
Aan de raad AGENDAPUNT NR. 9.6 

 

 Doetinchem, 19 februari 2014 

 

 

Verordening tot eerste wijziging van de 

Legesverordening 2014 

 

Voorstel: de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014 

vaststellen. 

 

Aanleiding 

De minister van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd dat de wijziging 

van de Paspoortwet op 9 maart 2014 in werking treedt (Kamerstukken 33440 (R1990). 

Gemeenten moeten hun legesverordening voor die datum aangepast hebben. 

 

Kern 

In de wijziging van de Paspoortwet (kamerstukken 33440 (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 wettelijke grondslag voor de legesheffing 

opgenomen.  

 

In verband met de wijziging van de Paspoortwet gaan ook de nieuwe maximumtarieven gelden, 

die zijn aangekondigd door de minister van binnenlandse zaken. De maximumtarieven zijn 

gepubliceerd op de website van het Agentschap Basisregistratie Persoonsgegevens en 

Reisdocumenten van het ministerie van binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties. 

 

De legesverordening moet worden gewijzigd: 

- omdat er een andere wettelijke grondslag voor de leges geldt; 

- omdat de formulering van het belastbaar feit wijzigt; 

- omdat de formulering van de belastingplicht wijzigt; 

- omdat nieuwe maximumtarieven gelden. 

 

Als de legesverordening niet aangepast wordt, kunnen de nieuwe tarieven niet tijdig bij de 

burger in rekening gebracht worden. Omdat wij wel het hoge rijkskostendeel moeten afdragen 

vanaf 9 maart 2014, blijft er daardoor minder voor de gemeente over. 

 

Financiën en juridisch 

De noodzakelijke juridische wijzigingen en de nieuwe maximumtarieven zijn opgenomen in de 

Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014. De tarieven zijn afgerond op 

5 eurocent. 

 

Communicatie 

Na het vaststellen door uw raad van de Verordening tot eerste wijziging van de 

Legesverordening 2014 wordt het raadsbesluit bekendgemaakt op de website 

www.officielebekendmakingen.nl.  

De wijzigingsverordening zal daarna ook op de website www.overheid.nl worden geplaatst.  

 

Bijlage 

De Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014 hebben wij als bijlage bij dit 

voorstel toegevoegd. 

 

Burgemeester en wethouders van Doetinchem, 

De secretaris,      De burgemeester, 

 

ING. N. VAN WAART   N.E. JOOSTEN BC. 

http://www.officielebekendmakingen.nl/
http://www.overheid.nl/


De raad van de gemeente Doetinchem; 

 

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders over Verordening tot eerste wijziging 

van de Legesverordening 2014; 

 

gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 

 

b e s l u i t : 

 

de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014 vast te stellen. 

 

 

Aldus besloten in zijn vergadering van 27 februari 2014, 

 

 

 

 

 

          , griffier 

 

 

 

 

 

          , voorzitter 

 


