Gemeente Langedijk

Raadsvergadering van

: 18 februari 2014

Agendanummer

:7

Portefeuillehouder

: E.M. Overzier

Afdeling

: Financiën

Opsteller

: N.A. Spaans

Voorstel aan de raad
e

Onderwerp

: 1 wijziging Legesverordening 2014
(14)

Gevraagde beslissing

:

e

Vaststellen de 1 wijziging Legesverordening 2014, voor zover de bevoegdheid van de
gemeenteraad reikt

Aanleiding/vraagstelling:
In de wijziging van de Paspoortwet (Kamerstukken 30440 (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 grondslag
voor de legesheffing opgenomen; die is niet langer artikel 229, eerste lid, aanhef en
onder b, Gemeentewet, maar artikel 7 in samenhang met artikel 2, tweede lid, van de
Paspoortwet. 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).
In verband met de wijziging van de Paspoortwet gaan ook nieuwe maximumtarieven
gelden, die zijn aangekondigd in de brief van de Minister van Binnenl andse Zaken van 10
januari 2014 aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten -Generaal en zijn
gepubliceerd op de website van het Agentschap BPR van BZK.
De legesverordening moet worden gewijzigd:
- omdat er een andere wettelijke grondslag voor de le ges geldt;
- omdat de formulering van het belastbaar feit wijzigt;
- omdat de formulering van de belastingplicht wijzigt;
- omdat nieuwe maximumtarieven gelden.

In genoemde brief deelt de minister mee
dat de wijzigingen 9 maart 2014 in
werking treden. Officiële bekendmaking in - 2 - het Staatsblad moet nog plaatsvinden. De
gewijzigde rijksregelgeving treedt dus in
werking binnen drie maanden na de
officiële bekendmaking van de inwerkingtreding ervan in het Staatsblad.
Op grond van de overdracht van bevoegdheden in artikel 10 van de modelverordening
leges is het college (en niet de raad) dan bevoegd voor de wijziging van hoofdstuk 2
(reisdocumenten) van de tarieventabel, maar niet voor de wijziging van de artikelen 2 en
3 over belastbaar feit en belastingplicht. Dit betekent dat beide bestuursorganen de
wijziging van de legesverordening moeten vaststellen, elk voor zover hun bevoegdheden
reiken.

Mogelijke oplossingen/alternatieven:
Niet van toepassing

Financiële aspecten:
Niet van toepassing

Rapportage/verantwoording/evaluatie:
Niet van toepassing

Bijlagen die onderdeel uitmaken van het besluit:
Tarieventabel Leges, behorende bij de 1e wijziging Legesverordening 2014.

Stukken die voor de raad ter inzage liggen:
Niet van toepassing

Zuid-Scharwoude, 21 januari 2014
Burgemeester en wethouders van Langedijk,
De secretaris,
De burgemeester,

E. Annaert

drs. J.F.N.Cornelisse

