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1. Het college besluit in te stemmen met het verhogen van de leges voor huwelijken in twee
stappen conform bijlage A.

2. De voorgestelde verhoging van de tarieven aan de raad voor te leggen bij de besluitvorming
begroting 2012 en de vaststelling van de legesverordening 2012.

3. Het besluit heeft financiele consequenties. Naar verwachting zullen er in 2012 € 40.000 meer
aan legesopbrengsten zijn en vanaf 2013 e.v. € 80.000. Deze opbrengsten zullen worden ingezet
voor de ombuigingstaakstelling.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie Bestuur.
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DOEL: Besluiten
De besluiten maken onderdeel uit van het gemeentelijke belastingbeleid. Het college stelt aan de raad
voor de leges voor huwelijken in twee stappen te verhogen.. De voorgestelde verhoging van tarieven
voor de huwelijken worden aan de raad voorgelegd bij de besluitvorming rondom de begroting 2012 en
bekrachtigt bij de vaststelling van de legesverordening 2012 die onderdeel uitmaakt van de
belastingvoorstellen 2012.
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Onderwerp: Verhoging van de huwelijksleges in twee stappen
Reg. Nummer: DV/PBO/2011/280955

1. Inleiding
In het kader van het gemeentelijke streven naar een meerjarenbegroting die
materieel in evenwicht is worden thans niet alleen diverse bezuinigingen
doorgevoerd, maar wordt ook bekeken of de gemeente haar inkomsten (verder) kan
verhogen. Eén van de gemeentelijke inkomstenbronnen is de legesbaat uit
huwelijken.

Op dit moment biedt de gemeente Haarlem haar producten en diensten inzake
huwelijken (ver) beneden kostprijs aan. Voorgesteld wordt deze producten en
diensten met ingang van 1-1-2013 volledig kostendekkend te maken en daar per 1-
1-2012 al voor de helft naar toe te groeien.

Normalerwijze worden voorstellen voor wijziging van de belastingtarieven aan de
raad voorgelegd bij de behandeling van de kadernota. Deze voorstellen worden dan
in de programmabegroting van het komende jaar verwerkt. In de raadsbehanding in
december van de belastingvoorstellen 2012 worden de definitieve tarieven
vastgesteld.

2. Besluitpunten college
1. Het college besluit in te stemmen met het verhogen van de leges voor

huwelijken in twee stappen conform bijlage A.
2. De voorgestelde verhoging van de tarieven aan de raad voor te leggen bij de

besluitvorming begroting 2012 en de vaststelling van de legesverordening 2012.
3. Het besluit heeft financiele consequenties. Naar verwachting zullen er in 2012 €

40.000 meer aan legesopbrengsten zijn en vanaf 2013 e.v. € 80.000. Deze
opbrengsten zullen worden ingezet voor de ombuigingstaakstelling.

4. Het besluit van het college wordt ter informatie gestuurd aan de commissie
Bestuur.

3. Beoogd resultaat
Per 1-1-2013 worden alle door de gemeente te maken kosten voor
huwelijksvoltrekkingen volledig gedekt door de daarvoor in rekening te brengen
huwelijksleges.

4. Argumenten
Tarieven leges huwelijken zijn relatief inelastisch.
Verhoging van de tarieven van leges voor huwelijksvoltrekkingen resulteert naar
verwachting niet in (veel) minder vraag naar de gemeentelijke diensten en
producten voor huwelijken. Voor de trouwdag (‘de belangrijkste dag van je leven’)
geeft de kostprijs van producten en diensten niet/nauwelijks een doorslaggevende
rol.

Het voorstel past binnen bestaand beleid om de meerjarenbegroting sluitend te
maken en te houden.
Het volledig kostendekkend maken van de tarieven van leges voor de
huwelijksvoltrekkingen resulteert naar verwachting in een structurele, extra
jaarlijkse baat van rond € 80.000,--. Dit bedrag is gebaseerd op de voorzichtige
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inschatting dat het aantal huwelijken relatief licht zal afnemen door de
tariefverhogingen.

Niet alle tarieven leges burgerzaken zijn vrij te bepalen.
In tegenstelling tot veel andere tarieven (onder andere van de leges burgerzaken) is
de hoogte van de huwelijksleges vrij te bepalen (tot maximaal kostendekkendheid).
Dat pleit ervoor om de verhoging van leges niet integraal vast te stellen, maar per
legestarief te bekijken wat mogelijk en/of nodig is. Voor de huwelijksleges kan dan
een stijging op maat worden bepaald.

Dit mag niet volgens VNG kostentoerekeningsmodel
Communicatie kan plaatsvinden binnen het reguliere begrotingstraject
Communicatie over de vastgestelde, gewijzigde huwelijksleges 2012 kan als
onderdeel van de communicatie over de begroting 2012 plaatsvinden.

5. Kanttekeningen
Burgers die voornemens zijn in Haarlem te trouwen en daarbij gebruik (willen)
maken van het Basispakket, het Keuzepakket of het All-in pakket zullen relatief
meer gaan betalen voor de producten en diensten die de gemeente voor het huwelijk
levert. Het gaat hier echter om kosten die de meeste mensen slechts eenmaal in hun
leven maken. Bovendien is er voor trouwlustigen geen sprake van gedwongen
winkelnering, maar van een keuzemogelijkheid. Het is immers altijd mogelijk om in
een andere (goedkopere) gemeente te trouwen.

6. Uitvoering
De tarieven van de leges voor de huwelijken zullen in twee stappen op 100%
kostendekkendheid worden gebracht. Per 1-1-2012 zullen de legestarieven
gemiddeld 90% van de kosten dekken. Per 1-1-2013 zullen de legestarieven 100%
van de kosten dekken. Voor begrotingsjaar 2013 zullen de tarieven van de leges
voor de huwelijken derhalve nogmaals moeten worden bijgesteld.

De voorgestelde verhoging in twee jaar wordt aan de raad voorgelegd bij de
besluitvorming rondom de begroting 2012 en de vaststelling van de
legesverordening 2012.

7. Bijlagen
In bijlage A zijn de tarieven 2011 afgezet tegen de tarieven 2012 en 2013. Hierin
worden de voorgenomen tarieven weergegeven. Tevens is het percentage van de
tariefstijgingen vermeld.
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