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G e m e e n t e 
Hellendoorn 

Nota 
Voor burgemeester en wethouders Datum vergadering: ļ "J MÅAI1Ĩ 201Ŝ 
Nummer: 15INT00848 Nota openbaar: Ja 

Onderwerp: Eerste wijziging van de Legesverordening 2015 

Advies: 
1. Het college stelt de eerste wijziging van de Legesverordening 201 5 vast, waarin wordt 

geregeld dat: 
» het tarief voor een nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en zakenpaspoort: 

- voor aanvragers van 18 jaar en ouder wordt verhoogd naar C 67 ,10 ; 
- voor aanvragers jonger dan 18 jaar wordt verhoogd naar C 51 ,20 ; 

» het tarief voor een reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen wordt verhoogd 
naar C 51 ,20 ; 

» het tarief voor een Nederlandse identiteitskaart: 
- voor aanvragers van 18 jaar en ouder wordt verhoogd naar C 53 ,05 ; 
- voor aanvragers jonger dan 18 jaar wordt verhoogd naar C 28 ,45 ; 

« het tarief voor een spoedtoeslag reisdocument wordt verhoogd naar C 47 ,30 ; 
» het tarief voor een reguliere aanvraag rijbewijs wordt verhoogd naar C 38 ,80 ; 
» het tarief in verband met vermissing van een rijbewijs wordt verhoogd naar C 19,40. 

2. Omdat deze wijzigingen het gevolg zijn van gewijzigde rijksregelgeving, is het college 
bevoegd deze wijziging vast te stellen. De gemeenteraad heeft dat zo bepaald in de 
Legesverordening. 

3. Bijgaand collegebesluit wordt als ingekomen stuk ter kennisname voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de informatieverplichting van 
artikel 10 van de Legesverordening 2 0 1 5 . 

Besluit B en W: 

Korte samenvatting: 
Als gevolg van gewijzigde rijksregelgeving moeten enkele tarieven van de Legesverordening 2015 
verhoogd worden. Het gaat om de leges voor paspoorten, Nederlandse identiteitskaarten en 
rijbewijzen. Gelet op de bevoegdheid die de gemeenteraad in artikel 10 van de Legesverordening 
aan het college heeft gegeven en de aard van de wijziging, is het aan het college om deze 
wijziging vast te stellen. 

Aanleiding: 
De aanleiding voor de eerste wijziging van de Legesverordening 2015 is: 
1. de bekendmaking van de nieuwe maximumtarieven voor de reisdocumenten per 1 januari 

2015 door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (Staatsblad nr. 535 
van 11 december 2015) ; 

2. de bekendmaking van het nieuwe rijbewijstarief per 1 januari 2015 door de Minister van 
Infrastructuur en Milieu (Staatcourant nr. 3 5 2 8 5 van 8 december 2014) . 

Relevante eerdere besluiten: 
Vaststell ing Legesverordening 2015 door de gemeenteraad op 2 december 2014 , 
nr 14INT03973, gepubliceerd in het Gemeenteblad nr. 77128 van 18 december 2014 . 
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Doelstelling: 
De doelstelling is tweeledig: 
1. een Legesverordening met een juiste en actuele juridische grondslag; 
2. het voorkomen van een financieel nadeel. De door het Rijk vastgestelde nieuwe 

maximumtarieven betreffen een inflatiecorrectie op de oude maximumtarieven. 

Oplossing: 
Tarieven reisdocumenten 2015 
!n het Staatsblad van 11 december 2014 zijn de nieuwe maximumtarieven bekend gemaakt die 
gemeenten per 1 januari 2015 voor reisdocumenten in rekening mogen brengen. Het betreft een 
aanpassing vanwege de inflatie. 
Vanaf 1 januari 2015 zijn de maximumtarieven voor alle reisdocumenten licht gestegen en 
bedragen als volgt voor een: 

» nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort en zakenpaspoort: 
voor aanvragers van 18 jaar en ouder C 67,11 (was C 66,96) ; 

- voor aanvragers jonger dan 18 jaar E 51,20 (was C 51,05) ; 
» reisdocument voor vluchtelingen en vreemdelingen C 51 ,20 (was C 51,05); 
» Nederlandse identiteitskaart: 

- voor aanvragers van 18 jaar en ouder C 53,07 (was C 52.95) ; 
- voor aanvragers jonger dan 18 jaar C 28 ,48 (was C 28.36) ; 

® spoedtoeslag C 47,31 (was C 47,05) . 
In de Legesverordening worden de nieuwe maximumtarieven afgerond op vijf eurocent naar 
beneden. 

Rijbewijstarieven 2015 
De Minister van Infrastructuur en Milieu heeft besloten dat gemeenten de kosten van rijbewijzen 
per 2015 iets mogen verhogen. Dit betreft een inflatiecorrectie. Het maximumtarief voor 
rijbewijzen is nu gesteld op C 38 ,83 . Daarvoor bedroeg het maximumtarief C 38 ,48 . 
In de Legesverordening wordt het nieuwe maximumtarieí afgerond op vijf eurocent naar beneden. 
Aangezien de vermissingsleges 50 procent bedragen van het maximumtarief, moet ook dat 
bedrag worden aangepast. Het voorgestelde nieuwe bedrag is C 19,40. 

Voorstel 
Voorgesteld wordt om de nieuwe maximumtarieven (afgerond op vijf cent naar beneden) op te 
nemen in de tarieventabel van de Legesverordening 2015 . Tot op heden staan daar namelijk de 
maximumtarieven van 2014 nog in. Door langdurige ziekte op de afdeling en hoge werkdruk was 
er geen mogelijkheid om e.e.a. op een eerder tijdstip te realiseren. 

College bevoegd om wijzigingen vast te stellen 
Gelet op de bevoegdheid die de gemeenteraad in artikel 10 van de Legesverordening aan het 
college heeft gegeven en de aard van de wijziging, is het aan het college om deze wijziging vast 
te stellen. 
Artikel 10, met als titel "Overdracht van bevoegdheden" luidt als volgt: 
"Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het wijzigen van deze verordening 
in de loop van het kalenderjaar, indien de wijzigingen: 
a. van zuiver redactionele aard zijn; 
b. een tariefsverlaging betreffen; 
c. een gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in de loop van dat kalenderjaar 

in werking treedt; 
met dien verstande dat het college van burgemeester en wethouders de gemeenteraad zo snel 
mogelijk achteraf informeert over de toegepaste bevoegdheid." 
In dit geval is sub c van toepassing. 

Effecten: 
Gelijk aan de doelstelling. 
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Planning: 
Zo spoedig mogelijk. Na vaststelling van het besluit en publicatie in het Gemeenteblad treedt de 
wijziging in werking. 

Financiële consequenties: 
Indien de betreffende artikelen in de Legesverordening niet worden aangepast, lijdt de gemeente 
een financieel nadeel. 

Personele consequenties: 
Niet van toepassing. 

Juridische consequenties: 
Niet van toepassing. 

Informatisering I Automatisering: 
Niet van toepassing. 

Burger- en overheidsparticipatie: 
Niet van toepassing. 

Communicatie: 
Bijgaand collegebesluit wordt als ingekomen stuk ter kennisname voorgelegd aan de 
gemeenteraad. Op deze wijze wordt tegemoet gekomen aan de informatieverplichting van 
artikel 10 van de Legesverordening 2015 . 
De gebruikelijke publicatie van het besluit in het Gemeenteblad. 

Overige consequenties: 
Niet van toepassing. 


