Legeswijzer voor de IND
Versie augustus 2012

• Aanvraag verblijfsvergunning met mvv voor hetzelfde verblijfsdoel als
waarvoor een verblijfsvergunning wordt aangevraagd > zie tarieflijst A

• Aanvraag verblijfsvergunning zonder mvv/aanvraag wijziging verblijfsvergunning/
aanvraag verblijfsvergunning met mvv maar voor ander verblijfsdoel dan waarvoor de mvv
is afgegeven > zie tarieflijst B

1.1

Verblijfsvergunning regulier (vvr)
Verblijfsdoel

Tarief A

Tarief B

met

zonder

mvv

mvv

€ 300

€ 1250

€ 300

€ 250

€ 300

€ 1250

-

€0

€ 250

€ 250

Verblijf bij familie- of gezinslid
gezinshereniging/vorming(5)

gezinslid

(1) (5)

het aangaan van een huwelijk of geregistreerd
partnerschap

verblijf bij echtgenoot / geregistreerd partner na
vergunning voor het aangaan van een huwelijk of
geregistreerd partnerschap

gezinshereniging/vorming en hoofdpersoon
ontvangt een Wwb-uitkering (5)

gezinslid langdurig ingezetene

€ 130

in Nederland geboren kind (bij aanvraag die moet -

€ 250

leiden tot eerste verblijfverlening) (5)
(afwachten onderzoek) adoptie(5)

€ 300

€ 950

familiebezoek

€ 300

€ 1250

€0

€0

gezinshereniging/vorming met geslaagd beroep
op art. 8 EVRM i.v.m. onvoldoende middelen

(2)

gezinshereniging/vorming afwikkeling

-

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€0

€ 300

€ 600

zoeken en verrichten van arbeid in loondienst

€ 300

€ 600

zoeken arbeid op Nederlands zeeschip

€ 300

€ 600

afwachten herstel/hervatting arbeid

€ 300

€ 600

doorbrengen verlof in Nederland;

€ 60

€ 60

doorbrengen verlof in Nederland; zeeschip

€ 300

€ 600

(5)

€ 300

€ 950

€ 300

€ 600

arbeid als zelfstandige

€ 300

€ 950

Arbeid (als zelfstandige) op grond van

€ 300

€ 600

turkse onderdaan arbeid als zelfstandige

€ 40

€ 40

religieuze of levensbeschouwelijke gronden

€ 300

€ 950

zoekjaar hoogopgeleiden

€ 300

€ 600

zoekjaar afgestudeerde

-

€ 600

wetenschappelijk onderzoeker Richtlijn

€ 300

€ 600

€60

€60

arbeid in loondienst of als zelfstandige als tijdelijk € 0

€0

nalatenschap Vw 2000

(binnen drie maanden) nareizend gezinslid
asielvergunninghouders(13)

gezinslid van (niet-) geprivilegieerd NAVOpersoneel/personeel Joint Force Command Head
Quarters (JFCHQ)

gezinslid van TRON-medewerkers

(3)

Om te werken

arbeid in loondienst

(5)

mijnbouwinstallatie

geestelijk voorganger, godsdienstleraar

stagiair, practicant, gastdocent, onderzoeker,
onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker

(5)

internationaal (vriendschaps)verdrag

2005/71/EG

(5)

werkzaam in het kader van zetelovereenkomst
ICC en Libanon
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beschermde

(niet-) geprivilegieerd NAVO-personeel/

€0

€0

€0

€0

Studie (voorbereiding op)

€ 300

€ 600

zoekjaar naar een baan als kennismigrant voor

-

€ 600

€ 188

€ 750

Europese Blauwe kaart

€ 188

€ 750

Uitwisseling

€ 300

€ 600

uitwisseling WHS/WHP

€ 40

€ 40

uitwisseling YWEP

€ 40

€ 40

Au pair (tevens wijziging gastgezin)

€ 300

€ 600

Wedertoelating

€ 300

€ 950

wedertoelating op grond van artikel 8

€ 40

€ 40

Medische gronden

€ 300

€ 950

Slachtoffer mensenhandel

-

€0

kinderen van slachtoffer mensenhandel

€0

€0

Buiten schuld niet kunnen vertrekken

-

€ 950

buiten schuld niet kunnen vertrekken met

-

€0

Voortgezet verblijf(4)

