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Geachte heer Van der Burgt,
In uw brief dd. 13 november 2010 stelt u - op grond van artikel 41 van het Reglement
van Orde - een aantal vragen omtrent mogelijke terugbetaling van leges van een
Nederlandse identiteitskaart.
De vraag luidt:
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?
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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 mogeijk te implementeren dat nieuwe aanvragers bij hun
aanvraag aan de balie actief worden geinformeerd over demogelijkheid 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?
Het antwoord op gestelde vraag is:
Wij hebben evenals de gemeente Enschede voor de eenvoudige oplossing gekozen.
Gemeenten zijn verplicht een administratie bij te houden van verstrekte reisdocumenten.
Deze administratie is gekoppeld aan de Gemeentelijke Basisadministratie Personen,
daarmee beschikken we over de actuele gegevens van de aanvrager.
Zodra de Hoge Raad uitspraak heeft gedaan en daarmee heeft besloten dat een gemeente
inderdaad geen leges mag heffen voor het verstrekken van een Nederlandse
identiteitskaart stellen wij iedereen die vanaf 6 weken vóór 7 oktober 2010 tot aan de
datum van de uitspraak een Nederlandse identiteitskaart heeft aangeschaft hiervan op de
hoogte. We informeren de aanvrager over de te volgen terugbetalingsprocedure.
Wil een aanvrager van een document toch vooruitlopend op de uitspraak bezwaar
indienen dan kan dat. De medewerker KCC voorziet de aanvrager in dat geval van
informatie hoe te handelen en van een model bezwaarschrift (het VNG-model). Het
ingediende bezwaarschrift wordt tot de uitspraak van de Hoge Raad bij het
Klantcontactcentrum bewaard. Van deze mogelijkheid is tot nu toe geen gebruik
gemaakt.
Wij hopen u hiermede voldoende te hebben geïnformeerd.
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