Gemeente
Albrandsuuaard

RAADSBESLUIT

Besluit nr.: 139271
Onderwerp: Wijziging Legesverordening en Tarieventabel Leges 2014
De raad van de gemeente Albrandswaard;
Gezien het voorstel van het college van de gemeente Albrandswaard met kenmerk 139271, 11 februari 2014;
Gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel
van rijkswet tot Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse
identiteitskaart (Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A);
BESLUIT:
vast te stellen
De wijziging van de Legesverordening 2014
Artikel 1.
Artikel 2 Belastbaar feit van de Legesverordening luidende:
"Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten:
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse
identiteitskaart
als bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet;
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel."
wordt als volgt gewijzigd:
"Onder de naam 'leges' worden rechten geheven voor:
a. het genot van door of vanwege het gemeentebestuur verstrekte diensten;
b. het verrichten van handelingen ten behoeve van een aanvraag van een Nederlandse
identiteitskaart
of een reisdocument,
een en ander zoals genoemd in deze verordening en de daarbij behorende tarieventabel."
Artikel 3 Belastingplicht van de Legesverordening luidende:
"Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst of van de Nederlandse identiteitskaart, dan wel degene
ten behoeve van wie de dienst is verleend."
wordt als volgt gewijzigd:
"Belastingplichtig is de aanvrager van de dienst, de Nederlandse identiteitskaart of het reisdocument,
dan wel degene ten behoeve van wie de dienst is verleend of de handelingen zijn verricht."
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Artikel 2.
De bepalingen die ingevolge dit besluit worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare feiten die
zich v o o r d e in artikel 3, tweede lid, genoemde datum van ingang van de heffing hebben voorgedaan.

Artikel 3.
1.
Dit besluit treedt in werking met ingang van de in het tweede lid genoemde datum van ingang van de
2.

heffing.
De datum van ingang van de heffing is 9 maart 2014 of, zo dit later is, de datum waarop de artikelen 2,
tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze worden gewijzigd door het voorstel van rijkswet tot
Wijziging van de Paspoortwet in verband met onder meer de status van de Nederlandse identiteitskaart
(Kamerstukken I 2013/2014, 33440 (R1990), nr. A) in werking treden.

Aldus vastgesteld door de raad van de gemeente
Albrandswaard in zijn openbare vergadering van
24 februari 2014.
De griffier.

De voorzitter,

Mr. Renske van der Tempel

drs. Hans-Christoph Wagner
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