
VOORSTEL 99043  LEGESVERORDENING 2015 ALBRANDSWAARD

Toezeggingen Beraad & Advies d.d. 18-11-2014

De volgende aspecten van de verschillende verordeningen uit te zoeken en de raad daarover uiterlijk 

volgende week te informeren:

1. Leges voor paspoort (en andere reisdocumenten?)

2. Lijkbezorgingsrechten voor de armen: hoe en waar is dat geregeld? 

3. Leges huwelijksvoltrekking op locaties anders dan nu aangewezen (Oude Raadhuis, 

gemeentehuis, Kasteel van Rhoon);

4. Standplaatstarieven halve en hele dagen op de verschillende locaties. N.B. Standplaatsen 

op Kikkerstraat zijn verplaatst naar Emmastraat?!

Antw.: 1 Leges voor paspoort (en andere reisdocumenten?)

De gemeentelijke tarieven worden medebepaald door de Rijkstarieven 

In de betreffende artikelen met betrekking tot de Reisdocumenten (Titel 1 hoofdstuk 2) wordt 

verwezen naar artikel 6 van het Besluit paspoortgelden. Omdat het Rijk haar eigen en de maximale 

tarieven later vaststelt dan gemeenten hun verordeningen opstellen wordt in de legesverordening 

gemakshalve verwezen naar dit besluit. 

Inmiddels zijn de concept tarieven voor 2015 bekend en zijn deze ter informatie bijgevoegd.

LET OP dit zijn nog geen definitieve tarieven. Het Besluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden 

is ter advisering aan de Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk voorgelegd.

Antw.: 2 Lijkbezorgingsrechten voor de armen: hoe en waar is dat geregeld?

Op grond van de wet op de lijkbezorging heeft de gemeente een plicht tot het begraven. De gemaakte 

kosten verhalen wij bij de nabestaanden. Wanneer er nabestaanden deze niet kunnen betalen worden 

met de invorderingsambtenaar afspraken gemaakt. 

Voor gevallen waarvan geen nabestaanden de bekend zijn worden de kosten gedragen door de 

gemeente. Er zijn hiervoor nog geen beleidsregels opgesteld, maar op zeer korte termijn is  een 

overleg ingepland om dit in BAR verband aan te pakken. Tot nu toe worden de kosten betaald door de 

gemeente maar het verhalen van de kosten op bijvoorbeeld nabestaanden die wettelijk verplicht zijn 

om de uitvaart te betalen, is nooit uitgevoerd. Ook dat onderdeel zal in het beleid worden opgenomen.

Antw.: 3 Leges huwelijksvoltrekking op locaties anders dan nu aangewezen (Oude Raadhuis,  

gemeentehuis, Kasteel van Rhoon);

Gedoeld wordt op de uitvoering van de motie Vrije keuze trouwlocatie van 7 juli 2014.

Het klopt dat dit (nog) niet in legesverordening is terug te vinden. Op dit moment worden de ins en 

outs van het uitbreiden van de trouwmogelijkheden in Albrandswaard in beeld gebracht. In 

december /januari neemt het college een besluit over een aangepast regelement Burgerlijke stand 

Albrandswaard. Via een raadsinformatiebrief zal de gemeenteraad worden geïnformeerd. Aan de 

hand van dit besluit zal de verordening waar nodig aangepast worden.

1



Antw.: 4 Standplaatstarieven halve en hele dagen op de verschillende locaties. N.B. Standplaatsen op  

Kikkerstraat zijn verplaatst naar Emmastraat?!

Het verschil van tarief berust op een misverstand en is gecorrigeerd, dit geldt ook voor de locatie 

aanduiding Kikkerstraat welke is aangepast in Emmastraat (Hoofdstuk 12  op pagina 15).
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Bijlage voorgestelde tarieven Reisdocumenten 2015

Tarieven reisdocumenten 2015

De Rijksministerraad heeft ingestemd met de tarieven die in 2015 zullen gelden. Met deze nieuwsbrief 

wordt u geïnformeerd over de bedragen.

Benadrukt wordt dat het Besluit tot wijziging van het Besluit paspoortgelden nog ter advisering aan de 

Afdeling advisering van de Raad van State van het Koninkrijk wordt voorgelegd. Na ontvangst van het 

advies wordt de wijziging van het Besluit paspoortgelden gepubliceerd in het Staatsblad en zijn de 

bedragen definitief. Dit traject zal naar verwachting voor eind december zijn afgerond. De kans dat 

onderstaande bedragen naar aanleiding van het advies van de Raad van State van het Koninkrijk 

wijzigen, is gering.

Het deel van de tarieven voor de gemeenten, het ministerie van Buitenlandse Zaken, de Caribische 

Landen en de Koninklijke Marechaussee is geïndexeerd met het indexcijfer voor de prijsmutatie van 

de overheidsconsumptie zoals gepubliceerd door het CPB in het Centraal economisch plan 2014. 

