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Onderwerp: 2e Wijziging Legesverordening 2006 
 
1. Voorstel 
De raad wordt voorgesteld over te gaan tot vaststelling van de 2e wijziging van de 
Legesverordening 2006. 
 
2. Aanleiding 
In de raadsvergadering van 13 maart 2006 is de 1e wijziging legesverordening 2006 vastgesteld.  
Naar aanleiding van wijzigingen in wet- en regelgeving per 26 augustus 2006 dient de 1e Wijziging 
legesverordening 2006 te worden aangepast.  
Op grond van de Europese Verordening betreffende normen voor de veligheidskenmerken van de 
door lidstaten afgegeven reisdocumenten zijn de lidstaten verplicht om de gezichtsopname op te 
nemen in een chip in het reisdocument. De wijziging in de tarieven is nodig om de elektronische 
reisdocumenten enigszins kostendekkend te maken. 
 
3. Aspecten  
Het elektronische paspoort zal € 8,06,- meer kosten. Het bedrag is dan kostendekkend voor de 
Rijksoverheid. Het nieuwe maximum tarief dat de gemeente in rekening zal brengen voor een 
gewoon paspoort wordt € 47,45. Voor de Nederlandse Identiteitskaart wordt de verhoging voor 
2006 en 2007 niet doorberekend. 
Het gemeentelijk deel van de reisdocumenten mag niet worden gewijzigd, ondanks het feit dat het 
productieproces met 5 á 6 minuten per reisdocument zal toenemen. 

 
4. Aanpak/Uitvoering 
Het besluit zal bekend gemaakt worden op de voorlichtingspagina van de gemeente van het gratis 
huis-aan-huisblad “De Combinatie” en op de gemeentelijke internetsite. In de openbare 
bekendmaking zal worden vermeld dat de belastingverordeningen voor een ieder gratis ter inzage 
liggen bij het Gemeentelijk Service Centrum en dat een ieder tegen betaling van een bedrag aan 
leges een afschrift kan verkrijgen. 
 
5. Kosten/Opbrengsten/Dekking 
Er mogen bij dit voorstel geen nieuwe gemeentelijke kosten worden doorgevoerd. Wel worden de 
hogere kosten van het rijk doorberekend in onze tarieven. Met dit voorstel gaan geen verdere 
budgettaire lasten gepaard. Deze legesverhoging is noodzakelijk, omdat een hogere legesafdracht 
moet plaatsvinden vanaf 26 augustus 2006. Voor wat betreft de nieuwe tarieven verwijzen wij naar 
de bijlage. 
 
Het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk, 
de secretaris, de burgemeester, 
 
 
 
 
Behandeld in de raad d.d. 29 juni 2006 
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