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Voorgesteld raadsbesluit

1. De eerst wijziging Legesverordening 2014 vast te stellen
2. en deze met terugwerkende kracht in werking te laten treden per 9 maart 2014.
Samenvatting

De Paspoortwet (Kamerstukken 30440 (R1990) is gewijzigd. In verband met deze wijziging gaan nieuwe
maximumtarieven voor reisdocumenten gelden. De belangrijkste wijziging is dat het tarief voor het
nationaal paspoort met ingang van 9 maart € 66,95 bedraagt (was € 50,35) en dat het nationaal
paspoort 10 jaar in plaats van 5 jaar geldig is.
De gemeenteraad dient de eerste wijziging Legesverordening 2014 vast te stellen, waarin de
maximumleges voor paspoorten en rijbewijzen zijn opgenomen als gevolg van de gewijzigde
Paspoortwet. Het tarief leges voor rijbewijzen is in de vigerende verordening per abuis € 0,02 boven het
wettelijke geoorloofd tarief vastgesteld. Dit is nu gecorrigeerd. In de praktijk wordt dit lagere tarief al in
rekening gebracht.
Aanleiding

De gemeenteraad dient de eerste wijziging van de Legesverordening 2014 vast te stellen.
Leges Reisdocumenten
In de wijziging van de Paspoortwet (Kamerstukken 30440 (R1990)) wordt de geldigheidsduur van de
reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd tot 10
jaar. Het tarief voor het nationaal paspoort is met ingang van 9 maart € 66,95 (was € 50,35). Ook is
daarin de nieuwe grondslag voor de legesheffing opgenomen; die is niet langer artikel 229, eerste lid,
aanhef en onder b, Gemeentewet, maar artikel 7 in samenhang met artikel 2, tweede lid, van de
Paspoortwet. De Nederlandse identiteitskaart is voortaan geen reisdocument meer (hoewel daarmee
wel als document voor grensoverschrijding binnen de Europese Unie en een aantal andere landen kan
worden gereisd).
De algemene en formele belastingbepalingen in de Gemeentewet zijn van toepassing (paragraaf 1 en 4
van hoofdstuk XV Gemeentewet). De opbrengstnorm van artikel 229b Gemeentewet is van
overeenkomstige toepassing.
In verband met de wijziging van de Paspoortwet gaan ook nieuwe maximumtarieven gelden, die zijn
aangekondigd in de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 10 januari 2014 aan de voorzitter
van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en zijn gepubliceerd op de website van het Agentschap
BPR van BZK.
Leges Rijbewijzen
Het tarief leges is in de vigerende verordening voor rijbewijzen per abuis € 0,02 boven het wettelijke
geoorloofd tarief (= € 38,48) vastgesteld. Dit tarief dient van € 38,50 verlaagd te worden naar € 38,45,
In de praktijk wordt dit lagere tarief al in rekening gebracht.
Programma

Collegeprogramma 2010-2014.
Kader

Gemeentewet, art 156, 229;
1

Invorderingswet 1990;
Paspoortwet art 2 2e lid en 7
Beoogd doel en effect van het besluit

Het tijdig, volledig en doelmatig opleggen gemeentelijke leges.
Directe maatschappelijke consequenties

Burgers, die met ingang van 9 maart 2014 een paspoort aanschaffen betalen iets meer leges maar
ontvangen een paspoort met een geldigheidsduur van tien in plaats van vijf jaar.
Argumenten

Vaststelling van de 1e wijziging van de legesverordening 2014 beoogt het behalen van de gewenste
legesopbrengsten, zoals opgenomen in de begroting 2014.
De wijziging kan met terugwerkende kracht ingaan, omdat er sprake is van begunstigend beleid. Het
tarief voor reisdocumenten is weliswaar hoger maar de reisdocumenten zijn na wijzigingen 10 jaar in
plaats van 5 jaar geldig.
De legesverordening moet op dit moment worden gewijzigd:
- omdat er een andere wettelijke grondslag voor de leges geldt;
- omdat de formulering van het belastbaar feit wijzigt;
- omdat de formulering van de belastingplicht wijzigt;
- omdat nieuwe maximumtarieven gelden
Inspraak, participatie etc.

N.v.t.
Alternatieven

N.v.t. Als de 1e wijziging van de legesverordening 2014 niet wordt vastgesteld, dan is de vigerende
verordening niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.
Risico’s

Als de 1e wijziging van de legesverordening 2014 niet wordt vastgesteld, dan is de vigerende
verordening niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en kan de verordening onverbindend
worden verklaard
Financiële consequenties

Vaststelling van de 1e wijziging van de legesverordening 2014 beoogt het behalen van de gewenste
legesopbrengsten, zoals opgenomen in de begroting 2014 .
Uitvoering van besluit

Na bekendmaking van de vaststelling van de 1e wijziging van de legesverordening 2014 op de
Landelijke Regelingenbank en publicatie in de Jutter en Hofgeest treedt deze in werking per 9 maart
2014.
Bijlagen – onderdeel uitmakend van het besluit

Het raadsbesluit met als onderwerp: Eerste wijziging Legesverordening 2014.
Achterliggende stukken – relevante aanvullende of historische informatie

n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Velsen
De secretaris,

De burgemeester,

D. Emmer

F.M. Weerwind
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