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1. Wijziging legesbedragen voor
vreemdelingen die hun
verblijfsrecht aan het
gemeenschapsrecht ontlenen
Bij circulaire van 1 april 1994 bent
u op de hoogte gebracht van de
toepassing van de legesregeling
met ingang van 15 februari 1994
(TBV 1994/5). Een onderdaan van
een lid-staat van de Europese Unie
of van een van de overige partijen
bij de Overeenkomst inzake de
Europese Economische ruimte
diende in het kader van deze
legesregeling f 50,- te betalen voor
de behandeling van zijn aanvraag
om toelating tot Nederland. Een
bedrag van f 125,- werd geheven
voor een aanvraag voor verblijf in
het kader van gezinshereniging
voor personen ouder dan 12 jaar.
Voor personen onder de 12 jaar
was het legesbedrag vastgesteld
op f 50,-.
Sedert de inwerkingtreding van de
Wet op de identificatieplicht op 1
juni 1994, zijn voor Nederlanders
meerdere documenten aangewezen
als identiteitsbewijs in de zin van
de wet, welke alle verschillend van
prijs zijn. Het goedkoopste
document is de identiteitskaart van
de Nederlandse gemeenten. Deze
identiteitskaart kost, afhankelijk van
de gemeente die de kaart uitgeeft,
tussen de f 30,- en f 35,-. Op 1

januari 1995 is deze kaart
vervangen door een door de
rijksoverheid uit te geven ’Europese
identiteitskaart’. Deze kaart zal
maximaal f 35,- gaan kosten.
Het EG-recht bepaalt dat aan
communautair begunstigden de
kosten in rekening mogen worden
gebracht die verband houden met
de afgifte van hun
verblijfsdocumenten (o.a. in richtlijn
68/360/EEG). Het bedrag dat deze
vreemdelingen maximaal in
rekening gebracht kan worden,
mag volgens deze bepaling nooit
hoger zijn dat het bedrag dat van
eigen onderdanen gevraagd wordt
voor een identiteitsbewijs.
De hierbovengeschetste
ontwikkelingen hebben ertoe geleid
dat de eerdergenoemde
legesbedragen van f 50,- en f 125,-
te hoog zijn. De legesregeling is
zodanig gewijzigd, dat
vreemdelingen die behoren tot een
van de in artikel 94 van het
Vreemdelingenbesluit genoemde
categorieën van
verblijfsgerechtigden (zie B4,
Vreemdelingencirculaire 1994) een
bedrag van f 35,- betalen. Er
bestaat geen onderscheid meer in
de hoogte van het legestarief voor
kinderen jonger dan 12 jaar of voor
gezinshereniging.
Voor vreemdelingen die niet
behoren tot een van de in artikel 94
van het Vreemdelingenbesluit
genoemde categorieën van
verblijfsgerechtigden blijven de
legesbedragen ongewijzigd:
- vreemdelingen van 12 jaar of
ouder betalen een bedrag van f
125,- en
- vreemdelingen jonger dan 12 jaar
betalen een bedrag van f 50,-;
Er dient dus getoetst te worden of
de vreemdeling al dan niet
verblijfsrecht aan het
gemeenschapsrecht ontleent,
alvorens het juiste legesbedrag
bepaald kan worden.
Immers niet alle onderdanen van
lidstaten van de Europese
Unie/Europese Economische
Ruimte ontlenen hun verblijfsrecht
aan artikel 94 van het
Vreemdelingenbesluit.

Deze wijziging werkt terug tot 15
februari 1994, de datum van
inwerkingtreding van de
legesregeling. Dit betekent dat er
een restitutiemogelijkheid ontstaat
voor vreemdelingen die hun
verblijfsrecht ontlenen aan het
gemeenschapsrecht en sinds de
inwerkingtreding van de
legesregeling f 50,- of f 125,-
betaald hebben. Het is
administratief-technisch niet
mogelijk om deze teveel betaalde
legesgelden automatisch terug te
storten. Zij die menen voor
restitutie in aanmerking te komen,
dienen dit schriftelijk aan te vragen
bij de Immigratie-en
Naturalisatiedienst, SI&B/unit
Financiën, Postbus 30125, 2500
GC Den Haag.
Het formulier legesregeling
VTV-aanvraag van de Immigratie-
en Naturalisatiedienst is aan de
hierboven beschreven wijziging
aangepast. De aangepaste versie
zal binnenkort door KPMG worden
verspreid.

2. Geen heffing van leges bij
indiening van een asielaanvraag
De heffing van leges bij de
aanvraag om toelating als
vluchteling komt te vervallen, omdat
de verantwoordelijkheid voor de
opvang van asielzoekers is
overgeheveld van de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport
naar de Minister van Justitie.

3. Wijziging Voorschrift
Vreemdelingen
Artikel 29a van het Voorschrift
Vreemdelingen is aan
bovengenoemde beleidswijzigingen
aangepast (Regeling van 6
december 1994 , Stcrt.1995, nr. 10
).

