan: 
de niet in bovenstaande tarieven opgenomen afdruk- of bestandsformaten, 
reproductie van details uit een analoog of digitaal bestand en het overzetten 
van beeld- en geluidmateriaal; 
tarief per kwartier, met een minimumtarief van &&n kwartier ................................ 13,40 
Bijzondere bepalingen: 
voor een reproductie van door het Rijk in bewaring gegeven archiefstukken zijn 
de voor de rijksarchiefbewaarplaatsen vastgestelde tarieven van overeenkomstige 
toepassing, voorzover deze tarieven lager zijn dan de tarieven van het 
Gemeentearchief Amsterdam. 
Spoedbestelling: 
indien een aanvraag eerder dan de reguliere leveringstermijn van twee weken 
dient te worden afgeleverd, kan deze termijn naar vier werkdagen worden 
gebracht, onder de voorwaarde dat het totaalbedrag van de bestelling met 
30% spoedtoeslag zal worden verhoogd, met een minimumtarief ......................... 16,40 

Dienst Persoonsgegevens. 

Huwelijksvoltrekking, het registreren van een partnerschap en het omzetten 
van een partnerschap in een huwelijk op andere tijd of op andere wijze dan 
waarop deze ingevolge art. 4 van de wet van 23 april 1879 (Staatsblad nr. 72) 
kosteloos plaatsheeft: 
ten kantore van Register Amsterdam.. ............................................................ 6000 
in een bijzonder huis als bedoeld in art. 64 van het Burgerlijk Wetboek, 
indien van het onvermogen van partijen niet is gebleken ................................. .25000 
de artikelen 4.1 . l  en 4,l.Z. vinden overeenkomstige toepassing ten aanzien van 
het registreren van een partnerschap en het omzetten van partnerschappen 
in huwelijken; 
het tarief bedraagt voor: 
de uitgifte van een luxe trouwboekje .............................................................. 35,00 
een omslag van een trouwboekje.. ................................................................. .8,00 
voor het verstrekken van een uittreksel of afschrift van een akte 
van de burgelijke stand als bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten 
burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is opgenomen in het 
legesbesluit akten burgerlijke stand ............................................................... 10,20 
voor het verstrekken van een verklaring van huwelijksbevoegdheid als 
bedoeld in artikel 2 van de Wet rechten burgerlijke stand geldt het 
tarief zoals dat is opgenomen in het legesbesluit akten burgerlijke stand.. ............ .18,70 
de in rubriek 4.1 vermelde tarieven zijn van overeenkomstige toepassing 
ten behoeve van een registratie in de zin van de Wet Geregistreerde 
partnerschap (Staatsblad nr. 324). 
Het tarief bedraagt voor het overdragen ter verificatie aan het 
Ministerie van Buitenlandse Zaken van een document, door de ambtenaar 
van de burgerlijke stand ten behoeve van het opmaken van een akte van 
de burgerlijke stand dan wel door het college van burgemeester 
en wethouders ten behoeve van de gemeentelijke basisadministratie 

..... ............................................................. persoonsgegevens, per document. ,-  

Lijsten geborenen, overledenen, ondertrouwden, gehuwden. 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
afgifte van: 



Nr, Omschrijving Tarief 2005 2006 % 

Voor de toepassing van het gestelde onder 4.3.1 tot en met 4.4.2 wordt 
verstaan onder inlichting: te verstrekken gegevens uit de gemeentelijke 
basisadministratie persoonsgegevens, alsmede: 
een uittreksel, een afschrift, een fotokopie, een reproductie, een verificatie of 
een wijziging van een inlichting; 
een aanvulling op een inlichting. 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: 
het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor 
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen ................................... .38,80 

..................................................... tot het verstrekken van een zakenpaspoort, 43,40 
tarieven vermeld onder 4.7.1 en 4.7.2 worden bij spoedlevering vermeerderd 

