GEMEENTE BOEKEL
Besluit van de raad van de gemeente Boekel tot wijziging van
de Verordening op de heffing en de invordering van leges
2021 (Legesverordening 2021)
De raad van de gemeente Boekel;
gezien het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 14 september 2021
gelet op artikel 229, eerste lid, aanhef en onderdeel b, van de Gemeentewet en de artikelen 2,
tweede lid, en 7 van de Paspoortwet;
BESLUIT:
Artikel I
De Legesverordening 2021 wordt als volgt gewijzigd:
A
1. In artikel 2 lid 1 wordt de zinsnede ‘als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet’
gewijzigd in ‘of een reisdocument’.
2. In artikel 2 vervallen het tweede lid en de aanduiding ‘1’ voor het eerste lid.
B
In artikel 3 wordt de zinsnede ‘de dienst of Nederlandse identiteitskaart’ gewijzigd in ‘de dienst,
de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument’.
Artikel II
De Tarieventabel behorende bij de Legesverordening 2021 wordt als volgt gewijzigd:
A
In onderdeel 1.1.6 wordt voor ieder tarief ‘€’ toegevoegd.
B
Onderdeel 1.2.1 van de tarieventabel wordt vervangen door:
1.2.1

Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot
het afgeven van de documenten, inclusief de spoedaanvragen, genoemd
in artikel 6 van het Besluit paspoortgelden het aldaar genoemde tarief dat
ten hoogste mag worden geheven, naar beneden afgerond op een
veelvoud van € 0,05.

C
Hoofdstuk 4 van titel 1 van de tarieventabel wordt gewijzigd als volgt:
1. In het opschrift van hoofdstuk 4 wordt ‘uit’ vervangen door: in het kader van.
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2. In de onderdelen 1.4.1 en 1.4.3 wordt ‘één of meer gegevens’ vervangen door: verstrekking
van één of meer gegevens.
D
In hoofdstuk 1 van titel 3 van de tarieventabel wordt ‘Drank- en Horecawet’ telkens vervangen
door ‘Alcoholwet’.
Artikel III
1. Dit besluit treedt in werking met ingang van de eerste dag na die van de bekendmaking,
welke dag tevens de datum van ingang van de heffing is, met dien verstande dat de bepalingen
die in gevolge deze verordening worden gewijzigd van toepassing blijven op belastbare feiten
die zich voor die datum hebben voorgedaan.
Aldus besloten in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Boekel, gehouden op
14 oktober 2021.
de griffier

de voorzitter

Jkvr. mr. A.B.M. Beelaerts van Blokland

C.J.M. van den Elsen
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