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Hoofdstuk 1 Burgerlijke stand 
1.1.9 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot het 

verstrekken van een stuk als bedoeld in artikel 2 van de Wet 
rechten burgerlijke stand geldt het tarief zoals dat is 
opgenomen in de laatste versie van het “Legesbesluit akten 
burgerlijke stand”, zoals vastgesteld door de minister van BZK. 
In spreektaal: het gaat hier om een afschrift (kopie) van of een 
uittreksel uit een akte van de Burgerlijke Stand. 

 
 
 
 
 
 

               €13,80 
1.1.10 Voor het in behandeling nemen van een aanvraag tot afgifte 

van een bewijs van in leven zijn (volgens de BRP “attestatie de 
vita’) voor gebruik in het buitenland geldt het tarief zoals dat is 
opgenomen in de laatste versie van het “Legesbesluit akten 
burgerlijke stand”, zoals vastgesteld door de minister van BZK. 

 
 
 
 

              €13,80 
1.1.12 Voor elke verklaring van huwelijksbevoegdheid als bedoeld in 

artikel 49a van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek 
            

              €24,30 
1.1.13 
 
 
 1.1.14    

Voor het in behandeling nemen van elk meertalig uittreksel uit                         
een akte van de burgerlijke stand, artikel 2,eerste lid, onder 
a,b,d en e van de Wet rechten burgerlijke stand.         
Voor een meertalig modelformulier van een onder 1.1.12 
genoemd stuk 
                                                                                                       

               
             

              €13,80   
               

              €18,60 

Hoofdstuk 2 Reisdocumenten  
1.2 Het tarief bedraagt voor het behandelen van een aanvraag tot:   
1.2.1 het verstrekken van een nationaal paspoort of een nationaal 

zakenpaspoort of een faciliteitenpaspoort of een tweede paspoort 
(geldigheidsduur 10 jaar): 

      €73,20  

1.2.2 het verstrekken van een nationaal paspoort of een nationaal 
zakenpaspoort of een faciliteitenpaspoort of een tweede paspoort 
(geldigheidsduur 5 jaar) (t/m 17 jaar): 

 
     €55,35 

 

1.2.3 het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) als 
bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet 
(geldigheidsduur 10 jaar): 

 
     €58,30 

 

1.2.4 het verstrekken van een Nederlandse identiteitskaart (NIK) als 
bedoeld in artikel 2, tweede lid, van de Paspoortwet jeugdtarief 
(geldigheidsduur 5 jaar) (t/m 17jaar): 

 
     €30,70 

 

1.2.5 het verstrekken van een reisdocument voor vluchtelingen en 
vreemdelingen (geldigheidsduur 5 jaar): 

 
     €55,35 

 

1.2.6 
 
1.2.7 

Voor de aanvraag van een identiteitskaart als bedoeld in artikel 
23b van de paspoortwet. 
de tarieven als genoemd in de onderdelen 1.2.1 tot en met 1.2.6 
worden bij een spoedlevering vermeerderd met een bedrag van: 

 
     €30,70 

 
     €49,85 

 

 
Hoofdstuk 3 Rijbewijzen 
1.3 Het tarief bedraagt voor het behandelen van een aanvraag tot:  
1.3.1 de afgifte of vernieuwing, dan wel de omwisseling van een rijbewijs:       €40,65  

  
 


