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Ontwerp-landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van 
het Landsbesluit identiteitskaarten (AB 2003 no. 82) en het Retributie- en 
legesbesluit Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (AB 1987 no. 
57)  

 
 
 Naar aanleiding van bijgaand aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Landsbesluit 
identiteitskaarten (AB 2003 no. 82) en het Retributie- en legesbesluit Dienst Burgerlijke 
Stand en Bevolkingsregister (AB 1987 no. 57), moge de Raad Uwe Excellentie het 
volgende berichten. 
 
1. Het onderhavige ontwerp strekt enerzijds tot vaststelling van een nieuw model 

voor een identiteitskaart en anderzijds tot verhoging van de daarvoor verschuldigde 

leges alsmede tot verhoging van de leges ter afgifte van het rijbewijs. Ter 

rechtvaardiging van deze verhogingen stelt de regering dat deze aanpassingen 

noodzakelijk zijn ter dekking van de (gestegen) kosten.1 

 

2. De Raad onderschrijft de strekking van de in het ontwerp opgenomen voorstellen, 

maar maakt een aantal opmerkingen. 

3. Het ontwerp werd de Raad aangeboden op 5 januari 2022 met het verzoek om - in 

het belang van een spoedige totstandkoming van het ontwerp – dit met voorrang te 

behandelen en zo spoedig mogelijk advies uit te brengen. Waarom het ontwerp dermate 

laat werd aangeboden, wordt verder niet toegelicht. Gezien de voorgestelde 

inwerkingtredingsdatum van 10 januari 2022 (zie voorgesteld artikel III), is het niet 

duidelijk waarom het ontwerp vijf dagen vóór de voorgestelde inwerkingtreding van het 

                                                                 
1 Zie considerans jo. NvT, p. 1-6. 
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ontwerp wordt aangeboden. Een deugdelijke wetgevingsplanning had in een meer 

realistisch adviesverzoek geresulteerd.2  

 In het licht van het waarborgen van de kwaliteit van wetgeving, verzoekt de Raad 

de regering om bij haar verzoeken om advisering rekening te houden met het 

voorgaande en adviseert om de in voorgesteld artikel III vermelde datum van invoering 

aan te passen, nu dit niet (meer) gesteld kan worden op 10 januari 2022. 

4. De Raad acht het bemoedigend dat thans de toelichting op een retributieontwerp 

een financiële onderbouwing bevat van de voorgestelde legesverhogingen, i.c. voor 

beide identificatiedocumenten.3 Evenwel plaatst de Raad hierbij enkele kanttekeningen.  

5. Geconstateerd wordt dat de gemiddelde directe kosten per identiteitskaart c.q. 

rijbewijs berekend worden door onder meer (a) de onderhoudskosten en (b) de 

aanschafkosten project ID en rijbewijs te delen door het aantal afgegeven eenheden per 

jaar. Onduidelijk hierbij is of de bedragen genoemd bij de onderhoudskosten en 

aanschafkosten project ID en rijbewijs jaarlijkse bedragen zijn. Voor het geval het hier 

eenmalige investeringen betreffen voor de gehele levensduur van het project, acht de 

Raad het berekende bedrag aan aanschafkosten project ID en rijbewijs, welke 

opgenomen is in de eenheidsprijs, te hoog.  Dit roept de vraag op of er een andere wijze 

van verdeling van deze kosten is overwogen, die tot een evenredigere en doelmatigere 

spreiding en doorbelasting naar de burger zou kunnen leiden. Het valt op dat de 

projectkosten per rijbewijs bijna twee keer zo hoog zijn als die van het 

identiteitsbewijs, terwijl het soortgelijke documenten zijn. Daarnaast is het volume aan 

rijbewijzen per jaar substantieel hoger dan dat van de identiteitsbewijzen, hetgeen 

normaliter zou resulteren in een lagere kostprijs per eenheid. De Raad adviseert om in 

de toelichting op het voorgaande in te gaan en zo nodig de voorgestelde legesbedragen 

nader te bezien. 

6. Voor wat betreft de identiteitskaart wordt voorgesteld om de daarvoor 

verschuldigde leges te verhogen van Afl. 40,- naar Afl. 50,- (zijnde een verhoging met 

25%), terwijl voor de categorie kinderen (lees: jonger dan 12 jaren) deze verhoogd 

worden van Afl. 10,- naar Afl. 15,- (zijnde een verhoging met 50%) (zie voorgesteld 

artikel II, onderdeel A). Zonder een (financiële) onderbouwing voor laatstgenoemde 

verhoging, is het de Raad niet duidelijk waarom de voorgestelde verhoging van de leges 

                                                                 
2 Zie laatstelijk ’s Raads advies van 8 september 2021 (kenmerk: RvA 82-21), onderdeel 1. 
3 Zie NvT, p. 4 en 6. 
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voor de categorie kinderen - relatief gezien - meer dient te bedragen. Geadviseerd 

wordt om in de toelichting hierin concreet inzicht te verschaffen. 

