
Wijziging legesheffing

Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Korpsbeheerders Politieregio’s
– de Staf van de Koninklijke
Marechaussee
i.a.a:
– de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Stafdirectie
Uitvoeringsbeleid
Datum: 4 april 2002
Ons kenmerk: 5143260/02/IND
Code: TBV 2002/5
Juridische achtergrond: Artikel 24,
tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 en
artikelen 3.34  en 3.34a Voorschrift
Vreemdelingen 2000
Geldig van/tot: 1 mei 2002 tot 1 mei
2003
Onderwerp:
– verhoging bestaande leges ter afdoe-
ning van een aanvraag tot het verlenen
van een verblijfsvergunning regulier
– invoering leges ter afdoening van
aanvragen tot het verlengen en wijzi-
gen van de verblijfsvergunning regulier
Bijlagen: 1

1. Inleiding
Bij Regeling d.d. 27 maart 2002,
nummer 5147602/02/IND van de
Staatssecretaris van Justitie, inhou-
dend onder meer wijziging van artikel
3.34 van het Voorschrift
Vreemdelingen 2000, worden de
bestaande legesbedragen ter zake van
afdoening van een aanvraag tot het
verlenen van een verblijfsvergunning
regulier verhoogd per 1 mei 2002.
Voorts worden door inwerkingtreding
van een nieuw artikel 3.34a van het
Voorschrift Vreemdelingen 2000 per 1
mei 2002 leges ingevoerd ter zake van
afdoening van de aanvraag tot het
verlengen en wijzigen van de verblijfs-
vergunning regulier voor bepaalde tijd.

2. Verhoging bestaande leges ter
afdoening van een aanvraag
De leges ter afdoening van een aan-
vraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaal-
de tijd zijn vastgesteld als volgt.

Als het een vreemdeling betreft van
twaalf jaar of ouder, niet zijnde een
gemeenschapsonderdaan, bedragen de
leges € 258,- (was € 56,72).
Als het een vreemdeling jonger dan
twaalf jaar betreft, niet zijnde een
gemeenschapsonderdaan, bedragen de
leges € 169,- (was € 22,69).
De leges ter afdoening van een aan-
vraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning regulier voor onbe-
paalde tijd bedragen € 539,- (was
€ 226,89). Het maakt daarbij geen
verschil of de vreemdeling (tevens) is
aan te merken als gemeenschapson-
derdaan dan wel de vreemdeling
(tevens) verblijfsrecht ontleent aan het
Associatiebesluit 1/80 van de
Associatieraad.
Indien het betreft een vreemdeling die
in aanmerking komt voor de terug-
keeroptie op grond van artikel 8 van
de Remigratiewet, bedragen de leges
ter afdoening van de aanvraag € 26
(was € 15,88), zijnde niet meer dan de
kosten voor afgifte van het verblijfs-
document1. Dit geldt zowel in het
geval dat deze in aanmerking komt
voor de verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd, als in het geval
dat deze in aanmerking komt voor
een verblijfsvergunning regulier voor
onbepaalde tijd.
De leges ter afdoening van een aan-
vraag om toetsing aan het gemeen-
schapsrecht en afgifte van het daar-
aan verbonden verblijfsdocument
bedragen in totaal eveneens € 26 (was
€ 15,88), zijnde niet meer dan het
bedrag dat geldt voor de afgifte van
identiteitskaarten aan eigen onderda-
nen2 (€ 26,87).

Slachtoffers en getuige-aangevers van
mensenhandel
Slachtoffers en getuige-aangevers van
mensenhandel zijn uitgezonderd van
legesheffing ter zake van de afdoe-
ning van een aanvraag tot het verle-
nen van een verblijfsvergunning regu-
lier voor bepaalde tijd onder een
beperking verband houdend met ver-
volging van mensenhandel.

Ambtshalve te verlenen verblijfsvergun-
ningen
Vreemdelingen, aan wie ambtshalve
een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd wordt verleend (onder
een beperking verband houdend met
verblijf als alleenstaande minderjarige
vreemdeling, als vreemdeling die bui-
ten zijn schuld niet uit Nederland kan
vertrekken, of met verblijf op grond
van het feit dat niet binnen drie jaren
onherroepelijk is beslist op een asiel-
aanvraag) zijn in het algemeen geen
leges verschuldigd ter afdoening van
een aanvraag.
Zij hebben immers als regel geen aan-
vraag tot het verlenen van een ver-
blijfsvergunning regulier ingediend,
maar een aanvraag tot het verlenen
van een verblijfsvergunning asiel, ter
zake waarvan geen leges zijn ver-
schuldigd.
Indien zij, hoewel niet nodig, een
aanvraag doen tot het verlenen van
een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd onder een beperking
verband houdend met een van die
verblijfsdoelen zijn zij wel leges ter
afdoening van die aanvraag verschul-
digd.

