
 

Tarieven van de eID, Kids-ID en eVK voor het jaar 2022 (1) 

 

Jaar 
 

Normale procedure 
 

 
Spoedprocedure GEM (D+1) 

 
Spoedprocedure FOD (D+1) 

Herdruk Pin/Puk 

(actieve kaart) 

eID &  

eVK (tarief 1) 

Kids-ID eVK (tarief 2) eID & 

eVK 

Kids-ID eID Kids-ID 0,00 € 

2022 16,70 € 6,70 € 17,20 € 101,90 € 91,90 € 134,10 € 124,20 € 0,00 € 
 

 

 

 

 

 

 

Opgelet: Indien meerdere prijzen voor een product worden meegedeeld zal enkel de hoogste prijs opgenomen worden in de lijst 
 

 

 

 

Normale procedure 

 
eID: elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° 

Kids-ID: elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, bedoeld in artikel1, eerste lid, 3° 

eVK (tarief 1): elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot l) 

eVK (tarief 2): elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven, 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e) 

 

Spoedprocedure GEM 

 
eID & eVK: levering in de gemeente van elektronische identiteitskaarten en codes voor Belgen bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2° 

en van elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven 
bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot l) 

Kids-ID: levering in de gemeente van elektronische identiteitsdocumenten en codes voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3° 

 

Spoedprocedure FOD (2)  

 

eID: gecentraliseerde levering bij de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium, 

Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel van elektronische identiteitskaarten en codes voor Belgen bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° 

Kids-ID: gecentraliseerde levering bij de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, Park Atrium, 

Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel van elektronische identiteitsdocumenten en codes voor Belgische kinderen onder twaalf jaar bedoeld 

in artikel 1, eerste lid, 3° 

 

 (1) gemeentetaks NIET inbegrepen 
(2) maandag tot/met vrijdag van 08u30 tot 19u30 en op zaterdag van 08u30 tot 12u30 bereikbaar op het telefoonnummer 02 518 21 16 


