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2 wijziging legesverordening 2014

Schiermonnikoog, 20 februari 2014

Aan de Gemeenteraad
Per 1 oktober 2001 gelden maximumtarieven voor de leges van reisdocumenten. Deze gelden voor
nationale paspoorten en daarvan afgeleide reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaarten. De
gemeente Schiermonnikoog verhoogt jaarlijks de leges tot het toegestane maximum, die de gemeente
van de aanvrager mag heffen.
Op 17 december 2013 heeft de Eerste Kamer ingestemd met een wijziging van de Paspoortwet. Naar
verwachting treedt de wijziging van de Paspoortwet op 9 maart 2014 in werking. Eén van de
wijzigingen betreft de aanpassing van de geldigheidsduur van de reisdocumenten. De geldigheidsduur
van het nationaal paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort en de Nederlandse identiteitskaart
voor personen van achttien jaar en ouder wordt 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. De nieuwe
geldigheidsduur heeft ook gevolgen voor de maximumtarieven die de gemeenten op grond van het
Besluit paspoortgelden met ingang van 9 maart 2014 mogen heffen. Met ingang van 9 maart 2014
mogen door de gemeenten geen gemeentelijke leges meer in rekening worden gebracht voor het
opmaken van een verklaring van vermissing van een reisdocument.
Tarieven.
In onderstaande tabel staan de leges van de door de gemeenten aan het Rijk af te dragen kosten en
de maximumtarieven die de gemeenten van de aanvrager op grond van het Besluit paspoortgelden
met ingang van 9 maart 2014 mogen heffen. Overigens hebben wij voor de hanteerbaarheid van de
tarieven het totaalbedrag aan leges op € 0,05 en € 0,10 naar beneden afgerond. Voor de
overzichtelijkheid zijn tevens de huidige tarieven in de tabel opgenomen.
Tarieven per document (maximale geldigheidsduur 5 jaar)
nationaal paspoort
reisdocument voor vluchtelingen
reisdocument voor vreemdelingen
faciliteitenpaspoort
(max.) gemeentelijk deel leges

rijkskosten

totaal leges

huidig

- 29,55

- 20,80

- 50,35

nieuw

- 29,85

-21,20

- 51,05

zakenpaspoort
(max.) gemeentelijk deel leges

rijkskosten

totaal leges

huidig

- 29,55

- 20,80

- 50,35

nieuw

- 29,85

-21,20

- 51,05

Nederlandse Identiteitskaart tot 14 jaar
huidig

- 26,55

- 15,35
rijkskorting

- 10,05

- 31,85

- 5,30

- 28,35

rijkskosten

totaal leges (maximaal)

Nederlandse Identiteitskaart tot 18 jaar
nieuw

- 23,05

Toeslag spoedaanvragen

(max.) gemeentelijk deel leges
huidig

- 46,60

- 46,60 (per
reisdocument)

nieuw

- 47,07

- 47,05 (per
reisdocument)

Opmaken verklaring van vermissing
huidig

18,80

nieuw

vervallen

Tarieven per document (geldigheidsduur 10 jaar)
nationaal paspoort
faciliteitenpaspoort

nieuw

(max.) gemeentelijk deel leges

rijkskosten

totaal leges

- 29,84

-37,11

- 66,95

(max.) gemeentelijk deel leges

rijkskosten

totaal leges

- 29,84

-37,11

- 66,95

(max.) gemeentelijk deel leges

rijkskosten

totaal leges

- 23,06

- 29,89

- 52,95

zakenpaspoort

nieuw

Nederlandse Identiteitskaart vanaf 18 jaar

nieuw

Toeslag spoedaanvragen

(max.) gemeentelijk deel leges
nieuw

rijkskosten
- 47,07

totaal leges (maximaal)
- 47,05 (per
reisdocument)

Opmaken verklaring van vermissing
huidig

18,80

nieuw

vervallen

De maximumtarieven van de gemeentelijke leges per soort reisdocument zijn gebaseerd op de door
de gemeente te maken kosten.
Gewijzigde grondslag legesheffing.
Met de wijziging van de Paspoortwet verandert ook de grondslag op basis waarvan leges geheven
worden voor de aanvraag van een reisdocument en een Nederlandse 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. Daar staat dat de gemeente rechten kan heffen voor het
verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of
een reisdocument.
(Overdracht) bevoegdheden.
In artikel 10 van de legesverordening 2014 is onder andere bepaald dat het college bevoegd is tot het
wijzigen van de legesverordening, indien de wijziging een gevolg is van nieuwe of gewijzigde
rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de
inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het hoofdstuk 2, “Reisdocumenten”
van titel 1 van de tarieventabel betreft.
Op grond van deze overdracht van bevoegdheden is het college formeel bevoegd de bepalingen
genoemd in hoofdstuk 2, Reisdocumenten van titel 1 van de tarieventabel te wijzigen en niet de raad.
Als gevolg echter van de gewijzigde grondslag van de legesheffing dienen de artikelen 2 “Belastbaar
feit” en 3 “Belastingplicht” te worden gewijzigd, hetgeen een bevoegdheid van de gemeenteraad is.
Dit betekent dat beide bestuursorganen de wijziging van de legesverordening moeten vaststellen, elk
voor zover hun bevoegdheden reiken.
Wijzigingsverordening en besluit.
e

Wij stellen u voor met ons bijgevoegde 2 wijziging van de legesverordening 2014 vast te stellen,
waarin de maximum toegestane legestarieven zijn opgenomen.
.
Burgemeester en wethouders van de gemeente Schiermonnikoog,
de secretaris,
de burgemeester,
B. Boelens

J. Stellinga

