
RETRIBUTIES, LEGES EN WAARBORGSOMMEN 

Retributies en leges zijn voor elke aanvraag verschuldigd bij de DIMAS. Afhankelijk van het feit of het een eerste aanvraag voor een 
vergunning betreft of een nieuwe aanvraag c.q. wijziging van een vergunning betreft, betaald de aanvrager het tarief van een eerste 
aanvraag of een nieuwe aanvraag. Afhankelijk of het betreft een vergunning tot tijdelijk verblijf of een vergunning tot verblijf, betaalt 
de aanvrager een lager of hoger tarief. Afhankelijk van de nationaliteit van de aanvrager, wordt bij een eerste aanvraag teven een 
waarborgsom betaald. 

Door de DIMAS afgegeven verklaringen zijn kosteloos 
Onderstaand volgt een overzicht van de retributies, leges, waarborgsommen en overige retributies of leges voor het doen 
verrichten van diensten bij de DIMAS”.  
 

Retributies en leges 
Retributies ten behoeve van de afgifte van een eerste aanvraag       Afl. 65, -  
Retributies ten behoeve van de afgifte van een nieuwe aanvraag c.q. wijziging    Afl. 40, -  
 
Leges t.b.v. een eerste aanvraag tot afgifte van een vergunning tot tijdelijk verblijf,  
met toestemming om arbeid te verrichten         Afl. 1200,-  
Leges tbv een nieuwe c.q. wijziging aanvraag tot afgifte van een vergunning tot tijdelijk verblijf,  
met toestemming om arbeid te verrichten         Afl. 600,-  
Leges tbv een eerste aanvraag tot afgifte van een vergunning tot tijdelijk verblijf,  
zonder toestemming om arbeid te verrichten         Afl. 100,-  
Leges tbv een nieuwe c.q. wijziging aanvraag tot afgifte van een vergunning tot tijdelijk verblijf,  
zonder toestemming om arbeid te verrichten         Afl. 100,-  
 
Leges tbv een aanvraag tot afgifte van een vergunning tot verblijf,  
met toestemming om arbeid te verrichten         Afl. 2000,-  
Leges tbv een aanvraag tot afgifte van een vergunning tot verblijf,  
zonder toestemming om arbeid te verrichten         Afl. 200,-  
Leges tbv een aanvraag tot afgifte van een vergunning tot t ijdelijk verblijf, 
zonder toestemming om arbeid te verrichten in het kader van evenementen     Afl. 400,- 
Retributies ten behoeve van een aanvraag voor en bewijs van terugkeer     Afl. 40,- 



 
 

Waarborgsommen: 
Land in Azië, Afrika, Australië of Oceanië          Afl. 4500,- 
Ander Land in Europa            Afl. 3000,- 
Land in Midden-Amerika of Zuid Amerika         Afl.1000,- 
Canada              Afl. 3000,- 
Chile, Argentinie, Paraguay, Brazilie of Uruguay        Afl. 2000,- 
Land in het Caribisch gebied           Afl. 1000,- 

 
 


