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VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD 
 
Datum 
Raadsvergadering: 

Bestuurlijk hoofdthema: 
 

BBVnummer: 
139271 

Raadsvoorstel: 
139304 

Portefeuillehouder: 
Hans-Christoph Wagner 

     
     
     

Onderwerp 
Wijziging Legesverordening en Tarieventabel Leges 2014 
 
Geadviseerde beslissing: 

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 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: 
      De wijziging van de Legesverordening 2014 vast te stellen 
 
 

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." 

 
Artikel 2.  
De bepalingen die ingevolge dit besluit worden gewijzigd, blijven van toepassing op de belastbare 
feiten die zich voor de 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 heffing. 
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2. 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 in de openbare raadsvergadering van 24 februari 2014. 
 
de griffier, de voorzitter, 

 
 
 

INLEIDING 
De Minister van BZK heeft bij brief van 10 januari 2014 aan de voorzitter van de Tweede Kamer 

aangekondigd dat de wijzigingen van de Paspoortwet en het Besluit paspoortgelden op 9 maart 2014 

in werking treden. Gemeenten moeten hun legesverordening en de tarieventabel leges hierop 

aanpassen. 

 

BEOOGD EFFECT 

Het in lijn brengen van de gemeentelijke verordening met de landelijk geldende wetgeving.  

 

ARGUMENTEN 
Wijzigingen Legesverordening/heffingsgrondslag 
De legesverordening moet worden gewijzigd:  

· omdat er een andere wettelijke grondslag voor de leges geldt; 
· omdat de formulering van het belastbaar feit wijzigt; 
· omdat de formulering van de belastingplicht wijzigt. 

 
De heffingsgrondslag voor Nederlandse identiteitskaart en reisdocument 
Als gevolg van het arrest van de Hoge Raad van 9 september 2011 is heffing van rechten voor het in 
behandeling nemen van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart op basis van artikel 229, 
eerste lid, onder b, van de Gemeentewet niet meer toegestaan. Dit artikel bepaalt dat rechten zoals 
leges geheven kunnen worden voor verstrekte diensten door de gemeente. Het in behandeling nemen 
van een aanvraag van een Nederlandse identiteit of een reisdocument is niet langer een verstrekte 
dienst in de zin van artikel 229, eerste lid, onder b, van de Gemeentewet. In artikel 7 in samenhang 
met artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet geldt een afzonderlijke grondslag voor het heffen van 
leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag van een Nederlandse identiteit of een 
reisdocument.  
 
Nederlandse identiteitskaart is geen reisdocument meer 
In de nieuwe wet is tevens bepaald dat de Nederlandse identiteitskaart voortaan geen reisdocument 
meer is (hoewel daarmee wel als document voor grensoverschrijding binnen de Europese Unie en een 
aantal andere landen kan worden gereisd). In de wijziging van de Paspoortwet wordt de 
geldigheidsduur van de reisdocumenten en de Nederlandse identiteitskaart voor personen van 18 jaar 
en ouder verlengd tot 10 jaar. 
 
Wijziging Tarieventabel Leges 
Op grond van de overdracht van bevoegdheden in artikel 10 van de legesverordening is het college 
bevoegd om wijzigingen van de Tarieventabel Leges vast te stellen, indien deze wijzigingen het 
gevolg zijn van nieuwe of gewijzigde rijksregelgeving zoals hier het geval is. Met gebruikmaking van 
de hiervoor genoemde bevoegdheid zijn deze wijzigingen vastgesteld door het college. Het gaat met 
name om de hierna volgende wijzigingen. 
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Wijziging maximumtarieven reisdocumenten 
In verband met de wijziging van de Paspoortwet gaan ook nieuwe maximumtarieven gelden, die zijn 
aangekondigd in de brief van de Minister van Binnenlandse Zaken van 10 januari 2014 aan de 
voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en zijn gepubliceerd op de website van het 
Agentschap BPR van BZK. Deze tarieven gelden per 9 maart 2014. Op grond hiervan dient hoofdstuk 
2, Titel 1 van de Tarieventabel gewijzigd worden. Op grond van deze wetswijziging is het huidige 
Hoofdstuk 2, Titel 1 van de Tarieventabel vervangen.    

 
Wijziging tarieven Wet op kansspelen 
Ten aanzien van de tarieven voor een aanwezigheidsvergunning van speelautomaten geldt de 
rijksregelgeving met name het Speelautomatenbesluit 2000. Bij de vaststelling van de Tarieventabel 
Leges 2014 zijn deze tarieven, zoals opgenomen in hoofdstuk 13, Titel 1 van de Tarieventabel, ten 
onrechte inclusief inflatiecorrectie vastgesteld. Met de wijziging van dit hoofdstuk wordt bereikt dat de 
tarieven in overeenstemming zijn met de tarieven op grond van rijksregelgeving zoals opgenomen in 
het Speelautomatenbesluit 2000.  

 

KANTTEKENINGEN 
Er zijn bij dit voorstel geen kanttekeningen te bedenken, nu het niet aanpassen van de lokale 
regelgeving aan landelijke wetgeving, de grondslag voor die lokale regelgeving in ernstige mate 
aantasten dit tot onverbindendverklaring kan leiden.  

 

FINANCIËN 
Als de gemeente niet tijdig de tarieven aanpast, kan het zijn dat voor de identiteitskaart voor personen 
jonger dan 18 jaar te hoge leges in de verordening staan en dat voor reisdocumenten en 
identiteitskaart voor personen ouder dan 18 jaar er minder overblijft voor de gemeente zelf, omdat de 
gemeente wel het hogere rijkskostendeel moet afdragen. 

 

COMMUNICATIE/BURGERPARTICIPATIE 

De verordening zal via elektronische bekendmaking worden gepubliceerd en de gewijzigde tarieven 

via de Schakel. Na vaststelling van de wijziging van de Legesverordening en de wijziging van de 

Tarieventabel Leges 2014, zullen de wijzigingen worden opgenomen in de desbetreffende 

Verordening en Tarieventabel. 
 

 
Poortugaal, 11 februari 2014 

het college van de gemeente Albrandswaard, 

de secretaris, de burgemeester, 

  
Hans Cats drs. Hans-Christoph Wagner 
 


