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Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel «Wijziging van de Vreemde-
lingenwet 2000 in verband met het herschikken van de gronden voor 
asielverlening» op 12 november 2013 heb ik toegezegd uw Kamer te 
berichten of het mogelijk is de kostprijs voor de aanvraag om vervanging 
van een verblijfsdocument asiel voor bepaalde tijd te verlagen.1 Deze 
toezegging volgde op de opmerking van enkele leden dat de leges voor 
deze specifieke groep te hoog zijn. 

De huidige legestarieven zijn gebaseerd op de kostprijzen zoals deze in 
2009 zijn berekend. In 2009 is de kostprijs voor de behandeling van een 
aanvraag om vervanging van een verblijfsdocument na vermissing, 
diefstal of beschadiging vastgesteld op € 228. Over de systematiek van 
het berekenen van de kostprijzen heb ik de Tweede Kamer geïnformeerd 
bij brief van 31 januari 2012.2 

De afgelopen periode heb ik onderzocht of het mogelijk is de leges voor 
deze specifieke categorie op een lager niveau vast te stellen dan de 
kostprijs. Ik kan uw Kamer melden dat het budgettair mogelijk is om het 
legestarief voor deze categorie vast te stellen op € 152. Hiermee komen 
deze leges op hetzelfde niveau als de leges voor de aanvraag om een 
vervanging van een verblijfsvergunning asiel voor onbepaalde tijd. Het 
nieuwe legestarief voor de vervanging van een verblijfsvergunning asiel 
voor bepaalde tijd bij verlies, diefstal of beschadiging treedt in werking 
met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2014. 

1 Handelingen I 2013/14, 33 293, nr. 7, item 15.
2 Kamerstukken II 2012/13, 30 573, nr. 94.
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Een afschrift van deze brief zend ik aan de Voorzitter van de Tweede 
Kamer der Staten-Generaal. 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
F. Teeven
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