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Geachte leden van de raad,
In de vergadering van de Commissie Burger en Bestuur van 20 februari jl. zijn er naar aanleiding van de behandeling van
RVB 14-0005,1 wijziging Legesverordening Bergen op Zoom 2014, een aantal vragen gesteld. Toegezegd is dat deze
vragen schriftelijk worden beantwoord.
Onderstaand treft u de gestelde vragen en antwoorden aan:
e

Kan het college aangeven waaruit de verhoging van de leges bestaat?
De verhoging van de leges bestaat enerzijds uit de wettelijk voorgeschreven verhoging van de Rijksleges en
anderzijds uit een verhoging van de gemeenteleges met 61,00 welke door het Rijk is opgelegd
Klopt het dat er geen vermissing leges meer worden geheven?
Ja, dit is correct er worden geen vermissing leges meer geheven
Indien ja: wil het college dit dan ook laten vervallen bij rijbewijzen? Zo nee: waarom niet?
Deze vermissing leges zijn ook vervallen
Per wanneer stopt het college met innen vermissing leges?
Het niet meer innen van vermissing leges is per 1-1-2014 ingegaan
Het kan voorkomen dat iemand waarvan zijn paspoort onder de oude regeling valt, in 2015 zijn paspoort
kwijtraakt en een nieuw aanvraagt. Moet deze persoon dan vermissing leges betalen?
Nee, deze hoeft dan niet te betalen omdat per 1-1-2014 is gestopt met het innen van vermissing leges
Wordt er rekening gehouden met de begroting, gezien verlenging geldigheidsduur naar 10 jaar?
In de 1 5 jaar nadat de verlenging van de geldigheidsduur van reisdocumenten voor personen van 18 jaar en
ouder is ingegaan zijn er nog geen effecten, pas na 5 jaar -dit is derhalve in 2019- zijn er effecten in de vorm
van minder legesinkomsten en minder personele kosten te verwachten
e

Levert deze verlenging geldigheidsduur nu ook voordeel op t.a.v. de personele kosten
Een eventueel voordeel door de verlenging is pas eerst vanaf 2019 te verwachten.
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