........................................................................................................ met.. 39,50 
het bijschrijven van een kind in een reisdocument als bedoeld in 4.7.1 en 
4.7.2 direct bij aanvraag.. ............................................................................. 8,05 
het bijschrijven van een kind middels een bijschrijvingssticker in een reeds , 

uitgegeven reisdocument als bedoeld in 4.7.1 en 4.7.2.. .................................... 18,80 
.................................................. in geval van spoedlevering vermeerderd met 18,80 

afgifte van een (zaken)paspoort, indien de aanvraag het gevolg is van 
vermissing (paspoort of Nederlandse identiteitskaart kan bij aanvraag of uitreiking 
niet worden overgelegd, danwel is onherkenbaar beschadigd), worden de terzake 
verschuldigde leges verhoogd met .............................................................. .38,80 
afgifte, vernieuwing of omwisseling van een rijbewijs ........................................ 45,00 
afgifte van een rijbewijs, indien de aanvraag het gevolg is van vermissing 
(document kan bij aanvraag niet worden overgelegd), worden de terzake 
verschuldigde leges verhoogd met .............................................................. .38,80 
afgifte, vernieuwing of omwisseling van een rijbewijs (via de Rijksdienst 
voor het Wegverkeer) ................................................................................ 45,OO 
inlichtingen uit het Centraal Register Rijbewijzen ............................................. 13,OO 
voor de afgifte van een Eigen Verklaring rijbewijs wordt op het 
formulier vermelde rijkstarief in rekening gebracht 
Verklaringen: 
voor het in behandeling nemen van een aanvraag om: 
afgifte van een verklaring betreffende woonplaats of hoofdverblijf als bedoeld in 
art. 8, leden lc, 2 en 3, van de Rijkswet op het Nederlanderschap 1984 ............... 11,OO 
afgifte van een attestatie de vita ten behoeve van een levensverzekering 
(eenmalige uitkering). .................................................................................. 1 1 ,O0 
afgifte van een bewijs van Nederlanderschap.. ................................................ . l 1  ,O0 
tenzij het bewijs is bestemd voor meer dan e6n persoon, in welk geval 
voormeld bedrag voor elke persoon meer wordt verhoogd met ............................. 1,50 
Voor het verstrekken van Verklaring Omtrent het gedrag (VOG) 
overeenkomstig de wet Justiti'le Gegevens geldt het tarief zoals is 
opgenomen in het laatste ministerieel besluit wijziging leges VOG 
legalisering van een handtekening.. ............................................................... 13,50 
waarmerking van afschriften.. ...................................................................... .13,50 
indien een verklaring of bewijs, als bedoeld onder 4.8.1 tot en met 4.8.3 
(basistarief), schriftelijk wordt aangevraagd, bedraagt het tarief.. .......................... 13,OO 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
om afgifte van een Nederlandse identiteitskaart.. ............................................. 22,OO 
de leges terzake van het vermelde in 4.9.1 worden verhoogd, indien de 
aanvraag het gevolg is van vermissing (paspoort of Nederlandse identiteits- 
kaart kan bij aanvraag niet worden overgelegd) met ......................................... 22,OO 
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Het tarief bedraagt voor het op schriftelijk verzoek van een derde- 
belanghebbende in het kader van vastgoedtransacties of vastgoedbeheer 
verstrekken van informatie over de Woz-waarde uit het bestand van de 

..................................................................... DBGA per waarde per Woz-object 
Het tarief bedraagt voor het op schriftelijk verzoek van een derde- 
belanghebbende in het kader van vastgoedtransacties of vastgoedbeheer 
verstrekken van informatie uit het bestand van de DBGA over de hoogte van 
een aanslag onroerende-zaakbelastingen, danwel roerende ruimtebelasting, 

.................................................. dan wel rioolrecht per belastingjaar per object 

Dienst Milieu en Bouwtoezicht. 

