
 

Verordening leges 2023 
 

 

 

 

INTEGRALE VERORDENING 

Behoort bij raadsvoorstel 2022-067 titel: d. Verordening op de heffing en invordering van leges 2023.  

 

De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; 
 
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 8 november 2022; 
 
Gelet op artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en 
onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet; 
 

BESLUIT 

vast te stellen de: 
 

Verordening op de heffing en invordering van leges  
Utrechtse Heuvelrug 2023  

(Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2023) 
 
 
 
Artikel 1 Begripsomschrijvingen 

Deze verordening verstaat onder: 

a. dag: de periode van 00.00 uur tot 24.00 uur, waarbij een gedeelte van een dag als een hele dag 

wordt aangemerkt; 

b. week: een aaneengesloten periode van zeven dagen; 

c. maand: het tijdvak dat loopt van de ne dag in een kalendermaand tot en met de (n-1)e  dag in de 

volgende kalendermaand, met dien verstande dat als n e dag in een kalendermaand 30 of 31 

januari is, de (n-1) e  dag in de volgende kalendermaand altijd de laatste dag van de maand 

februari is; 

d. jaar: het tijdvak dat loopt van de n e dag in een kalenderjaar tot en met de (n-1)e dag in het 

volgende kalenderjaar; 

e. kalenderjaar: de periode van 1 januari tot en met 31 december. 

 

Artikel 2 Belastbaar feit 
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor: 

a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten en 

b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse 

identiteitskaart of een reisdocument;  

      een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel. 

 

Artikel 3 belastingplicht 

Belastingplichtig is de aanvrager of degene voor wie de aanvraag is gedaan. 
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Artikel 4 Vrijstelling  

1. Leges worden niet geheven voor: 

a. het raadplegen en verstrekken van de bij de gemeente berustende registers, leggers en 

plankaarten van de Dienst van het kadaster en de openbare registers door ambtenaren in de 

uitoefening van hun functie; 

b. het in behandeling nemen van aanvragen van verklaringen omtrent inkomen en vermogen; 

c. diensten waarvan de kosten krachtens afdeling 6.4 van de Wet ruimtelijke ordening 

(grondexploitatie) zijn of worden verhaald. 

d. diensten die ingevolge wettelijk voorschrift zijn vrijgesteld van rechtenheffing of kosteloos 

moeten worden verleend. 

2. Vrijstelling van leges wordt ambtshalve verleend voor: 

a. het in behandeling nemen van een aanvraag voor het houden van een niet-commerciële 

activiteit of evenement zonder enige vorm van winstoogmerk, onder de voorwaarde dat: 

- de uitoefening van een niet-commerciële activiteit of het evenement ten doel stelt van 

maatschappelijke, sociale, liefdadige, godsdienstige, educatieve, culturele aard te zijn, ter 

bevordering van het algemeen belang;  

- inkomsten gegenereerd mogen worden, waarbij die inkomsten ten goede komen voor 

instandhouding van de betreffende activiteit, het evenement of het goede doel, en niet tot 

doel heeft enige vorm van financieel gewin te boeken; en  

- waarbij de activiteit of het evenement in hoofdzaak wordt verricht door vrijwilligers.  

b. Het in behandeling nemen van een aanvraag tot een niet-commerciële activiteit of 

evenement geldt voor:  

− collectevergunning; 

− kledinginzameling; 

− standplaatsvergunning voor één dag; 

− evenementenvergunning; 

− muziek/geluidsontheffing voor één dag; 

− stookontheffing voor snoeihout van elzen en wilgen in het kader van 

landschapsonderhoud door vrijwilligers; 

− ontheffing schenktijden en bijeenkomsten aan een para commerciële rechtspersoon; 

− ontheffing inrijverbod Haarweg / De groep in Overberg. 

 

Artikel 5 Belastingtarieven 

1. De leges worden geheven naar de maatstaven en tarieven, opgenomen in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel. 

2. Voor de berekening van de leges wordt een gedeelte van een in de tarieventabel genoemde 

eenheid als een volle eenheid aangemerkt. 

3. Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het nemen van een 

projectuitvoeringsbesluit als bedoeld in artikel 2.10 van de Crisis- en herstelwet bedraagt het 

tarief de som van de bedragen die op grond van deze verordening verschuldigd zouden zijn voor 

het in behandeling nemen van een aanvraag tot het verkrijgen van een vergunning, ontheffing, 

vrijstelling of enig ander besluit in het kader van de ontwikkeling en verwezenlijking van het 
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project, voor zover het projectuitvoeringsbesluit strekt ter vervanging van deze besluiten, zoals 

bedoeld artikel 2.10, derde lid, van de Crisis- en herstelwet. 

 

 

 

Artikel 6 Wijze van heffing 

De leges worden geheven bij wege van aanslag dan wel bij wege van een mondelinge dan wel een 

gedagtekende schriftelijke kennisgeving, waaronder mede wordt begrepen een stempelafdruk, een 

zegel, een nota of andere schriftuur, of een kennisgeving langs elektronische weg. Het gevorderde 

bedrag wordt mondeling,  door toezending of uitreiking van de schriftelijke kennisgeving of langs 

elektronische weg aan de belastingschuldige bekendgemaakt. 

