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Onderwerp:  vaststelling wijziging Legesverordening 2013 

 

Gevraagd besluit: 

 

De verordening tot wijziging van de Verordening op de heffing en invordering van leges 2013 vast te stellen. 

 

 

Publiekssamenvatting 

 

Na het vaststellen van de Legesverordening 2013 door de raad op 7 november 2012 zijn de nieuwe tarieven 

2013 voor de reisdocumenten en rijbewijzen die het Rijk jaarlijks vast stelt door de Ministeries van Binnenlandse 

Zaken en Infrastructuur en Milieu vastgesteld en bekend gemaakt. 

Om deze nieuwe tarieven in 2013 te mogen heffen dienen deze in de gemeentelijke Legesverordening en in de 

tarieventabel behorende bij de Legesverordening opgenomen te worden en door de raad vastgesteld te worden. 

De hoofdstukken 2 Reisdocumenten en 3 Rijbewijzen in de Tarieventabel worden dan ook aangepast. 

  

 

Inleiding 

 

De maximale tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen worden jaarlijks door het Rijk vastgesteld aan het 

einde van het jaar. Het Rijk heeft enige jaren geleden besloten om maximale tarieven in te stellen voor deze 

producten omdat er veel differentiatie was tussen gemeenten bij het hanteren van de tarieven. Omdat in een 

groot aantal gemeenten het tarief ver boven de werkelijke kostprijs van het product lag moesten die inwoners 

onevenredig veel geld  betalen voor dezelfde producten dan inwoners in een buurgemeente. Om uniformiteit in 

de tarieven te krijgen stelt het Rijk daarom jaarlijks de maximale tarieven vast. De tarieven zijn opgebouwd uit 

een rijks component en een gemeentelijke component. De rijks component wordt door de gemeente geïnd en 

maandelijks afgedragen aan het Rijk. Omdat de Legesverordening 2013 al op 7 november 2012 door Uw raad 

is vastgesteld dient de wijziging met de nieuwe tarieven opgenomen te worden om de nieuwe bedragen 

rechtmatig te mogen heffen. 

Eveneens was wijziging noodzakelijk omdat er vier artikelen (2.1.4., 2.1.5, 2.2.2 en 2.2.3) in hoofdstuk 2 nog ten 

onrechte waren opgenomen. Deze artikelen hadden te maken met heffingen van leges voor 

kinderbijschrijvingen in reisdocumenten. Als gevolg van een wijziging in een Europese Richtlijn is dit vanaf  

26 juni 2012 niet meer van toepassing. Kinderen moeten vanaf deze datum over een eigen paspoort of 

identiteitskaart beschikken om naar het buitenland te reizen en kunnen niet meer bijgeschreven worden in het 

reisdocument van hun ouders. Bij de vaststelling van de Legesverordening 2013 is verzuimd deze wijziging mee 

te nemen. In de wijzigingsverordening wordt deze correctie meegenomen. 

  

Beoogd maatschappelijk resultaat 

 

Het rechtmatig en kostendekkend opleggen van gemeentelijke heffingen. 

 

Kader 

 

Europese verordening 444/2009; 

Hoofdstuk XV van de Gemeentewet, de artikelen 216 tot en met 257; 

Artikel 6 Besluit Paspoortgelden 

Reglement rijbewijzen. 

De gemeentelijke begroting 2013. 
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Argumenten 

 

De door het Rijk vastgestelde tarieven van de reisdocumenten zijn voor 2013 iets hoger vastgesteld dan voor 

2012. In 2012 bedroeg het maximale tarief voor het aanvragen van een paspoort € 48,70 bestaande uit € 19,60 
rijksleges en € 29,10 gemeenteleges. Voor het paspoort is het maximumtarief nu door het Rijk vastgesteld op  

€ 50,35 bestaande uit € 20,80 rijksleges en € 29,55 gemeenteleges. 

Ook het maximumtarief voor het aanvragen van een Identiteitskaart is verhoogd van in 2012 € 40,05 bestaande 

uit 13,90 rijksleges en € 26,15 gemeenteleges naar € 41,90 in 2013 bestaande uit € 15,35 rijksleges en € 26,55 
gemeenteleges.  

Het jeugdtarief voor Identiteitskaarten is verhoogd van  € 30,-- in 2012 bestaande uit € 13,90 rijksleges en  
€ 16,10 gemeenteleges naar € 31,85 in 2013 bestaande uit € 15,35 rijksleges en € 16,50 gemeenteleges.  

Het jeugdtarief is van toepassing indien de aanvrager jonger is dan 13 jaar en zes maanden. 

Het maximale tarief voor het rijbewijs is eveneens iets verhoogd van € 42,50 in 2012 (rijksleges € 9,50 en 
gemeenteleges € 33,--) naar € 43,80 in 2013 (rijksleges € 9,70 en gemeenteleges € 34,10. 

 

Maatschappelijk draagvlak 

 

Met de voorgestelde tarieven blijven wij in de pas lopen met de tarieven van andere gemeenten van onze 

omvang nu het merendeel van de tariefsverhogingen beperkt blijft tot een compensatie van de loon- en 

prijsstijgingen. 

Omdat het om een aanpassing van de Legesverordening gaat is het onderwerp niet referendabel. 

 

Financiële consequenties 

 

Deze tarieven zijn opgebouwd uit een rijks component en een gemeentelijke component. 

Voor wat betreft de gemeentelijke component zal er een lichte meeropbrengst aan gemeenteleges worden 

gegenereerd op deze producten. 

Dit zullen wij meenemen bij de tussenrapportage in 2013.  

 

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 

 

De verordening treedt in werking op de achtste dag na die van de bekendmaking. 

De nieuwe tarieven zullen worden toegepast met ingang van 1 februari 2013 vanwege kas technische  

redenen.  

 

 

Den Helder, 18 december 2012. 

 

Burgemeester en Wethouders van Den Helder, 

 

 

burgemeester 

Koen Schuiling  
  

 

secretaris 

J.E. Diepeveen  
  

 


