
 

 

Collegebesluit 
Onderwerp: Wijziging tarief rijbewijs  
BBV nr: 2015/59356 

 

1. Inleiding 

Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) heeft, in tegenstelling tot eerdere 

berichten, besloten dat gemeenten de kosten van rijbewijzen per 1 januari 2015 iets mogen 

verhogen. In verband met deze wijziging gaat een nieuw maximumtarief voor het in 

behandeling nemen van een aanvraag rijbewijs gelden. Het huidig geldende tarief is € 38,48 

en wordt € 38,83. 

De bepaling in Hoofdstuk 3, Rijbewijzen, van de Tarieventabel behorende bij de Verordening 

leges 2015 wordt conform het nieuwe maximumtarief aangepast. 

 

Op grond van de overdracht van bevoegdheden in artikel 10 van de Verordening leges 2015 

is in deze het college (en niet de raad) bevoegd de wijziging van hoofdstuk 3, Rijbewijzen, 

van de Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2015 vast te stellen.. 

 

2. Besluitpunten college 

 Het college besluit, gelet op artikel 10 van de Verordening leges 2015, vast te stellen de 

in dit voorstel opgenomen wijziging van Hoofdstuk 3, Rijbewijzen, van de Tarieventabel 

behorende bij de Verordening leges 2015.  

 De aanpassing is een kleinschalige wijziging met slechts geringe financiële 

consequenties. 

 Het college besluit dat de wijziging van Hoofdstuk 3 Rijbewijzen van de Tarieventabel 

behorende bij de Verordening leges 2015 in werking treedt op de dag na bekendmaking 

van dit collegebesluit. 

 

3. Beoogd resultaat 

Met de wijziging wordt beoogd de bepaling in Hoofdstuk 3, Rijbewijzen, van de 

Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2015 in overeenstemming te brengen met 

de geldende wet- en regelgeving. 

 

Het navolgende artikel van de Tarieventabel behorende bij de Verordening leges 2015 komt 

als volgt te luiden: 

 

Hoofdstuk 3 Rijbewijzen  

DV 1.3.1 Het tarief bedraagt voor het in behandeling nemen van een 

aanvraag tot het afgeven, vernieuwen of omwisselen van een 

rijbewijs € 38,83 

 

4. Uitvoering 

Het collegebesluit wordt bekendgemaakt in het Gemeenteblad en treedt in werking de dag na 

publicatie. 

Tevens worden de wijzigingen doorgevoerd in de op Overheid.nl gepubliceerde Verordening 

leges 2015.  

 

Het college van burgemeester en wethouders, 
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de secretaris    de burgemeester 

 


