
Aan:
– de Korpschefs Politieregio’s
– de Korpsbeheerders Politieregio’s
– de Bevelhebber van de Koninklijke
Marechaussee

i.a.a:
– de Procureurs-Generaal

Onderdeel: Stafdirectie
Uitvoeringsbeleid
Datum: 19 november 2002
Ons kenmerk: HKUIT02-3601
Code: TBV 2002/49
Juridische achtergrond: Artikel 24,
tweede lid, Vreemdelingenwet 2000 en
artikelen 3.34  en 3.34a Voorschrift
Vreemdelingen 2000
Geldig van/tot: Dit TBV treedt in wer-
king met ingang van 1 januari 2003. 
Paragraaf 6, onderdeel ‘b.
Verlengingen’ treedt in werking de
tweede dag na dagtekening van de
Staatscourant waarin dit TBV is
geplaatst
Onderwerp: wijziging leges 
Bijlagen: geen

1. Inleiding

Bij Regeling d.d. 12 november 2002,
nummer 5185553/02/IND van de
Minister voor Vreemdelingenzaken en
Integratie, inhoudend wijziging van
de artikelen 3.34 en 3.34a van het
Voorschrift Vreemdelingen 2000,
worden de bestaande legesbedragen
ter zake van afdoening van een aan-
vraag van een verblijfsvergunning
regulier gewijzigd. De wijziging gaat
in per 1 januari 2003, behalve de wij-
ziging van de leges verlengingen, die
eerder ingaat. Verwezen wordt naar
bovenstaand kader en paragraaf 6,
onderdeel b.

2. Verhoging leges ter afdoening van
een aanvraag

De hieronder in paragraaf 3 vermelde
verhogingen zijn het noodzakelijk
gevolg van een verhoging van de
financiële taakstelling van de
Immigratie- en Naturalisatiedienst
ingaande 2003, ten opzichte van de

reeds verhoogde taakstelling ingaande
2002.

3. Aanpassing Vreemdelingencirculaire
2000

De tekst van de
Vreemdelingencirculaire 2000 wordt
gewijzigd als volgt.
Het bedrag € 258 wordt telkens ver-
vangen door € 430.
Het bedrag € 169 wordt telkens ver-
vangen door € 285.
Het bedrag € 539 wordt telkens ver-
vangen door € 890.
Het bedrag € 26 wordt telkens ver-
vangen door € 28.

Het betreft de volgende hoofdstukken
en paragrafen:
B1/4.1.2, B10/2.6, 2.8, 2.10, 3.3.1,
3.4.5, 4.1, 5.2.1, 5.2.2 en 6.1.

4. Cumulatie van legesheffingen

De Vreemdelingencirculaire 2000
wordt voorts gewijzigd als volgt.
Aan hoofdstuk B1/4.1.2 wordt aan
het slot het volgende toegevoegd:

Wijziging B1/4.1.2

“Cumulatie van legesheffingen
Indien gelijktijdig aanvragen worden
gedaan tot het wijzigen en het verlen-
gen van een verblijfsvergunning regu-
lier voor bepaalde tijd, zijn ter afdoe-
ning van de aanvraag tot het
verlengen van de vergunning geen
leges verschuldigd, zodat dan slechts
ter afdoening van de aanvraag tot het
wijzigen van de vergunning leges zijn
verschuldigd.
Daarbij wordt gedacht aan gevallen
waarin de wijziging zinloos zou zijn
als niet tevens tot verlenging van de
geldigheidsduur van de verblijfsver-
gunning zou worden overgegaan, met
name aan het einde van de looptijd
van de vergunning. In die gevallen
wordt een cumulatieve legesheffing
ter afdoening van twee aanvragen die
met hetzelfde verband houden, name-
lijk voortzetting van het verblijf,
maar voor een gewijzigd doel, onwen-
selijk geacht.

Deze regeling is vooral getroffen
met het oog op vreemdelingen die
behoren tot de groep van al dan niet
mishandelde vrouwen dan wel slacht-
offers van mensenhandel, die vragen
om verlenging van hun verblijfsver-
gunning en gelijktijdig tevens om wij-
ziging in ‘voortgezet verblijf’. Deze
regeling is echter niet tot die beide
groepen beperkt.

Tevens kan worden gedacht aan
bijvoorbeeld studenten, die wijziging
vragen van ‘de voorbereiding op stu-
die’ in ‘het volgen van studie’ of in
‘arbeid in loondienst’, voor verblijf in
het kader van gezinsvorming of
‘voortgezet verblijf’.

Indien echter op de datum van ont-
vangst van de gelijktijdige aanvragen
de vergunning, waarvan verlenging
wordt gevraagd, nog een jaar of meer
geldig is, geldt deze regeling niet. De
termijn waartegen verlenging dient
plaats te vinden bedraagt immers als
hoofdregel een jaar. Op een dergelijke
termijn kan bezwaarlijk worden
gesproken van cumulatie van leges-
heffingen.”

