
 
 

 
 

Aan de gemeenteraad 

4 februari 2014 
Gemeentestukken:  2014 - 353  

 
 
Onderwerp: Wijziging Legesverordening  
 
 
1. Voorstel 
Wij stellen u voor de wijziging Legesverordening vast te stellen. 
 
2. Aanleiding 

De Minister van BZK heeft in de brief van 10 januari 2014 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. 

 
3. Aspecten 
3.1. 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. 
 
3.1.1. 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 identiteitskaart 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 identiteitskaart of een reisdocument.  
 
3.1.2. 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. 
 
3.2. 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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3.2.1. 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.    

 
3.2.2. 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.  
 
4. Aanpak/Uitvoering 
Het besluit zal via elektronische bekendmaking worden gepubliceerd en tevens bekend gemaakt 
worden in het Gemeentejournaal van het gratis huis-aan-huisblad “De Combinatie”. 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. 
 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Niet van toepassing. 
 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
 
de secretaris, de burgemeester,  
 
 
 
 
 
 
 
dhr. H.W.J. Klaucke mw. A. Attema  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Behandeld in de commissie Samen leven d.d. 13 februari 2014 
Behandeld in de raad d.d. 27 februari 2014 
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