Gemeente

Hellendoorn

Besluit

Nijverdal,
11 december 2012

Nr.
12INT01932

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Hellendoorn;
gelet op artikel 2 2 9 , eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en artikel 1 0,
aanhef en onderdeel c, van de Legesverordening 2 0 1 3 ;
besluit

vast te stellen de:

eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2 0 1 3 , vastgesteld
door de raad op 8 november 2 0 1 2 onder nummer 1 2 I N T 0 1 6 5 2 .

Artikel I

Reisdocumenten

Artikel 1.2.1, 1.2.2 en 1.2.3 van de tarieventabel worden gewijzigd en luiden nu als volgt:
1.2.1

Het tarief bedraagt voor van het in behandeling nemen van een
aanvraag:

1.2.1.1

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument voor
vluchtelingen of een reisdocument voor vreemdelingen

C 50,35

tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal
bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in artikel
1.2.1.1 (zakenpaspoort)

C 50,35

1.2.1.2

1.2.1.3

tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon
die op grond van de W e t betreffende de positie van Molukkers als
Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort)
C 50,35

1.2.2

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve
van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart als bedoeld in
artikel 2 , tweede lid, van de Paspoortwet:

1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van
veertien jaar nog niet heeft bereikt

C 31,85

1.2.2.2

in andere gevallen dan bedoeld in onderdeel 1.2.2.1

C 41,90

1.2.3

De tarieven genoemd in artikel 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.3 alsmede in
artikel 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag
van

C 46,60

III III urn in urn mi

(code voor postverwerking)

= 2 =

Artikel II Rijbewijs
Artikel 1.3.1 en 1.3.2 van de tarieventabel worden gewijzigd en luiden nu als volgt:
1.3.1

1.3.2

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag
tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs
Indien de Rijksoverheid gedurende het belastingjaar een lager
maximutarief vaststelt, dan bedraagt het tarief het door de
Rijksoverheid vastgestelde maximumtarief, afgerond op vijf eurocent
naar beneden.
Het tarief als genoemd in artikel 1.3.1 wordt bij een spoedlevering
vermeerderd met een bedrag van

6

45,20

6

34,10

Artikel II Inwerkingtreding
Deze verordening treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking,
doch niet eerder dan 1 januari 2 0 1 3 .

Artikel III Citeertitel
Dit besluit wordt aangehaald als: eerste wijziging Legesverordening 2 0 1 3 .
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