AMENDEMENT

- na aanpassingen unaniem aangenomen

Vermissingskosten rijbewijs
de raad van de gemeente Halderberge, in vergadering bijeen op 11 december 2014,
gelet op:


het voorstel tot vaststelling diverse verordeningen en leges tarieventabel 2015;

constaterende dat;





met ingang van 9 maart 2014 de nieuwe Paspoortwet is ingegaan;
vanaf bovengenoemde datum er geen vermissingskosten meer betaald hoeven te
worden;
dit betekent dat burgers geen extra kosten hoeven te maken op het moment dat er
een identiteitskaart of paspoort is kwijtgeraakt of wanneer dit document is gestolen;
in Halderberge het tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het
afgeven, vernieuwen of omwisselen van een rijbewijs € 38,45 is en dit tarief bij
vermissing verhoogd wordt met € 35,70;

overwegende dat;






er sprake is van een vreemd onderscheid wat betreft de eventuele extra kosten die
gemaakt moeten worden voor vervanging van een rijbewijs en die van een paspoort
of ID-bewijs;
het moeilijk te rechtvaardigen is waarom er extra kosten moeten worden gemaakt
voor een gestolen rijbewijs, wanneer dit bij een paspoort niet het geval is;
er bij een gestolen document vaak aangifte is gedaan, waardoor aantoonbaar
onderscheid gemaakt kan worden tussen diefstal of zoekgeraakte documenten;
in een erg vervelende situatie het onwenselijk is dat er dan ook nog eens
vermissingskosten betaald moeten worden;
er gemeenten zijn die tegelijk met het opheffen van de extra kosten bij vermissing
van een paspoort of een identiteitskaart deze kosten ook voor het rijbewijs hebben
ingetrokken;

gelet op artikel 147b van de Gemeentewet en artikel 32 van het Reglement van orde voor de
vergaderingen en andere werkzaamheden van de raad van de gemeente Halderberge;
besluit:
1. Het onderscheid tussen paspoorten en rijbewijzen wat betreft de in rekening gebrachte
vermissingskosten te schrappen door de Legesverordening en de daarbij behorende
Tarieventabel te wijzigen als volgt:
Artikel 1.3.3, van de Tarieventabel 2015 komt te luiden als volgt:
‘1.3.3 Het tarief genoemd onder 1.3.1 wordt bij vermissing verhoogd met € 0,00’.
2. Het verlies aan legesopbrengsten voor 2015 en de volgende jaren mee te nemen bij de
behandeling van de ‘Zomernota 2015’.
en gaat tot de orde van de dag.
Progressief Halderberge

CDA Halderberge

WOS-Halderberge
VDG

Lokaal Halderberge
VVD