Tarieven in artikel 6 Besluit paspoortgelden

De tarieven voor de door de gemeenten aan het Rijk af te dragen kosten en de maximumtarieven die 

gemeenten van de aanvrager mogen heffen:

5 jaar Artikel 6 tarieven per Rijk Gemeente Tarief 2015

 document  (maximum) (maximum)

 

Nationaal paspoort, 

zakenpaspoort, vluchtelingen-, 

vreemdelingen- en 

faciliteitenpaspoort

 €          21,20  €                           30,00  €                          51,20 

 Nederlandse Identiteitskaart  €            5,30  €                           23,18  €                          28,48 

 Spoedtoeslag  €          47,31  €                                 -  €                          47,31 

10 jaar Artikel 6 tarieven per Rijk Gemeente Tarief 2015

 document  (maximum) (maximum)

 

Nationaal paspoort, 

zakenpaspoort  en 

faciliteitenpaspoort

 €          37,11  €                           30,00  €                          67,11 

 Nederlandse Identiteitskaart  €          29,89  €                           23,18  €                          53,07 

 Spoedtoeslag  €          47,31  €                                 -  €                          47,31 

De tarieven voor de door de Caribische landen en openbare lichamen aan het Rijk af te dragen kosten 

en de maximumtarieven (in USD) die de openbare lichamen van de aanvrager mogen heffen (voor de 

Caribische landen gelden geen maximaal te heffen tarieven):

5 jaar Artikel 6 tarieven per Rijk Openbaar lichaam Tarief 2015

 document  (maximum) (maximum)

 Nationaal paspoort, zakenpaspoort   USD 27,87 

 USD 68,50  USD 96,37  vluchtelingen-, vreemdelingen-  ANG 50,35 

 en faciliteitenpaspoort  AWG 50,35 
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Bijlage voorgestelde tarieven Reisdocumenten 2015

10 jaar Artikel 6 tarieven per Rijk Openbaar lichaam Tarief 2015

 document  (maximum) (maximum)

 Nationaal paspoort en 

zakenpaspoort

  USD 48,78 
 USD 68,50  USD 117,28   ANG 88,15 

  AWG 88,15 

De aan het Rijk te betalen maximumtarieven die de zogenoemde aangewezen gemeenten van de 

aanvrager mogen heffen:

5 jaar Artikel 6 tarieven per Rijk Gemeente Tarief 2015

 document  (maximum) (maximum)

 

Nationaal paspoort, 

zakenpaspoort, vluchtelingen-, 

vreemdelingen- en faciliteiten 

paspoort, dienst- en diplomatiek 

paspoort

 €          21,20  €                           64,96  €                          86,16 

 Nederlandse Identiteitskaart  €            5,30  €                           61,06  €                          66,36 

10 jaar Artikel 6 tarieven per Rijk Gemeente Tarief 2015

 document  (maximum) (maximum)

 

Nationaal paspoort, 

zakenpaspoort  en 

faciliteitenpaspoort

 €          37,11  €                           64,96  €                        102,07 

 Nederlandse Identiteitskaart  €          29,89  €                           61,06  €                          90,95 

Artikel 6 tarieven per

document Euro

 Noodpaspoort/ Laissez-passer  €          46,79

Tarieven in artikel 12 Besluit Paspoortgelden

De aan het Rijk te betalen tarieven bij de Koninklijke Marechaussee (noodpaspoort), de minister van 

Buitenlandse Zaken (dienst- en diplomatiek paspoort), de gezaghebbers van de openbare lichamen in 

Caribisch Nederland (nooddocumenten) en de Gouverneurs van de Caribische Landen (alle 

documenten):

5 jaar Artikel 12 tarieven per Euro ANG/ANW

 document   

 

Nationaal paspoort, 

zakenpaspoort,

 €          61,33  ANG/ANW 145,70  vluchtelingen-, vreemdelingen-

 faciliteitenpaspoort, dienst- en

 diplomatiekpaspoort
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10 jaar Artikel 12 tarieven per Euro ANG/ANW

 document   

 Nationaal paspoort, 

zakenpaspoort en  €          77,24  ANG/ANW 183,45  

 faciliteitenpaspoort

Artikel 12 tarieven per

document Euro ANG/ANW USD

 Noodpaspoort/ Laissez-passer  €          46,79  ANG/ANW 111,15  USD 61,27 

De aan het Rijk te betalen tarieven op ambassades en consulaire posten in het buitenland:

5 jaar Artikel 12 tarieven per Euro 10 jaar Artikel 12 tarieven per Euro

 document   document  

 Nationaal paspoort,

 €        115,67 

 Nationaal paspoort, 

 €    131,58  zakenpaspaspoort  zakenpaspport en 

 vluchtelingen-, vreemdelingen-  faciliteitenpaspoort

 faciliteitenpaspoort, dienst- en  Nederlandse Identiteitskaart  €    118,69 

 diplomatiekpaspoort

 Nederlandse Identiteitskaart  €          94,10 

Artikel 12 tarieven per

document Euro

 Noodpaspoort/ Laissez-passer  €          46,79 
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