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Aanpassing Rijksdeel leges reisdocumenten 

Voor paspoorten en Nederlandse identiteitskaarten gelden maximale legestarieven. De tarieven 

bestaan uit een maximaal gemeentelijk deel en een Rijksdeel. Het Rijksdeel moet worden 

afgedragen. De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) heeft recentelijk pas de 

maximumtarieven bekendgemaakt die in 2023 voor paspoort en Nederlandse identiteitskaart 

gelden.  

 

De tarieven in de vast te stellen Legesverordening Steenbergen 2023 die reeds aan u waren 

aangeboden waren nog niet gebaseerd op deze tariefswijzigingen. Deze waren namelijk nog niet 

bekend ten tijde van het indienen van het raadsvoorstel.  In onderstaande tabel ziet u de 

wijzigingen die zijn verwerkt in de tarieventabel behorende bij de vast te stellen 

Legesverordening Steenbergen 2023. 

 

Aangezien de aanpassing het Rijksdeel betreft, heeft dit geen invloed op de kosten-opbrengsten-

analyse en per saldo ook niet op de begroting. 

 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten en Nederlandse 

identiteitskaart 

1e Voorstel 

Tarief 

n.a.v. 

wijziging 

Rijksdeel 

1.2 Het tarief bedraagt voor het verrichten van 

handelingen ten behoeve van een aanvraag:  

 

1.2.1 van een nationaal paspoort   

1.2.1.1 voor een persoon die op het moment van de 

aanvraag 18 jaar of ouder is € 75,00 

 

€ 77,00 

1.2.1.2 voor een persoon die op het moment van de 

aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 

bereikt € 57,00 

 

 

€ 58,00 

1.2.2 van een nationaal paspoort, een groter aantal 

bladzijden bevattende dan een nationaal paspoort 

als bedoeld in onderdeel 1.2.1 (zakenpaspoort):  

 

1.2.2.1 voor een persoon die op het moment van de 

aanvraag 18 jaar of ouder is  € 75,00 

 

€ 77,00 

1.2.2.2 voor een persoon die op het moment van de 

aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 

bereikt € 57,00 

 

 

€ 58,00 

1.2.3 van een reisdocument ten behoeve van een 

persoon die op grond van de Wet betreffende de  
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positie van Molukkers als Nederlander wordt 

behandeld (faciliteitenpaspoort) 

1.2.3.1 voor een persoon die op het moment van de 

aanvraag 18 jaar of ouder is € 75,00 

 

€ 77,00 

1.2.3.2 voor een persoon die op het moment van de 

aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 

bereikt  € 57,00 

 

 

€ 58,00 

1.2.4 van een reisdocument voor vluchtelingen of een  

reisdocument voor vreemdelingen (met een 

geldigheid van minimaal 1 jaar en maximaal 5 jaar, 

afhankelijk van de verblijfsrechtelijke status)  € 57,00 

 

 

 

€ 58,00 

1.2.5 van een Nederlandse identiteitskaart     

1.2.5.1 voor een persoon die op het moment van de 

aanvraag 18 jaar of ouder is € 68,00 

 

€ 70,00 

1.2.5.2 voor een persoon die op het moment van de 

aanvraag de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft 

bereikt € 36,00 

 

 

€ 37,00 

1.2.5.3 vervangende Nederlandse identiteitskaart voor 

personen met een uitreisverbod ongeacht de 

leeftijd van de betrokken persoon € 33,00 

 

 

€ 34,00 

1.2.6 (gereserveerd)   

1.2.7 voor een spoedlevering van de onderdelen 1.2.1 tot 

en met 1.2.5 genoemde documenten, de in die 

onderdelen genoemde leges vermeerderd met een 

bedrag  van € 51,50 

 

 

 

€ 53,00 

 


