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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college heeft de eerste wijziging vastgesteld op 7 december 2021 middels gebruikmaking van 
zijn bevoegdheid ex artikel 9, onder b van de Legesverordening 2022. In dit artikel is vastgelegd 
dat het college bevoegd is tot het wijzigen van de verordening indien de wijziging een gevolg is van 
nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving die in werking treedt binnen drie maanden na de officiële 
bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad of de Staatscourant en het 
hoofdstuk 2 en 3 van titel 1 betreffen. Een en ander echter voor zover met deze wijzigingen niet 
reeds bij het vaststellen of latere wijzigingen van deze verordening bij raadsbesluit rekening is 
gehouden. 

Wat is de aanleiding om deze informatie kenbaar te maken?
Op 9 november 2021 heeft u de Legesverordening 2022 vastgesteld. Voor zover als mogelijk zijn 
de door het Rijk vastgestelde tarieven meegenomen in die actualisatie van de verordening. De 
tarieven, die nadien bekend zijn geworden, hebben inmiddels geleid tot een eerste wijziging van de 
tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2022. Wij hebben deze eerste wijziging van de 
Legesverordening 2022 inmiddels vastgesteld op 7 december 2021, gebruikmakend van de 
bevoegdheid ex artikel 9, onder b van de Legesverordening 2022.

Wat is de te delen informatie?
De bedragen in de Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2022 worden als volgt 
gewijzigd:

A. Titel 1, Hoofdstuk 2 komt te luiden:

1.2. Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten 
behoeve van een aanvraag:  

1.2.1 van een nationaal paspoort:  
1.2.1.1
 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag 
18 jaar of ouder is € 75,82
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1.2.1.2
 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de 
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 57,34

1.2.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal bladzijden 
bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 
onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):

 

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 
18 jaar of ouder is € 75,82

1.2.2.2
 

voor een persoon die op het moment van de aanvraag de 
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 57,34

1.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op 
grond van de Wet betreffende de positie van Molukkers als 
Nederlander wordt behandeld (faciliteitenpaspoort):  

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 
18 jaar of ouder is € 75,82

1.2.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de 
leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 57,34

1.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een 
reisdocument voor vreemdelingen € 57,34

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart:  
1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 

18 jaar of ouder is € 68,53
1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de 

leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt € 36,98
1.2.6 van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een 

persoon met een uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de 
betrokken persoon € 33,38

1.2.7 voor de versnelde uitreiking van een in de onderdelen 1.2.1 
tot en met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op 
de in die onderdelen genoemde bedragen: € 51,62

1.2.8 voor het bezorgen van een in de onderdelen 1.2.1 tot en 
met 1.2.5 genoemd document, zijnde een toeslag op de in 
de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 genoemde bedragen: € 4,95

 B. In Titel 1, Hoofdstuk 3 komt onderdeel 1.3.1 te luiden:

1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 
aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van 
een rijbewijs € 41,60

Waarschijnlijk nogmaals verhoging rijbewijs in 2022
Zowel in de raadsinformatiebrief inzake de tweede als de vierde wijziging van de Legesverordening 
2021 is aangekondigd dat het tarief van het rijbewijs nog eens extra zou worden verhoogd. Dit 
heeft in 2021 niet plaatsgevonden in verband met uitstel door het Rijk van invoering van de 
relevante onderdelen van de wet Digitale Overheid (wDO) en staat thans voor 2022 op de 
planning. Zodra dit aan de orde is, verneemt u dit uiteraard zo spoedig als mogelijk.

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Na vaststelling van de eerste wijziging van de Legesverordening 2022 door het college, heeft 
bekendmaking plaatsgevonden op de bij de gemeente gebruikelijke wijze in het elektronisch 
gemeenteblad. 

Welke kosten zijn verbonden aan het proces?
In de ramingen van de inkomstenbudgetten Begroting 2022 is rekening gehouden met de beperkte 
aanpassingen van de legestarieven. 
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Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
 Vaststelling gewijzigde Financiële Verordening (negende wijziging) op 12 oktober 2021 in 

verband met opstellen Nota Lokale heffingen 2021.
 Vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van leges 2022 op 9 

november 2021.

Het college van Burgemeester en Wethouders

secretaris burgemeester
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Bijlagen
1. Wijzigingsbesluit Legesverordening 2022 eerste wijziging