-

€ 950

Voortgezet verblijf slachtoffer of getuige-

-

€ 350

-

€ 350

-

€ 350

personeel Joint Force Command Head Quarters
(JFCHQ)

TRON-medewerkers

(3)

afgestudeerde buitenlandse studenten

Kennismigrant

(5)

Remigratiewet inclusief resterend verblijf in
Nederland

schriftelijke verklaring minister

aangever mensenhandel

Voortgezet verblijf slachtoffer huiselijk of
eergerelateerd geweld

Voortgezet verblijf achtergelatenen
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Bijzonder individueel geval

€ 300

€ 950

bijzonder individueel geval met schriftelijke

€0

€0

afhandeling nalatenschap Vw 2000

€0

€0

Toetsing aan het EU gemeenschapsrecht

-

€ 40

-

€ 40

€ 40

€ 40

verklaring minister

(bewijs van rechtmatig verblijf)

Verblijfsdocument duurzaam verblijf voor
burgers van de Unie en hun familieleden

Rechthebbenden associatierecht
EG-Turkije

1.2

(4)

Langdurig ingezetene arbeid

€ 130

Langdurig ingezetene studie

€ 130

Langdurig ingezetene economisch niet actief

€ 130

Machtiging tot voorlopig verblijf (mvv)
Voor een onverplichte mvv-aanvraag is ook het bijbehorende legesbedrag verschuldigd.

Verblijfsdoel

Tarief

Verblijf bij familie- of gezinslid
gezinshereniging/vorming(5)

gezinslid

€ 1250

(1) (5)

€ 250

het aangaan van een huwelijk of geregistreerd partnerschap

€ 1250

gezinshereniging/vorming en hoofdpersoon ontvangt een Wwb-uitkering

€ 250

(afwachten onderzoek) adoptie(5)

€ 950

familiebezoek

€ 1250

gezinshereniging/vorming met geslaagd beroep op art. 8 EVRM in verband met
onvoldoende middelen

€0

(2)

(binnen drie maanden) nareizend gezinslid asielvergunninghouders

€0

gezinslid van (niet-) geprivilegieerd NAVO-personeel/ personeel Joint Force

€0

Command Head Quarters (JFCHQ)

gezinslid van TRON-medewerkers

(3)
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Om te werken

arbeid in loondienst verkort mvv

arbeid in loondienst

(5)

€ 600

(5)

€ 600

Arbeid (als zelfstandige) op grond van internationaal (vriendschaps)verdrag

€ 600

doorbrengen verlof in Nederland; mijnbouwinstallatie

€ 60

doorbrengen verlof in Nederland; zeeschip

€ 600

(5)

€ 950

geestelijk voorganger, godsdienstleraar

stagiair, practicant, gastdocent, onderzoeker, onbezoldigd wetenschappelijk
onderzoeker

€ 600

(5)

arbeid als zelfstandige

€ 950

turkse onderdaan arbeid als zelfstandige

€ 60

religieuze of levensbeschouwelijke gronden

€ 950

zoekjaar hoogopgeleiden

€ 600

wetenschappelijk onderzoeker Richtlijn 2005/71/EG (dip-aanvraag)

wetenschappelijk onderzoeker Richtlijn 2005/71/EG verkort mvv

(5)

(5)

€ 600

€ 350

werkzaam in het kader van zetelovereenkomst ICC en Libanon

€ 60

(niet-) geprivilegieerd NAVO-personeel/personeel Joint Force Command Head

€0

Quarters (JFCHQ)

TRON-medewerkers

(3)

€0

Studie (voorbereiding op)

€ 600

studie verkort mvv

€ 300

Kennismigrant (dip-aanvraag)