7.  Voorts vraagt de Raad zich af of is overwogen om tevens de duur van de 

identiteitskaarten en die van rijbewijzen (thans: vijf jaren) gelijk te trekken met die 

van het paspoort (thans: tien jaren4) door aanpassing van artikel 2, tweede lid, van de 

Identiteitskaartenverordening (AB 2001 no. 8), respectievelijk artikel 2, vierde lid, van 

het Landsbesluit rij- en keuringsbewijzen (AB 1999 no. 6).5 Gezien het feit dat deze 

documenten identiteitsbewijzen zijn c.q. als zodanig in het maatschappelijk verkeer 

worden geaccepteerd, had dit immers voor de hand gelegen.6 Te meer uit oogpunt van 

doelmatigheid, verlaging van de lasten voor de burger en de administratieve lasten voor 

de overheid.7 De Raad geeft voorgaande gelijktrekking in overweging. 

8. Naast de voorgestelde verhoging van de leges voor de afgifte van het rijbewijs 

van Afl. 50,- naar Afl. 70,- (zijnde een verhoging met 40%), wordt tevens voorgesteld om 

de leges voor de afgifte van een duplicaat van dit document te verhogen van Afl. 50,- 

naar Afl. 100,- (zijnde een verhoging met 100%) (zie voorgesteld artikel II, onderdeel B, 

ten 2º). Ter motivering van deze laatste verhoging wordt gesteld dat dit in rekening 

wordt gebracht om het voor de burger onaantrekkelijk te maken om een verloren 

geraakt rijbewijs te vervangen, terwijl die mogelijk nog traceerbaar is.8 Een financiële 

onderbouwing voor deze voorgestelde verhoging ontbreekt echter. De Raad merkt op dat 

een legesbetaling beperkt dient te blijven tot een strikte betaling voor de totaal 

gemaakte kosten en aldus (naast het vereiste van een tegenprestatie) geen ‘winst’ mag 

worden gemaakt. 9  De voorgaande aangehaalde passage uit de toelichting wekt 

bovendien de indruk dat er een boete-element zou zijn verwerkt in de hoogte van het 

                                                                 
4 Zie artikel 9 van de Paspoortwet (Stb. 1991, 498). 
5 Zie ‘s Raads adviezen van 9 januari 2019 (kenmerk: RvA 226-18) en 8 september 2021 (kenmerk: 226-18). 
6 In Nederland is de geldigheidsduur van de Nederlandse identiteitskaart gelijkgetrokken met die van het 
paspoort en aldus bepaald op 10 jaar (zie artikel 16a van de Paspoortwet). 
7 Zie ook ‘s Raads advies van 12 november 2014 (kenmerk: RvA 163-14). 
8 Zie NvT, p. 6. 
9 Indien dat wel het geval is, zou er anders sprake zijn van een verkapte belasting die - ingevolge artikel 
V.11, eerste lid van de Staatsregeling van Aruba - uitsluitend uit kracht van een landsverordening mag 
worden geheven. 
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verhoogde legesbedrag voor wat betreft duplicaatrijbewijzen, hetgeen afbreuk doet aan 

het hiervoor bedoelde legeskarakter.10  

 De Raad acht het noodzakelijk dat de toelichting het vereiste van maximale 

kostendekking op dit punt adresseert en alsnog een concrete (financiële) onderbouwing 

verschaft voor de voorgestelde verhoging van het legesbedrag voor duplicaatrijbewijzen 

en in elk geval af te zien van de voorgestelde verhoging voor zover deze de mate van 

kostendekkende te boven gaat. 

9. Ten aanzien van de financiële gevolgen vermeldt de toelichting dat met het 

ontwerp de nadelige financiële consequenties voor het Land worden verminderd. Dit 

wordt echter niet geconcretiseerd. Gezien de verschafte financiële onderbouwing voor 

de verhoging van de leges – mede aan de hand van het gemiddeld aantal aanvragen per 

jaar – acht de Raad op zijn minst een schatting mogelijk van de te verwachten 

meeropbrengsten. Teneinde te voldoen aan artikel 6 van de Comptabiliteitsverordening 

(AB 1989 no. 72) (CV 1989) adviseert de Raad om een schatting te geven van de te 

verwachten (meer)kosten en meeropbrengsten voor het Land in deze. 

10. De Raad leidt uit het ontwerp af dat de huidige identiteitskaarten geldig zullen 

blijven tot de verloopdatum, zoals op deze kaarten is aangegeven (zie voorgesteld 

artikel I, onderdeel B). Ter wille van de duidelijkheid en ter vergroting van het 

informatiegehalte, beveelt de Raad aan om de nota van toelichting met een 

overeenkomstige passage aan te vullen. 

11. Ten slotte geeft de toelichting op voorgesteld artikel II aan dat het uitgangspunt 

is dat de leges niet hoger zijn dan het bedrag dat met het onderhavige landsbesluit 

wordt vastgesteld.11 In het licht van de met het ontwerp voorgestelde verhoging van de 

leges is deze zin onbegrijpelijk. Aanbevolen wordt om deze zin te herzien. 

In de toelichting zijn enkele voorstellen tot redactionele verbetering opgenomen. 

 

 

                                                                 
10 Het voorgaande is onverkort van toepassing op de zogenoemde vermissingsleges voor identiteitskaarten, 
zoals opgenomen in artikel 2 van het huidige retributie- en legesbesluit. Vgl. Nederland alwaar de 
vermissingsleges zijn afgeschaft voor alle Nederlandse identiteitsbewijzen. 
11 NvT, p. 4. 
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De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 

ontwerp verenigen en adviseert u te besluiten conform de daarin neergelegde 

voorstellen, nadat met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 

 

De Secretaris,      De plv. Voorzitter, 
 
 
 
_________________     _____________ 
mr. A. Braamskamp     drs. C. Timmer 