3. Introductie nieuwe leges
Ter zake van de afdoening van een
aanvraag tot het verlengen van de
geldigheidsduur van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd
zijn door de vreemdeling leges ver-
schuldigd van € 169, ongeacht de
leeftijd van de vreemdeling en onge-
acht de duur van de gevraagde ver-
lenging.
De leges ter zake van de afdoening
van een aanvraag tot wijziging van
een verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd zijn even hoog als de
leges ter zake van de afdoening van
een aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor
bepaalde tijd.
Daarbij wordt immers als regel
getoetst aan de voorwaarden die gel-
den voor het verlenen van een ver-
blijfsvergunning regulier voor bepaal-
de tijd voor het gewijzigde
verblijfsdoel.
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Slachtoffers en getuige-aangevers van
mensenhandel
Slachtoffers en getuige-aangevers van
mensenhandel zijn uitgezonderd van
legesheffing ter zake van de afdoe-
ning van een aanvraag tot het verlen-
gen van een verblijfsvergunning regu-
lier voor bepaalde tijd onder een
beperking verband houdend met ver-
volging van mensenhandel.

Verlengingen – Overgangsmaatregel
De korpschef pleegt aan de houder
van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd enkele maanden
voor de expiratiedatum ervan een
kennisgeving te sturen met een set
formulieren, waaronder een aanvraag
tot verlenging, en waarin melding
wordt gemaakt dat de huidige ver-
blijfsvergunning over enige tijd
afloopt en dat de vreemdeling een
aanvraag kan indienen tot het verlen-
gen van de geldigheidsduur van die
verblijfsvergunning.
Dat geldt overigens alleen voor ver-
blijfsvergunningen die voor verlenging
vatbaar zijn. Niet voor verlenging
vatbaar zijn in ieder geval de ver-
blijfsvergunningen die voor ten hoog-
ste een jaar dan wel zes maanden zijn
verleend onder een beperking verband
houdend met de voorbereiding op
studie, verblijf als au pair, verblijf in
het kader van uitwisseling, vermeld in
artikel 3.69, Vreemdelingenbesluit
2000 en familiebezoek, vermeld in
artikel 3.70 Vreemdelingenbesluit
2000.
Bij die kennisgeving zal de korpschef
vanaf 1 mei a.s. tevens meedelen dat
de vreemdeling (vanaf 1 mei 2002) ter
afdoening van de aanvraag tot het
verlengen van de verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd leges ver-
schuldigd is, ten bedrage van € 169,
maar dat de feitelijke heffing ervan
slechts zal plaatsvinden indien de
aanvraag betreft het verlengen van
een verblijfsvergunning die op of na
1 augustus 2002 afloopt.
Daarmee wordt feitelijk een over-
gangsperiode (uitstel) van maximaal
drie maanden in acht genomen.
Aanvragen die tot 1 augustus 2002
worden gedaan tot verlenging van
reguliere verblijfsvergunningen die
voor 1 augustus 2002 aflopen blijven
daardoor voor  de vreemdeling koste-
loos.
Het vorenstaande heeft tot gevolg
dat, indien de vreemdeling in de
periode van 1 mei 2002 tot en met

31 juli 2002 (alvast) een aanvraag
doet ter verlenging van een verblijfs-
vergunning die op of na 1 augus-
tus 2002 afloopt, ter afdoening van
die aanvraag wel leges worden gehe-
ven.
Voor gemeenschapsonderdanen, die
verlenging van hun verblijfsdocument
wensen, geldt dat zij door de korps-
chef in de gelegenheid worden gesteld
daartoe een zelfde (model) aanvraag
in te dienen om toetsing aan het
gemeenschapsrecht en afgifte van het
daaraan verbonden verblijfsdocu-
ment, als bedoeld in paragraaf 2, ter
zake waarvan de gemeenschapson-
derdaan met ingang van 1 mei 2002
leges is verschuldigd van in totaal 
€ 26. Voor deze categorie geldt geen
overgangsregeling.