De tarieven onder 8.1 tot en met 8.13 gelden voor aanvragen binnen 
aangewezen grootstedelijke projecten en binnen locaties in 
ontwikkeling als bedoeld in afl. 35 respectievelijk in bijlage E van de 
Verordening op de stadsdelen, alsmede voor aanvragen binnen Westpoort. 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag: 
om een vergunning als bedoeld in art. 40, eerste lid, van de Woningwet 
(reguliere bouwvergunning): 
voor elke ? 1000 bouwkosten tot en met ? 5.000.000 ......................................... 16,OO 
doch ten minste ......................................................................................... 82,OO 
en voor elke ? 1000 bouwkosten boven de ? 5.000.000 ........................................ 3,10 
om een vergunning als bedoeld in art. 56a, tweede lid, van de Woningwet 
(bouwvergunning eerste fase), 20% van het onder 8.1.1 genoemde tarief, 
doch ten minste ......................................................................................... 82,OO 
om herstel van een aanvraag bouwvergunning eerste fase als bedoeld 
in art. 56a, achtste lid, van de Woningwet, 10% van het onder 8.1.1 
genoemde tarief, doch ten minste ................................................................. .82,00 
om een vergunning als bedoeld in art. 56a, derde lid, van de Woningwet 
(bouwvergunning tweede fase), 90% van het onder 8.1.1 genoemde tarief, 
doch ten minste.. ..................................................................................... ..82,00 
om een vergunning als bedoeld in art. 44, tweede lid, van de Woningwet 
(lichte bouwvergunning) 50% van het onder 8.1 .l genoemde tarief, 
doch ten minste. ....................................................................................... .82,00 
om een mededeling dat er sprake is van een bouwvergunningvrij bouwwerk, 
als bedoeld in art. 43 van de Woningwet (hieronder wordt tevens begrepen 
aanvragen om revisie en gevelwijziging) ........................................................ .82,00 
om te bouwen in afwijking van een reeds verleende vergunning 10% van de 
oorspronkelijk berekende leges met een minimum van ...................................... 82,OO 
tenzij: 
In het geval dat door het niet ingrijpend afwijken van de oorspronkelijke 
vergunning de bouwkosten stijgen, wordt het onder 8.1.6 berekende bedrag 
vermeerderd met het bedrag dat wordt berekend overeenkomstig het 
bepaalde onder 8.1.1. tot en met 8.1.4., waarbij dan als bouwkosten gelden 
het verschil tussen de bouwkosten van het oorspronkelijke bouwplan 
en het gewijzigde bouwplan. 
Indien het bouwplan zodanig ingrijpend is gewijzigd, dat het als een nieuw 
bouwplan moet worden aangemerkt, wordt het verschuldigde bedrag 
opnieuw berekend overeenkomstig het bepaalde in rubrieken 8.1 .l tot en 
met 8.1.4. 
Bijzondere bepalingen bij 8.1: 
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Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een verzoek om 
verlenging van een aan een vrijstelling verbonden termijn ................................. 1 64,OO 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning als bedoeld in art. 14 of art. 21, derde lid, van de Wet op 
de Ruimtelijke Ordening (aanlegvergunning): 
voor elke ? 1000 aanlegkosten tot en met ? 5.000.000. ...................................... 16,OO 
doch ten minste.. ....................................................................................... 82,OO 
en voor elke ? 1000 aanlegkosten boven de ? 5.000.000 .................................. ,.3,10 
Een aanvraag aanlegvergunning tot sloop wordt beschouwd als een 
aanvraag om sloopvergunning als bedoeld onder 8.5. 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning als bedoeld in hoofdstuk 8 van de Bouwverordening 
Amsterdam 2003 (sloopvergunning):. ........................................................... 668,OO 
met dien verstande dat voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag om sloopvergunni~g: 
- als bedoeld in art. 2.1.4,' lid 2 van de Bouwverordening 

