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Dringende en zeer dringende procedure voor het verkrijgen van een elektronisch identiteitsdocument 
voor een Belgisch kind van minder dan twaalf jaar (Kids-ID)  
 

 
Geachte dames en heren, 
 
 
 
 
De  spoedprocedure betreffende de elektronische identiteitskaart werd u medegedeeld via de omzendbrief van 29 
november 2005. 
 
Naar aanleiding van de veralgemening van de Kids-Id over alle gemeenten van het Rijk vanaf 16 maart 2009, 
vestig ik er uw aandacht op dat de procedures zoals voorgesteld in voormelde omzendbrief, van toepassing 
blijven, maar dat de prijzen die gevraagd worden voor het verkrijgen van een Kids-ID volgens de dringende of 
zeer dringende procedure 7 euro lager liggen dan de prijzen die gevraagd worden voor het verkrijgen van een 
elektronische identiteitskaart  volgens de dringende  of  zeer dringende procedure. 
 
De volgende tarieven worden immers voor de Kids-ID toegepast: 
 
 

a) Volledig transport door Group 4 
De kostprijs van een Kids-ID die uitgereikt wordt via de zeer dringende procedure: 108 euro + 22,68 euro (21% 
BTW) = 130,68 euro.  
 
De kostprijs van een Kids-ID volgens een  dringende procedure is : 65 euro + 13,65 euro (21% BTW) = 78,65 
euro. 
 

b) Transport gedeeltelijk verricht door de gemeente 
De kostprijs van een Kids-ID die uitgereikt wordt volgens een zeer dringende procedure met transport door de 
gemeente bedraagt: 46 euro + 9,66 euro (21% BTW) = 55,66 euro. 
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c) Volledig transport door de gemeente 
 

De kostprijs van een Kids-ID, uitgereikt volgens een zeer dringende procedure, met transport van het 
basisdocument en  de identiteitskaart door de gemeente bedraagt: 27 euro + 5,67 euro (21% BTW) = 32,67 euro. 
 
In bijlage vindt u  het aanvraagformulier van een Kids-ID volgens een dringende of zeer dringende procedure. 
 
Ik vraag u eveneens om de laatste versie van de Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische 
identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf (Kids-ID) op onze website www.ibz.rrn.fgov.be (Deel  
« Identiteitsdocumenten en elektronische kaarten » – « Kids-ID ») te willen raadplegen. Het punt 3 betreffende de 
spoedprocedure werd aangepast. 
 
Hoogachtend,  
 
Namens de Minister van Binnenlandse Zaken, 
 
 
 
 
 
Luc VANNESTE 
Directeur-generaal 
 