4. Aanpassing Vreemdelingencirculaire
2000
De tekst van de Vreemdelingen-
circulaire 2000 wordt gewijzigd als
volgt.

Wijziging B1/4.1.2

Leges
Ingevolge artikel 24, tweede lid,
Vreemdelingenwet is de vreemdeling
leges verschuldigd voor de afdoening
van een aanvraag in door de Minister
van Justitie te bepalen gevallen en
volgens door die Minister te geven
regels. Tevens kan de Minister bepa-
len dat de vreemdeling voor de afgifte
van documenten waaruit het rechtma-
tig verblijf blijkt leges verschuldigd is.
De Staatssecretaris van Justitie heeft
van deze bevoegdheden gebruik
gemaakt bij de artikelen 3.34 en 3.34a
Voorschrift Vreemdelingen.

Leges ter afdoening van een aanvraag
Ter zake van de afdoening van een
aanvraag worden leges geheven:
tot het verlenen van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd;
tot het wijzigen van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd;
tot het verlengen van een verblijfsver-
gunning regulier voor bepaalde tijd;
tot het verlenen van een verblijfsver-
gunning regulier voor onbepaalde
tijd.

De vreemdeling is leges verschul-
digd per aanvraag. Indien de vreem-
deling tegelijkertijd twee of meer aan-
vragen indient, worden daarom
evenzo vaak leges geheven. De leges
zijn verschuldigd ongeacht de beslis-

sing op de aanvraag. Indien de leges
niet worden voldaan, wordt de aan-
vraag buiten behandeling gesteld
(artikel 24, tweede lid,
Vreemdelingenwet).
Indien een ouder, althans wettelijk
vertegenwoordiger, één aanvraag
indient (mede) ten behoeve van een
of meer minderjarige vreemdelingen,
wordt het totaal van de per vreemde-
ling verschuldigde leges ineens gehe-
ven.

De leges ter zake van de afdoening
van de aanvraag tot het verlenen of
wijzigen van de verblijfsvergunning
regulier voor bepaalde tijd bedragen:
voor niet-gemeenschapsonderdanen,
van twaalf jaar of ouder € 258;
voor niet-gemeenschapsonderdanen,
jonger dan twaalf jaar € 169.

De leges ter zake van de afdoening
van de aanvraag tot het verlengen
van de verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde tijd bedragen € 169,
ongeacht de gevraagde duur van de
verlenging en ongeacht de leeftijd van
de vreemdeling.

De leges ter zake van de afdoening
van de aanvraag tot het verlenen van
de verblijfsvergunning regulier voor
onbepaalde tijd bedragen € 539 voor
zowel gemeenschapsonderdanen als
niet-gemeenschapsonderdanen.

Ter zake van de afdoening van een
aanvraag tot toetsing aan het
gemeenschapsrecht en afgifte van het
daaraan verbonden verblijfsdocument
door een onderdaan van een Lid-
Staat van de Europese Unie dan wel
Europese Economische Ruimte wor-
den leges geheven ter hoogte van
totaal € 26. Dat geldt zowel in geval
afgifte van een zodanig verblijfsdocu-
ment wordt gewenst als in geval ver-
lenging van een zodanig reeds afgege-
ven verblijfsdocument wordt
verlangd.

Vreemdelingen die in aanmerking
komen voor de terugkeeroptie op
grond van artikel 8 van de
Remigratiewet zijn € 26 verschuldigd
ter zake van de afdoening van een
aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier. Het
maakt daarbij geen verschil of zij in
aanmerking komen voor verlening
van een verblijfsvergunning regulier
voor bepaalde of onbepaalde tijd.

Wijziging 4.1.2.2

Leges bij ambtshalve verleende ver-
blijfsvergunning
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Aan het slot wordt ingevoegd:
Indien zij, hoewel niet nodig, toch
een aanvraag indienen tot het verle-
nen van een verblijfsvergunning regu-
lier onder een van de hier bedoelde
beperkingen, worden leges geheven
ter afdoening van die aanvraag.

Wijziging 4.1.2.3

Gezinsleden van houders van een ver-
blijfsvergunning asiel

Aan de laatste alinea wordt toege-
voegd:
Indien de leges ter zake van de afdoe-
ning van de aanvraag tot het verlenen
van een verblijfsvergunning regulier
niet worden voldaan, wordt de aan-
vraag buiten behandeling gesteld.

