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Rijksregister – eID: tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de 

elektronische identiteitskaarten en –documenten vanaf 1 januari 2021. 

 

 

Mevrouwen, 

Mijne heren, 

 

 
 

Het ministerieel besluit1 van 15 maart 2013, laatstelijk gewijzigd door het ministerieel besluit van 28 oktober 2019, 

legt de tarieven vast die vanaf 1 januari 2020 van toepassing zullen worden 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 2020 worden, op 1 januari van elk jaar, de bedragen van deze vergoedingen automatisch herzien 

op basis van de schommelingen van de gezondheidsindex volgens 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 worden vanaf 1 januari 2021: 

                                                           
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 (B.S. 

van 8 november 2019). 
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 TARIEVEN OP 1 JANUARI 2021 

A. NORMALE PROCEDURE: 

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° € 16,30 

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3° 
€ 6,60 

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het 

grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot i) 
€ 16,30 

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het 

grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e) 
€ 16,80 

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

INSTELLINGEN EN BEVOLKING VAN DE FOD BINNENLANDSE ZAKEN - BRUSSEL: 

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° € 131,10 

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3° 
€ 121,40 

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

Elektronische identiteitskaarten voor Belgen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 1° en 2° € 99,60 

Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder twaalf jaar, 

bedoeld in artikel 1, eerste lid, 3° 
€ 89,90 

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het 

grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, f) tot i) 
€ 99,60 

Elektronische verblijfsdocumenten afgeleverd aan vreemdelingen die legaal op het 

grondgebied van het Rijk verblijven, bedoeld in artikel 1, eerste lid, 4°, a) tot e) 
€ 99,60 

 

Met hoogachting, 

 

 

 

Jacques Wirtz, 

Directeur-generaal 
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