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Met deze ledenbrief informeren wij u over de actuele stand van zaken met betrekking tot de 

afschaffing van de leges voor de Nederlandse Identiteitskaart. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

De Hoge Raad heeft op vrijdag 9 september geoordeeld dat legesheffing voor de Nederlandse 

Identiteitskaart (NIK) niet mogelijk is (www.rechtspraak.nl/lin,asp?lin=BQ4105). De uitspraak 

betekent dat gemeenten per direct geen kosten meer in rekening mogen brengen voor de NIK. 

Uitvoering 
De uitspraak heeft geleid tot grote drukte bij de publieksbalies. In samenwerking met het Ministerie 

van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de Nederlandse Vereniging Voor 

Burgerzaken (NWB) heeft de VNG de volgende informatie beschikbaar gesteld: 

Een handreiking voor de afhandeling van bezwaarschriften 
(http://www.vna.nl/smartsite.dws?id=110412) 
Een overzicht van de meest gestelde vragen inclusief antwoorden 
(http://www.vnq.nl/smartsite.dws?id=110461) 
Een instructie voor het in behandeling nemen van de aanvragen voor de NIK 
(http://www. vnq.nl/smartsite. dws?id=110466) 

De instructie is niet publiekelijk verspreid maar door BZK aan alle gemeenten toegezonden. De 

reden hiervoor is dat het een interne instructie voor gemeenten is. Omdat de voorraad NIK beperkt 

is vraagt BZK gemeenten niet-urgente aanvragen aan te houden. Dat betekent dat de aanvragers 

de NIK wel zullen ontvangen maar daar wat langer op moeten wachten. Urgente aanvragen 

worden zoveel mogelijk conform de normale termijnen afgehandeld. Urgente gevallen zijn: 

De aanvrager is niet in bezit van een geldige NIK en/of een paspoort of 

De aanvrager is in het bezit van een NIK of een geldig paspoort waarvan de 

geldigheidsduur verloopt binnen 2 maanden te rekenen vanaf de datum dat de aanvraag 

wordt gedaan. 

Financiële consequenties 
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De uitspraak betekent dat gemeenten een forse kostenpost hebben. Volgens berekening van BZK 

waren de normale jaarlijkse legesinkomsten € 80 miljoen. Gemeenten zullen lopende bezwaren 

tegen de NIK gegrond moeten verklaren en kunnen voor de nieuwe gevallen geen kosten in 

rekening brengen. De VNG claimt alle kosten die gemeenten op grond van hun wettelijk 

opgedragen taak moeten maken bij het Rijk. Artikel 108 van de Gemeentewet iaat er geen twijfel 

over bestaan dat deze claim gehonoreerd moet worden. Het verstrekken van de NIK is een aan de 

gemeenten opgedragen taak waarvan wettelijk is vastgelegd dat er geen kosten voor rekening van 

de gemeenten blijven. De VNG zal nakoming van deze wettelijke verplichting eisen tot vergoeding 

van de integrale kosten van de verstrekking van de NIK. Gemeenten die meer teruggeven dan 

wettelijk verplicht is, maken kosten die niet vallen onder de reikwijdte van artikel 108 

Gemeentewet. De VNG adviseert daarom een restrictief teruggavebeleid, niet ruimer dan wettelijk 

noodzakelijk is. 

In het Bestuurlijk Overleg Financiële Verhoudingen van 14 september jongstleden kon het Kabinet 

nog geen duidelijk geven over het vergoeden van de kosten. Hierover zal nader overleg 

plaatsvinden. 

Rijksbijdrage leges 

De VNG heeft de Minister laten weten erop te rekenen dat het Rijk per direct stopt met het in 

rekening brengen van de rijksbijdrage voor de NIK. 

Toekomst 

Het ministerie van BZK kondigt aan te overwegen met reparatiewetgeving te komen. Daaruit blijkt 

dat het niet de wens is om de NIK blijvend gratis te verstrekken. De VNG zal ook over gewenste 

reparatiewetgeving in overleg treden. Naar het oordeel van de VNG is het doel van 

reparatiewetgeving dat over vergoedingen voor producten en diensten duidelijke wettelijke criteria 

bestaan. Onduidelijkheden zoals bij de NIK hebben zich recent ook al voorgedaan bij de 

legesheffing voor verzoeken om informatie op grond van de Wet Openbaarheid Bestuur. 

Reparatiewetgeving moet een einde maken aan dergelijke terugkomende onzekerheden. De 

huidige stand van zaken legt een grote uitvoeringslast op gemeenten. Reparatiewetgeving moet 

derhalve zeer voortvarend ter hand worden genomen. 

Hoogachtend, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

mr. R.J.J.M. Pans, 

voorzitter directieraad 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. 
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