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 4096156 et III/4064925  

 

EID: tarief van de vergoedingen ten laste van de gemeenten voor de uitreiking van de elektronische 

identiteitskaarten en –documenten vanaf 1 januari 2022 – Tabel met de verschillende kaarttypes en 

overeenkomstige tarieven. 

 

 

Geachte mevrouw, heer, 
 

Zoals toegezegd in onze laatste mededeling onder referentie III/4064925 betreffende de tarieven voor de 

uitreiking van identiteitskaarten en documenten, delen wij u mee dat de Europese richtlijn, die voorziet in een 

verlaging van de prijs van dit soort kaarten van 17,20 euro naar 16,70 euro (dezelfde prijs als een eID-kaart), is 

omgezet in een Belgisch decreet en op 30 december 2021 is gepubliceerd: deze prijsverlaging moet worden 

toegepast vanaf 1 januari 2022. 

 

Het gaat meer bepaald om de kaarten F, F+, M, N (zie tabel hierna) overeenkomstig het ministerieel besluit van 

17 december 2021 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 en de elektronische 

verblijfsdocumenten, afgeleverd aan de vreemdelingen die legaal op het grondgebied van het Rijk verblijven (B.S. 

van 30 december 2021). 

 

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 
Referentieletter 

in het MB 
Tarieven 

Tarief 
Beschrijving in het MB 17-12-2021 (B.S. 30-12-

2021) 
Tarieven 

A-kaart 
(beperkt 
verblijf) 

a 17,20 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 17,20 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 17,20 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 17,20 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; 
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L-kaart (EU-
langdurig 
ingezetene; 
oude D-kaart) 

e 17,20 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 16,70 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 16,70 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; 

F-kaart (EU-
familielid) 

h 16,70 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 16,70 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; 
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N-kaart 
(Brexit - klein 
grensverkeer) 

j 16,70 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 16,70 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 16,70 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. 
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