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Retributie voor verblijfsaanvragen 

 

 

Wat is de retributie voor verblijfsaanvragen? 

Sommige niet-Belgen moeten een retributie voor verblijfsaanvragen betalen. Deze retributie is 

bestemd voor de federale overheid (Dienst Vreemdelingenzaken).  

 

Hoeveel retributie betaalt u vanaf 1 juni 2019? 

Het basisbedrag van deze retributie is vastgelegd op 358 euro. Sommige aanvragen kosten minder 

(204 of 62 euro) of zijn gratis. U betaalt de retributie per persoon en per aanvraag. Per aanvrager 

doet u een overschrijving. 

Hoe betaalt u uw retributie? 
Stort het precieze bedrag, in euro, op de bankrekening van de Dienst Vreemdelingenzaken:  
 
IBAN   BE57 6792 0060 9235  
BIC     PCHQBEBB 
Bank   BPOST NV, Muntcentrum (zonder nr.), 1000 Brussel  
Begunstigde Dienst Vreemdelingenzaken, Antwerpsesteenweg 59B, 1000 Brussel 
 
Wat geeft u als mededeling bij de overschrijving? 

Gebruik de volgende structuur:  

Naam Voornaam Nationaliteit DD.MM.JJJJ (geboortedatum)  

 

De gegevens van de aanvrager moeten altijd in de mededeling staan, ook als iemand anders de 

retributie betaalt. 

 

Let op!  

 

- Breng uw betalingsbewijs mee (bijvoorbeeld een rekeninguittreksel of een overschrijving met de 

stempel van de post) als u bij het loket langsgaat voor uw aanvraag. Zonder betalingsbewijs kunt u 

geen aanvraag doen.  

Als u al een afspraak hebt vastgelegd bij het Loket Migratie, maar nog geen betalingsbewijs hebt, 

verplaats dan uw afspraakdatum én betaal de retributie zo vlug mogelijk.  

 

 

- Als de retributie onnodig is betaald, kunt u een terugbetaling aan de Dienst Vreemdelingenzaken 

vragen.      

 

  



 

Wie contacteren? 

 

Als u een afspraak bij het Loket Migratie wilt maken of verplaatsen, neem dan contact op met het 

Loket Migratie. 

 

Als u algemene vragen hebt over de administratieve bijlage of het verblijfsrecht, neem dan contact 

op met het Infopunt Migratie. 

 

Hieronder vindt u onze contactgegevens. 

 

                                                             

 
 

 
 

 
 
 

Loket Migratie  
Maandag, woensdag en vrijdag op afspraak van 9 tot 12.30 u en 14 tot 16 u 
Dinsdag op afspraak van 9 tot 12.30 u en van 14 tot 19 u 
Zaterdag van 9 tot 12.30 u op afspraak (geen snelloket) 
Donderdag gesloten! 
loketmigratie@stad.gent of 09 266 71 50 

Loket Migratie  
Elke werkdag op afspraak van 9 tot 12.30 uur en 14 tot 16 uur 
Dinsdag op afspraak van 9 tot 12.30 uur en van 14 tot 19 uur 
Donderdag gesloten! 
Zaterdag van 9 tot 12.30 uur op afspraak (geen snelloket) 
burgerzaken.migratie@stad.gent of 09 266 71 50 

 

 
 

Infopunt Migratie  
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 u  
Woensdag ook van 14 tot 16 u 
Of op afspraak 
Donderdag gesloten! 
infopuntmigratie@stad.gent of 09 266 71 40 

Infopunt Migratie  
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 uur 
Woensdag ook van 14 tot 16 uur 
Donderdag gesloten! 
Of op afspraak 
infopuntmigratie@stad.gent of 09 266 71 40 
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Dienstencentra 
Maandag, dinsdag, woensdag en vrijdag van 9 tot 12.30 u en 14 tot 16 u 
Dinsdagavondopening: 16.30 tot 19 u (op afspraak) 
Donderdag gesloten! 

 Dienstencentrum Gentbrugge 
dcgentbrugge@stad.gent of 09 268 23 80 

 Dienstencentrum Wondelgem  
dcwondelgem@stad.gent of 9 266 85 60 

 Dienstencentrum Nieuw Gent  
dcnieuwgent@stad.gent of 09 268 21 70 

 Dienstencentrum Sint-Amandsberg 
dcsintamandsberg@stad.gent of 09 266 86 86 
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Bijlage: het bedrag van de bijdrage (bron: FOD Binnenlandse Zaken, Dienst Vreemdelingenzaken) 
 

A.   Deze vreemdelingen betalen nooit de bijdrage: 

- De vreemdeling jonger dan 18 jaar 

- De vreemdeling die asiel of subsidiaire bescherming aanvraagt 

- De vreemdeling die een machtiging tot verblijf vraagt om medische redenen (artikel 9ter) 

- De burger van de Unie die zijn verblijfsaanvraag indient in het kader van art. 40 

- Het familielid van een burger van de Unie die gezinshereniging aanvraagt (artikel 40bis of 47/1) 

- De vreemdeling die met een visum D aankomt 

- De Zwitserse onderdaan 

 

+ de hierondervermelde uitzonderingen 

 

B.   Op de uitzonderingen na, betalen vreemdelingen, vanaf de leeftijd van 18 jaar, een bijdrage. De verblijfsreden bepaalt het bedrag van de bijdrage. 

