SCHRIFTELIJKE VRAAG

17.183194

Artikel 38 Reglement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad

Schriftelijke vraag aan

☒ het college van burgemeester en wethouders ☐ de burgemeester

Onderwerp: toeslag bij verlies rijbewijs
Onlangs werd in een consumentenprogramma gemeld dat er gemeenten zijn die een toeslag rekenen
bij het opnieuw aanvragen van een rijbewijs in het geval dit verloren is.
Dit moet door de aanvrager betaald worden bovenop de lege van € 34,10.
Toeslagen zijn voor paspoorten en identiteitskaarten bij wet verboden.
Vragen:
1.

Wat is het aantal rijbewijzen dat per jaar verloren raakt in Uden, Volkel en Odiliapeel?

2.

Wat is de reden dat de Gemeente Uden een toeslag van € 20,25 vraagt voor het vernieuwen
van een verloren rijbewijs?

3.

Is mijn vermoeden juist dat de opbrengst van de toeslagen in het niet valt met de totale
opbrengsten van de leges voor rijbewijzen?

4.

Kan het college aangeven wat de effecten zijn van afschaffing van de toeslag?

Ondertekening:
Datum indiening

:

14-11-2017

Fractie

:

VVD-Leefbaar Uden

Naam indiener

:

Robert van den Berg

Einddatum: 14-12-2017 (id.nr. iBabs: 46)

ANTWOORD OP SCHRIFTELIJKE VRAAG
Artikel 38 Regelement van orde voor de vergaderingen
en andere werkzaamheden van de Raad
Antwoord door:

☒ college van burgemeester en wethouders van Uden

☐ burgemeester

Datum: 21-11-2017
Antwoord:
1. De laatste drie volledige kalenderjaren zijn gemiddeld 225 rijbewijzen op jaarbasis vermist geraakt.
2. Bij vermissing van het rijbewijs dient een proces-verbaal van vermissing te worden opgesteld door
de gemeente, dat vervolgens dient te worden geregistreerd en gearchiveerd. De RDW is gestopt met
het innen van vermissingsleges aan gemeenten. In het raadsvoorstel leges en tarieven is de leges voor
vermissing rijbewijs reeds geschrapt.
3. Over 2016 bedroegen de ontvangen gemeentelijke leges in totaal € 135.788,70. De
vermissingsleges bedroegen € 4.231,50.
4. Er ontstaat geen effect staat voor het tarief voor het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een
rijbewijs. Mogelijk ontstaat een negatief effect waar het betreft het zorgvuldig omgaan met het
rijbewijs.
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