 

Artikel 7 Termijnen van betaling 

1. In afwijking van artikel 9, eerste lid, van de Invorderingswet 1990 moeten de leges worden 
betaald ingeval de kennisgeving als bedoeld in artikel 6: 
a. Mondeling wordt gedaan, op het moment van het doen van de kennisgeving; 
b. Schriftelijk wordt gedaan, op het moment van uitreiken van de kennisgeving, dan wel in 

geval van toezending daarvan, binnen vier weken na de dagtekening van de kennisgeving. 
c. langs elektronische weg in het aanvraagproces wordt gedaan onverwijld, dan wel als die 

mogelijkheid wordt geboden binnen 0-30 dagen na het indienen van de aanvraag langs 
elektronische weg;  

d. langs elektronische weg na indiening van de aanvraag wordt gedaan, binnen 0-30 dagen 
na dagtekening van de kennisgeving. 

2. De Algemene termijnenwet is niet van toepassing op de in het eerste lid gestelde termijnen. 
 

Artikel 8 Kwijtschelding 

Bij de invordering van de leges wordt geen kwijtschelding verleend. 

 

Artikel 9 Teruggaaf  
Gehele of gedeeltelijke vermindering of teruggaaf van leges voor een in de bij deze verordening 

behorende tarieventabel omschreven dienst wordt verleend overeenkomstig een met betrekking tot 

die dienst in die tarieventabel opgenomen bepaling. 

 

Artikel 10 Overdracht van bevoegdheden 

Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening, 

indien wijzigingen: 

a:  van zuiver redactionele aard zijn; 

b: een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie 

maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de 

Staatscourant en het de volgende hoofdstukken of onderdelen van titel 1 van de 

tarieventabel betreft:  

1. hoofdstuk 2 (reisdocumenten); 
2. hoofdstuk 3 (rijbewijzen); 
3. onderdeel 1.4.4 (papieren verstrekking uit de basisregistratie personen); 
4. onderdeel 1.8.1 (verklaring omtrent het gedrag); 
5. hoofdstuk 15 (kansspelen); 
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Een en ander voor zover met deze wijzigingen niet reeds bij het vaststellen of latere wijziging van 

deze verordening bij raadsbesluit rekening is gehouden. 

 

Artikel 11 Overgangsrecht  

1. De ‘Verordening op de heffing en invordering van leges 2022’ van 23 december 2021 wordt 

ingetrokken met ingang van de in artikel 12, tweede lid, genoemde datum van ingang van de 

heffing, met dien verstande dat zij van toepassing blijft op de belastbare feiten die zich voor die 

datum hebben voorgedaan.  

2. De in Titel 2 van de bij deze legesverordening behorende tarieventabel genoemde Uniforme 

Administratieve Voorwaarden en normbladen NEN worden bekendgemaakt door 

terinzagelegging op het gemeentekantoor, Kerkplein 2 te Doorn alsmede ten kantore van de 

BghU, Stadsplateau 1 te Utrecht. 

 

Artikel 12 Inwerkingtreding  

1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van bekendmaking.  

2. De datum van ingang van de heffing is 1 januari 2023. 

 

Artikel 13 Citeertitel  

Deze verordening wordt aangehaald als ‘Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2023’. 
 
 
Aldus vastgesteld in de vergadering van 22 december 2022. 
 
de raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug 
 
de griffier      de voorzitter 
 
 
 
W. Hooghiemstra     G.F. Naafs 
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Tarieventabel,  
 
Behorende bij “Verordening leges Utrechtse Heuvelrug 2023” 

  Indeling tarieventabel 

Titel 1 Algemene dienstverlening 
Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
Hoofdstuk 2 Reisdocumenten 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 
Hoofdstuk 4 Verstrekkingen in het kader van de basisregistratie personen 
Hoofdstuk 5 (Vervallen)  
Hoofdstuk 6 Bestuursstukken 
Hoofdstuk 7 (Vervallen) 
Hoofdstuk 8 Overige publiekszaken 
Hoofdstuk 9 Gemeentearchief 
Hoofdstuk 10 Huisvestingswet 
Hoofdstuk 11 Leegstandwet 
Hoofdstuk 12 Gemeentegarantie 
Hoofdstuk 13 (Vervallen) 
Hoofdstuk 14 (Vervallen) 
Hoofdstuk 15 Kansspelen 
Hoofdstuk 16 Kinderopvang 
Hoofdstuk 17 Telecommunicatie 
Hoofdstuk 18 Verkeer en vervoer 
Hoofdstuk 19 Diversen 
 
Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 1 Begripsomschrijvingen 
Hoofdstuk 2 Vooroverleg/beoordeling conceptaanvraag/ruimtelijk initiatief 
Hoofdstuk 3 Omgevingsvergunning 
Hoofdstuk 4 Vermindering 
Hoofdstuk 5 Teruggaaf 
Hoofdstuk 6 Wijziging omgevingsvergunning als gevolg van wijziging project 
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde beschikking of verklaring 
Hoofdstuk 8 Advertentiekosten 
Hoofdstuk 9 (Vervallen) 
Hoofdstuk 10 Duurzaamheid 
 
