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Uw contactpersoon T Uw referentie Bijlagen 
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E-mail F Onze referentie Brussel 
helpdesk.belpic@rrn.fgov.be 

 
 4296346  

 

Rijksregister - eID: Tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de 

elektronische identiteitskaarten en -documenten vanaf 1 januari 2023.   

Bijlage: de volledige tabel met de verschillende kaarttypes en overeenkomstige tarieven.  

 

Mevrouw, mijnheer, 

 

Het ministerieel besluit1 van 15 maart 2013, laatst gewijzigd door het ministerieel besluit van 5 juli 2022, legt de tarieven 

vast die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zijn voor de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking 

van de verschillende categorieën van elektronische identiteitskaarten en -documenten die in het besluit worden 

opgesomd. 

 

Vanaf 1 januari elk jaar worden de bedragen van deze vergoedingen automatisch herzien op basis van de 

schommelingen van de gezondheidsindex volgens de volgende formule: 

nieuw tarief = (basistarief x nieuwe index) / basisindex. 

 

De basisindex is de gezondheidsindex van toepassing voor de maand december 2018 en de nieuwe index is de 

gezondheidsindex van toepassing in de loop van de maand september die voorafgaat aan de herziening van het bedrag 

van de vergoedingen. 

 

De verkregen resultaten worden naar de hogere tien eurocent afgerond. 

 

Hierbij vindt u de bedragen die van toepassing zullen zijn vanaf 1 januari 2023: 

 

 

                                                           
1 Ministerieel besluit van 28 oktober 2019 tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 maart 2013 tot vaststelling van het tarief van de vergoedingen ten 

laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische identiteitskaarten voor Belgen, de elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische 

kinderen onder de twaalf jaar, de elektronische kaarten en elektronische verblijfsdocumenten, afgeleverd aan vreemde onderdanen, en de biometrische 

kaarten en biometrische verblijfstitels, afgeleverd aan vreemde onderdanen van derde landen (BS van 8 november 2019). 
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 TARIEVEN OP 1 JANUARI 2023 

A. NORMALE PROCEDURE: 

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° € 18,30 

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3° 
€  7,30 

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het 

grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot l) 
€ 18,30 

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het 

grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e), m) en 

n) 

€ 18,80  

B. SPOEDPROCEDURE MET GECENTRALISEERDE LEVERING VAN DE KAART EN PIN/PUK BIJ DE ALGEMENE DIRECTIE 

IDENTITEIT EN BURGERZAKEN VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN - BRUSSEL: 

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° € 147,10 

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3° 
€ 136,20 

C. SPOEDPROCEDURE MET LEVERING VAN DE KAART EN PIN/PUK IN DE GEMEENTEN: 

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2° € 111,80 

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3° 
€ 100,80 

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het 

grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot l) 
€ 111,80 

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het 

grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e), m) en 

n) 

€ 111,80 

 

 

 

 

Voor eventuele vragen kan u steeds terecht bij onze Helpdesk. 

 

Hoogachtend, 

 

 

 

 

Philippe Moreau  

Directeur-generaal a.i. 
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Tabel met de verschillende kaarten en overeenkomstige tarieven 

 

Kaart 
Referentiele

tter in het 
MB Tarieven 

Tarief Beschrijving in het MB 05-07-2022 (BS 12-08-2022) 

A-kaart 
(beperkt 
verblijf) 

a 18,80 euro 

de verblijfstitel, opgesteld overeenkomstig het model in 
bijlage 6 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, waaruit blijkt 
dat de vreemdeling voor een beperkte duur tot het verblijf is 
toegelaten of gemachtigd 

B-kaart 
(onbeperkt 
verblijf) 

b 18,80 euro 

de verblijfstitel, opgesteld overeenkomstig het model in 
bijlage 6 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, waaruit blijkt 
dat de vreemdeling voor een onbeperkte duur tot het verblijf 
is toegelaten of gemachtigd 

H-kaart 
(blauwe 
Europese 
kaart) 

c 18,80 euro 

de blauwe Europese kaart, opgesteld overeenkomstig het 
model in bijlage 6bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 
1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, 
de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

K-kaart 
(gevestigde 
vreemdeling; 
oude C-kaart) 

d 18,80 euro 

de vestigingsvergunning, opgesteld overeenkomstig het model 
in bijlage 7 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

L-kaart (EU-
langdurig 
ingezetene; 
oude D-kaart) 

e 18,80 euro 

de verblijfsvergunning van EU-langdurig ingezetene, opgesteld 
overeenkomstig het model in bijlage 7bis van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen 

EU-kaart (oude 
E- kaart) 

f 18,30 euro 

het verblijfsdocument, opgesteld overeenkomstig het model 
in bijlage 8 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 

EU+-kaart 
(oude E+- 
kaart) 

g 18,30 euro  

het verblijfsdocument, opgesteld overeenkomstig het model 
in bijlage 8bis van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 
betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de 
vestiging en de verwijdering van vreemdelingen 
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F-kaart (EU-
familielid) 

h 18,30 euro 

de verblijfskaart van familielid van een burger van de Unie, 
opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 9 van het 
koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen 

F+-kaart (EU-
familielid) 

i 18,30 euro 

de duurzame verblijfskaart van familielid van een burger van 
de Unie, opgesteld overeenkomstig het model in bijlage 9bis 
van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de 
toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen 

N-kaart (Brexit 
- klein 
grensverkeer) 

j 18,30 euro 

uit nieuw ontwerp van MB: de kaart voor klein grensverkeer 
voor begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, opgesteld 
overeenkomstig het model in bijlage 55 van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen 

M-kaart (Brexit 
- verblijf) 

k 18,30 euro 

uit nieuw ontwerp van MB: de verblijfskaart voor 
begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, opgesteld 
overeenkomstig het model in bijlage 53 van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen 

M-kaart (Brexit 
- duurzaam 
verblijf) 

l 18,30 euro 

uit nieuw ontwerp van MB: de duurzame verblijfskaart voor 
begunstigden van het terugtrekkingsakkoord, opgesteld 
overeenkomstig het model in bijlage 54 van het koninklijk 
besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het 
grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen 

   
Nieuwe kaarten  

J-kaart m 18,80 euro 

de vergunning voor een binnen een onderneming 
overgeplaatste persoon, namelijk de verblijfstitel bedoeld in 
artikel 24, 4°, van het samenwerkingsakkoord van 6 december 
2018, opgesteld conform het model in bijlage 60 van het 
koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang 
tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de 
verwijdering van vreemdelingen 

I-kaart n 18,80 euro 

de vergunning voor lange-termijnmobiliteit `ICT', namelijk de 
verblijfstitel bedoeld in artikel 24, 6°, van het 
samenwerkingsakkoord van 6 december 2018, opgesteld 
conform het model in bijlage 61 van het koninklijk besluit van 
8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, 
het verblijf, de vestiging en de verwijdering van 
vreemdelingen 
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