
 

 

*2014001890* 

 
Zaaknummer: 2014/1709 
Referentie:      2014/1890 

Raadsvergadering d.d. 18 februari 2014   agendapunt  11      
  
Aan:  
 
De Gemeenteraad 
 
Vries, 21 januari 2014 
 
Portefeuillehouder:   dhr. H. de Graaf 
Behandelend ambtenaar: mevr. P.G. Dik-Roetert 
Doorkiesnummer:   0592 - 266 705 
E-mail adres:                p.g.dik@tynaarlo.nl 
Bijlagen:     
-   Raadsbesluit 1e wijziging van de legesverordening 2014 (bijgevoegd) 
-   Legesverordening 2014 met bijbehorende tarieventabel (ter inzage) 
 
Onderwerp 
1e Wijziging legesverordening 2014  
 
Gevraagd besluit 
De 1e  wijziging van de Legesverordening 2014 vaststellen 
 
Wat willen wij hiermee bereiken? 
Als de gemeente niet tijdig de tarieven aanpast, staan er voor de identiteitskaart voor jonger dan 18 jaar te hoge 
leges in de verordening en voor reisdocumenten en identiteitskaart voor ouder dan 18 jaar blijft er minder over 
voor de gemeente zelf, omdat de gemeente wel het hogere rijkskostendeel moet afdragen. 
  
In de wijziging van de Paspoortwet wordt de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse 
identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd tot 10 jaar. Voor hen gelden hogere 
maximumtarieven. De verhoging zit in het rijkskostendeel. 
  
Ook wijzigt de grondslag voor de legesheffing voor reisdocumenten en identiteitskaart. 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. Daar staat dat de gemeente rechten kan heffen voor het verrichten van handelingen ten behoeve 
van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument. 
  
Verder kunnen gemeenten geen zogenaamde vermissingleges meer heffen als de aanvrager het eerdere 
(oude) verstrekte document niet kan overleggen. 
 
Waarom komen we nu met dit voorstel? 
De Minister van BZK heeft aangekondigd dat de wijzigingen van de Paspoortwet en het Besluit paspoortgelden 
op 9 maart 2014 in werking treden. Op aanraden van de VNG moet de gemeente de legesverordening hierop 
aanpassen. 
 
Wat ging er aan vooraf 
Op 26 november 2013 heeft de gemeenteraad de verordening op de heffing en de invordering van leges 2014 
vastgesteld. Bij de voorbereiding van de verordening waren de nieuwe tarieven reisdocumenten 2014 nog niet 
vastgesteld door het Rijk. Nu deze zijn vastgesteld en ook omdat de grondslag op basis waarvan leges geheven 
worden is veranderd, is deze wijziging noodzakelijk. 
  
De nieuwe leden 4 en 5 van artikel 7 van de gewijzigde Paspoortwet bepalen dat de rechten worden 
aangemerkt als gemeentelijk belastingen. De geldigheidsduur van het nationaal paspoort, zakenpaspoort, 
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faciliteitenpaspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van achttien jaar en ouder wordt verlegd 
van vijf tot tien jaar. Voor personen tot achttien jaar blijft de geldigheid van deze documenten gehandhaafd op 
(maximaal) vijf jaar. 
 
Hoe informeren we de inwoners? 
Zodra de wijziging is vastgesteld wordt deze op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Aanvragers van een nieuw 
document worden nu al persoonlijk geïnformeerd. 
 
Wanneer gaan we het uitvoeren? 
De ingangsdatum van de verordening is 9 maart 2014. 
 
Hoe zijn de financiën opgebouwd?  
Er zijn geen financiële gevolgen mee gemoeid 
 
 
Burgemeester en wethouders van Tynaarlo, 
 
 
P. Adema, burgemeester 

 
 

mr. J.P.J. van Muijen, secretaris 
 
 

                           
  
   
 
 
 
 


