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Geachte heer Brenninkmeijer,
In uw brief van 4 oktober 2013 verzoekt u mij om terug te komen op de
restitutieregeling, zoals deze is toegepast voor teveel betaalde leges, die in het
verleden zijn betaald bij een aanvraag om een verblijfsvergunning.
Op 28 november 2012 heb ik een brief gestuurd aan zowel de Eerste Kamer als
de Tweede Kamer (Kamerstukken 1 2012/13, 31 549, k), waarin ik heb
aangegeven dat naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: de Afdeling) van 9 oktober
2012 de leges voor verblijfsvergunningen voor bepaalde verblijfsdoelen worden
verlaagd. In deze brief staat ook dat het de vaste beleidslijn is dat de datum van
de betreffende uitspraak bepalend is voor het recht op restitutie van leges.
Wanneer op de datum van de betreffende uitspraak sprake is van een
openstaande aanvraag-, bezwaar- of beroepsprocedure, of op die datum nog een
rechtsmiddel kon worden ingesteld, bestaat recht op restitutie. Voor die
procedures waarbij het besluit op 9 oktober 2012 in rechte onaantastbaar was,
geldt dat de aanvrager niet meer in aanmerking komt voor restitutie. Dit is in lijn
met eerdere restitutietrajecten die in het verleden hebben plaatsgevonden en in
lijn met de bestaande jurisprudentie op dit punt (zie o.a. de uitspraak van de
Afdeling van 2 september 2011, 201007667/1/V3, UN: BR6949).
Het wijzigen van de hiervoor uiteengezette beleidslijn bij restitutieverzoeken zou
grote gevolgen hebben voor eerder afgehandelde restitutieverzoeken en tevens
grote financiële en uitvoeringstechnische consequenties voor de overheid met zich
meebrengen. Om genoemde redenen acht ik het niet wenselijk aan uw verzoek
om wijziging van de restitutieregeling tegemoet komen.
Een afschrift van deze brief heb ik verzonden aan de voorzitters van de Eerste en
Tweede Kamer.
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

