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Het college van burgemeester en wethouders en de raad van de gemeente Dronten, elk voor 
zover hun bevoegdheden reiken, 
 
gelezen het voorstel van het college van 10 februari 2014, No. B14.000210 
 
gelet op de artikelen 2, tweede lid, en 7 van de Paspoortwet, zoals deze op 9 maart 2014 
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);  
 
 
 

B E S L U I TEN: 
 
Vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Legesverordening 2014 
 
Artikel I  
 
A. Artikel 2 wordt vervangen door:  
 

Artikel 2 Belastbaar feit  
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. 

 
B. Artikel 3 wordt vervangen door:  
 

Artikel 3 Belastingplicht  
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.  

 
C. Hoofdstuk 2 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel                              

wordt vervangen door: 
 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse identiteitskaart 
1.2.1 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve 

van een aanvraag:   
1.2.1.1 van een nationaal paspoort:   
1.2.1.1.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder 

is € 66,95** 
1.2.1.1.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 

18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05** 
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1.2.1.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal 

bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort als bedoeld in 
1.2.1.1 (zakenpaspoort):   

1.2.1.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder 
is € 66,95** 

1.2.1.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 
18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05** 

1.2.1.3 van een reisdocument ten behoeve van een persoon die op grond van 
de Wet betreffende de positie van Molukkers als Nederlander wordt 
behandeld (faciliteitenpaspoort):   

1.2.1.3.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder 
is € 66,95** 

1.2.1.3.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 
18 jaar nog niet heeft bereikt € 51,05** 

1.2.1.4 van en reisdocument voor vluchtelingen of een reisdocument voor 
vreemdelingen: € 51,05** 

1.2.2 Het tarief bedraagt voor het verrichten van handelingen ten behoeve 
van een aanvraag van een Nederlandse identiteitskaart:    

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de aanvraag 18 jaar of ouder 
is € 52,95** 

1.2.2.2 voor een persoon die op het moment van de aanvraag de leeftijd van 
18 jaar nog niet heeft bereikt € 28,35** 

1.2.3 De tarieven genoemd in de onderdelen 1.2.1.1 tot en met 1.2.1.4 en in 
onderdeel 1.2.2 worden bij een spoedlevering vermeerderd met een 
bedrag van € 47,05** 

1.2.4 Het tarief genoemd in 1.2.3 wordt bij een gecombineerde spoedlevering 
van een nieuw reisdocument als bedoeld in 1.2.1.1, 1.2.1.2, 1.2.1.3 en 
1.2.1.4 slechts één keer per reisdocument berekend.   

 
D. Hoofdstuk 3 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel 

wordt als volgt gewijzigd: 
a. In onderdeel 1.3.1 wordt ‘€ 44,95’ vervangen door:  € 38,45**. 
b. Onderdeel 1.3.3 komt te vervallen. 

 
 
E. Hoofdstuk 4 van titel 1 van de bij de Legesverordening 2014 behorende tarieventabel 

wordt als volgt gewijzigd: 
a. De aanhef ‘Verstrekkingen uit de Gemeentelijke basisregistratie persoonsgegevens’ 

wordt vervangen door: Verstrekkingen uit de Basisregistratie personen. 
b. In onderdeel 1.4.3. wordt ‘als bedoeld in artikel 10 , tweede lid, van het Besluit 

gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens’ vervangen door: als bedoeld in 
artikel 10 van het Besluit basisregistratie personen. 

c. In onderdeel 1.4.3 wordt ‘€ 2,27**’ vervangen door: € 7,50**.   
 
 
Artikel II 
 
De bepalingen die ingevolge deze verordening worden gewijzigd, blijven van toepassing op 
de belastbare feiten die zich voor de in artikel III genoemde data van ingang van de 
verschillende heffingen hebben voorgedaan. 
 
 
Artikel III 
 
Deze verordening treedt in werking:  
1. Ten aanzien van artikel I, onderdeel D, sub a: op de dag na bekendmaking en werkt 

terug tot en met 1 januari 2014; 
2. Ten aanzien van artikel I, onderdeel E, sub a en b: op de dag na bekendmaking en werkt 

terug tot en met 6 januari 2014; 
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3. Ten aanzien van onderdeel E, sub c: op de dag na bekendmaking; 
4. Ten aanzien van artikel I, onderdelen A, B, C en D sub b: op 9 maart 2014. 
5. De in de vorige leden genoemde data van inwerkingtreding zijn tevens de data van 

ingang van de heffing. 
 
 
 
 
Dronten, 20 februari 2014 
 
 
Het college van Dronten, 
 
 
 
 
R. Kool       mr. A.B.L. de Jonge 
secretaris       burgemeester 
 
 
 
De raad van Dronten, 
 
 
 
 
 
D. Petrusma mr. A.B.L. de Jonge 
griffier voorzitter 
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