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Samenvatting
De Eerste Kamer heeft 17 december 2013 ingestemd met de wijziging van de Paspoortwet,
waardoor vanaf 9 maart ook de duur van en de maximale tarieven voor de reisdocumenten
veranderen. De wijziging van de Paspoortwet vergt eveneens een aanpassing van de
legesverordening zelf.
Dit is de aanleiding om u een voorstel te doen de Legesverordening 2014 per 9 maart 2014
te wijzigen.
Beslispunten
De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordeningen 2014 vaststellen conform het
bijgevoegde raadsbesluit.
Inleiding
De Eerste Kamer heeft 17 december 2013 ingestemd met de wijziging van de Paspoortwet.
Hiermee wordt onder meer de invoering van de tienjarige geldigheidsduur voor het paspoort
en de Nederlandse identiteitskaart geregeld.
Met de uitgave van de nieuwe paspoorten en identiteitskaarten vanaf 9 maart veranderen
ook de maximale tarieven voor de reisdocumenten.
De wijziging van de Paspoortwet vergt eveneens een aanpassing van de legesverordening zelf.
Dit is de aanleiding om u een voorstel te doen de Legesverordening 2014 per 9 maart 2014
te wijzigen.
Op grond van de overdracht van bevoegdheden in artikel 10 van de Legesverordening 2014
is het college (en niet de gemeenteraad) bevoegd voor de wijziging van hoofdstuk 2 (reisdocumenten) van de tarieventabel, maar niet voor de wijziging van de artikelen 2 en 3 van
de legesverordening over belastbaar feit en belastingplicht. Dit betekent dat beide
bestuursorganen de wijziging van de legesverordening moeten vaststellen, elk voor zover
hun bevoegdheden reiken.

Wat willen we bereiken
Zondag 9 maart 2014 worden de paspoorten en identiteitskaarten met een geldigheidsduur
van tien jaar voor volwassenen ingevoerd. Op dit moment is een paspoort 5 jaar geldig. Met
de uitgave van de nieuwe paspoorten en identiteitskaarten veranderen ook de (maximale)
tarieven voor de reisdocumenten.
De doelstelling is een actuele legesverordening met een kostendekkende opbrengst.
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Wat gaan we daarvoor doen
Het voornemen is om op 9 maart 2014 de wijzigingen in de Paspoortwet en paspoortuitvoeringsregelingen die zien op de geldigheidsduur van de documenten in werking te laten
treden. Daarmee wordt de geldigheidsduur van het nationale paspoort, zakenpaspoort,
faciliteitenpaspoort en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van achttien jaar en
ouder verlengd van vijf tot tien jaar. Voor personen tot achttien jaar blijft de geldigheid van
deze documenten gehandhaafd op (maximaal) vijf jaar. Dit geldt ook voor het reisdocument
voor vluchtelingen en het reisdocument voor vreemdelingen.
Met de wijziging van de Paspoortwet verandert ook de grondslag op basis waarvan leges
geheven worden voor de aanvraag van een reisdocument. Om de kostendekkendheid van de
in dit kader noodzakelijke werkzaamheden zoveel mogelijk te waarborgen, zijn de leges die
hiervoor verschuldigd zijn aangepast aan de maximale tarieven in het Besluit paspoortgelden.
Tevens is gekeken naar zeer geringe afrondingen van de bedragen op hele vijf eurocenten
voor rijbewijzen. Bedragen zoals opgenomen in de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 gaven – voor zover deze niet op hele vijf eurocenten uitkomen –
problemen bij de praktische uitvoering, in het bijzonder bij contante betalingen aan de balie.
De afronding naar beneden van de leges voor rijbewijzen betreft 3 eurocent.
Het college is bevoegd de wijzigingen in de tarieventabel als hier bedoeld voor het hoofdstuk
reisdocumenten van de tarieventabel vast te stellen.
Aangezien er als gevolg van de wijziging in de Paspoortwet tevens een wijziging van de
Legesverordening 2014 noodzakelijk is, dient ook de gemeenteraad het besluit te nemen de
Legesverordening 2014 te wijzigen.
De nieuwe tarieven worden toegepast bij de diverse aanslagen. Om de verordening
rechtsgrond te verschaffen, wordt na de vaststelling van deze verordening een publicatie in
het Peelbelang opgenomen dat het college en de raad deze verordening heeft vastgesteld.
Mogelijke Alternatieven
n.v.t.
Risico’s
n.v.t.
Wat mag het kosten
n.v.t.
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