Valkenswaard 13 november 2010
Geacht College,
Onderstaand vindt u een 2-tal nieuwsberichten zoals deze te vinden zijn op een 2-tal
websites. De betreffende websites staan vermeld boven de respectievelijke
berichten. Naar aanleiding van deze berichten hebben wij een aantal vragen ex.art
41 die u na deze nieuwsberichten in dit schrijven aantreft.
Bericht 1.
Van:
http://www.bprbzk.nl/Reisdocumenten/Nieuws/Legesheffing_voor_Nederlandse_identiteitska
arten
Nieuwsbericht | 08-10-2010
Het Hof 's-Hertogenbosch heeft - kort samengevat - geoordeeld dat een gemeente geen leges
mag heffen voor het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart. Het ministerie van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties bestudeert de uitspraak.
Belangrijk punt van aandacht is dat het Hof aangeeft dat de uitspraak uitsluitend ziet op de
aanvraag van Nederlandse identiteitskaarten.
De uitspraak is nog niet definitief! De betreffende gemeente kan in cassatie gaan tegen de
uitspraak bij de Hoge Raad. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
heeft hierover contact met de gemeente. Pas nadat de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan,
krijgt de uitspraak gevolgen. Dit betekent dat iedereen die een Nederlandse identiteitskaart
aanvraagt, leges moet betalen.
Om reeds betaalde leges achteraf terug te krijgen, moet iemand bezwaar maken en vragen of
de gemeente het bezwaar aanhoudt (wacht met het nemen van een beslissing) tot de Hoge
Raad over deze zaak heeft beslist. Bezwaar maken kan tot 6 weken na betaling. Dus ook als
vóór 7 oktober 2010 is betaald, kan iemand nog bezwaar maken. Als de Hoge Raad het eens is
met de redenering van het hof, moet een gemeente de leges terugbetalen. Als een gemeente
niet wacht op de uitspraak van de Hoge Raad en het bezwaar afwijst, dan moet beroep bij de
rechtbank worden ingesteld om te zorgen dat recht op terugbetaling blijft bestaan. Leges die
iemand heeft betaald langer dan 6 weken voor deze uitspraak kunnen niet worden
teruggevraagd. De VNG heeft een model bezwaarschrift opgesteld.
Indien burgers niet willen dat de beslissing op hun bezwaarschrift wordt aangehouden totdat
de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan - dan wel via een andere procedure betaalde leges terug
willen ontvangen - dan wordt u verzocht dit aan de servicedesk van het Agentschap BPR
kenbaar te maken. De servicedesk is bereikbaar op 088 900 1000 of via e-mail op
agentschap@bprbzk.nl. Voor meer informatie verwijzen wij u naar Rechtspraak.nl
Einde bericht 1

Bericht 2
Van: http://cms3.enschede.nl/ariadne/loader.php/sites/enschede/actueel/pers/02405/
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Einde bericht 2.

Samenvattend kan gesteld worden dat de kans bestaat dat de gemeente de leges
betaald voor een Nederlandse identiteitskaart vanaf 7 oktober 2010 terug moet
betalen aan de aanvrager. De uitspraak van het hof Den Bosch geeft aan dat ook
aanvragers tot 6 weken voor de datum van de uitspraak, te weten 7 oktober, nog
mogelijk recht hebben op teruggave. Zoals uit de berichten blijkt dienen aanvragers
voor teruggaaf bezwaar te maken tegen de in rekening gebrachte leges en
tezelfdertijd te moeten verzoeken de beslissing op bezwaar te verdagen tot na de
uitspraak van de Hoge Raad in deze zaak. Voor een gemeente staan meerdere
wegen open om in deze problematiek een oplossing te kiezen. De gemeente
Enschede kiest voor een eenvoudige oplossing waarin minder administratieve
handelingen nodig zijn zoals uit het tweede bericht blijkt. Wij hebben de volgende
vragen:
Bent u bereid om het voorbeeld van de gemeente Enschede te volgen en derhalve
na een uitspraak van de Hoge Raad die de uitspraak van Den Bosch bevestigt alle
aanvragers van een Nederlandse identiteitskaart in de gemeente vanaf 6 weken voor
7 oktober 2010 de betaalde leges te restitueren?

Zo ja,

Is er een voldoende registratie van alle aanvragers vanaf 6 weken voor 7
oktober 2010 aanwezig?
Bent u bereid om dit duidelijk naar de inwoners te communiceren?

Zo nee:
Wat zijn dan uw overwegingen om de handelwijze van Enschede niet te
volgen?
Welke procedure(s) kiest u dan en wat zijn dan de mogelijke additionele
kosten voor de gemeente?
Bent u bereid om alle aanvragers van de Nederlandse identiteitskaart in de
gemeente vanaf 6 weken voor 7 oktober 2010 te informeren over de
mogelijkheid van bezwaar?
Bent u bereid om zo snel als mogelijk te implementeren dat nieuwe
aanvragers bij hun aanvraag aan de balie actief worden geïnformeerd over de
mogelijkheid van bezwaar en daartoe een model bezwaarschrift (bijvoorbeeld
het VNG model) aan te reiken?
Bent u bereid alle ingediende bezwaren in deze aan te houden tot na de
uitspraak van de Hoge Raad?

Namens de fractie Partij van de Arbeid,
Peter van der Burgt

