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Z-13-17227 Ondersteuning Paul Schaddé van Dooren Raadsvoorstel  

Nr.     3. Bestuur\4604  

B&W-besluit   28-01-2014 

Uitwisseling    

Raad    27-02-2014 

Agendanummer   10d 

 

Onderwerp:  

1e Wijziging legesverordening 2014 

 

 

Wij stellen voor:  

- de eerste wijziging van de legesverordening 2014 vast te stellen. 

 

 

Bestaand kader:  

De raad besluit tot het invoeren, wijzigen of afschaffen van een gemeentelijke 

belasting (art. 216 Gemeentewet). Aanpassingen in een verordeningen (tarieven en 

redactionele aanpassingen als gevolg van wetswijzigingen) zijn wijzigingen in de zin 

van de wet en dienen door de raad te worden vastgesteld. 

 

Doelstelling:  

Grondslag vaststellen van de legesverordeningen 2014 

 

 

Inleiding: 

De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel voor de wijziging van de paspoortwet van 

minister R.H.A. Plasterk, op 17 december jl. aanvaard.  

De wijziging van de paspoortwet houdt in dat met ingang van zondag 9 maart 2014 

de paspoorten en identiteitskaarten met een geldigheidsduur van 10 jaar voor 

volwassenen wordt ingevoerd, op dit moment is een paspoort 5 jaar geldig. 

 

Met de uitgave van de nieuwe paspoorten en identiteitskaarten vanaf 9 maart 2014 

veranderen ook de (maximale) tarieven voor de reisdocumenten. De bijdrage van de 

gemeente aan de verstrekker (het Rijk) van de reisdocumenten wordt ook hoger. Niet 

aanpassen geeft een tekort op de gemeentebegroting. De wijziging betekent voor de 

gemeente Hillegom dat wij onze legestarieven en verordening voor reisdocumenten 

met ingang van 9 maart 2014 moeten wijzigen.  

 

Argumenten: 

1.1 het wijzigen van de tarieven binnen 3 maanden is een bevoegdheid van b&w 

In de legesverordening is opgenomen dat wanneer de tarieven wijzigen binnen 3 

maanden na officiële bekendmaking van de inwerkingtreding het college bevoegd 
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is tot het wijzigen van de tarieven. Het college heeft in haar vergadering van 28 

januari 2014 besloten tot het wijzigen van de tarieven zoals opgenomen in dit 

voorstel. 

1.2 de wijziging van de tekst in de legesverordening is een bevoegdheid van de raad 

Artikel 2 en 3 van de legesverordening 2014 moet worden gewijzigd omdat: 

* er een andere wettelijke grondslag voor de leges geldt; 

* de formulering van het belastbaar feit wijzigt (van 5 naar 10 jaar); 

* de formulering van de belastingplicht wijzigt (wijziging duur en leeftijdsgrens); 

* nieuwe maximumtarieven gelden. 

1.3 het tarief van het rijbewijs geeft onduidelijkheid bij afrekenen 

In de legesverordening 2014 is het maximumtarief opgenomen voor in 

behandeling nemen van een aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen 

van een rijbewijs. Het tarief is vastgesteld op € 38,48. Bij het contant afrekenen is 

er onduidelijkheid met het afronden, strikt gezien wordt € 38,48 afgerond naar 

€ 38,50 en dan is dat meer dan het maximale tarief van € 38,48. Wij stellen voor 

het tarief vast te stellen op € 38,45 

1.4 met dit voorstel voldoen wij aan artikel 216 van de Gemeentewet. 

 

Financiële dekking: 

De maximum tarieven worden gehanteerd, in het verleden zijn de vastgestelde 

tarieven verlaagd om te voldoen aan de maximum tarieven. Daarnaast worden er door 

de verstrekker (het Rijk) van de reisdocumenten hogere bedragen in rekening 

gebracht voor de levering van de reisdocumenten. Het niet gebruiken van de 

maximum tarieven zou tot gevolg hebben dat de gemeente Hillegom te weinig baten 

ontvangt. De wijziging van de bedragen zijn budgettair neutraal, de kosten en de 

baten stijgen. 

 

Tarieventabel 

 Oude tarieven Maximum 

tarieven 

Voorgestelde 

tarieven  

Nationale paspoort 18+ € 50,35 € 66,96 (18+) 

€ 51,05 (18-) 

€ 66,95 (18+) 

€ 51,05 (18-) 

Nederlandse 

identiteitskaart 

€ 41,90 (14+) 

€ 31,85 (14-)  

€ 52,95 (18+) 

€ 28,36 (18-) 

€ 52,95 (18+) 

€ 28,35 (18-) 

Spoedtoeslag  € 46,60 € 47,07 € 47,05 

Rijbewijs € 38,48 € 38,48 € 38,45 

 (- is jonger dan en + is ouder dan). Bij jonger dan 18 jaar zijn de reisdocumenten 

5 jaar geldig. 

 

Participatie: 

n.v.t. 
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Urgentie: 

Besluitvorming voor 9 maart 2014 is noodzakelijk om de gewijzigde documenten te 

kunnen verstrekken.  
 

Kanttekeningen: 

n.v.t. 
 

namens het college van burgemeester en wethouders, 
 

ing. G.P. van Lierop J. Broekhuis 

secretaris burgemeester 

 

 

 

Ter inzage gelegd: 

- Eerste wijziging Legesverordening 2014  

- Wijziging modelverordening leges (reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart van de VNG 

- Verordening op de heffing en invordering van leges 2014 dd 14-11-2013 

Informatie bij: dhr. P. Schaddé van Dooren, p.schadde@hillegom.nl, tel.nr. (0252) 537 372 

mailto:s.dekruijf@hillegom.nl
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Nr.     3. Bestuur\4604 

B&W-besluit   28-01-2014 

Uitwisseling    

Raad    27-02-2014 

Agendanummer   10d 

 

 

Onderwerp: 

1e Wijziging legesverordening 2014 

 

 

De raad van de gemeente Hillegom, 

gelezen het besluit van college van burgemeester en wethouders, elk voor zover hun 

bevoegdheden reiken, 

gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden 

gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband 

met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart  

(Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A); 

 

besluit: 

-  de eerste wijziging van de legesverordening 2014 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in de vergadering van 27 februari 2014. 

 

 

 

 

drs. P.M. Hulspas-Jordaan J. Broekhuis 

griffier voorzitter 
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