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Denekamp, 21 januari 2014

Voorstel
De bijgevoegde Eerste wijziging Legesverordening 2014 vaststellen
Overwegingen
Op 17 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Paspoortwet. Een
van de wijzigingen betreft de aanpassing van de geldigheidsduur van de reisdocumenten. Dit betekent
dat het paspoort en de identiteitskaart voor personen die 18 jaar en ouder zijn, een geldigheidsduur
krijgen van 10 jaar. De voorziene invoeringsdatum van de tienjarige geldigheidsduur is zondag
9 maart 2014. Op die dag wordt dan ook een nieuw model van de reisdocumenten ingevoerd.
Ook is daarin de nieuwe grondslag voor de legesheffing opgenomen. De Nederlandse identiteitskaart
is geen reisdocument meer (hoewel daarmee wel als document voor grensoverschrijding binnen de
Europese Unie en een aantal andere landen kan worden gereisd).
In verband met de wijziging van de Paspoortwet gaan ook nieuwe maximumtarieven gelden.
De legesverordening moet 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.
De minister deelt mee dat de wijzigingen 9 maart 2014 in werking treden. Officiële bekendmaking in
het Staatsblad moet nog plaatsvinden. De gewijzigde rijksregelgeving treedt dus in werking binnen
drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad.
Als gevolg van deze wijzigingen worden ook de maximumtarieven voor de diverse documenten
verhoogd. De tariefopbouw van de reisdocumenten bestaat uit twee componenten; een rijksdeel en
een gemeentedeel. Het rijksdeel wordt met ingang van 9 maart a.s. met ca. € 15,-- per document
verhoogd. Het gemeentedeel blijft onveranderd. In het kader van de kostendekkendheid van de
tarieven moet deze verhoging worden doorberekend aan de burger.
Op grond van de overdracht van bevoegdheden in artikel 10 van de verordening leges is het college
(en niet de raad) dan bevoegd voor de wijziging van hoofdstuk 2 (reisdocumenten) van de
tarieventabel, maar niet voor de wijziging van de artikelen 2 en 3 over belastbaar feit en
belastingplicht.
Dit betekent dat beide bestuursorganen de wijziging van de legesverordening moeten vaststellen, elk
voor zover hun bevoegdheden reiken.
Tevens worden er vanaf 9 maart 2014 geen vermissingsleges in rekening gebracht bij vermissing van
het oude document.
Voorstel
-

vaststelling tarieven van de reisdocumenten:
nationaal paspoort 18 jaar of ouder
nationaal paspoort jonger dan 18 jaar
zakenpaspoort 18 jaar of ouder

€ 65,00
€ 50,00
€ 65,00

-

zakenpaspoort jonger dan 18 jaar
reisdocument voor vluchtelingen of vreemdelingen
Nederlandse identiteitskaart 18 jaar of ouder
Nederlandse identiteitskaart jonger dan 18 jaar
Spoedlevering(Toeslag)

€
€
€
€
€

50,00
50,00
52,50
28,00
47,00

Financiën
Voor de meerjarenbegroting heeft dit zeker financiële consequenties. Over 5 jaar zal de afgifte van
het aantal reisdocumenten met 2/3 dalen.

Burgemeester en Wethouders van Dinkelland,
De secretaris,
De burgemeester,

Drs. A.B.A.M. Damer

Mr. R.S. Cazemier

besluit
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Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Dinkelland, 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);
besluiten vast te stellen de volgende verordening:
Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014
(Eerste wijziging Legesverordening 2014)
Artikel I
A. Artikel 2 wordt vervangen door:
Artikel 2 Belastbaar feit
Onder de naam ‘leges’ worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
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
B. Artikel 3 wordt vervangen door:
Artikel 3 Belastingplicht
Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument,
dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht.
C. Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel wordt
vervangen door:

1.2.
1.2.1
1.2.1.1
1.2.1.2
1.2.2
1.2.2.1
1.2.2.2
1.2.3

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse
identiteitskaart
Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten
behoeve van een aanvraag:
van een nationaal paspoort:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt
van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel
1.2.1 (zakenpaspoort):
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond
van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander
wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

€

65,00;

€

50,00;

€

65,00;

€

50,00;

1.2.3.1
1.2.3.2
1.2.4
1.2.5
1.2.5.1
1.2.5.2
1.2.6

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt
van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor
vreemdelingen
van een Nederlandse identiteitskaart:
voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is
voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt
voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met
1.2.5 genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde
leges vermeerderd met een bedrag van

€

65,00;

€

50,00;

€

50,00;

€

52,50;

€

28,00;

€

47,00.

Artikel II
De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op de
belastbare feiten die zich voor de in artikel III, tweede lid, genoemde datum van ingang van de
heffing hebben voorgedaan.
Artikel III
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van
ingang van de heffing.
2. De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop 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) in werking
treden.
Artikel IV
Deze verordening wordt aangehaald als: Eerste wijziging Legesverordening 2014.
Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van
21 januari 2014
en in de openbare raadsvergadering van 18 februari 2014.
De voorzitter,

Mr. R.S. Cazemier

De secretaris,

Drs. A.B.A.M. Damer

De griffier,

Mr. O.J.R.J. Huitema