Titel 3 Dienstverlening vallend onder Europese dienstenrichtlijn 
Hoofdstuk 1 Horeca 
Hoofdstuk 2 Organiseren evenementen of markten 
Hoofdstuk 3 Prostitutiebedrijven 
Hoofdstuk 4 Splitsingsvergunning woonruimte 
Hoofdstuk 5 Standplaatsen 
Hoofdstuk 6 Winkeltijdenwet 
Hoofdstuk 7 In deze titel niet benoemde vergunning, ontheffing of andere beschikking 
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Woerden, september 2022 

 
 
 
 
Geachte mevrouw, heer, 
 
Met deze e-brief brengen wij u op de hoogte van onze nieuwe tarieven per 1 januari 2023. 
Vanuit ons streven naar de vermindering van papierstromen versturen wij deze informatie 
niet meer analoog (per brief). 
 
Wij verzoeken u dan ook of u de inhoud hiervan wilt communiceren met uw collega/de 
afdeling die de wijziging van de legesverordening uitvoert. 
 
U ontvangt deze e-brief omdat de Stichting Agrarische beoordelingscommissie uw gemeente 
adviseert op het gebied van agrarische bouwaanvragen. Het bestuur van onze stichting heeft 
besloten om de tarieven van haar adviezen met ingang van 1 januari 2023 aan te passen 
aan de stijging van het geldende prijsindexcijfer waardoor een tariefsverhoging het gevolg is. 
 
Voor het uitbrengen van adviezen zullen vanaf 2023 de hieronder in de rechterkolom 
vermelde bedragen gelden (tussentijdse BTW-wijzigingen zullen wij onaangekondigd 
doorberekenen): 
 

Soort advies Oude bedrag vanaf 1-1-
2022 incl. 21% BTW 

Nieuwe bedrag vanaf 1-1-
2023, incl. 21% BTW 

Standaardadvies bestaande bedrijven € 915,00 € 1.050,00 

Inzake nieuwe vestigingen en/of beoordeling 
van een bedrijfsplan 

€ 1.080,00 € 1.230,00 

Waarbij ons wordt verzocht ook uitspraken 
van een commissie voor bezwaar en beroep 
en/of gerechtelijke uitspraken te betrekken 

€ 1.140,00 € 1.300,00 

Nadere adviezen op eerder uitgebrachte 
adviezen 

€ 545,00 € 650,00 

Second opinion € 1.420,00 € 1.600,00 

 
Op basis van nacalculatie kan elk van bovenstaande bedragen bij facturering worden verhoogd vanwege 
extra uren in verband met de omvangrijkheid en/of de complexiteit van het dossier. Ons uurtarief bedraagt 
per 1 januari 2023 € 100,00 inclusief 21% BTW. 
Streven is om na ontvangst van een adviesaanvraag het maximaal benodigde aantal extra uren (indien van 
toepassing) te bepalen en dit te melden aan de gemeente. 

 

 
Wij nemen aan dat u de in dit schrijven aangekondigde tariefsverhoging kunt billijken en dat 
u akkoord gaat met het nieuwe tarief. Mocht u aanvullende toelichting wensen, dan staat het 
u uiteraard vrij om contact met ons op te nemen. Voor vragen of opmerkingen kunt u zich 
richten tot het secretariaat, bereikbaar onder telefoonnummer 06 – 427 417 90.  
Wij verzoeken u deze brief te (doen) verspreiden onder de afdelingen/personen die ons 
advies inwinnen. 
 
Wij vertrouwen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.  
 

Stichting Abc 
Postbus 357 
3440 AJ  WOERDEN 
  
       06- 427 417 90 
       info@abcommissie.nl 
       www.abcommissie.nl 
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Hoogachtend,  
 
Stichting Agrarische beoordelingscommissie, 

 
ing. T.J.M. Broers, secretaris 

 



Bijlage Legesverordening 2023: toets constructeur  

 

 

 

 

Kosten voor toets constructeur 

   
Bouwkosten   TARIEF 2023 

   
< €           10.000  € 125,00 

   €           10.000   < €        50.000  € 250,00 

   €           50.000   < €      100.000  € 300,00 

   €         100.000   < €   1.000.000  € 750,00 

   €      1.000.000  < €    3.000.000  € 1.000,00 

   €      3.000.000  < €    5.000.000  € 1.250,00 

   €      5.000.000  < €  10.000.000  € 2.000,00 

> €    10.000.000  € 3.000,00 

 

 

 

  



 



 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:30:04+0000
	Client IP: 160.20.148.22, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Frits Naafs (g.f.naafs@heuvelrug.nl), ID: 5308a883-e96d-42ee-99fa-a7f395ca937e


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0


		2022-12-22T19:26:36+0000
	Client IP: 212.178.155.42, Transaction ID: nqUfLVD56toEdtaMUOJfJ_GyGr4=
	ValidSign
	E-SIGNED by Walter Hooghiemstra (walter.hooghiemstra@heuvelrug.nl), ID: 5ba3567f-f319-4111-bfc9-56e09a1305f0




