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Emmeloord, 21 januari 2014.
Onderwerp
Vaststelling “Eerste wijziging Legesverordening 2014”.
Advies raadscommissie
Hamerstuk
Aan de raad.
Status: ter besluitvorming
Voorgesteld besluit
De Eerste wijziging van de Legesverordening 2014 vaststellen.
Doelstelling
De Legesverordening 2014 aanpassen, zodat de verordening weer aansluit op de meest
recente wetswijziging ten aanzien van het verstrekken van reisdocumenten.
Inleiding
Op 9 maart 2014 treedt de wijziging van de Paspoortwet in werking. In de wijziging van
de Paspoortwet wordt de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse
identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd van 5 jaar tot 10 jaar.
Hierdoor gaan er nieuwe maximum tarieven gelden. Ook wijzigt de grondslag voor de
legesheffing voor reisdocumenten en de 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. De Legesverordening dient door deze wetswijziging door
uw raad te worden aangepast en wel vóór 9 maart 2014.
Argumenten
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelaties heeft in de brief van 10 januari
2014 aangekondigd dat de wijziging van de Paspoortwet op 9 maart 2014 in werking
treedt. De officiële bekendmaking in het Staatsblad moest op dat moment nog
plaatsvinden. De gewijzigde rijksregelgeving treedt dus in werking binnen drie maanden
na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding in het Staatsblad. Op grond van de
overdracht van bevoegdheden in artikel 10 van de Legesverordening 2014, is in deze
situatie ons college bevoegd tot wijziging van de diverse tarieven voor de
reisdocumenten en de identiteitskaart (hoofdstuk 2 reisdocumenten van de
tarieventabel). De overdracht van bevoegdheden geldt echter niet voor de wijziging van
de artikelen 2 en 3 over belastbaar feit en belastingplicht. De bevoegdheid tot
wijzigingen hiervoor is uitsluitend voorbehouden aan uw raad. Nu voor beide zaken
aanpassingen worden doorgevoerd, moeten zowel uw raad als ons college de wijziging
van de Legesverordening vaststellen, elk voor zover de bevoegdheden reiken.
De punten waarop uw raad wijzigingen dient vast te stellen zijn:
- gewijzigde wettelijke grondslag voor de leges;
- de formulering van het belastbaar feit;
- de formulering van de belastingplicht.
Kanttekeningen
Geen
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Planning/uitvoering
Na de vaststelling van de wijzigingsverordening wordt deze bekendgemaakt
overeenkomstig artikel 139 Gemeentewet. Dat betekent sinds 1 januari 2014 dat het
besluit geplaatst moet worden in het digitale gemeenteblad van gemeente
Noordoostpolder te vinden op www.zoek.officielebekendmaking.nl. Daarnaast zal ook een
mededeling worden geplaatst in De Noordoostpolder.
Bijlagen
1. De nota aan het college van burgemeester en wethouders;
2. Bekendmaking van de wijzigingsverordening.
Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,

Portefeuillehouder : dhr. P.M.S. Vermeulen
Steller
: mevrouw P. Zuidema; 34 07; p.zuidema@noordoostpolder.nl

No. 219918-3

Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente
Noordoostpolder, elk voor zover hun bevoegdheden reiken;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 21 januari 2014,
no. 219918-1 ;
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);
B E S L U I T:
vast te stellen de
VERORDENING tot eerste wijziging van de 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 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:

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart
1.2.

Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten
behoeve van een aanvraag:

1.2.1.

van een nationaal paspoort:

1.2.1.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is

€

66,95

1.2.1.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€

51,05

1.2.2

van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in onderdeel
1.2.1 (zakenpaspoort):
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1.2.2.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is

€

66,95

1.2.2.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€

51,05

1.2.3

van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond
van de Wet betreffende positie van Molukkers als Nederlander
wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):

1.2.3.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is

€

66,95

1.2.3.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€

51,05

1.2.4

van een reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument
voor vreemdelingen

€

51,05

1.2.5

van een Nederlandse identiteitskaart:

1.2.5.1

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of
ouder is

€

52,95

1.2.5.2

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd
van 18 jaar nog niet heeft bereikt

€

28,35

1.2.6

voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met
1.2.5 genoemde documenten, worden de in die onderdelen
genoemde leges vermeerderd met een bedrag van

€

47,05

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
Aldus vastgesteld in der vergadering van het college van burgemeester en wethouders
van 28 januari 2014 en in de openbare raadsvergadering van 17 februari 2014.

De voorzitter (burgemeester),

De secretaris,

De griffier,

