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Onderwerp: Aanpassing leges 2021

Geachte raadsleden,
Per 1 januari 2021 zijn diverse leges aangepast, waaronder die voor reisdocumenten. Dat heeft de
gemeenteraad in de raadsvergadering van 11 november besloten. Diverse raadsleden bleken vragen te
hebben over deze aanpassing. Met deze raadsbrief willen we ingaan op deze vragen over de
aanpassing van de leges.
Leges voor reisdocumenten
Leges voor documenten zoals een paspoort, ID-kaart of rijbewijs bestaan uit twee kostendelen: een
rijksdeel en een gemeentedeel. Paspoort en Nederlandse identiteitskaart (NIK) zijn in 2021 enkele
euro's duurder geworden, omdat de rijkskosten zijn gestegen. Daarnaast zijn er enkele diensten
waarvoor in Arnhem een bijzonder tarief gold. Het gaat hierbij om het tarief voor vermissing van een
rijbewijs en het tarief voor het spreekkamerhuwelijk, die zijn aangepast. Ook is de goedkope optie van de
Nederlandse identiteitskaart komen te vervallen.
Aanpassing bijzondere tarieven
Arnhemmers konden een identiteitskaart aanschaffen tegen verlaagd tarief als men op het moment van
de aanvraag niet beschikte over een reisdocument (identiteitskaart of paspoort) dat nog minimaal zes
maanden geldig was. Deze goedkope variant was destijds in het leven geroepen om inwoners niet extra
op kosten te jagen vanwege de landelijke identificatieplicht. De praktijk was echter dat de goedkope optie
de normale identiteitskaart verdrong. In de meeste gevallen schafte men eerst deze goedkope variant
aan, en vervolgens ook een paspoort. Een extra identiteitsbewijs werd op die manier - zeker voor
kinderen - heel goedkoop. De goedkope optie kwam zo niet terecht bij de inwoners voor wie het bedoeld
was. Mede om die reden ziet het college het afschaffen van deze variant als een logische optie voor het
dekken van de kostenstijgingen bij Burgerzaken. Overigens is een van de bijzondere tarieven ook
nagenoeg gehalveerd: het tarief dat je (extra) betaalt bij vermissing van een rijbewijs. Dat bleek in
Arnhem namelijk veel hoger dan in de regio.
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De besluitvorming
Om een compleet beeld te schetsen over dit onderwerp, voegen we eerdere vragen van de raad toe,
welke het college een aantal keer met de raad heeft besproken, bij de behandeling van de
Perspectiefnota en bij de behandeling van de Begroting.
De Perspectiefnota 2021-2024. Deze is in juni en juli 2020 in de raad besproken en in de
raadsvergadering van 2 september 2020 voor kennisgeving aangenomen. Over de aanpassing van de
leges is bij die behandeling ook een technische vraag gesteld (vraag 25 in de bundel technische vragen:
https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=94b3294a-936e-4c4c-abf5553b9d0676d2) en in de meningsvormde behandeling in de raadskamer zijn ze in het debat aan de orde
geweest.
De Begroting 2021. Deze is in oktober en november 2020 in de raad besproken en in de
raadsvergadering van 11 november 2020 vastgesteld. Ook tijdens deze behandeling is er een
technische vraag gesteld over de verhoging van enkele bijzondere leges (vraag 9 in de bundel
technische vragen: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=e78a18d8384a-4949-8e18-51947c6986bf). Bij de beantwoording daarvan zijn deze tabellen met de
tariefsaanpassingen opgenomen.

Doorbelasting van de rijksleges leidt tot de volgende tariefswijzigingen:
Tarief 2020
Paspoort
>18 jaar
<18 jaar
NIK
>18 jaar
<18 jaar
Spoedaanvraag

Tarief 2021*
€ 65,30
€ 52,00

€ 71,75
€ 53,90

€ 51,05
€ 29,05

€ 57,15
€ 29,60

€ 47,55

€ 49,85

* Tarief 2021 zal nog aangepast worden, indien de rijksleges voor 2021 verhoogd worden ten opzichte
van 2020
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Actualisering van de bijzondere tarieven leidt tot de volgende wijzigingen:

Tarief 2020
Rijbewijs
Vermissingsleges
Spreekkamerhuwelijk
NIK >18
NIK < 18

Tarief 2021
€ 39,45
€ 63,00
€ 100,00
€ 27,35
€ 5,30

€ 40,65
€ 34,10
€ 200,00
n.v.t.
n.v.t.

Deze tabellen zijn ook opgenomen in de Toelichting op de belastingverordeningen 2021
(https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=4294328a-0e79-446c-94cf418135650043), met de expliciete vermelding dat de goedkope optie van de Nederlandse Identiteitskaart
vervalt. Daarnaast staan de tarieven in het raadsbesluit over de
leges: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=ee23e723-22d8-4567ad89-c4ea62d64d7e en in de
legesverordening: https://online.ibabs.eu/ibabsapi/publicdownload.aspx?site=Arnhem&id=0f4a5aff-6e2e4c2a-909e-42c23f863840.
Ten slotte
De Perspectiefnota en de Begroting, inclusief toelichtingen en bijlagen, zijn uitgebreide documenten, met
veel informatie en veel financiële gegevens. Het college streeft ernaar om hierbij transparantie te
betrachten. Voor wat betreft de leges zijn de aanpassingen hiervan bij iedere raadsbehandeling
opgenomen, zijn hierover technische vragen beantwoord en is de aanpassing van de
diverse leges tijdens de debatten aan de orde gekomen.

Hoogachtend,
Het college van burgemeester en wethouders van Arnhem,
de loco-secretaris,
de burgemeester,

P.J. Altena

A. Marcouch
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