
 
 
 
 
Overzicht meest voorkomende leges en tarieven 2022  
 
 
In onderstaande lijst treft u een overzicht van alle meest voorkomende leges die op dit moment door de 
gemeente Emmen gehanteerd worden. De leges dienen ter vergoeding van de gemaakte kosten voor een 
gemeentelijk product of dienst. Ook wanneer uw aanvraag wordt afgewezen, dienen de leges betaald te 
worden. Dit in verband met de vergoeding van de kosten voor het in behandeling nemen van de 
aanvraag. De hoogte van de tarieven wordt jaarlijks bepaald door de Gemeenteraad Emmen. 
  
  
Uittreksels BRP   
Uittreksel uit de Basisregistratie Personen / BRP (voorheen GBA)  
  

€ 13,25 

Legalisatie handtekening    
  

€ 13,25 

Bewijs van Nederlanderschap 
  

€ 13,25  

Bewijs van in leven zijn  
 
Verklaring omtrent gedrag (VOG)  (landelijk tarief) 
 
Digitale VOG via Justis  
 
 
Producten Burgerlijke stand  (landelijke tarieven) 
 
Geboorteakte  
 
Huwelijksakte, akte geregistreerd partnerschap, echtscheidingsakte, ontbindingsakte 
 
Overlijdensakte 
 
Attestatie de vita (landelijk)  
 
Verklaring van huwelijksbevoegdheid  
 
 

€ 13,25  
 
€ 41,35 
 
€ 33,85 
 
  
 
 
€ 14,30   
 
€ 14,30   
 
€ 14,30   
 
€ 14,30   
 
€ 25,10   
 

Reisdocumenten (landelijk maximaal tarief)    
Aanvraag nieuw paspoort, jonger dan 18 jaar  
  

€ 57,30  

Aanvraag nieuw paspoort, 18 jaar en ouder   
 
Zakenpaspoort                                                       
 
Paspoort voor vluchtelingen of vreemdelingen, ongeacht leeftijd    
  

€ 75,80 
 
€ 75,80 
 
€ 57,30 

Aanvraag Nederlandse Identiteitskaart (NIK), jonger dan 18 jaar   
 
Aanvraag Nederlandse Identiteitskaart 18 jaar en ouder   
    

€ 36,95 
 
€ 68,50 
 

Toeslag spoedprocedure paspoort of identiteitskaart   
 
Het ongeldig maken van reisdocumenten 
 

€ 51,60 
 
€   5,00 

  
Rijbewijs (landelijk maximaal tarief)    
Aanvraag nieuw rijbewijs of verlenging rijbewijs   
  

€ 41,60  

Extra kosten spoedaanvraag nieuw rijbewijs  
  
Bromfietsrijbewijs  
 

€ 34,10  
 
€ 41,60  

Gezondheidsverklaring (voorheen: Eigen verklaring C/D/E)     
  

€ 41,50   

Gezondheidsverklaring (voorheen: Eigen verklaring 75 jaar)   € 41,50   

 



 
Trouwen / huwelijk of Geregistreerd Partnerschap    

 Maandag tot en met donderdag tussen 9 en 12 uur.  

o Trouwen in het Trouwpaviljoen Emmen 

o Trouwen op een andere locatie  

 Maandag tot en met donderdag tussen 12 en 17 uur.  

o Trouwen in het Trouwpaviljoen Emmen 

o Trouwen op een andere locatie 

 Vrijdagochtend tussen 09.00 en 12.00 uur.  

o Trouwen in het Trouwpaviljoen Emmen 

o Trouwen op een andere locatie 

 Vrijdagmiddag tussen 12.00 en 17.00 uur.  

o Trouwen in het Trouwpaviljoen Emmen 

o Trouwen op een andere locatie 

 In het weekend of buiten kantoortijden.  

o Trouwen in het Trouwpaviljoen Emmen  

o Trouwen op een andere locatie  

 

 

€ 110,35   

€ 165,50   

 

€ 220,65    

€ 275,85  

 

€ 330,95 

€ 386,10  

 

€ 441,30  

€ 496,45 

 

€ 827,45  

€ 882,65   

Spreekkamer gemeentehuis Emmen dinsdag 15.00 uur, 15.15 uur en donderdag 10 uur 
  

    Gratis  

Balie gemeentehuis Emmen op maandag 9.00 uur  
 
Eenmalig benoemen en beëdigen van ‘trouwambtenaar voor één dag’ 
 
Benoemen van een reeds beëdigde trouwambtenaar uit een andere gemeente 
 
Gemeenteambtenaar laten fungeren als getuige tijdens huwelijk, per getuige  
 
Omzetten van geregistreerd partnerschap in een huwelijk 
 
Omzetten van geregistreerd partnerschap in een huwelijk tijdens de gratis tijdstippen  
 
Trouwboekje, een exemplaar in getypte uitvoering  
  

    Gratis  
 
€ 220,65  
 
€ 137,85  
 
€   27,55   
 
€   75,00    
 
€     0,00  
 
€   16,00   

Trouwboekje, een exemplaar in kalligrafie 
 
Bijschrijven kind in kalligrafisch huwelijksboekje 
 
 

€   30,35  
 
 €    4,00   

Omgevingsvergunning voor bouwactiviteiten  

Vooroverleg / beoordeling concept aanvraag (het in 

behandeling nemen van een schriftelijk principeverzoek  

in de vorm van een plan).  

 
Omgevingsvergunning voor kappen van monumentale 
bomen  
Kapactiviteiten van één of meerdere bomen die op de lijst  

‘Beschermde & Monumentale bomen’ staan:  

 
Bouwactiviteiten:  

Bouwkosten minder dan € 2.033,-  

 

                                                 

 

                                       € 254,96  

 

 

 

 €  72,71 

 

 

€ 84,83 

Bouwkosten vanaf € 2.033,- tot € 25.001,- 2,96% van de bouwkosten  

Bouwkosten van € 25.001,- tot € 450.001,-   2,57% van de bouwkosten + vast tarief  € 126,16   

Bouwkosten van € 450.001,- tot € 1000.001,- 2,27% van de bouwkosten + vast tarief  € 1896,18 

Bouwkosten van meer dan € 1000.001,-   1,86% van de bouwkosten + vast tarief  € 7103,72  



 

 

Gemeentelijke belastingen 

Afvalstoffenheffing per perceel voor een éénpersoonshuishouden per jaar:   €  220,00   

Afvalstoffenheffing per perceel voor een meerpersoonshuishouden per jaar: €  220,00 
  
Tarief OZB  
Voor eigenaren van woningen: 0,1702 % van de WOZ-waarde 

Voor eigenaren niet-woningen: 0,3492 %  

Voor gebruikers van niet-woningen: 0,2888 %  

 
Tarieven Rioolheffing  

Voor eigenaren van woningen: 0,0525 % van de WOZ-waarde    

Voor eigenaren van niet-woningen: 0,0866 %  

Voor gebruikers van woningen: 0,0362%  

Voor gebruikers van niet-woningen: 0,0611%     

 

MZZ  zaken 

Gehandicaptenparkeerplaats (GPP):       € 264,80    

Gehandicaptenparkeerkaart (GPK):       € 105,35  

Verlengen GPK of duplicaat bij verlies of diefstal       €   21,05  

 

 