4. Model 29-1c Buiten
behandeling stellen aanvraag
vergunning tot
verblijf/vergunning tot vestiging
Bijgevoegd treft u de
modelbeschikking aan waarin de
aanvraag om toelating/vergunning
tot vestiging buiten behandeling
wordt gelaten vanwege het feit dat
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de vreemdeling het door hem
verschuldigde legesbedrag niet
heeft voldaan

De Staatssecretaris van Justitie,
namens de Staatssecretaris,
het Hoofd van de Immigratie- en
Naturalisatiedienst,
H.P.A. Nawijn.

Bijlage
D29-1c Buiten behandeling
stellen aanvraag vergunning tot
verblijf/vergunning tot vestiging

Overwegingen: buiten behandeling
stellen aanvraag om een
vergunning tot verblijf/vergunning
tot vestiging. De Korpschef is hier
zelfstandig of namens de
Staatssecretaris van Justitie toe
bevoegd (Vreemdelingencirculaire
1994, A4/6.1.2.3)
De Korpschef...
kenmerk...
Op ... heeft de vreemdeling..., van
... nationaliteit, geboren op ... bij de
korpschef van ... een aanvraag om
een vergunning tot verblijf met als
doel... /vestigingsvergunning
ingediend.
Ingevolge artikel 4:5, eerste lid, van
de Algemene wet bestuursrecht
kan een aanvraag om een
vergunning tot verblijf buiten
behandeling worden gesteld indien
de aanvrager niet heeft voldaan
aan enig wettelijk voorschrift voor
het in behandeling nemen van de
aanvraag of indien de verstrekte
gegevens en bescheiden
onvoldoende zijn voor de
beoordeling van de aanvraag of
voor de voorbereiding van de
beschikking, mits de aanvrager de
gelegenheid heeft gehad binnen
een door het bestuursorgaan
gestelde termijn de aanvraag aan
te vullen.
Ter zake van de afdoening van een
aanvraag als bovenbedoeld is de
aanvrager overeenkomstig het
gestelde in artikel 16, tweede lid
van de Vreemdelingenwet en artikel
29a van het Voorschrift
Vreemdelingen een legesbedrag
verschuldigd.
In het onderhavige geval is de
korpschef van ... gebleken dat
betrokkene dit legesbedrag niet
heeft voldaan.
Betrokkene heeft dus niet voldaan

aan verplichtingen als bedoeld in
artikel 16, tweede lid van de
Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40)
juncto artikel 29a van het
Voorschrift Vreemdelingen (Stcrt.
1966, 188).
Ingevolge artikel 4:5, tweede lid,
van de Algemene wet
bestuursrecht kan een aanvraag
om een vergunning tot verblijf
buiten behandeling worden gesteld
indien de aanvrager niet heeft
voldaan aan enig wettelijke
voorschrift voor het in behandeling
nemen van de aanvraag.
In het onderhavige geval is
gebleken dat betrokkene het
verschuldigde legesbedrag niet
binnen de daartoe gestelde termijn
heeft voldaan.
In verband met het geconstateerde
gebrek is de aanvrager schriftelijk
een termijn van twee weken
gesteld om het gebrek te
herstellen.
De aanvrager heeft hiervan geen
gebruik gemaakt.
Gezien het bovenstaande kan de
aanvraag om een vergunning tot
verblijf/vergunning tot vestiging
buiten behandeling worden gesteld.
Gelet op het bepaalde in de
Algemene wet bestuursrecht (Stb.
1992, 315);
Gelet op het bepaalde bij en
krachtens de Vreemdelingenwet
(Stb. 1965, 40);
Besluit:
1. De aanvraag buiten behandeling
te stellen.
2. Betrokkene aan te zeggen
Nederland binnen 4 weken te
verlaten.

Plaats:
Datum:
Namens de Korpschef voornoemd

Tegen dit besluit kan bezwaar
worden gemaakt bij de Minister van
Justitie. Daartoe dient de
vreemdeling ten aanzien van wie
de beschikking is gegeven of diens
wettelijk vertegenwoordiger, zijn
bijzondere gemachtigde of een
advocaat, indien deze verklaart
daartoe bepaaldelijk gemachtigd te
zijn, een aan die Minister gericht
bezwaarschrift te zenden aan het in
het briefhoofd vermelde
postbusnummer.
Een gemotiveerd bezwaarschrift
moet schriftelijk worden ingediend
binnen vier weken na de dag

waarop de beschikking ter kennis is
gekomen van de vreemdeling ten
aanzien van wie de beschikking is
gegeven.
Het is raadzaam een kopie van de
beschikking bij het bezwaarschrift
mee te zenden. Voorts is het van
belang dat de korpschef in kennis
wordt gesteld van de indiening van
een bezwaarschrift.
Van belang is dat ingevolge artikel
6:9 van de Algemene wet
bestuursrecht een bezwaar- of
beroepschrift tijdig is ingediend
indien het voor het einde van de
genoemde termijn van vier weken
is ontvangen, of indien het voor het
einde van deze termijn ter post is
bezorgd, mits het in dat geval niet
later dan een week na afloop van
de termijn is ontvangen.
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