
Spoedprocedure FOD

eID's & eVK eKIDs Bio-eVK Optie 1 (D+2) Optie 2 (D+1) Optie 3 (D+1)

15,70 €** 6,30 €** 18,40 €** 79,00 €** 120,00 €** 90,00 €** 52,30 €** 0,00 €**

16,00 €  6,40 €  19,20 €  84,00 €  127,60 €  95,70 €  55,60 €  0,00 €  

Opgelet! 

Optie 1 (D+2) voor de dringende aanvragen (besteld vóór 15u00 en beschikbaar na 14u00, 2 werkdagen na bestelling)

Optie 2 (D+1) voor de zeer dringende aanvragen (besteld vóór 15u00 en beschikbaar na 14u00, 1 werkdag na de bestelling)

* gemeentetaks NIET inbegrepen
** prijzen voor het jaar 2017

*** maandag tot/met vrijdag van 08u30 tot 19u30 en op zaterdag van 08u30 tot 12u30 bereikbaar op het telefoonnummer 02 518 21 16

Herdruk Pin/Puk

(actieve kaart)

gecentraliseerde levering bij de Algemene Directie Instellingen en Bevolking (ADIB) van de FOD Binnenlandse Zaken (BiZa), 

Park Atrium, Koloniënstraat 11 te 1000 Brussel van elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID) en voor Belgische 

kinderen onder de 12 jaar (eKIDs), bedoeld in art. 1, 1
ste

 lid, 1°, 2° en 5°. AANDACHT! Niet voor biometrische kaarten!

Optie 3 (D+1) voor de zeer dringende aanvragen met gecentraliseerde levering (besteld vóór 15u00 en beschikbaar tijdens de 

openingsuren
***

 van het centraal bureau, 1 werkdag na de bestelling)

2
de

 eKIDs: verlaagd tarief vanaf het 2
de

 elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar, gelijktijdig 

aangevraagd voor kinderen van éénzelfde gezin die op hetzelfde adres ingeschreven zijn. Dit verlaagd tarief is van toepassing 

voor zowel de dringende als de zeer dringende aanvragen).

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

eKIDs: elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar, bedoeld in art.1, 1
ste

 lid, 1° en 5°

Prijzen (tarieven) van de eID's, eKIDs en eVK's per provincie voor het jaar 2018 
*

Normale procedure Spoedprocedure

2de eKIDs

Spoedprocedure GEM

Normale procedure →

Spoedprocedure GEM →

Spoedprocedure FOD →

Spoedprocedure 2
de

  eKIDs →

eID's & eVK: elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID), bedoeld in art.1, 1
ste

 lid, 1° en 2° en elektronische kaarten en 

verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen (eVK E/E+/F/F+), bedoeld in art.1, 1
ste

 lid, 4°

Bio-eVK: biometrische kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde landen (A/B/C/D/H), bedoeld in 

art.1, 1
ste

 lid, 3°

levering in de gemeente/stad van elektronische identiteitskaarten voor Belgen (eID) en Belgische kinderen onder de twaalf jaar 

(eKIDs), elektronische kaarten en verblijfsdocumenten uitgereikt aan vreemde onderdanen (eVK E/E+/F/F+) en biometrische 

kaarten en verblijfstitels uitgereikt aan vreemde onderdanen van derde landen (Bio-eVK A/B/C/D/H), bedoeld in art. 1, 1
ste

 lid, 1°, 

2°, 3°, 4° en 5°