€ 750

kennismigrant verkort mvv

€ 750

Europese Blauwe Kaart

€ 750

Uitwisseling

€ 600

uitwisseling verkort mvv

€ 350

uitwisseling WHS/WHP

€0
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uitwisseling YWEP

€0

Au pair

€ 600

au pair verkort mvv

€ 350

Wedertoelating

€ 950

wedertoelating op grond van artikel 8 Remigratiewet

€0

Medische gronden

€ 950

Slachtoffer mensenhandel

€0

kinderen van slachtoffer mensenhandel

€0

slachtoffer eergerelateerd/huiselijk geweld

€0

kinderen slachtoffer eergerelateerd/huiselijk geweld

€0

Voortgezet verblijf

€ 950

Onderdanen van San Marino en Israel

(6)

€0

Toelichting bij tabel 1.1 en 1.2

(1)
Het gezinstarief
Het gezinstarief van € 250 kan van toepassing zijn op vreemdelingen die verblijf willen
vanwege gezinshereniging/vorming. Daarbij is van belang of de hoofdpersoon (de vreemdeling
bij wie men wil verblijven) al in Nederland is of niet. Let op: het gezinstarief is alleen van
toepassing op aanvragen voor een mvv, een vvr zonder mvv en wijziging van de beperking.
Voor de vvr met mvv geldt géén gezinstarief.
Als de hoofdpersoon samen met één of meerdere gezinsleden een aanvraag indient, dan
hebben alle gezinsleden (maar niet de hoofdpersoon) recht op het gezinstarief van € 250. De
hoofdpersoon betaalt dan het tarief dat hoort bij het verblijfsdoel waarvoor hij de mvvaanvraag of vvr-aanvraag indient.
Als meerdere gezinsleden gelijktijdig een aanvraag indienen voor verblijf bij een in Nederland
verblijvende hoofdpersoon, dan betaalt één gezinslid het volledige tarief dat hoort bij het
verblijfsdoel gezinshereniging/vorming. Dat is € 1250 bij een aanvraag voor een mvv of bij een
vvr zonder mvv. De rest van de gezinsleden heeft recht op het gezinstarief van € 250.
(2)
8 EVRM
Als de vreemdeling aanspraak wil maken op vrijstelling van leges op grond van artikel 8 EVRM
bij de aanvraag voor een mvv of vvr voor gezinshereniging of gezinsvorming, dan moet de
vreemdeling de volgende stukken moeten overleggen:
• Een inkomensverklaring T-2, afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand, waaruit blijkt dat
de hoofdpersoon in het desbetreffende jaar geen inkomen heeft gehad en niet over
vermogen heeft beschikt;
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• Bewijsstukken dat de vreemdeling en/of hoofdpersoon een lening heeft aangevraagd, en de
resultaten daarvan.
(3)
TRON
Taiwanezen die arbeid gaan verrichten bij de Taiwan Representative Office Netherlands (TRON)
en een mvv of vvr aanvragen, betalen geen leges voor de aanvraag.
(4)
Turkije (Voortgezet verblijf)
Onderdanen uit Turkije betalen op grond van het associatierecht tussen Turkije en de EG een
bedrag van € 40 voor de aanvraag voor wijziging van een verblijfsvergunning, de aanvraag
voor verlenging van een verblijfsvergunning en de aanvraag voor het verlenen van een
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd.
Ook geldt het legestarief van € 40 voor vreemdelingen zonder de Turkse nationaliteit die in het
bezit zijn van een verblijfsvergunning voor gezinshereniging bij een vreemdeling met de Turkse
nationaliteit. Wel moeten deze vreemdelingen een verblijfsvergunning hebben waarbij het
verrichten van arbeid is toegestaan. Dit tarief geldt niet als de vorige verblijfsvergunning is
verleend voor het verblijfsdoel medische behandeling, familiebezoek of doorbrengen van verlof
in Nederland.
(5)
Turkije (eerste toelating)
Voor onderdanen uit Turkije geldt een legestarief van € 40 voor de aanvraag van een
verblijfsvergunning regulier voor bepaalde tijd, productcode: VVRBEP 184 / WIJZBEP 185) en €
60 voor de aanvraag van een machtiging tot voorlopig verblijf (leges productcode 524) als de
aanvraag is ingediend voor een van de volgende verblijfsdoelen:
•
Arbeid in loondienst
• Geestelijk voorganger, godsdienstleraar
• Stagiair, practicant, gastdocent, onderzoeker, onbezoldigd wetenschappelijk onderzoeker
• Wetenschappelijk onderzoeker richtlijn 2005-71/EG
• Kennismigrant
Ook gezinsleden van Turkse onderdanen betalen deze tarieven, tenzij de verblijfgever houder
is van een verblijfsvergunning regulier die is verleend onder een van de volgende
beperkingen:
•
Arbeid als zelfstandigde
• Doorbrengen verlof in Nederland
• Medische behandeling
(6)
San Marino en Israël
Onderdanen van San Marino en Israël betalen op grond van het Benelux-verdrag geen leges
voor de aanvraag van een mvv.

