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ONDERWERP
Vaststellen van de Legesverordening 2014, versie 2, en de daarbijbehorende tarieventabel.
AANLEIDING EN DOELSTELLING
In de wijziging van de Paspoortwet wordt de geldigheidsduur van de reisdocumenten en de
Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder verlengd tot 10 jaar. Ook is
daarin een nieuwe grondslag voor de legesheffing opgenomen; dit is niet langer de Gemeentewet
maar de Paspoortwet. Hierdoor wijzigen zowel de formulering van het belastbaar feit als ook de
belastingplicht. Ook gaan er nieuwe maximumtarieven gelden.
PROBLEEMSTELLING
In de wijziging van de Paspoortwet (Kamerstukken 30440 (R1990)) wordt de geldigheidsduur van
de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar en ouder
verlengd tot 10 jaar. Ook is daarin de nieuwe grondslag voor de legesheffing opgenomen; die is
niet langer artikel 229, eerste lid, aanhef en onder b, Gemeentewet, maar artikel 7 in samenhang
met artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet.
In verband met de wijziging van de Paspoortwet gaan ook nieuwe maximumtarieven gelden, die
zijn aangekondigd in de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 10 januari 2014 aan de
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en zijn gepubliceerd op de website van het
Agentschap BPR van BZK.
Er staat in artikel VIII van het wetsvoorstel tot wijziging van de Paspoortwet weliswaar
overgangsrecht dat inhoudt dat legesverordeningen worden geacht te zijn gebaseerd op (het
gewijzigde) artikel 7 van de Paspoortwet, maar het is de vraag of dat voldoende is. Hof Den Haag
06-11-2013, 12-00734, ECLI:NL:GHDHA:2013:4127 (leges identiteitskaart) heeft beslist dat de
wetgever dit niet in overgangsrecht kan bepalen, maar dat de gemeente(raad) zelf de grondslag
moet wijzigen.
Bovendien wijzigen de maximumtarieven. Het gemeentelijk kostendeel wordt verhoogd met ca.
€ 0,30 en voor de identiteitskaart zelfs verlaagd, maar het rijkskostendeel in de leges voor
reisdocumenten en de identiteitskaart voor 18 jaar en ouder stijgt fors.
Als de gemeente dus niet tijdig de tarieven aanpast, kan het zijn dat er voor de identiteitskaart
voor jonger dan 18 jaar te hoge leges in de verordening staan en dat voor reisdocumenten en
identiteitskaart voor ouder dan 18 jaar er minder over blijft voor de gemeente zelf, omdat de
gemeente wel het hogere rijkskostendeel moet afdragen.
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OPLOSSINGSRICHTINGEN
De legesverordening moet worden gewijzigd:
-

omdat
omdat
omdat
omdat

er een andere wettelijke grondslag voor de leges geldt;
de formulering van het belastbaar feit wijzigt;
de formulering van de belastingplicht wijzigt;
nieuwe maximumtarieven gelden.

In genoemde brief deelt de minister mee dat de wijzigingen 9 maart 2014 in werking treden.
Officiële bekendmaking in het Staatsblad moet nog plaatsvinden. De gewijzigde rijksregelgeving
treedt dus in werking binnen drie maanden na de officiële bekendmaking van de inwerkingtreding
ervan in het Staatsblad.
Op grond van de overdracht van bevoegdheden in artikel 12 van de legesverordening is het college
(en niet de raad) bevoegd voor de wijziging van hoofdstuk 2 (reisdocumenten) van de
tarieventabel, maar niet voor de wijziging van de artikelen 2 en 3 in de verordening over
belastbaar feit en belastingplicht. Bij de Legesverordening 2014 is deze overdracht van
bevoegdheden geregeld. Dit betekent dat beide bestuursorganen de wijziging van de
legesverordening moeten vaststellen, elk voor zover hun bevoegdheden reiken.
Uw raad is bevoegd om te besluiten op de gewijzigde grondslag, formulering belastbaar feit en
formulering van de belastingplicht zoals opgenomen in de conceptverordening (bijgaand).
COMMUNICATIE
Na vaststelling van de verordening dient publicatie en ter inzage legging conform de Gemeentewet
te geschieden. De datum van inwerkingtreding van voornoemde besluiten is gesteld op 9 maart
2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals
deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband
met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440
(R1990), nr. A) in werking treden.
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EVALUATIE
ADVIES RAADSCOMMISSIE

VOORSTEL COLLEGE
Instemmen met de legesverordening 2014, versie 2.
Bijbehorend ontwerpraadsbesluit bieden wij u hierbij ter vaststelling aan.
Burgemeester en wethouders van Weert,
de secretaris,
de burgemeester,

M.H.F. Knaapen

A.A.M.M. Heijmans
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RAADSBESLUIT
De raad van de gemeente Weert,
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 4 februari 2014;

besluit:
Instemmen met de legesverordening 2014, versie 2.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van 12 februari 2014.
De griffier,

De voorzitter,

M.H.R.M. Wolfs-Corten

A.A.M.M. Heijmans

