
gemeente 

Den Helder 
Raadsbesluit 

Raadsvergadering d.d. : 28 januari 2013 

Besluit nummer : RB12.0234 

Onderwerp : Wijziging Legesverordening 2013 

De raad van de gemeente Den Helder; 

gelezen het raadsvoorstel nummer RVO12.0330 van het college van burgemeester en wethouders van 
Den Helder van 18 december 2012; 

kennis genomen hebbende van de voorbereidende commissievergadering Bestuur en Middelen op 
21 januari 2013; 

besluit: 

De verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en Invordering van leges 2013 
vast te stellen: 

Artikel I 

Titel 1, Hoofdstuk 2 van de Tarieventabel van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2013 zoals 
deze bij Raadsbesluit van 7 november 2012 is vastgesteld, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 

Hoofdstuk 2 
Reisdocumenten 
2.1 Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een 

aanvraag: 
2.1.1 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een reisdocument 

voor vluchtelingen, vreemdelingen en een faciliteiten paspoort 
2.1.2 tot het verstrekken van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden 

bevattende dan een nationaal paspoort bedoeld onder 2.1.1 (zakenpaspoort) 
2.1.3 tot het verstrekken van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op 

grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt 
behandeld (faciliteiten pas poort) 

2.1.4. tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) 
2.1.5. tot het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart voor jeugdigen 

tot en met 13 jaar 
2.2.1 De tarieven als genoemd in de onderdelen 2.1.1, 2.1.2 en 2.1.3, 

worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van 
2.2.2 Indien aan de aanvrager reeds eerder een reisdocument werd verstrekt, 

welk document bij de aanvraag van een nieuw reisdocument niet compleet kan worden 
overgelegd, worden de leges vermeld bij de onderdelen 2.1.1 tot en met 2.1.5 verhoogd 
met 
tenzij de identiteit van de aanvrager aan de hand van een geldig legitimatiebewijs kan 
worden vastgesteld. 
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Artikel 2 

Titel 1, Hoofdstuk 3 van de Tarieventabel van de verordening op de heffing en invordering van leges zoals deze 
bij Raadsbesluit van 7 november 2012 is vastgesteld, wordt gewijzigd en komt te luiden als volgt: 

Hoofdstuk 3 
Rijbewijzen en bromfiets rij bewijzen / certificaten 
3.1. Het tarief bedraagt ter zake van het in behandeling nemen van een aanvraag 

tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs of bromfietscertificaat € 43,80 
3.2. Indien aan de aanvrager reeds eerder een rijbewijs werd verstrekt, welk document 

bij de aanvraag van een nieuw rijbewijs niet compleet kan worden overgelegd, 
worden de leges vermeld bij onderdeel 3.1 verhoogd met € 20,— 
tenzij de identiteit van de aanvrager aan de hand van een geldig legitimatiebewijs 
kan worden vastgesteld. 

3.3. Het tarief als genoemd in onderdeel 3.1 en 3.2 wordt bij spoedlevering vermeerderd met € 34,10 

Artikel 3 

Deze verordening treedt in werking met ingang van de achtste dag na die van de bekendmaking. 

Artikel 4 

Deze verordening kan worden aangehaald als de verordening tot eerste wijziging van de 
Verordening op de heffing en Invordering van leges 2013. 

Aldus besloten in de raadsvergadering 
van 28 januari 2013. 

griffier 
mr. drs. r Huisman 

r 
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