Amsterdam 2003, of 
- die uitsluitend betrekking heeft op het verwijderen van asbest 
het tarief wordt gereduceerd tot 25%, zijnde.. ................................................ 167,OO 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding 
als bedoeld in art. 8.2.1 van de Bouwverordening Amsterdam 2003 
(sloopmelding).. ...................................................................................... 103,OO 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
om een vergunning als bedoeld in art. 12 van de Monumentenwet 1988 
en art. 6 van de Verordening tot behoud van Monumenten in de binnenstad, 
ook indien sprake is van een aanvraag om een monumentenvergunning als 
bedoeld in art, 2.1.4, lid Ivan de Bouwverordening Amsterdam 2003 ................. 167,OO 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
om een vergunning als bedoeld in art. 37 van de Monumentenwet 
1988 (monumenten sloopvergunning) ........................................................ .310,00 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
om een vergunning als bedoeld in art. 33 van de Huisvestingswet 
(splitsingsvergunning), per te formeren recht ................................................ ,668.00 640,OO - 4,19 
met een maximum per perceel van ......................................................... ..2.507,00 2.560,OO 2,11 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
om een vergunning als bedoeld in art. 30 van de Huisvestingswet 
(onttrekking, samenvoeging, omzetting), per woning of gedeelte van 
een woning ........................................................................................ 
Bijzondere bepalingen bij rubriek 8.8: 
in geval van samenloop met een aanvraag om een bouwvergunning 
wordt het betrokken tarief gereduceerd tot twee derde van het onder 8.8 
genoemde tarief; 
bij een vergelijkbare samenloop als bedoeld in 8.8.1 .f. met een aanvraag 
om een sloopvergunning, is het tarief voor alle daarbij te onttrekken 
woningen of gedeelten van woningen gezamenlijk gelijk aan het tarief 
voor een woning; 
voor een verleende vergunning ter Iegalisering zijn de voorgaande 
bepalingen onder 8.8 van overeenkomstige toepassing. 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning als bedoeld in art. 6.1.1, eerste lid, van de 
Bouwverordening Amsterdam 2003 (gebruiksvergunning), 
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601 - 800 motorrijtuigen. ......................................................................... 3.548,OO 
meer dan 800 motorrijtuigen, basistarief .................................................. ,,.3,548,00 
met dien verstande dat voor elke 200 motorrijtuigen of gedeelte daarvan 
boven 800 motorrijtuigen het basistarief wordt verhoogd met,, ........................... 814,OO 
met een maximum van ........................................................................ .10.900,00 
indien door intrekking van een aanvraag a!s bedoeld in 8.10, door het niet 
verder behandelen van een aanvraag als bedoeld in art. 4:s van de 
Algemene wet bestuursrecht of door weigering, een vergunning niet wordt 
verleend, bedraagt het tarief voor het in behandeling nemen 
van die aanvraag ...................................................................................... 310,OO 
indien van een vergunning als bedoeld onder 8.10 geen gebruik wordt 
gemaakt, wordt op verzoek teruggave verleend van 25% van de op 
grond van de voorgaande rubrieknummers geheven leges. 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een geschiktheidsverklaring yoor een prostitutiebedrijf in de zin van 
hoofdstuk 6A van de ~ouwverordening Amsterdam 2003 .................................. 310,OO 
verhoogd voor iedere werkruimte met ........................................................... 31 0,OO 
en voor iedere vijf werkruimten extra verhoogd met .......................................... 310,OO 
Voor een nieuwe geschiktheidsverklaring, ter vervanging van een 
geschiktheidsverklaring wegens wijziging van de inrichting, kan vrijstelling 
worden verleend van het bepaalde onder 8.1 l tot IYo van de bouwkundige 
kosten als bedoeld onder 8.1.7,1, met een minimum van 10% van het tarief 
onder 8. l l .  
Het tarief bedraagt voor op verzoek toekennen van een huisnummer enlof 
vaststellen van een perceelsregistratie als bedoeld in de Algemene 
Plaatselijke Verordening, voor elke eenheid .................................................. 155,OO 
Dit tarief wordt gereduceerd tot de helft indien het verzoek samenloopt 
met een aanvraag om een vergunning als bedoeld onder 8.12.1 en die 
vergunning is of kan worden verleend, met dien verstande, dat bij geliiktudige 
complexgewijze toekenning van huisnummers enlof vaststelling van 
perceelsregistratie voor meer dan twee woonruimten, het tarief voor de derde 
en elke volgende woonruimte bedraagt .......................................................... 26,OO 
met een maximum van ............................................................................. 513,OO 
aanvragen om bouwvergunning, sloopvergunning, splitsingsvergunning, 
vergunning tot woningonttrekkingl-samenvoeging/-omzetting, gebruiks- 
vergunning, garagevergunning, geschiktheidsverklaring prostitutiebedrijf en 
woonvergunning worden voor de hefÃin van leges tevens beschouwd 
als een verzoek tot huisnurnmering enlof perceelsregistratie, met dien 
verstande dat bij onderlinge samenloop het tarief in deze rubriek slechts 
eenmaai wordt geheven. 
Vrijstelling wordt verleend, indien naar het oordeel van Burgemeester en 
Wethouders het verzoek uitsluitend wordt gedaan tot herstel van een kennelijk 
onjuiste huisnurnmering enlof perceelsregistratie in de gemeentelijke 
bestanden. 
Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag om 
een vergunning als bedoeld in art. 60, eerste lid, van de Woningwet 
(woonvergunning) ................................................................................ 
110,53 
Bij samenloop met een verzoek tot huisnummering enlof perceelsregistratie 
wordt terzake van de woonvergunning vrijstelling van dit tarief verleend. 
Het tarief bedraagt voor het overschrijven op naam van een (aanvraag om 
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een tijdelijke objectvergunning voor langer dan twee weken, als bedoeld 
......................................... in art. 8.2 van de Algemene Plaatselijke Verordening 9 3 , O O  

