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LEGESKOSTEN EN VERBLIJFSVERGUNNINGEN

Algemeen
De kosten van aanschaf, wijzigen en/of verlengen van een verblijfsvergunning moeten als 
regel worden gerekend tot  de noodzakelijke kosten van het  bestaan,  welke uit  de eigen 
middelen  moeten  worden  bestreden.  Men  wordt  geacht  voor  deze  kosten,  die  in  het 
algemeen voorzienbaar zijn, ook op het niveau van het minimum inkomen te reserveren. 

Erkende vluchteling en zijn gezinsleden
1. Bijzondere bijstand voor legeskosten
Een uitzondering op deze algemene regel doet zich voor in het geval dat het de gezinsleden 
van een erkende vluchteling betreft in het kader van gezinshereniging. 

De  reden  hiervan  is  gelegen  in  het  feit  dat  in  tegenstelling  tot  de  vreemdeling  die  op 
vrijwillige  basis  naar  Nederland  is  gekomen  in  verband  met  studie,  beter  economisch 
perspectief e.d. (en mogelijk op een later moment zijn familie heeft over laten komen), dan 
wel bijvoorbeeld de Nederland(s)e(r) die zijn buitenlandse echtgeno(o)t(e) naar Nederland 
laat  komen met  de daarbij  behorende kosten,  de vluchteling  nadrukkelijk  op  onvrijwillige 
(gedwongen) basis naar Nederland is gekomen. De vluchteling had geen vrije keus.

In deze is het onvrijwillige karakter van het verblijf in Nederland de bijzondere omstandigheid 
op grond waarvan de noodzakelijke kosten zijn ontstaan. 

Door niet terug te kunnen keren naar het land van herkomst kan de vluchteling het recht op 
een gezinsleven ex artikel 8 Europees verdrag voor de rechten van de mens (EVRM) niet 
uitoefenen. Daartoe zal het gezin wel naar Nederland moeten komen. 
De gezinsleden van de vluchteling die in het kader van gezinshereniging naar Nederland 
komen moeten wel de hoge legeskosten betalen. Dit in tegenstelling tot de vluchteling zelf. 
Vluchtelingen zijn namelijk vrijgesteld van betaling van leges voor het verkrijgen of verlengen 
van hun verblijfsvergunning asiel.

Dit  heeft  tot  gevolg dat in de legeskosten (aanvragen, wijzigen en/of verlengen) voor de 
verblijfsvergunningen  van  de  gezinsleden  van  de  vluchteling  in  verband  met 
gezinshereniging bijzondere bijstand kan worden verleend. 
Dit geldt voor de vluchteling met GBA-codes 26, 27 en 33 met document III of IV.
Dit geldt ook voor de kosten van vertalingen, verplicht gemaakt door een beëdigd vertaler, 
van relevante officiële documenten zoals trouwakte en geboortebewijzen (gemiddeld € 45,00 
per pagina).

2. Vorm van de bijzondere bijstand
Op grond van artikel 48, eerste lid, WWB wordt de bijstand in beginsel om niet verstrekt. 
Slechts als redelijkerwijs kan worden aangenomen dat de belanghebbende op korte termijn 
over voldoende middelen zal beschikken (artikel 48, tweede lid, onder a. WWB) kan bijstand 
in de vorm van een geldlening verstrekt. 
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3. Hoogte van de bijzondere bijstand
De hoogte van de te verlenen bijzonder is gelijk aan de werkelijk te maken (leges)kosten. Op 
deze  voor  bijstand  in  aanmerking  komende  kosten  wordt  de  eventueel  aanwezige 
draagkracht in mindering gebracht.

4. Kosten van naturalisatie
Kosten van naturalisatie worden niet aangemerkt als noodzakelijke kosten.
Een (legale) vreemdeling heeft ten aanzien van recht op inkomensvoorzieningen dezelfde 
rechten als een Nederlander. Om die reden is het niet noodzakelijk voor vreemdelingen om 
zich te laten naturaliseren.

Bijzondere omstandigheden
Een bijzondere  omstandigheid  is  aanwezig  indien de belanghebbende niet  heeft  kunnen 
reserveren voor de kosten en het onmogelijk is om een lening af te sluiten voor de kosten. 

Indien belanghebbende door een tekortschietend besef van verantwoordelijkheid toch een 
beroep moet doen op bijstand,  kan bijstand in de vorm van een geldlening of  borgtocht 
worden  verleend  (artikel  48  lid  2  b  WWB).  Van  tekortschietend  besef  is  sprake  indien 
belanghebbende niet (tijdig) voor de kosten heeft gereserveerd. 

Reiskosten bij gezinshereniging
De reiskosten om tot  gezinshereniging  te komen kunnen niet  via  de bijzondere  bijstand 
worden  vergoed.  Deze  kosten  worden  namelijk  niet  in  Nederland  maar  in  het  land  van 
herkomst gemaakt.

Kosten DNA-onderzoek 
Bij een verzoek om gezinshereniging dient de toegelaten asielgerechtigde/vluchteling met 
rechtsgeldige  documenten aan te tonen de biologische ouder  te  zijn.  Is  dit  buiten  eigen 
toedoen niet mogelijk dan kan er meegewerkt worden aan DNA-onderzoek door het IND. 
Voor dit onderzoek geldt een eigen bijdrage. Voor genoemde eigen bijdrage kan bijzondere 
bijstand worden verstrekt. Deze moet in beginsel verstrekt worden als leenbijstand. De reden 
hiervoor is dat indien de uitslag positief is, de IND de eigen bijdrage weer terugbetaalt. Is de 
uitslag  negatief  dan  wordt  de  bijstand  om  niet  verstrekt  tenzij  belanghebbende  dit  had 
kunnen weten.
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