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 Wijziging Legesverordening 2014 
 

 
 
 
Aan de gemeenteraad 
 
VOORSTEL 

Wij stellen u voor: 
de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014 vast te stellen. 
 
INHOUD 

 De Legesverordening 2014 dient op een aantal onderdelen gewijzigd te worden. 
 

INLEIDING 

 Een aantal oorzaken leiden tot de noodzakelijke wijziging van de Legesverordening 2014: 
• het vaststellen door het rijk van de nieuwe tarieven voor rijbewijzen, paspoorten en 

Nederlandse identiteitskaarten; 
• de vervanging van de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens door de 

Wet basisregistratie personen en 
• een wijziging van de Paspoortwet. 
 
 
ARGUMENTEN 

De Legesverordening moet worden gewijzigd omdat: 
•  Het rijk nieuwe maximumtarieven voor rijbewijzen (per 1 januari 2014), paspoorten en 

Nederlandse identiteitskaarten (per 9 maart 2014) heeft vastgesteld; 
•  De grondslag voor hoofdstuk 4 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 

behorende tarieventabel wordt gewijzigd als gevolg van de vervanging van de Wet 
gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens door de Wet basisregistratie 
personen (per 6 januari 2014);  

•  De vermissingsleges voor zowel de reisdocumenten als de rijbewijzen komen te vervallen 
met ingang van 9 maart 2014. 

•  Als gevolg van de wijziging van de Paspoortwet de formulering van het ‘belastbaar feit’ en 
‘belastingplicht’ wijzigt;  

•  Eveneens als gevolg van de wijziging van de Paspoortwet de wettelijke grondslag voor de 
leges voor paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten wijzigt. Deze berust niet langer 
op artikel 229 van de Gemeentewet, maar op de artikelen 2 en 7 van de Paspoortwet. 

• Op grond van de nieuwe Paspoortwet de geldigheidsduur voor reisdocumenten en de 
Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder wordt verlengd tot 10 
jaar. Dit leidt binnen hoofdstuk 2 van de tarieventabel tot aparte onderdelen voor 
personen van 18 jaar en ouder, en voor personen die de leeftijd van 18 jaar nog niet 
hebben bereikt. 
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• Eveneens is geregeld dat de Nederlandse identiteitskaart voortaan geen reisdocument 
meer is (hoewel deze wel nog wel kan dienen document voor grensoverschrijding 
binnen de Europese Unie en een aantal andere landen). Om die reden is de aanhef van 
hoofdstuk 2 van de tarieventabel gewijzigd. 

  
 
KANTTEKENINGEN 
 
Op grond van de overdracht van bevoegdheden in artikel 10 van de Legesverordening is het 
college (en niet de raad) bevoegd voor de wijziging van hoofdstuk 2 , 3 en 4 onderdeel 1.4.3 
van de tarieventabel, maar niet voor de wijziging van de artikelen 2 en 3 over belastbaar feit en 
belastingplicht en de aanhef van hoofdstuk 4 van de tarieventabel. 
Dit betekent dat college én raad de wijziging van de Legesverordening moeten vaststellen, elk 
voor zover hun bevoegdheden reiken. 
Voor de duidelijkheid is er voor gekozen om alle wijzigingen in één besluit op te nemen. Dit 
besluit wordt ondertekend door het college én de raad (conform het model wijziging 
Legesverordening van de VNG). 
 
Bovengenoemde wijzigingen zijn opgelegd door het Rijk en neergelegd in nationale wetgeving. 
 
 
PROCEDURES 
 
Financieel 
De financiële gevolgen van de wijziging van de legesverordening zijn reeds structureel verwerkt 
in de vierde financiële rapportage 2013. 
 
 
 
 

 Het college 
 
 
 
 
 R. Kool   mr. A.B.L. de Jonge 
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