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Onderwerp

Tarieven 2019 reisdocumenten en rijbewijzen.

Voorstel

Vast te stellen de Tarieventabel leges 2019 versie 2.

Inleiding

Op 21 december 2018 heeft het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) de voor 2019
gewijzigde tarieven voor reisdocumenten (paspoorten en identiteitskaarten) bekend
gemaakt. De deels gewijzigde tarieven voor rijbewijzen waren al op 26 november 2018 in
de Staatscourant gepubliceerd.

Beoogd effect/doel

De gemeentelijke legestarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen in de tarieventabel
leges 2019 aan te passen aan de besluiten van de Rijkswetgever.

Argumenten

jaarlijks worden (laat) in het najaar de tarieven voor reisdocumenten en rijbewijzen
bekend gemaakt die dan op 1 januari van het volgende jaar ingaan. Een deel van de
legestarieven kent een wettelijk door het Rijk gemaximeerd tarief. Het Rijk maakt deze
tarieven doorgaans in het laatste kwartaal van het jaar bekend. Hierdoor kunnen deze
tarieven niet tijdig in het gemeentelijke besluitvormingstraject voor het volgende
belastingjaar worden meegenomen.

Om dit pragmatisch op te lossen heeft de raad besloten het college de bevoegdheid te
geven om legestarieven van o.a. reisdocumenten en rijbewijzen aan te passen. Dit is
geregeld in artikel 12 van de Verordening op de heffing en de invordering van leges 2019.
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De nu te wijzigen legestarieven zijn vermeld in de Tarieventabel leges 2019 versie 2, titel
1 (algemene dienstverlening); hoofdstuk 2 (reisdocumenten) en hoofdstuk 3 (rijbewijzen).
Deze Tarieventabel leges 2019 versie 2 is hierbij gevoegd.

Kanttekeningen en risico's

N.v.t.

Financiële, personele en juridische gevolgen

De financiële gevolgen zijn verwerkt in de begroting 2019. Er zijn verder geen personele
of juridische gevolgen

Duurzaamheid

N.v.t.

Uitvoering/evaluatie

N.v.t.

Com mu n icatie/ participatie

De gewijzigde tarieven worden vermeld op de gemeentelijke website en worden conform
wettelijk voorschrift gepu bl iceerd op www. officielebe ken dma kingen. n I

Overleg gevoerd met

Intern:

Barry Hofland - D&I
Salih lbrahim - Financiën

Extern:

N.v.t.
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