Antwoorden op schriftelijke vragen aan het college
Reg. nr: 2011-50
Datum: 12 september 2011
Aan de voorzitter van de raad
Steller vragen: Hans Marchal/PCG
Onderwerp: Identiteitskaart per direct gratis
Het college wordt verzocht de volgende vragen schriftelijk te beantwoorden:
Vraag 1:
De uitspraak van de Hoge Raad over de legesheffing voor identiteitskaarten zal niet leiden tot
een massale terugbetaling aan mensen die voor de kaart hebben betaald. De uitspraak is ook
van toepassing op de achterliggende jaren, maar afgesloten zaken worden niet heropend. Wie
wel tijdig bezwaar heeft gemaakt tegen de leges heeft recht op terugbetaling. Hoeveel
mensen hebben in Wijk bij Duurstede de achterliggende periode bezwaar gemaakt tegen de
legesheffing? Hoe groot is ongeveer het bedrag dat Wijk bij Duurstede terug moet betalen? Is
hier reeds een voorziening voor getroffen? Na de uitspraak van het Gerechtshof Den Bosch
van d.d. 7 oktober 2010 was de kans op terugbetaling immers zeer reëel geworden.
Antwoord vraag 1:
Tot nu toe hebben 70 inwoners bezwaar gemaakt. Maar er kunnen nog bezwaren
binnenkomen en bovendien kunnen daar bezwaren bij zijn die niet ontvankelijk
worden verklaard. In het meest ongunstige geval zal het de gemeente ongeveer € 6700,kosten. Overigens loopt er een proces vanuit de VNG om de gemeenten volledig
schadeloos te stellen. Indien geen of gedeeltelijke tegemoetkoming vanuit het rijk
plaatsvindt, zal het ten laste komen van de inkomsten Leges.
Vraag 2:
Na de uitspraak van de rechter in Den Bosch heeft de Vereniging Nederlandse Gemeenten
(VNG) de gemeenten geadviseerd hun burgers op de hoogte te brengen van de mogelijkheid
om bezwaar te maken tegen de betaalde leges. Heeft de gemeente Wijk bij Duurstede deze
informatie ook verstrekt aan burgers die vanaf 7 oktober 2010 een identiteitskaart
aanschaften?
Antwoord vraag 2: de gemeente heeft inlichtingen ingewonnen bij andere (omliggende)
gemeentes wat hun procedure hierin was. Wij hebben de algemeen gangbare trend
gevolgd door bij de balies formulieren neer te leggen t.b.v. het indienen van een
bezwaarschrift.
Vraag 3:
Welk bedrag ontvangt de gemeente Wijk bij Duurstede jaarlijks aan leges voor
identiteitskaarten? Is er al duidelijkheid hoe het ontstane ‘financiële’ gat wordt opgevuld?
Met het oog op de komende begroting is dit toch best belangrijk…

Antwoord vraag 3:
Gemiddeld op jaarbasis betreft dit ongeveer € 39.500,-. Het financiële gat wordt voor
2011 dus beperkt tot naar verwachting maximaal € 6.700,-. Nu de 1e kamer heeft
ingestemd met de nieuwe wet van Minister Donner, zullen er voor de begroting voor
2012 wat dit betreft geen gevolgen zijn.

Datum: 14 oktober 2011
Jan Burger, namens het college van B&W

