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Onderwerp: Nederlandse identiteitskaart gratis 
 
 
Geachte leden van de raad, 
 
 
Inleiding 
In deze raadsnotitie informeer ik u over de gratis Nederlandse identiteitskaart. 
 
Besluit Hoge Raad 
De Hoge Raad heeft op 9 september 2011 besloten dat gemeenten geen leges meer mogen 
heffen voor Nederlandse identiteitskaarten (NIK) voor personen van 14 jaar en ouder. Deze 
leeftijdsgrens is aangehouden, omdat vanaf die leeftijd de Wet op de Identificatieplicht van 
toepassing is. 
 
Collegebesluit van 12 juli 2011 
Op 12 juli 2011 heeft het college van burgemeester en wethouders van Ridderkerk besloten dat 
iedereen van 14 jaar of ouder die sinds 27 augustus 2010 betaald heeft voor een NIK zijn geld 
terug krijgt als de Hoge Raad besluit dat de NIK gratis verstrekt moet worden. Inmiddels heeft de 
Hoge Raad dit beslist en moeten de leges terugbetaald worden. De datum van 27 augustus 2010 
is bepaald aan de hand van de bezwaartermijn inzake de eerdere uitspraak van het gerechtshof in 
Den Bosch op 9 oktober 2010. 
Bezwaar 
Het college heeft in eerdergenoemd besluit besloten dat aanvragers van een NIK geen individueel 
bezwaar hoeven in te dienen om voor restitutie van de leges in aanmerking te komen. 
 
Aantal aanvragen 
Iedereen van 14 jaar of ouder die op of na 27 augustus 2010 een NIK heeft aangevraagd krijgt de 
betaalde leges terug. In totaal gaat het om 3253 aanvragen.  
 
Dekking kosten 
De terug te betalen leges bedragen in totaal € 141.894,05. Dekking van de kosten is opgenomen in 
de risicoparagraaf. Het financiële gevolg wordt in de decemberwijziging 2011 in beeld gebracht. 
 
Op dit moment is nog niet bekend of er vanuit het Rijk enige compensatie komt voor kosten die met 
de terugbetaling van de leges gemoeid zijn, dan wel de kosten voor het verstrekken van de gratis 
NIK vanaf 9 september 2011. 
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Onderwerp: Nederlandse identiteitskaart gratis  (vervolg)   
 
Communicatie 
Via de website en het gemeentejournaal worden de inwoners van Ridderkerk op de hoogte 
gehouden van de ontwikkelingen rondom de gratis NIK. Daarnaast is informatie aangeplakt in de 
hal van het gemeentehuis. Ook twitter is ingezet voor het verspreiden van actuele informatie. 
Het servicepunt en de telefooncentrale hebben ook alle actuele informatie voorhanden. 
 
Werkwijze 
In Ridderkerk hebben ongeveer 26.000 inwoners van 14 jaar of ouder geen NIK. Niet iedereen zal 
een NIK aanvragen, omdat men al paspoort heeft. Maar een groot deel zal zo snel mogelijk een 
gratis NIK willen aanvragen. De afdeling Dienstverlening verwacht daarom een grote stroom 
klanten voor dit produkt. Daarom is besloten de gratis NIK alleen op afspraak aan te vragen. Op 
die manier wordt grote drukte –en wachttijden- voorkomen. Deze werkwijze wordt nog maar sinds 
een paar dagen gehanteerd, maar heeft nu al het beoogde effect. Burgers worden op de 
afgesproken tijd geholpen. Door de toestroom van aanvragers op deze manier te reguleren is dit in 
de hand te houden. Dit in tegenstelling tot sommige gemeenten waar niet op afspraak wordt 
gewerkt. 
 
Voorraad Nederlandse identiteitskaarten 
Vandaag is het bericht binnengekomen dat de voorraad blanco NIK opraakt. Dit komt door het 
extreem aantal landelijke aanvragen voor de gratis NIK. Het aantal aanvragen ligt 3 à 4 keer zo 
hoog als normaal. Het Ministerie heeft daarom besloten dat aanvragen die vanaf morgen (15 
september) binnenkomen pas verwerkt worden na 9 oktober 2011. Vanaf 9 oktober 2011 is er 
namelijk een nieuw model NIK. Deze nieuwe NIK kan voor het eerst op 11 oktober 2011 worden 
afgehaald. 
 
Alleen personen die op dit moment geen paspoort of NIK hebben of van wie het paspoort of de NIK 
binnen 2 maanden verloopt (zonder dat men nog een ander geldig paspoort of NIK heeft) kunnen 
een gratis NIK aanvragen en deze na ongeveer een week afhalen. De termijn van afhalen is 
variabel. Ook vanwege het extreem aantal aanvragen op dit moment. 
 
 
 
Hoogachtend, 
 
 
De burgemeester van Ridderkerk, 
 
 
 
A. Attema 
 


