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Onderwerp: vaststellen van de verordening tot wijziging van de legesverordening 2012 

Gevraagd besluit: 

De verordening tot wijziging van de Legesverordening 2012 vast te stellen. 

Publiekssamenvatting 
De tarieven van de reisdocumenten in de Legesverordening dienen te worden gewijzigd aan de hand van de 
door het Rijk vastgestelde maximum tarieven. 
Inleiding 
De maximale tarieven van de reisdocumenten voor het jaar 2012 zijn eerst op 1 november 2011 door de 
rijksoverheid bekend gemaakt. Door deze late vaststelling en bekendmaking van deze tarieven konden wij de 
tariefsaanpassingen van de reisdocumenten niet opnemen in de op 7 november 2011 door de Raad 
vastgestelde Legesverordening 2012. 
Teneinde deze tarieven te kunnen toepassen vanaf 1 januari 2012 dient de Raad het bijgevoegde concept
besluit tot wijziging van de verordening vast te stellen. 

Beoogd maatschappelijk resultaat 
Door aan te sluiten bij de door het Rijk vastgestelde tarieven voor reisdocumenten handhaven wij de praktijk om 
onze tarieven hierop aan te passen. 

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

De gemeentelijke begroting 2012 en Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten. 

Argumenten 
De door het Rijk voor 2012 vastgestelde tarieven van de reisdocumenten zijn in het algemeen iets lager 
vastgesteld dan voor 2011. In 2011 bedroeg het maximale tarief voor het aanvragen van een paspoort € 52,12 
en dit is nu door het Rijk vastgesteld op € 48,73. In verband met de hanteerbaarheid van deze tarieven stellen 
wij u voor dit tarief voor 2012 vastte stellen op €48,70. 
Ook het tarief voor het aanvragen van een Identiteitskaart is verlaagd van € 43,89 naar € 40,05. 
Daarentegen is het jeugdtarief voor Identiteitskaarten verhoogd van € 9,20 naar€ 30 , - . Dit tarief is van 
toepassing indien de aanvrager jonger is dan 13 jaar en zes maanden. 

Met betrekking tot rijbewijzen heeft de Rijksoverheid bekend gemaakt dat vanaf 1 juli 2012 een 
stanbdaardaanvraag van een rijbewijs niet meer mag kosten dan € 37,05. Hiertoe is in Titel 1, Hoofdstuk 3, 
artikel 3.1 in deze zin gewijzigd. 

Financiële consequenties 
Deze tarieven zijn opgebouwd uit een rijkscomponent en een gemeentelijke component. 
Deze nieuwe tarieven hebben geen invloed op de gemeentelijke begroting omdat de verlaging van de tarieven 
ten laste komt van het rijksdeel van de kosten. 

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 tarieven van deze verordening wordt toegepast vanaf 2012. 
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