
 
 
Agendapunt :   
Voorstelnummer :   
Raadsvergadering : 24 februari 2009 
Naam opsteller : Hans van Kralingen 
Informatie op te vragen bij : opsteller 
Portefeuillehouders : Jan Stam 
 
Onderwerp:   Eerste wijziging van de Legesverordening 2009 en de eerste wijziging van de 
Verordening Lijkbezorgingsrechten 2009. 
 
Aan de raad, 
 
Beslispunt:  vast te stellen de Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de 

heffing en invordering van leges (Eerste wijziging Legesverordening 2009) en de 
Verordening tot eerste wijziging van de Verordening op de heffing en invordering 
van lijkbezorgingsrechten (Eerste wijziging verordening Lijkbezorgingsrechten 
2009). 

 
 
1. Waar gaat dit voorstel over? 

Dit voorstel gaat over de eerste wijziging van de Legesverordening als gevolg van de 
verhoging van de naturalisatiegelden door het Immigratie- en Naturalisatiedienst van het 
Ministerie van Justitie. 
 
Per brief van 26 november van de Immigratie- en Naturalisatiedienst van het Ministerie van 
Justitie zijn de nieuwe tarieven bekendgemaakt van de naturalisatiegelden en optiegelden. 
Deze tarieven gelden per 1 januari 2009. De aankondiging is pas op 27 november 2008 
door de gemeente ontvangen. Deze datum ligt ruim na het indienen van de concept 
legesverordening. Daarom dient een wijzigingsverordening te worden vastgesteld. 
 
Daarnaast is gebleken dat een tarief voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot 
het verkrijgen zoals genoemd in hoofdstuk 5 onder 5.2.6.1. van de bij de legesverordening 
2009 behorende tarieventabel, ontbreekt.  
 
Per abuis is in de tarieventabel, behorende bij de Verordening op de heffing en invordering 
van de Lijkbezorgingsrechten, een onjuist tarief vermeld bij verlenen van het uitsluitend 
recht voor een periode van 20 jaar op een graf. 

 
 
2. Wat besluit de raad/wat krijgt de raad als hij "ja" zegt? 

In verband met genoemde gevolgen voor de heffing van de leges voor diensten verricht op 
grond van de naturalisatie- en optiegelden is het noodzakelijk om de Legesverordening 
dienovereenkomstig aan te passen.  
 
Door in te stemmen met dit raadsvoorstel tot de wijziging van de Legesverordening zal de 
heffing van leges voor diensten op het gebied van naturalisatie worden veilig gesteld.   
 
Tevens wordt, door in te stemmen met dit raadsvoorstel,  in voorkomende gevallen het 
juiste tarief in rekening gebracht bij de, in hoofdstuk 5 onder 5.2.6.1. bedoelde aanvraag. 
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Ook zal, door in te stemmen met raadsvoorstel tot de wijziging van de Verordening op de 
heffing en invordering van de Lijkbezorgingsrechten 2009, het juiste tarief in rekening 
worden gebracht bij het verlenen van het uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar op 
een graf. 
 
  
 

 
3. Waarom wordt dit onderwerp nu aan de raad voorgelegd? 

 collegebevoegdheid 
 raadsbevoegdheid 
 opiniëren 
 kaderstellend 
 maatschappelijk urgent 
 budgetrecht 

anders nl.   
 

 
4. Wie heeft er allemaal met de beslissing van de raad van doen? 

De wijziging van de Legesverordening brengt met zich mee dat, na de inwerkingtreding 
hiervan, leges kunnen worden geheven op diensten die de gemeente verricht in het kader 
van de uitvoering aanvraag tot naturalisatie en voor het afleggen van een optie tot het 
verkrijgen van het Nederlanderschap op grond van de Rijkswet op het Nederlandschap, dat 
het juiste tarief geheven wordt behorende bij de aanvraag zoals bedoeld in hoofdstuk 5, 
onder 5.6.2.1.  
De wijziging van de Verordening Lijkbezorgingsrechten brengt met zich mee dat, na de 
inwerking hiervan, het juiste tarief in rekening gebracht kan worden bij het verlenen van het 
uitsluitend recht voor een periode van 20 jaar op een graf. 
 

 

5. Waaruit bestaan de andere mogelijkheden om het doel te bereiken? 
Indien de gemeente hiertoe niet overgaat blijven de eerder vastgestelde tarieven van 
toepassing, wat een inkomstenderving betekent. 
 
 

6. Wanneer wordt de beslissing van de raad uitgevoerd, gerealiseerd en wanneer wordt 
de raad daarover gerapporteerd? 
Na vaststelling wordt deze eerste wijziging van de Legesverordening en de eerste wijziging 
op de Verordening op de heffing en invordering Lijkbezorgingsrechten op de gebruikelijke 
wijze bekendgemaakt.  
 

 
7. Welke middelen zijn met dit voorstel gemoeid? 

Na de inwerkingtreding van de eerste wijziging van de Legesverordening en de eerste 
wijziging van de Verordening Lijkbezorgingsrechten kunnen, zoals hiervoor reeds 
aangegeven, leges worden geheven voor diensten verricht in het kader van de uitvoering 
van een aanvraag tot naturalisatie, leges voor het in behandeling nemen van een aanvraag 
zoals bedoeld in hoofdstuk 5, onder 5.2.6.1. en rechten zoals bedoeld in hoofdstuk 1, onder  
1.1.1. van de tarieventabel behorende bij de Verordening Lijkbezorgingsrechten. 
 
  

8. Waarom moet de raad dit besluit met deze mogelijke oplossing nemen? 
Na de inwerkingtreding van de eerste wijziging van de Legesverordening en van de eerste 
wijziging van de Verordening Lijkbezorgingsrechten kunnen, zoals hiervoor reeds 
aangegeven, leges en rechten worden geheven.  
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Bijlagen:   - ontwerp-raadsbesluit eerste- en tweede wijziging Legesverordening 2009 
   - ontwerp-raadsbesluit eerste wijziging Verordening Lijkbezorgingsrechten 2009  

 - kopie tarieventabel met daarop de ontbrekende bouwleges  
 - kopie tarieventabel met daarop oude tarieven naturalisatieleges 
 - kopie tarieventabel lijkbezorgingsrechten met onjuiste tarief. 

 
 
Bergen 17 februari 2009,   
 
 
 
College van Bergen 
 
 
 
R. Groninger,   drs. H. Hafkamp,  

Secretaris      burgemeester 


