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Gevraagd besluit:
De verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2017 vast te stellen.
Publiekssamenvatting
In november 2016 is de Legesverordening 2017 door de gemeenteraad vastgesteld. Na deze vaststelling heeft
het Rijk de nieuwe maximum tarieven voor een aantal producten zoals reisdocumenten, rijbewijzen en
verklaringen omtrent het gedrag voor het jaar 2017 vastgesteld. Deze nieuwe tarieven dienen in de
gemeentelijke legesverordening en daarbij behorende tarieventabel te worden opgenomen en door de
gemeenteraad opnieuw te worden vastgesteld. Daarnaast heeft er een correctie en aanvulling in de verordening
plaats gevonden ten behoeve van aanvragen, wijzigingen, intrekken en weigeren bestemmingsplannen.
Inleiding
De nieuwe maximum tarieven voor een aantal producten van het Rijk worden jaarlijks in november en
december door het Rijk vastgesteld. Voor 2013 konden gemeenten de prijs hiervan zelf vaststellen en werd
alleen de verplicht af te dragen rijks component door het Rijk vastgesteld. Gevolg hiervan was dat er grote
prijsverschillen tussen gemeenten ontstonden, waardoor besloten is ter voorkoming van grote tariefdifferentiatie
tussen gemeenten onderling, voor deze producten een maximumtarief in te voeren.
Deze nieuwe tarieven dienen in de gemeentelijke legesverordening te worden opgenomen omdat anders
formeel de rechtsgrond voor het heffen hiervan ontbreekt.
Beoogd maatschappelijk resultaat
Niet onderzocht.
Kader
Hoofdstuk XV van de Gemeentewet, de artikelen 216 tot en met 257, waarin is geregeld dat de raad de
bevoegdheid heeft om gemeentelijke belastingen te heffen, de raad verantwoordelijk is voor het bepalen van de
tarieven, belastingplicht, maatstaven, kwijtscheldingsbeleid, enz.;
Artikel 7 Paspoortwet;
Besluit paspoortgelden;
Regeling vergoeding verklaring omtrent gedrag;
De gemeentelijke begroting 2017.
Argumenten
Het rechtmatig en kostendekkend opleggen van gemeentelijke heffingen.
Maatschappelijke aspecten
Draagvlak
Is niet onderzocht door de gemeente omdat het om regelingen gaan die van boven door het Rijk worden
vastgesteld.
Het voorstel leent zich niet voor het houden van een referendum omdat het vaststellen van
belastingverordeningen en tarieven op grond van artikel 2 onder f van de Referendumverordening zijn
uitgesloten voor het houden van een referendum.
Duurzaamheid
Het voorstel heeft geen gevolgen in verband met duurzaamheid.
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Financiële consequenties
Nihil. Omdat de gemeentelijke component iets omhoog gaat zal er bij realisatie van de verwachte aantallen een
lichte meeropbrengst worden gegenereerd voor deze producten
Rijbewijzen
Voor de rijbewijzen verandert er niets in 2017. De maximumtarieven voor 2017 zijn vastgesteld maar gelijk
gebleven aan die in 2016.
Reisdocumenten
Artikel 6 Besluit paspoortgelden tarieven per document (personen jonger dan 18, geldigheid 5 jaar)

Nationaal paspoort, zakenpaspoort
en faciliteitenpaspoort
Nederlandse identiteitskaart
Spoedtoeslag

Rijk

Gemeente

Tarief 2017*
Totaalprijs

Tarief 2016

€ 21,31
€ 5,33
€ 47,55

€ 30,14
€ 23,27
€ 0,00

€ 51,45
€ 28,60
€ 47,55

€ 51,20
€ 28,45
€ 47,30

Artikel 6 Besluit paspoortgelden tarieven per document (personen ouder dan 18, geldigheid 10 jaar)

Nationaal paspoort, faciliteitenpaspoort,
Zakenpaspoort
Nederlandse identiteitskaart
Spoedtoeslag

Rijk

Gemeente

Tarief 2017*
Totaalprijs

Tarief 2016

€ 34,60
€ 27,36
€ 47,55

€ 30,15
€ 23,29
€ 0,00

€ 64,75
€ 50,65
€ 47,55

€ 64,44
€ 50,40
€ 47,30

Artikel 6 Besluit paspoortgelden tarieven per document (vreemdelingen en vluchtelingen)

Reisdocument voor vreemdelingen en
Vluchtelingen

Rijk

Gemeente

Tarief 2017*
Totaalprijs

Tarief 2016

€ 21,31

€ 30,14

€ 51,45

€ 51,20

* In verband met de contant betalingen in de geldautomaat van de afdeling Dienstverlening vindt geen contante
betaling aan de loketten meer plaats. Omdat de automaat niet met centen werkt, zijn de totaalprijzen op hele
bedragen (naar beneden) afgerond.
Verklaring omtrent gedrag (VOG)
Het Rijk (Minister van Justitie en Veiligheid) stelt de maximumprijs van een VOG vast. Voor 2017 is dit
€ 41,35 (was € 30,90). Gemeenten moeten per aanvraag € 33,85 aan het Rijk afdragen. Het restant € 7,50 is
gemeenteleges en is een vergoeding voor de administratieve werkzaamheden die de gemeente voor het
behandelen van de aanvraag moet uitvoeren.
Correctie en aanvulling paragraaf 6.1 Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke
leefomgeving/omgevingsvergunning.
Aan artikel 6.1 (Titel 2 Dienstverlening vallend onder fysieke leefomgeving/omgevingsvergunning, Hoofdstuk 6
Bestemmingswijzigingen zonder activiteiten) heeft een toevoeging aan de bestaande tekst plaats gevonden.
Daarnaast zijn er twee aanvullende artikelen (6.2 en 6.3) toegevoegd.
Communicatie
De verordening wordt na vaststelling gepubliceerd in de openbare kennisgevingen en de centrale regeling op
www.overheid.nl en is opgenomen in het losbladige register van verordeningen.
Realisatie
In overleg met de GR Cocensus, afdelingen Concernstaf en VVH.
De wijziging van de verordening treedt in werking op de eerste dag na die van publicatie op www.overheid.nl.
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Den Helder, 7 februari 2017.
Burgemeester en Wethouders van Den Helder,

burgemeester
Koen Schuiling

secretaris
Robert Reus
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