1.3

Verlengingen en verblijfsvergunning onbepaalde tijd

(7)

Verblijfsdoel

Tarief

Verlenging van alle verblijfsdoelen(10)

€ 375

verlenging alleenstaande minderjarige vreemdeling

€ 375

Uitzonderingen verlenging

gezinshereniging/vorming en hoofdpersoon ontvangt een Wwb-uitkering
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(verruimde) gezinshereniging bij ouder(s) (5)

€ 150

gezinshereniging/vorming met geslaagd beroep op artikel 8 EVRM in verband met

€0

onvoldoende middelen

(8)

gezinslid niet-geprivilegieerd NAVO-personeel/personeel Joint Force Command Head

€0

Quarters (JFCHQ)

gezinslid van TRON-medewerkers

(9)

€0

doorbrengen verlof in Nederland; mijnbouwinstallatie

€ 60

(niet-) geprivilegieerd NAVO-personeel/personeel Joint Force Command Head

€0

Quarters (JFCHQ)

TRON-medewerkers

(9)

€0

studie

€ 150

slachtoffer mensenhandel

€0

kinderen van slachtoffer mensenhandel

€0

bijzonder individueel geval met schriftelijke verklaring minister

€0

EU

€ 40

Rechthebbenden associatierecht EG-Turkije(10)

€ 40

wedertoelating op grond van artikel 8 Remigratiewet

(11)

Langdurig ingezetene

€ 130

Verblijfsvergunning onbepaalde tijd

€ 130

verblijfsvergunning onbepaalde tijd EG-langdurig ingezetenen

€ 130

verblijfsvergunning onbepaalde tijd aanvraag artikel 8 Remigratiewet

€ 40

verblijfsvergunning onbepaalde tijd Turkse onderdaan

1.4

€ 40

(10)

€ 40

Documenten (per 01-01-2010)

Verblijfsdocument

Tarief

Code

vernieuwen document houders verblijfsvergunning onbepaalde tijd (vijfjaarlijks),

€ 40

401

€ 40

400

inclusief Turkse onderdanen

Vernieuwen document duurzaam verblijf burgers van de Unie en hun familieleden
(vijfjaarlijks)
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Afgifte vervangend document (bijvoorbeeld bij vermissing of diefstal)(12, 14)

€ 250

402

Afgifte eerste zelfstandig verblijfsdocument voor een vreemdeling die 14 jaar wordt

€ 100

404

€ 40

403

€ 130

405

Tarief

Code

€ 30

302

verlenging van een visum met meer dan 30 dagen, met een maximum van 90 dagen € 30

302

verlenging van een collectief reisvisum

€1

310

Wijziging van een reisvisum aantal reizen

€ 30

303

Terugkeervisum

€ 140

307

Terugkeervisum vreemdelingen die rechten ontlenen aan de associatieovereenkomst

€ 40

312

en onder de identificatieplicht valt

(10)

Afgifte vervangend document bij vermissing, beschadiging of diefstal;
Afgifte zelfstandig verblijfsdocument van een minderjarige voor Turkse onderdanen;
Afgifte vervangend EU/EER-document burgers van de Unie en
hun familieleden

(10) (12)

;

Afgifte vervangend document houders verblijfsvergunning (on)bepaalde tijd
gezinsleden burgers van de Unie waaruit blijkt dat rechten worden ontleend aan het
gemeenschapsrecht.