een vergunning als bedoeld in de artikelen 8.2 en 8.6 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening, voor zover deze betreft het innemen van een 
werkterrein, het graven in de openbare weg enlof het plaatsen van objecten 
in verband met werkzaamheden.. ............................................................... , 1 4 4 , O O  
een sarnplingontheffing als bedoeld in art. 8.9 van de Algemene 
Plaatselijke Verordening., .......................................................................... 1 1 8 , O O  
een Gehandicaptenparkeerplaats op kenteken als bedoeld in art. 12 van het 
Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer.. ................................. 4 6 , O O  
een ontheffing voor een dag als bedoeld in art. 87 van het Reglement 
verkeersregels en verkeerstekens.. ................................................................ 42 ,OO 
een ontheffing voor meerdere dagen tot maximaal l jaar als bedoeld in 
art. 87 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens.. ............................ 6 0 , O O  
een vergunning voor een tijdelijke verkeersmaatregel als bedoeld in 
paragraaf 8 Besluit adrninistrdtieve bepalingen inzake het wegverkeer .................. 5 5 , O O  
het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een melding in 
verband met het verkrijgen van instemming omtrent tijdstip, plaats en 
werkwijze van uitvoering van werkzaamheden als bedoeld in art. 5.2, 
derde lid, van de Telecommunicatiewet, ........................................................ 3 6 0 , O O  
een kapvergunning als bedoeld in art, 2 van de Kapverordening ...................... , , 1 6 9 , 0 0  
een staanplaatsvergunning buiten de markt als bedoeld in 
art. 7.1. van de Verordening op de Straathandel.. ........................................... , 1 1 8 , O O  
een verklaring van geen bezwaar in het kader van de vergunningverlening 
krachtens het Besluit inrichtingen en gebruik voor het opladen en landen van 
ballonnen en helikopters op niet aangewezen luchtvaartterreinen. ..................... ..87,00 


