PRIJSLIJST BURGERZAKEN (01-01-2021 t/m 31-12-2021)

prijslijst 2021

REISDOCUMENTEN:
Paspoort (18 jr. en ouder) (10 jaar geldig)

€ 74,75

Paspoort (t/m 17 jr.) (5 jaar geldig)

€ 56,55

Faciliteiten paspoort (18 jr. en ouder) (10 jaar geldig)

€ 74,75

Faciliteiten paspoort (t/m 17 jr.) (5 jaar geldig)

€ 56,55

Zakenpaspoort (18 jr. en ouder) (10 jaar geldig)

€ 74,75

Zakenpaspoort (t/m 17 jr) (5 jaar geldig)

€ 56,55

Ned. Id-kaart (18 jr. en ouder) (10 jaar geldig)

€ 64,00

Ned. Id-kaart (t/m 17 jr.) (5 jaar geldig)

€ 32,90

Reisdocument Vluchteling

€ 56,55

Reisdocument Vreemdeling

€ 56,55

Extra Kosten Spoedaanvraag Reisdocument

€ 50,90

RIJBEWIJZEN:
Rijbewijs standaard of omwisseling buitenlands rijbewijs
Extra Kosten Spoedaanvraag Rijbewijs
Gezondheidsverklaring ouder dan 75 jaar

€ 41,00
€ 34,10
€ 39,30

UITTREKSELS: Reeds bij aanvraag betaalde leges worden niet
terugbetaald
Uittreksel BRP

€ 9,90

Uittreksel BRP tbv pensioen (kosteloos met brief van pensioenfonds)

€ 9,90

Uittreksel BRP Internationaal

€ 9,90

Bewijs van Nederlanderschap

€ 9,90

Bewijs van in leven zijn (Uittreksel BRP)

€ 9,90

Legalisatie van een handtekening

€ 9,90

Waarmerken kopie

€ 9,90

Verklaring Omtrent Gedrag (VOG)

€ 41,35

Verstrekken Persoonslijst
Verstrekken van gegevens als bedoeld in artikel 10 van het besluit
basisregistratie personen
Gegevens uit de BRP per 15 min.

€ 14,25

Gegevens BRP Bevolk.statistiek 15 min.

€ 15,00

Massale verstrekking BRP per 15 min

€ 38,30

Verstr. inlicht. Registratie Kiezer
Meertalig uittreksel Burgerlijke Stand
Attestatie de Vita (internationaal)
Afschrift of uittreksel Burgerlijke Stand
Meertalig modelformulier BS conform Europese verordening
Meertalig formulier verklaring huwelijksbevoegdheid
BEGRAVEN/CREMEREN:
Uitstel begraven/cremeren

€ 9,90
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 14,00
€ 18,90

versie 31-12-2020

€ 7,50
€ 15,00

€ 21,85

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP:
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een betaald huwelijk of
registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd
partnerschap in een huwelijk in één van de aangewezen trouwruimten in
De Meerpaal, De Rede 80 of De Rede 1 te Dronten op:
maandag om 09.00 en om 09.30 uur in het gemeentehuis
maandag vanaf 10.00 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met vrijdag vanaf
09.00 tot 17.00 uur
zaterdag vanaf 09.00 tot 17.00 uur
Omzetting van een geregistreerd partnerschap in een huwelijk zonder
plechtigheid, maandag vanaf 10.00 tot 17.00 uur en dinsdag tot en met
vrijdag vanaf 09.00 tot 17.00 uur
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een betaald huwelijk,
registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd
partnerschap in een huwelijk, indien daarbij gebruik wordt gemaakt van
een andere door de gemeente hiertoe aangewezen locatie op:
maandag tot en met vrijdag vanaf 07.00 tot 22.00 uur
maandag tot en met vrijdag vanaf 22.00 tot 07.00 uur
zaterdag vanaf 00.00 tot 24.00 uur
Het tarief bedraagt voor de voltrekking van een betaald huwelijk of
registratie van een partnerschap of het omzetten van een geregistreerd
partnerschap in een huwelijk welke plaats vindt in een bijzonder huis op
grond van artikel 64, Boek 1, van het Burgerlijk Wetboek op:
maandag tot en met vrijdag vanaf 07.00 tot 22.00 uur
maandag tot en met vrijdag vanaf 22.00 tot 07.00 uur
zaterdag vanaf 00.00 tot 24.00 uur
het tarief bedraagt:
Trouwboekje gewoon
Trouwboekje luxe
Getuigen van Gemeente, per getuige
Verklaring van huwelijksbevoegdheid
Het eenmalig benoemen tot buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke
stand
Adm. Kosten wijzigen huw. afspraak
Annuleren van een (kosteloos) huwelijk/geregistreerd partnerschap voor
dat het gesprek met de ambtenaar heeft plaats gevonden
Annuleren van een (kosteloos) huwelijk/geregistreerd partnerschap na
dat het gesprek met de ambtenaar heeft plaats gevonden
Eenmalig aanwijzen van een huwelijkslocatie
Fysieke beoordeling van een externe locatie op geschiktheid om
huwelijken/partnerschappen te voltrekken/registreren
NATURALISATIE:
Naturalisatie Enkelvoudig Standaard
Naturalisatie Enkelvoudig Verlaagd
Naturalisatie meenaturaliserende minderjarige kinderen
Naturalisatie Gemeenschappelijk Standaard
Naturalisatie Gemeenschappelijk Verlaagd
Optie Enkelvoudig
Optie Gemeenschappelijk
Optie Medeopterende minderjarige kinderen
GEHANDICAPTENPARKEERKAART
Aanvragen GPK
Verstrekken GPK
Verstrekken verlenging GPK zonder gewijzigde omstandigheden
GPK per jaar verlenging met gewijzigde omstadigheden
Verstrekken GPK bij vermissing
versie 31-12-2020

Kosteloos
€ 490,75
€ 622,80
€ 72,75

€ 381,05
€ 413,40
€ 431,15

€ 381,05
€ 413,40
€ 431,15
€ 21,65
€ 35,50
€ 41,00
€ 24,60
€ 97,00
€ 36,90
€ 72,75
€ 169,75
€ 24,25
€ 72,75

€ 925,00
€ 688,00
€ 137,00
€ 1.181,00
€ 945,00
€ 196,00
€ 335,00
€ 22,00
€ 84,15
€ 10,75
Kosteloos
€ 84,15
€ 10,75

