
 

 
 
Agendapunt                                  : 11. 
Voorstelnummer : 03-020 
Raadsvergadering : 6 maart 2014 
Naam opsteller : Dimitri Druiven 
Informatie op te vragen bij : Dimitri Druiven / tst. 269 
Portefeuillehouders : Cees Roem 
Registratienummer                       : RAAD140006 
Zaaknummer                                : 14z0000438 
 
Onderwerp: Vaststelling "Eerste wijziging Legesverordening 2014 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  - De raad besluit de “Eerste wijziging Legesverordening 2014” vast te stellen voor 

zover het zijn bevoegdheid betreft. 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 
Als gevolg van de aangekondigde wijziging van de Paspoortwet per 9 maart 2014 dient een 
wijziging van de Legesverordening 2014 te worden vastgesteld.  
 
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 bevoegdheid tot wijziging van genoemde punten is verdeeld tussen ons college en uw raad. 
Om er voor te zorgen dat er geen twee aparte wijzigingsverordeningen naast elkaar bestaan wordt 
voorgesteld de wijzigingen in één document samen te vatten en deze zowel door uw raad als ons 
college te laten ondertekenen.  
 
Juridisch kader: 
Door 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. 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 
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voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en zijn gepubliceerd op de website van het 
Agentschap BPR van BZK.  
 
In genoemde brief deelt de minister 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.  
 
Verdeelde bevoegdheid: 
Op grond van de overdracht van bevoegdheden in artikel 9 van de Legesverordening 2014 is ons 
college (en niet de raad) 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.  
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 
In navolging op vaststelling door ons college stelt uw raad de “Eerste wijziging Legesverordening 
2014” vast voor zover het diens bevoegdheid betreft. 
 
Voor de voorgestelde tarieven is, net als bij de huidige tarieven, aansluiting gezocht bij de nieuwe 
maximumtarieven waarbij naar beneden is afgerond op 5 eurocenten. De tarieven zijn opgebouwd 
uit rijksleges en gemeentelijke leges. De wijzigingen in tarieven zijn hoofdzakelijk het gevolg van 
wijzigingen in de rijksleges. Om deze reden vindt er nagenoeg geen wijziging plaats in de 
gemeentelijke leges. Hierdoor is het effect vanuit het oogpunt van kostendekkendheid nihil. 
 
De wijzigingen hebben tot gevolg dat het aantal tarieven toeneemt. Een direct vergelijk tussen 
tarieven valt hierdoor niet te maken. Om deze reden is als bijlage een weergave van de nu 
geldende en de voorgestelde tarieventabel bij dit voorstel gevoegd 
 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid: 
 raadsbevoegdheid: 
 kaderstellend: 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 
Om de gewijzigde tarieven voor de leges te kunnen heffen vanaf 9 maart 2014 moeten ons college 
en uw raad de “Eerste wijziging Legesverordening 2014” tijdig vaststellen.  
 
Regionale samenwerking 
In onderling overleg tussen de BUCH gemeenten is afgesproken dat dezelfde tarieven worden 
voorgesteld. 
 
Burgerparticipatie: n.v.t. 
 
Externe communicatie : ja 
In de gemeentekrant wordt bekend gemaakt dat de wijzigingsverordening is vastgesteld. Tevens 
wordt dit verwerkt op de gemeentelijke website en op overheid.nl. 
 
Extern overleg gevoerd met : GR Cocensus, R. Wiegeraad 
 
5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? n.v.t. 
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6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 

de raad daarover gerapporteerd? 
Na vaststelling van dit besluit en bekendmaking door publicatie in de gemeentekrant, de 
gemeentepagina en overheid.nl treedt deze in werking op 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum 
waarop de betreffende artikelen in de Paspoortwet worden gewijzigd. 
 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 
De voorgestelde wijzigingen zijn hoofdzakelijk het gevolg van gewijzigde rijksleges welke direct 
worden afgedragen aan het Rijk. Voor de meerjarenbegroting 2014-2018 heeft dit voorstel dan ook 
geen gevolgen. 
 
Vanwege het verlengen van de geldigheidstermijn van 5 naar 10 jaar zijn er vanaf 2019 gevolgen 
te verwachten in het aantal aanvragen. Deze gevolgen zullen in 2018 worden opgenomen in de 
perspectiefnota 2019. 
 
Zijn er externe subsidiebronnen en welke zijn dit? n.v.t. 
 
Risico’s 

 overige risico’s: bij het niet vaststellen van de wijzigingsverordening kunnen er geen 
rechtmatige leges geheven worden voor reisdocumenten omdat de grondslag hiervoor niet 
overeenkomt met de wettelijke bepalingen. 
 
8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Om rechtmatig leges te heffen dient de wijzigingsverordening door ons college en uw raad te 
worden vastgesteld. 
 
Bijlagen:  
1) College- en raadsbesluit “Eerste wijziging Legesverordening 2014” 
2) Overzicht tariefswijzigingen 
 
 
Bergen, 4 februari 2014 

 
College van Bergen 
 
 
 
 
drs. W.J.M. Bierman,   drs. H. Hafkamp,  
secretaris      burgemeester 
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