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Aan de raad, 

1. Inleiding 
In verband met de wijzigingen in de Paspoortwet en het Besluit paspoortgelden dient de 
Legesverordening 2014 met de bijbehorende tarieventabel te worden geactualiseerd. Verder dient de 
Legesverordening 2014 te worden aangepast vanwege, in tegenstelling tot voorgaande jaren, op een 
latere tijdstip bekendmaking van de maximumtarieven van reisdocumenten, namelijk 13 januari 2014. 

Hieronder treft u het voorstel met betrekking tot de Eerste wijziging Legesverordening 2014 

2. Achtergrond 
Op 10 januari 2014 heeft Minister van BZK aangekondigd dat de wijzigingen van de Paspoortwet en het 
Besluit paspoortgelden op 9 maart 2014 in werking treden. Voornaamste wijziging is gelegen in de 
geldigheidsduur van reisdocumenten. Voor personen van 18 jaar en ouder wordt de geldigheidsduur 
verlengd tot 10 jaar. Deze wijzigingen hebben tot gevolg dat er voor de leges van reisdocumenten een 
andere wettelijke grondslag gaat gelden (de Paspoortwet i.p.v. de Gemeentewet) en dat de formulering 
van het belastbaar feit en de belastingplicht moeten worden gewijzigd. Daarnaast worden de afdrachten 
aan rijksleges verhoogd. Om deze afdrachten te bekostigen wordt voorgesteld om de tarieven te laten 
stijgen in lijn met de verhoging van de rijksleges. Verder kunnen gemeenten geen zogenaamde 
vermissingsleges meer heffen als de aanvrager het eerdere (oude) verstrekte document niet kan 
overleggen. 

Zowel de gemeenteraad als het college moeten de wijzigingen vaststellen. 
Op grond van de overdracht van bevoegdheden in artikel 10 van de Legesverordening 2014 is het 
college (en niet de raad) bevoegd voor de wijziging van hoofdstuk 2 (Reisdocumenten) van de 
tarieventabel. In artikel 10 (Overdracht van bevoegdheden) draagt de raad de bevoegdheid tot het 
vaststellen van de tarieven voor reisdocumenten en identiteitskaarten over aan het college als er tussen 
de officiële bekendmaking van de wettelijke maximumtarieven in het Staatsblad en de inwerkingtreding 
ervan minder dan drie maanden liggen. Dat is nu aan de orde. 

Door de wijzing van de Paspoortwet verandert echter ook de wettelijke grondslag voor de legesheffing. 
Hiervoor is het noodzakelijk ook de artikelen 2 en 3 over belastbaar feit en belastingplicht te wijzigen. 
Daarvoor heeft de raad echter zijn bevoegdheden niet overgedragen aan het college. Dit betekent dat 
beide bestuursorganen de wijziging van de Legesverordening 2014 moeten vaststellen, elk voor zover 
hun bevoegdheden reiken. 

Ter inzage ligt: Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014 



Aanpassing Hoofdstuk 2 (Reisdocumenten) van de tarieventabel vanwege de wetswijziging Paspoortwet 
en Besluit paspoortgelden. 
De verlening van de geldigheidsduur van reisdocumenten voor personen boven de 18 jaar leidt tot de 
introductie van gedifferentieerde tarieven voor een nationaal paspoort, een zakenpaspoort, een 
faciliteitenpaspoort en de Nederlandse Identiteitskaart. Echter de afdracht van de rijksleges wordt wel 
verhoogd. Dit betekent dat de gemeente meer moet afdragen aan het rijk en de gemeentelijke inkomsten 
dalen. De tarieven zullen worden verhoogd met het bedrag van deze extra afdracht. 

Aanpassing Hoofdstuk 2 (Reisdocumenten) van de tarieventabel vanwege officieus bekendmaken 
maximumtarieven reisdocumenten op 14 januari 2014 
Ten tijde van het vaststellen van de Legesverordening 2014, op 13 december 2013, waren de landelijke 
tarieven voor de reisdocumenten door het ministerie van Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties voor 
het jaar 2014 nog niet bekendgemaakt. In het kader van de tariefsaanpassing van de reisdocumenten 
zijn de tarieven in de tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014 verhoogd met 2,5Vo. Dit met 
de intentie om de tarieven van de reisdocumenten, na bekendmaking van de maximumtarieven, te 
verlagen. Echter doordat de bekendmaking van de tarieven achterwege bleef zijn de tarieven, zoals 
opgenomen in de huidige tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2014, hoger vastgesteld dan 
door het Ministerie bepaalde oude maximum tarieven^ tarieven 2013). Volledigheidshalve wordt 
opgemerkt dat er bij aanvragen van reisdocumenten, tot op heden, in tegenstelling tot in de 
Legesverordening 2014 opgenomen tarieven, legesbedragen zijn geheven op basis van de oude tarieven 
reisdocumenten (tarieven Legesverordening 2013). 

Terugwerkende kracht aan de Legesverordening 2014 vanwege inwerkingtreding Paspoortwet op 9 maart 
2014 ( publicatie in Staatsblad op 6 maart 2014) 
Op grond van de aanwijzing 174 van de Aanwijzingen voor de regelgeving die voor het Rijk geldt, moet 
aan gemeenten drie maanden de tijd worden gegund om hun regelgeving aan te passen, tenzij bijzondere 
omstandigheden zich daartegen verzetten. In dit geval wordt deze termijn met voeten getreden, ondanks 
de ambtelijke toezegging van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dat 
gemeenten voldoende tijd zou worden gegund voor de aanpassing van de regelgeving. Terugwerkende 
kracht aan de Legesverordening 2014 is derhalve, mede gelet op de bekendmakingen, te rechtvaardigen. 

3. Overwegingen 
Door de wijziging van de Paspoortwet en het Besluit paspoortgelden moet de Legesverordening 2014 
worden gewijzigd; 
- omdat er een andere wettelijke grondslag voor de leges geldt; 
- omdat de formulering van het belastbaar feit wijzigt; 
- omdat de formulering van de belastingplicht wijzigt; 
- omdat nieuwe maximumtarieven gelden. 

Indien de Legesverordening 2014 niet wordt aangepast betekent dit dat de gemeente geen leges kan 
heffen voor aanvragen van reisdocumenten. 

4. Middelen 
Niet van toepassing. 

5. Risico's 
Bij het opstellen van de verordeningen wordt gebruik gemaakt van de Modelverordeningen, die door de 
VNG zijn samengesteld. Hiermee wordt het risico dat een verordening door de rechter geheel/gedeeltelijk 
onverbindend wordt verklaart grotendeels uitgesloten. 

Tegen het vaststellen van verordeningen staan geen rechtsmiddelen, zoals bezwaar en beroep, open. 
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6. Communicatie/Aanpak 
Bekendmaking van deze verordening zal conform de huidige wetgeving worden gepubliceerd in het 
elektronisch gemeenteblad. 

7. Voorstel 
Wij stellen u voor om de Eerste wijziging Legesverordening 2014 vast te stellen. 

Hoogachtend, 
Burgemeester en wethouders van Steenbergen, 

IS 
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