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Voorstel:
Vast te stellen de 3e wijziging Legesverordening 2017.

Inleiding:
In de raadsvergadering van 27 februari 2017 heeft u ingestemd met het bezorgen van reisdocumenten en
rijbewijzen op het huisadres of het werkadres (notitie “Publieksdienstverlening Burgerzaken”, raadsbesluit nr.:
553). Voor dit bezorgen zijn nog geen tarieven opgenomen in de tarieventabel van de Legesverordening
2017. In verband hiermee dient de genoemde tarieventabel te worden aangepast.
Argumenten:
In bovengenoemd raadsbesluit is voorgesteld om voor het bezorgen van reisdocumenten en rijbewijzen een
tarief te hanteren van € 4,50 per document.
De kosten voor het bezorgen van de documenten door de geaccrediteerde vervoerder Dynalogic bedragen €
12,50 voor het eerste document. Voor meerdere documenten op het zelfde adres bedragen de kosten € 3,00
per document. In februari jl. werd nog uitgegaan van een kostprijs van
€ 15,05 voor het eerste document.
Hieruit blijkt, dat het tarief dat wij bij de burgers in rekening brengen, niet kostendekkend is. De meerkosten
worden geraamd op € 8.000 per jaar. Dit bedrag is meegenomen in de Perspectiefnota 2018-2012 en
structureel opgenomen in de begroting 2018-2021.
Voorgesteld wordt:
- het tarief voor het laten bezorgen van één reisdocument en/of Nederlandse identiteitskaart en/of
rijbewijs vast te stellen op € 4,50 per document;
- het tarief voor het gelijktijdig laten bezorgen van meerdere reisdocumenten en/of Nederlandse
identiteitskaarten en/of rijbewijzen voor een gezin of samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op
hetzelfde tijdstip vast te stellen op € 3,00 per document.
Kanttekeningen
In de notitie “Publieksdienstverlening Burgerzaken” wordt aangegeven dat naar verwachting in eerste
instantie maximaal 800 aanvragers gebruik zullen maken van de mogelijkheid om een document te laten
bezorgen. Dit resulteert in de meerkosten van € 8.000 op basis van een kostprijs van € 15,05 voor het eerste
document. Aangezien de kostprijs is verlaagd naar € 12,50 voor het eerste document, ligt de grens nu bij
1.000 aanvragers. Mochten meer dan 1.000 aanvragers een beroep doen op het laten bezorgen, dan is het
beschikbaar gestelde budget van € 8.000 onvoldoende.
Indien de verordening niet aangepast wordt, kunnen de nieuwe tarieven niet geheven worden.
Alternatieven:
n.v.t.
Duurzaamheid:
n.v.t.
Financiële en fiscale consequenties:
Past binnen de begroting indien aantal aanvragers lager blijft dan 1.000, zie ook kanttekeningen.
Communicatie:
De 3e wijziging Legesverordening 2017 wordt na vaststelling op de gebruikelijke wijze gepubliceerd en
bekend gemaakt, via de regelingenbank.
Vervolg:
De tarieven conform in rekening brengen.
Bijlagen:
n.v.t.
Burgemeester en wethouders van Dalfsen,
de burgemeester,
drs. H.C.P. Noten

de gemeentesecretaris-alg. directeur,
drs. J.H.J. Berends
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Wettelijke grondslag(en) of bevoegdheid waarop de regeling is gebaseerd
Gemeentewet, artikel 156, eerste en tweede lid, aanhef en onderdeel h, artikel 229 eerste lid, aanhef en
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Paspoortwet artikel 2, tweede lid en artikel 7
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Raadsbesluit
De raad van de gemeente Dalfsen;
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 22 augustus 2017, nummer 645;
gelet op de artikelen 156, eerste en tweede lid, aanhef en onder h, en artikel 229, eerste lid, aanhef en onder
b, van de Gemeentewet, en de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet zoals deze worden gewijzigd
door het voorstel van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de
Nederlandse identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) en artikel 1 van de Wet van
13 oktober 2011, houdende regeling van een grondslag voor de heffing van rechten voor de Nederlandse
identiteitskaart (Stb. 2011, 440);
besluit:
vast te stellen de: “3e wijziging van de tarieventabel behorende bij de verordening op de heffing en de
invordering van leges 2017” (3e wijziging Legesverordening 2017)
Artikel 1
Aan Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2017 behorende tarieventabel wordt toegevoegd:
Hoofdstuk 2 REISDOCUMENTEN EN NEDERLANDSE IDENTITEITSKAART
1.2.7
De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1 t/m 1.2.6 worden vermeerderd met:
1.2.7.1 voor het laten bezorgen van één reisdocument of Nederlandse identiteitskaart
€
voor één persoon op het huisadres of het werkadres bedraagt het tarief
1.2.7.2 voor het gelijktijdig laten bezorgen van meerdere reisdocumenten en/of
€
Nederlandse identiteitskaarten en/of rijbewijzen voor een gezin of
samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip bedraagt het tarief
per document
1.2.7.3 Voor de onderdelen 1.2.7.1 en 1.2.7.2 dienen bij het uitreiken van de
documenten alle betreffende personen aanwezig te zijn. Bovendien geldt voor
onderdeel 1.2.7.2 dat alle aanvragen op hetzelfde tijdstip ingediend dienen te
worden.

4,50
3,00

Artikel 2
Aan Hoofdstuk 3 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2017 behorende tarieventabel wordt toegevoegd:
Hoofdstuk 3 RIJBEWIJZEN
1.3.4
De tarieven genoemd in de onderdelen 1.3.1 en 1.3.3 worden vermeerderd met:
1.3.4.1 voor het laten bezorgen van één rijbewijs voor één persoon op het huisadres of
het werkadres bedraagt het tarief
1.3.4.2 voor het gelijktijdig laten bezorgen van meerdere rijbewijzen en/of
reisdocumenten en/of Nederlandse identiteitskaarten voor een gezin of
samenlevingsvorm op hetzelfde adres en op hetzelfde tijdstip bedraagt het tarief
per document
1.3.4.3 Voor de onderdelen 1.3.4.1 en 1.3.4.2 dienen bij het uitreiken van de
documenten alle betreffende personen aanwezig te zijn. Bovendien geldt voor
onderdeel 1.2.7.2 dat alle aanvragen op hetzelfde tijdstip ingediend dienen te
worden.

€

4,50

€

3,00

Artikel 3
1. Deze verordening treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van
van de heffing.
2. De datum van ingang van de heffing is 1 oktober 2017.

ingang

Artikel 4
Deze verordening wordt aangehaald als: ‘3e wijziging Legesverordening 2017’.
Aldus besloten door de raad van de gemeente Dalfsen in zijn openbare vergadering van
25 september 2017.
De raad voornoemd,
de plv. voorzitter,
ir. L.M. Nijkamp

de griffier,
drs. J. Leegwater