Wijziging B9/5.4.3

Geldigheid van de verblijfsvergunning

Aan het slot wordt de volgende zin
toegevoegd:
De getuige-aangever van mensenhan-
del is vrijgesteld van het legesvereiste.

Wijziging B10/2.6

Bewijs van rechtmatig verblijf

De alinea na de weergave van artikel
8.12 van het Vreemdelingenbesluit
wordt gewijzigd als volgt.
Aan gemeenschapsonderdanen, die op
grond van het EG-Verdrag in
Nederland verblijven, kunnen de vol-
gende bescheiden worden afgegeven:
de sticker verblijfsaantekeningen
gemeenschapsonderdanen die in het
paspoort of op een inlegvel kan wor-
den afgegeven (bijlage 7h Voorschrift
Vreemdelingen); hieraan zijn geen
legeskosten verbonden;
het document I (bijlage 7a
Voorschrift Vreemdelingen), dat in
beginsel vanaf de datum aanvraag
wordt afgegeven voor een periode
van meer dan drie maanden, maar
minder dan een jaar. Voor de afdoe-
ning van de aanvraag om toetsing
aan het gemeenschapsrecht en afgifte
van het daaraan verbonden verblijfs-
document, is een legesbedrag van
totaal 
€ 26 verschuldigd;
het document EU/EER (bijlage 7e
Voorschrift Vreemdelingen), dat in
beginsel vanaf datum afgifte voor een

periode van vijf jaren geldig is. Voor
de afdoening van de aanvraag om
toetsing aan het gemeenschapsrecht
en afgifte van het daaraan verbonden
verblijfsdocument, is een legesbedrag
van totaal € 26 verschuldigd;
een verblijfsvergunning voor onbe-
paalde tijd: document II (bijlage 7b
Voorschrift Vreemdelingen) met de
aantekening dat de houder tevens
houder is van een verblijfsvergunning
voor bepaalde tijd, die in beginsel
vanaf de datum aanvraag wordt afge-
geven. Het document dient na vijf
jaren verlengd te worden. Voor het in
behandeling nemen (=ter afdoening)
van een aanvraag om een verblijfsver-
gunning regulier voor onbepaalde tijd
is een legesbedrag van € 539 verschul-
digd.

Het is in het belang van EU/EER-
onderdanen en hun gezinsleden, dat
de korpschef dit document of deze
verklaring zo spoedig mogelijk
afgeeft.

Wijziging B10/2.8

Verblijfsvergunning voor onbepaalde
tijd

De zin:
Ter zake van de afdoening van een
aanvraag om een verblijfsvergunning
voor onbepaalde tijd dient een leges-
bedrag van € 226,89 (f 500) te wor-
den betaald (artikel 3.34, tweede lid,
Voorschrift Vreemdelingen).
wordt vervangen door de volgende
zin:
Ter zake van de afdoening van een
aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor
onbepaalde tijd dient een legesbedrag
van € 539 te worden betaald (artikel
3.34, tweede lid, Voorschrift
Vreemdelingen).

De zinnen:
Indien de gemeenschapsonderdaan
ervoor kiest om in het bezit te wor-
den gesteld van twee aparte verblijfs-
documenten (een document II en
EU/EER), kan hij daartoe een ver-
zoek indienen. Voor de afgifte van
deze documenten worden geen extra
– dat wil zeggen bovenop de € 226,89
(f 500) – leges geheven.
Er kunnen zich twee situaties voor-
doen:
De gemeenschapsonderdaan die in
het bezit is van een document

