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Adviesnota raad
Vaststellen nieuwe tarieven paspoorten en rijbewijzen, 
vervallen tarieven betreffende de wet Bibob (Wet Bevordering 
integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur) en 
vereenvoudiging hoofdstuk betreffende Nuts- en 
Telecombedrijven

Samenvatting

Het is noodzakelijk de legesverordening te wijzigen omdat een aantal (wettelijke) 
tarieven nog niet bekend was ten tijde van de begrotingsbehandeling. De Hoge Raad 
heeft recent geoordeeld dat geen leges geheven mogen worden voor toetsing volgens 
de wet Bibob. De betreffende artikelen moeten daarom vervallen. ook kan het 
hoofdstuk betreffende Nuts- en Telecombedrijven vereenvoudigd worden.

Beslispunten

1. De voorliggende belastingverordening overeenkomstig raadsbesluit nr. 16.127 vast 
te stellen.

Inleiding

De wettelijke tarieven voor onder andere reisdocumenten en rijbewijzen worden 
jaarlijks eind oktober/begin november door het Rijk bekend gemaakt. Dit is te laat om 
nog in het traject van de begrotingsbehandeling van de gemeente Veldhoven te 
worden meegenomen. Tijdens de begrotingsbehandeling worden in de 
legesverordening voorlopige tarieven vastgesteld. Deze moeten, nu de tarieven 
bekend zijn, aangepast worden. De Hoge Raad der Nederlanden heeft recent 
geoordeeld dat geen leges geheven mogen worden voor toetsing volgens de Wet 
Bevordering integriteitsbeoordelingen openbaar bestuur (BIBOB). Daarom moeten de 
daarop betrekking hebbende artikelen vervallen. Ook is in overeenstemming met 
andere gemeenten in MRE-verband overeengekomen om het hoofdstuk betreffende de 
legesheffing met betrekking tot kabels en leidingen te vereenvoudigen.

Relevante (wettelijke) beleidskaders

Gemeentewet

Beoogd effect

Door de Legesverordening 2017 aan te passen kunnen de juiste tarieven worden 
gehanteerd en wordt de leesbaarheid van de legesverordening verbeterd.



Argumenten

1.1. hierdoor kunnen de juiste tarieven worden geheven en wordt de leesbaarheid 
verbeterd.

Kanttekeningen en risico's

Er zijn geen kanttekeningen en risico's.

Financiën

In het kader van het vervallen van de leges voor toetsing volgens de wet Bibob kan 
een begroot bedrag aan kosten van ongeveer C 5.000,00 per jaar niet meer gedekt 
worden door de baten uit leges. Dekking vindt plaats uit de algemene middelen.

Communicatie en samenspraak

De nieuw vastgestelde verordening zal worden gepubliceerd in het GVOP en met een 
korte verwijzing worden opgenomen in het GemeenteNieuws in het Veldhovens 
Weekblad. Ook wordt de verordening ter inzage gelegd in de informatieruimte van het 
gemeentehuis.
Over de wijzigingen vindt geen actieve externe communicatie plaats.

Uitvoering I planning

De heffing en invordering van de vastgestelde tarieven vinden plaats bij het cluster 
Financieel Beheer en het cluster Burgerzaken.

Bijlagen

Geen

Resultaat van de behandeling in de oordeelsvormende raad
De oordeelsraad adviseert het besluit ongewijzigd als hamerstuk te agenderen voor de 
besluitraad op 21 februari 2017.

Reactie college n.a.v. behandeling in de oordeelsvormende raad
De behandeling in de oordeelsvormende vergadering geeft geen aanleiding de stukken 
te wijzigen.
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