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Voorstel
Kennis te nemen van de brief van Vereniging Vrijbit en in te stemmen met beantwoording,
conform bijgevoegde antwoordbrief

Inleiding
Vereniging Vrijbit heeft op 5 september 2Ot6 een brief aan alle burgemeesters van
Nederland geschreven over de bezwaren van burgers die weigeren om hun biometrische
gegevens af te geven voor de afgifte van een paspoort of Nederlandse identiteitskaart.
De vereniging attendeert de burgemeester op zeven uitspraken van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 25 mei 2016 en verzoekt hem om een
inhoudelijke reactie, met vermelding van genomen stappen.

Beoogd effect/doel
Bea ntwoorden conform verzoek Veren ig i ng Vrijbit

Argumenten
De Vereniging Vrijbit verzoekt om een inhoudelijke reactie, met vermelding van genomen
stappen
In bijgevoegde concept antwoordbrief wordt een korte reactie gegeven op hetgeen
gevraagd wordt.

Kanttekeningen en risico's
Niet van toepassing.

Financiële, personele en juridische gevolgen
Niet van toepassing.
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Uitvoering/evaluatie
Niet van toepassing.

Communicatie/ partici patie
Na besluitvorming vindt beantwoording plaats.
Overleg gevoerd met
Intern:
Hoofd afdeling Publiekszaken
Medewerker afdeling Publiekszaken
Extern:
Nederlandse Vereniging voor Burgerzaken
M in
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Brief Vereniging Vrijbit
Concept antwoordbrief aan Vereniging Vrijbit
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Reactie op uw brief van 5 september 2Ot6

2749t

Beste meneer, mevrouw,
Op 5 september 2016 stuurde u de burgemeester van Weert een brief. Hierin attendeert u
de burgemeester op zeven uitspraken van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad

van state van 25 mei 2016 en verzoekt u hem om een inhoudelijke reactie, met
vermelding van genomen stappen. Hieronder gaan wij in op uw brief.

Inhoudelijke reactie en genomen stappen
De huidige werkwijze met betrekking tot het aanvragen van paspoorten en identiteitskaarten handhaaft de burgemeester. Uw brief is aan ons ter kennisgebracht. Daarnaast is
uw schrijven aan de gemeenteraad ter kennisgeving aangeboden.

Tot slot
Wij gaan ervan uit u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. Heeft u nog vragen over
deze brief? Neemt u dan gerust contact op met Barry Hofland, te bereiken via
telefoonnummer (0495) 575 43L of e-mail naar b.hofland@weeft.nl.

Met vriendelijke groet,
burg emeester
wethouders,

M.H.F. Knaapen

gemeentesecretaris

A.A.M.M
burge
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