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Raadsinformatiebrief

Hoe zijn de bevoegdheden rond dit onderwerp verdeeld?
Het college heeft de vierde wijziging vastgesteld op 24 augustus 2021 middels gebruikmaking van 
zijn bevoegdheid ex artikel 9, onder b van de Legesverordening 2021. 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 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 10 november 2020 heeft u de Legesverordening 2021 vastgesteld. Op 12 januari heeft het 
college, middels het vaststellen van de tweede wijziging van de Legesverordening 2021, de 
tarieven voor reisdocumenten en het rijbewijs vastgesteld op het maximum niveau zoals bepaald 
door het Rijk. Dit conform onze bestendige gedragslijn om mee te gaan met de maximaal te heffen 
leges zoals vastgesteld door het Rijk. U bent hierover ingelicht via een raadsinformatiebrief (zie 
raadsvergadering van 26 januari 2021).

Door het Rijk is onlangs het Besluit paspoortgelden en het Paspoortbesluit gewijzigd in verband 
met de uitvoering van de Europese Verordening betreffende de versterking van de beveiliging van 
identiteitskaarten van burgers van de Unie en van verblijfsdocumenten afgegeven aan burgers van 
de Unie en hun familieleden die hun recht van vrij verkeer uitoefenen. Deze aanpassing heeft 
inmiddels geleid tot de vierde wijziging van de Legesverordening 2021, waarbij het maximum tarief 
voor een Nederlandse identiteitskaart is verhoogd met € 3,55 omdat het opnemen van 
vingerafdrukken verplicht is geworden. Uitgezonderd van verhoging is het tarief van de 
vervangende Nederlandse identiteitskaart voor personen met een uitreisverbod, omdat hierop geen 
vingerafdrukken komen. Dit laatste resulteert in het vervallen van artikel 2 lid 2 van de 
Legesverordening 2021 en het opnemen van een extra tarief in hoofdstuk 2 van titel 1 van de 
tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2021, namelijk onderdeel 1.2.6 onder 
vernummering van de overige onderdelen. Het college heeft de vierde wijziging van de 
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Legesverordening 2021 vastgesteld op 24 augustus 2021 gebruikmakend van de bevoegdheid ex 
artikel 9, onder b van de Legesverordening 2021.

In de eerdergenoemde raadsinformatiebrief over de tweede wijziging van de Legesverordening 
2021 is aangekondigd dat waarschijnlijk ook het tarief voor het rijbewijs zal wijzigen in 2021. Tot 
op heden is hierover nog niets bekend. Zodra dit aan de orde is, verneemt u dit uiteraard spoedig.

Wat is de te delen informatie?
Het tweede lid van artikel 2 van de Legesverordening 2021 vervalt met de vierde wijziging van de 
Legesverordening 2021.

De onderdelen 1.2.5 tot en met 1.2.8 van de Tarieventabel behorend bij de Legesverordening 2021 
komen te luiden:

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 € 67,58
1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 18 jaar 

nog niet heeft bereikt € 36,46
1.2.6 van een vervangende Nederlandse identiteitskaart voor een persoon met een 

uitreisverbod, ongeacht de leeftijd van de betrokken persoon € 32,91
1.2.7 voor een spoedlevering van de in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 

genoemde documenten, de in die onderdelen genoemde leges vermeerderd 
met een bedrag van € 50,91

1.2.8 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 worden voor 
het op verzoek van de aanvrager thuisbezorgen van het document, per 
bezorgd document, verhoogd met € 4,95

Hoe verder na deze raadsinformatiebrief?
Na vaststelling van de vierde wijziging van de Legesverordening 2021 in 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 2021 is rekening gehouden met marginale 
aanpassingen van de legestarieven.

Wat zijn de belangrijkste gerelateerde besluiten?
 Vaststelling van de verordening op de heffing en invordering van leges 2021 op 10 

november 2020 (zie RIS-dossier 2628423).
 Vaststelling van de eerste wijziging van de verordening op de heffing en invordering van 

leges 2021 op 15 december 2020 (zie RIS-dossier 2636824).
 Informeren over het vaststellen door het college van de tweede wijziging van de 

verordening op de heffing en invordering van leges 2021 op 12 januari 2021, zie de 
raadsinformatiebrief in de raadsvergadering van 26 januari 2021.

 De vaststelling van de derde wijziging van de verordening op de heffing en invordering van 
leges 2021 ligt voor besluitvorming voor na het zomerreces middels het raadsvoorstel 
'Corona-steunmaatregelen lokale heffingen: aanpassing van de precariobelasting 2020 en 
2021, leges 2021 en reclamebelasting 2021'.
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