In de situatie dat een vreemdeling,
aan wie verblijf is toegestaan voor
verblijf bij partner, met die partner in
het huwelijk is getreden, kan redelij-
kerwijs niet van een wijziging (van
het verblijfsdoel) worden gesproken
en behoeft geen aanvraag om wijzi-
ging te worden gedaan, ter afdoening
waarvan leges zouden zijn verschul-
digd. Daarom is deze regeling even-
min in die situatie van toepassing. In
dergelijke gevallen wordt het huwelijk
uiteraard wel in het VAS vastgelegd
en wordt bij de afgifte van het nieuwe
verblijfsdocument wel als beperking
verblijf bij echtgenoot vermeld.

5. Betaald werk vakanties

Aan het slot van paragraaf 4.1.2
wordt vervolgens het volgende toege-
voegd.

Wijziging B1/4.1.2

”Betaald werk vakanties
Met Australië, Canada en Nieuw
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Zeeland zijn afspraken gemaakt over
betaald werk vakanties van jongeren
over en weer in het kader van uitwis-
seling (Working Holiday Scheme en
Working Holiday Programme). Zie
B7/3.
Ter afdoening van een aanvraag tot
het verlenen van een verblijfsvergun-
ning in het kader van een betaald
werk vakantie onder een beperking
verband houdend met uitwisseling
geldt een legesbedrag van € 28.

Dit geldt uitsluitend voor jongeren
met de nationaliteit van Australië,
Canada of Nieuw Zeeland.
Deze regeling geldt niet indien een
zodanige jongere anders dan voor een
betaald werk vakantie een verblijfs-
vergunning aanvraagt.”

Wijziging B7/3.1

Aan hoofdstuk B7, paragraaf 3.1
wordt aan het slot het volgende toe-
gevoegd:

“Leges
Voor de leges voor betaald werkva-
kanties geldt een bijzonder, verlaagd
tarief. Zie B1/4.1.2.”

6. Overgangsmaatregelen – verlengin-
gen – betaald werk vakanties

a. Algemeen
Voor de toepasselijkheid van het lege-
starief in geval van wijziging van de
tarieven geldt als uitgangspunt de
datum van ontvangst van de aan-
vraag. Nadien ingegane tariefsverho-
gingen leiden daarom niet tot
naheffing en verlagingen leiden niet
tot restitutie. Hierop is artikel 3.103
Vreemdelingenbesluit 2000 niet van
toepassing. Dit artikel ziet immers op
het recht waaraan wordt getoetst.

b. Verlengingen
Voor verlengingen geldt echter, in
afwijking van het vorenstaande, een
bijzondere regeling, waarbij wordt
aangeknoopt bij de afloopdatum van
de te verlengen verblijfsvergunning.
Bedoelde regeling is de wijziging van
het Voorschrift Vreemdelingen 2000,
waarbij de onderhavige tariefswijzi-
gingen zijn vastgesteld (de artikelen II
en III).

In verband daarmee deelt de korps-
chef in de door hem te versturen
‘kennisgeving verlenging’ mee dat het
legestarief ter afdoening van de aan-
vraag tot het verlengen van de ver-

blijfsvergunning regulier tijd welis-
waar per 1 januari 2003 is verhoogd
tot € 285, maar dat nog het (oude)
bedrag van € 169 geldt, indien de ver-
lengingsaanvraag betrekking heeft op
een verblijfsvergunning die voor
1 maart 2003 afloopt.

Daarmee wordt feitelijk een korte
overgangsperiode (uitstel) in acht
genomen.

Vorenstaande bijzondere regeling
heeft ook tot gevolg dat, indien de
vreemdeling voor 1 januari 2003 een
aanvraag doet ter verlenging van een
verblijfsvergunning die op of na
1 maart  2003 afloopt, ter afdoening
van die aanvraag de verhoogde leges
worden geheven.

Voor gemeenschapsonderdanen
geldt geen overgangsregeling.

c. Betaald werk vakanties
De verlaging van het tarief voor
betaald werk vakanties, vermeld in
paragraaf 4, heeft geen terugwerken-
de kracht, gelet op hetgeen hierboven
onder Algemeen is vermeld. Reeds
betaalde leges ter zake van aanvragen
die voor 1 januari 2003 zijn inge-
diend, maar waarop nog niet is
beslist, worden niet gerestitueerd.
Voor aanvragen, ontvangen voor
1 januari 2003 ter zake waarvan de
leges nog niet zijn betaald, geldt het
oude, hogere tarief. De betrokken
jongere kan vanaf 1 januari 2003,
onder intrekking van de eerdere aan-
vraag, een nieuwe aanvraag indienen
voor hetzelfde doel, waarvoor dan
het nieuwe, verlaagde tarief geldt. Die
aanvraag is in dat geval geen herhaal-
de aanvraag. De betrokken jongere
dient in voorkomende gevallen door
de korpschef op die mogelijkheid te
worden gewezen, voordat eventueel
wordt besloten de eerdere aanvraag
niet te behandelen wegens niet bet-
aling van de (hogere) leges.

Tot slot

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

De Minister voor Vreemdelingenzaken
en Integratie,
namens de Minister,
het hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
G.J. Olthoff, plv.
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