Afgifte vervangend document bij vermissing, beschadiging of diefstal langdurig
ingezetenen

1.5

Visa

Verlenging

verlenging van een visum met ten hoogste 30 dagen

EG-Turkije

Toelichting bij tabel 1.3 en 1.4

(7)

Gelijktijdige aanvragen om verlenging en wijziging en om verlenging en
onbepaalde tijd
Bij gelijktijdig ontvangen aanvragen voor verlenging en wijziging van een verblijfsvergunning
zijn uitsluitend leges verschuldigd voor de wijziging, mits de aanvragen zijn ontvangen een
jaar of langer voordat de geldigheidsduur van de vergunning afloopt.
Bij gelijktijdig ontvangen aanvragen voor verlenging van de verblijfsvergunning en het
verlenen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd zijn uitsluitend leges voor de
aanvraag tot het verlenen van een verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd verschuldigd, mits
deze aanvragen zijn ontvangen een jaar of langer voordat de geldigheidsduur van de
vergunning afloopt.
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(8)
8 EVRM
Als de vreemdeling aanspraak wil maken op vrijstelling van leges op grond van artikel 8 EVRM
bij de aanvraag tot het verlengen van een verblijfsvergunning in het kader van
gezinshereniging of gezinsvorming, zal de vreemdeling de volgende stukken moeten
overleggen:
• Een inkomensverklaring T-2, afgegeven door de Raad voor Rechtsbijstand, waaruit blijkt dat
dat de hoofdpersoon in het desbetreffende jaar geen inkomen heeft genoten en niet over
vermogen heeft beschikt;
• Bewijsstukken dat de vreemdeling en/of de hoofdpersoon een lening heeft aangevraagd, en
de resultaten daarvan.
(9)
TRON
Taiwanezen die arbeid verrichten bij de Taiwan Representative Office Netherlands (TRON) en
een aanvraag tot het verlengen van een verblijfsvergunning doen, betalen geen leges voor de
aanvraag.

(10)
Turkije
Onderdanen uit Turkije betalen op grond van het associatierecht tussen Turkije en de EG een
bedrag van € 40 voor de aanvraag voor wijziging van een verblijfsvergunning, de aanvraag
voor verlenging van een verblijfsvergunning, de aanvraag voor het verlenen van een
verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd en de aanvraag voor vervanging of vernieuwing van
een verblijfsdocument (leges productcode 107). Ook geldt het legestarief van € 40 voor
vreemdelingen zonder de Turkse nationaliteit die in het bezit zijn van een verblijfsvergunning
voor gezinshereniging (waarbij het verrichten van arbeid is toegestaan) bij een vreemdeling
met de Turkse nationaliteit. Dit tarief geldt niet als de voorafgaande verblijfsvergunning is
verleend voor het verblijfsdoel medische behandeling, familiebezoek of doorbrengen van verlof
in Nederland.
(11)
Verlenging aanvraag wedertoelating
Oud-Nederlanders die willen terugkeren naar Nederland hebben zes maanden de gelegenheid
om hun zaken te regelen voor de remigratie. De geldigheidsduur van de vergunning is daaraan
gekoppeld. Verlenging is alleen mogelijk als de Sociale Verzekeringsbank (SVB) daarmee
instemt.
(12)
Vervanging verblijfsdocument
Als de vreemdeling een aanvraag voor de afgifte van een vervangend verblijfsdocument indient
omdat de gegevens (bijvoorbeeld naam en geboortedatum) onjuist zijn, zijn de gegevens in de
Gemeentelijke Basisadministratie persoonsgegevens (GBA) leidend. Als de gegevens verkeerd
staan in de GBA, moet de vreemdeling eerst de gegevens in het GBA wijzigen voordat een
vervangend verblijfsdocument kan worden afgegeven. Voor de afgifte van een vervangend
verblijfsdocument zijn in dit geval wel leges verschuldigd.
Als de vreemdeling een aanvraag voor de afgifte van een vervangend verblijfsdocument indient
omdat het verblijfsdoel of arbeidsmarktaantekening onjuist is, is de oorspronkelijke aanvraag
voor het verlenen van een verblijfsvergunning van belang. Als de oorzaak van de fout bij de
IND ligt, hoeft de vreemdeling geen leges te betalen.

(14)
Afgifte vervangend document bij vermissing of diefstal
Dit tarief geldt ook voor een EU-burger die houder is van een verblijfsvergunning (en dus niet
van een EU/EER-document).
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