
 

 

2e financiële afwijkingenrapportage 2022 

 

ROGRAMMA/ TAAKVELD 

 

 

Bestuur en dienstverlening 

  Bestuur 

  Burgerzaken 

 

 
   

 

 

 
  

 

 

 

 

 
  

Onderwerp: Aframen oude taakstelling Burgerzaken 

 

 

Betreft :Fcl/Ecl 60206000/ 11002 

 

 

Oorzaak afwijking: 

De geldigheid van identiteitsbewijzen was miv 9-3-2014 van 5 tot 10 jaar opgerekt. De verwachting 

was dat hierdoor het aantal te verstrekken paspoorten en identiteitskaarten in de periode 2019 t/m 

2023 af zou nemen; de zogenaamde paspoortdip. In 2024 zouden de inkomsten weer (tijdelijk) op 

niveau zijn. Destijds was in Uden aan de inkomstendaling vanuit leges een taakstelling op personeel 

gekoppeld.  

Echter ondanks dat er een terugloop is in het aantal te verstrekken paspoorten en identiteitskaarten 

zagen we snel landelijk ontwikkelingen binnen burgerzaken waardoor een verschuiving van taken 

plaatsvond. Burgerzaken is inmiddels reeds een tijd in transitie. De eenvoudige taken worden steeds 

meer gedigitaliseerd maar tegelijkertijd zien we het werk veranderen. Door globalisering ontstaan 

steeds meer complexe situaties waarbij internationaal privaatrecht van toepassing is. Complexere 

taken betekent een groter tijdsbeslag en hoger opgeleide mensen. 

Daarom is de taakstelling meerdere keren incidenteel afgeraamd in afwachting van een onderzoek naar 

het ideale formatieplaatje. Vorig jaar was het de bedoeling dat de taakstelling volledig meegenomen 

zou worden in de fijnstructuur (het ideale formatieplaatje). Echter hieraan is financieel geen gevolg 

gegeven waardoor nu de taakstelling voor 2022 en 2023 alsnog afgeraamd moet worden.  

In deze afwijkingenrapportage wordt ook het positieve effect gemeld, dat het aantal afgenomen 

reisdocumenten door 18-minners substantieel groter is dan in het verleden begroot was op basis van 



 

 

het rekenmodel NVVB betreffende de geldigheidsduur van reisdocumenten. Er wordt nog een check van 

het rekenmodel uitgevoerd. Het lijkt er op dat in het rekenmodel van de NVVB ook bij 18-minners 

gerekend is met een 10 jaarstermijn, maar voor deze groep is de geldigheidstermijn van 5 jaar nog 

steeds van toepassing. Dit onderbouwt eveneens de stelling dat Burgerzaken niet tot een vermindering 

van personeel over moet gaan. 

 

 

Incidenteel / structureel 

 

Incidenteel / structureel UITGAVEN 

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

N 100.000 N 100.000    

     

     

 

Incidenteel / structureel INKOMSTEN 

(in euro’s) 

2022 2023 2024 2025 2026 

     

     

 

 

 