EU/EER doet een aanvraag (en komt
in aanmerking) voor een verblijfsver-
gunning voor onbepaalde tijd. Deze
kan, indien hij hierom verzoekt, zon-
der extra kosten in het bezit worden
gesteld van twee aparte verblijfsdocu-
menten.
De gemeenschapsonderdaan is in het
bezit van een document EU/EER,
waarop is aangetekend dat hij tevens
houder is van een verblijfsvergunning
voor onbepaalde tijd. Dit document
kan, indien het vernieuwd moet wor-
den (of wanneer de gemeenschapson-
derdaan zich anderszins tussentijds
meldt) op verzoek kosteloos worden
omgewisseld voor twee aparte docu-
menten.
worden vervangen door de volgende
zinnen:
Indien de gemeenschapsonderdaan
ervoor kiest om in het bezit te wor-
den gesteld van twee aparte verblijfs-
documenten (een document II en
EU/EER), kan hij daartoe een ver-
zoek indienen. Voor de afgifte van
deze documenten worden geen extra
leges geheven, dat wil zeggen boven-
op de reeds geheven € 539 en € 26 ter
afdoening van de aanvragen en afgif-
te van de verblijfsdocumenten.
Er kunnen zich twee situaties voor-
doen:
De gemeenschapsonderdaan die in
het bezit is van een document
EU/EER doet een aanvraag (en komt
in aanmerking) voor een verblijfsver-
gunning voor onbepaalde tijd. Deze
kan, indien hij daartoe een aanvraag
indient, in het bezit worden gesteld
van een document II, na betaling van
de leges ter afdoening van de aan-
vraag tot het verlenen van de ver-
blijfsvergunning regulier voor onbe-
paalde tijd (€ 539).
De gemeenschapsonderdaan is in het
bezit van een document EU/EER,
waarop is aangetekend dat hij tevens
houder is van een verblijfsvergunning
voor onbepaalde tijd. Dit document
kan, indien het vernieuwd moet wor-
den (of wanneer de gemeenschapson-
derdaan zich anderszins tussentijds
meldt) op verzoek worden omgewis-
seld voor twee aparte documenten.

Wijziging B10/2.10

Paragraaf 2.10 Matrix wordt vervan-
gen door de bijlage die bij dit TBV is
gevoegd.
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Wijziging B10/3.3.1

Algemeen

De aanhef wordt vervangen door de
volgende aanhef:
Bij de behandeling van de aanvraag
om toetsing aan het gemeenschaps-
recht en afgifte van het daaraan ver-
bonden verblijfsdocument, waarvoor
een legesbedrag van totaal € 26 is
verschuldigd, dienen in ieder geval de
volgende bescheiden te worden over-
gelegd:

Wijziging B10/3.4.5

Werkzaamheden buiten Nederlands
grondgebied

De punt van de laatste zin wordt ver-
vangen door een komma, waarna
wordt toegevoegd:
na betaling van leges ter afdoening
van de aanvraag (€ 539).

Wijziging B10/4.1

Over te leggen stukken

De aanhef wordt vervangen door de
volgende aanhef:
Bij de behandeling van de aanvraag
om toetsing aan het gemeenschaps-
recht en afgifte van het daaraan ver-
bonden verblijfsdocument, waarvoor

een legesbedrag van totaal € 26 is
verschuldigd, dienen in ieder geval de
volgende bescheiden te worden over-
gelegd:

Wijziging B10/5.2.1

Familie of gezinsleden die zelf
EU/EER-onderdaan zijn

De zin:
Voor de behandeling van de aanvraag
om dit document is een legesbedrag
van € 15,88 (f 35) verschuldigd.
wordt vervangen door de volgende
zin:
Voor de behandeling van de aanvraag
om toetsing aan het gemeenschaps-
recht en afgifte van het daaraan ver-
bonden verblijfsdocument is een
legesbedrag van totaal € 26 verschul-
digd.

Wijziging B10/5.2.2

Familie- of gezinsleden die zelf niet
EU/EER-onderdaan zijn

De laatste zin wordt vervangen door
de volgende zin:
Voor de behandeling van de aanvraag
om toetsing aan het gemeenschaps-
recht en afgifte van het daaraan ver-
bonden verblijfsdocument is een
legesbedrag van totaal € 26 verschul-
digd.

Wijziging B10/6.1

Verblijfsdocument

De laatste zin wordt vervangen door
de volgende zin:
Ter zake van de afdoening van de
aanvraag tot het verlenen van een
verblijfsvergunning regulier voor
onbepaalde tijd, bedoeld in artikel 20
van de Vreemdelingenwet, is een
legesbedrag van € 539 verschuldigd.

Tot slot
De inhoud van dit TBV wordt, voor
zover van toepassing, zo spoedig
mogelijk opgenomen in de
Vreemdelingencirculaire 2000.

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst,
H.W.M. Schoof.
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Bijlage
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1 Nota van toelichting op het Uitvoeringsbesluit Remigratiewet (Stb. 2000, 128, p.13).
2 Artikel 6, tweede lid, onder d, Besluit paspoortgelden, laatstelijk gewijzigd per 1 oktober 2001 (Stb. 2001, 421).
3 Sticker verblijfsaantekeningen voor gemeenschapsonderdanen.
4 Hiermee wordt in deze matrix ook bedoeld nationale veiligheid.
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