Raadsvoorstel
Aan de raad van de gemeente Sliedrecht

Zaaknummer: 1147826

Sliedrecht, 6 februari 2014

Onderwerp:
Vaststellen van de verordening leges 2014 (gewijzigde versie) en de tarieven van reisdocumenten en
de Nederlandse identiteitskaart.
Beslispunten
De gewijzigde verordening leges 2014 en de daarbij behorende tarieventabel vast te stellen.
Samenvatting
De legesverordening 2014 dient te worden aangepast vanwege een wetswijziging van de Paspoortwet.
Dit heeft te maken met de langere geldigheidsduur om deze van 5 naar 10 jaar te brengen.
Inleiding
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties heeft aangekondigd dat de Paspoortwet is
gewijzigd. De nieuwe wet treedt in werking op 9 maart 2014. Dit heeft tot gevolg dat de verordening
leges 2014 en de tarieven voor reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart moet worden aangepast.
Beoogd effect
Het verwerken van de gevolgen van de wijziging van de Paspoortwet in de legesverordening 2014.
Argumenten
1.1. De wettelijke grondslag voor de leges is gewijzigd
De gemeente heft voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument per 9 maart 2014 rechten op basis van artikel 2, tweede lid
in samenhang met artikel 7 van de Paspoortwet.
1.2 De formulering van het belastbaar feit en de belastingplicht wijzigt
De Nederlandse identiteitskaart is voortaan geen reisdocument meer (hoewel daarmee wel als document voor grensoverschrijding binnen de Europese Unie en een aantal andere landen kan worden gereisd).
1.3 De maximumtarieven zijn gewijzigd
De geldigheidsduur van het nationaal paspoort, zakenpaspoort, faciliteitenpaspoort en de Nederlandse
identiteitskaart voor personen van achttien jaar en ouder wordt verlengd van vijf tot tien jaar. Voor
personen tot achttien jaar blijft de geldigheid van deze documenten gehandhaafd op (maximaal) vijf
jaar. Dit geldt ook voor het reisdocument voor vluchtelingen en het reisdocument voor vreemdelingen.
De nieuwe geldigheidsduur en verhoging van het rijkskostendeel heeft gevolgen voor de tarieven.
Kanttekeningen
De wijziging van de Paspoortwet is nog niet gepubliceerd in het Staatsblad. De wijziging van het Besluit paspoortgelden ligt nog voor advies bij de Raad van State. De tekst ervan is nog niet gepubliceerd. Alleen de nieuwe maximumtarieven zijn 13 januari officieus bekendgemaakt. Om de nieuwe
maximumtarieven te kunnen laten gelden vanaf 9 maart 2014 is de gemeente weinig tijd geboden om

-2de verordening aan te passen. Immers, bij niet tijdige aanpassing zal de netto-opbrengst van de gemeente dalen, omdat vanaf 9 maart 2014 de rijksafdracht stijgt.

Kaderstellende en controlerende aspecten t.b.v. de gemeenteraad, uitgesplitst in:
 Financiële kaders
De voorgestelde tarieven zijn gebaseerd op de maximale tarieven. Door verlenging van de
geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaarten voor personen
van 18 jaar en ouder zal in de jaren 2014 tot 2019 weinig veranderen. In dat tijdsbestek worden de afgegeven documenten in de periode 2009 tot 2014 verlengd. In de periode 2019 tot
2024 zullen voor deze groep geen verlengingen plaatsvinden. De budgettaire en personele gevolgen hiervan zullen later in beeld worden gebracht en worden meegenomen in het meerjarenperspectief. Het maximale tarief van de reisdocumenten voor personen van 18 jaar en ouder wordt sterk verhoogd met € 16,60 (huidig tarief € 50,35 en wordt € 66,95). Dit komt door
een gelijke verhoging van het af te dragen rijksdeel in dit tarief. Het gemeentelijke aandeel in
dit tarief blijft ongewijzigd en daarmee ook de netto opbrengst, waarmee in de gemeentebegroting rekening is gehouden. Het maximale tarief voor reisdocumenten voor personen jonger
dan 18 jaar geeft een kleine stijging te zien van gemiddeld € 0,60.


Wettelijke en Beleidskaders, eventueel inhoudelijke/ruimtelijke kaders
De gemeente heft voor het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een
Nederlandse identiteitskaart of een reisdocument per 9 maart 2014 rechten op basis van artikel
2, tweede lid in samenhang met artikel 7 van de Paspoortwet.



Tijdspad, monitoring en evaluatie m.b.t. voorgesteld raadsbesluit
De datum van ingang van de heffingen is met terugwerkende kracht vanaf 9 maart 2014.

Communicatie
- Bekendmaking op www.officielebekendmakingen.nl
- Publicatie op de internetsite van de gemeente Sliedrecht.
- Publicatie in het Kompas
- Verzending kopie van de verordening naar Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.

Vervolg
De heffing van de door de raad vastgestelde rechten wordt uitgevoerd door de gemeente Sliedrecht. De
invordering geschiedt zowel door de gemeente als Servicecentrum Drechtsteden.
Eerdere besluiten/behandeling raad
Op 10 december 2013 hebt u de verordening leges 2014 vastgesteld.

Burgemeester en wethouders van Sliedrecht,
De secretaris,
De burgemeester,

drs. C.A. de Haas MBA

drs. A.P.J. van Hemmen
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Bijlagen
1. de Verordening leges 2014 (gewijzigde versie)