 
Verblijfsreden 

Artikel van de wet van 15.12.1980 dat in 
de mededeling van de overschrijving 
moet worden vermeld 

Bedrag van de 
bijdrage 

Machtiging tot verblijf om humanitaire redenen Artikel 9bis 358€ 

Werk 

Machtiging tot verblijf van meer dan 3 maanden ingediend (a) door een vreemdeling die reeds toegelaten of 
gemachtigd is tot verblijf voor 3 maanden, die een geldige arbeidskaart B voorlegt, een beroepskaart, of een 
bewijs van vrijstelling, (artikel 25/2 KB 08.10.1981) behalve: 

indien de aanvrager een begunstigde is van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt 
gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, die op 12-09-1963 ondertekend werd: 
gratis* 

Artikel 9 358€ 

Onderzoeker met gastovereenkomst 

behalve de onderzoeker die een beurs heeft ontvangen van een overheid of van een instelling bedoeld in artikel 1/1 van het koninklijk 
besluit van 08.10.1981 

Artikel 61/11 358€ 

Hooggekwalificeerde werknemer – Europese Blauwe Kaart (H kaart) Artikel 61/27 358€ 



 

 
Gezinshereniging 

EU-onderdaan die een niet-EU onderdaan vervoegt indien de gezinshereniger een onbeperkt verblijf heeft in 
België (B-, C-, D-, F- of F+-kaart), behalve: 

indien de gezinshereniger de vluchtelingenstatus bezit: gratis 
indien de gezinshereniger subsidiaire bescherming geniet: gratis 
indien de aanvrager een alleenstaand gehandicapt kind is dat ouder is dan 18 jaar en dat een attest 
voorlegt dat uitgaat van een door de post erkende arts en dat aantoont dat het omwille van zijn handicap 
niet in zijn eigen behoeften kan voorzien: gratis 
indien de aanvrager een familielid is van een vreemdeling aan wie een andere lidstaat de status van 
langdurig ingezetene heeft toegekend en hij deel uitmaakte van het huishouden van deze 
langdurig ingezetene in deze andere lidstaat : 62€ 

Artikel 10 204€ 

Niet-EU onderdaan die een niet-EU onderdaan vervoegt indien de gezinshereniger een onbeperkt verblijf heeft 
in België (B-, C-, D-, F- of F+-kaart), behalve: 

indien de aanvrager een begunstigde is van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt 
gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, die op 12-09-1963 ondertekend werd: 
gratis* 
indien de gezinshereniger de vluchtelingenstatus bezit: gratis 
indien de gezinshereniger subsidiaire bescherming geniet: gratis 
indien de aanvrager een alleenstaand gehandicapt kind is dat ouder is dan 18 jaar en dat een attest 
voorlegt dat uitgaat van een door de post erkende arts en dat aantoont dat het omwille van zijn handicap 
niet in zijn eigen behoeften kan voorzien: gratis 
indien de aanvrager een familielid is van een vreemdeling aan wie een andere lidstaat de status van 
langdurig ingezetene heeft toegekend en hij deel uitmaakte van het huishouden van deze langdurig 
ingezetene in deze andere lidstaat : 62€ 

Artikel 10 204€ 

EU-onderdaan die een niet-EU onderdaan vervoegt, indien de gezinshereniger een tijdelijk verblijf heeft in 
België (A- of H-kaart), behalve: 

indien de gezinshereniger subsidiaire bescherming geniet: gratis 
indien de aanvrager een alleenstaand gehandicapt kind is dat ouder is dan 18 jaar en dat een attest 
voorlegt dat uitgaat van een door de post erkende arts en dat aantoont dat het omwille van zijn handicap 
niet in zijn eigen behoeften kan voorzien: gratis 
indien de aanvrager een familielid is van een vreemdeling aan wie een andere lidstaat de status van 
langdurig ingezetene heeft toegekend en hij deel uitmaakte van het huishouden van deze langdurig 
ingezetene in deze andere lidstaat : 62€ 

Artikel 10bis 204€ 



 

 

Niet-EU onderdaan die een niet-EU onderdaan vervoegt, indien de gezinshereniger een tijdelijk verblijf heeft in 
België (A- of H-kaart), behalve: 

indien de aanvrager een begunstigde is van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de 
Europese Economische Gemeenschap en Turkije, die op 12-09-1963 ondertekend werd: gratis* 
indien de gezinshereniger subsidiaire bescherming geniet: gratis 
indien de aanvrager een alleenstaand gehandicapt kind is dat ouder is dan 18 jaar en dat een attest voorlegt dat 
uitgaat van een door de post erkende arts en dat aantoont dat het omwille van zijn handicap niet in zijn eigen 
behoeften kan voorzien: gratis 
indien de aanvrager een familielid is van een vreemdeling aan wie een andere lidstaat de status van langdurig 
ingezetene heeft toegekend en hij deel uitmaakte van het huishouden van deze langdurig ingezetene in deze andere 
lidstaat : 62€ 

Artikel 10bis 204€ 

EU-onderdaan die een Belg vervoegt, behalve: 

indien de aanvrager een alleenstaand gehandicapt kind is dat ouder is dan 18 jaar en dat een attest voorlegt dat 
uitgaat van een door de post erkende arts en dat aantoont dat het omwille van zijn handicap niet in zijn eigen 
behoeften kan voorzien: gratis 
indien de gezinshereniger een Belg is die zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend (richtlijn 2004/38/EG): gratis 
(artikel 40bis)** 
 

Artikel 40ter 204€ 

Niet-EU onderdaan die een Belg vervoegt, behalve: 

indien de aanvrager een alleenstaand gehandicapt kind is dat ouder is dan 18 jaar en dat een attest voorlegt dat 
uitgaat van een door de post erkende arts en dat aantoont dat het omwille van zijn handicap niet in zijn eigen 
behoeften kan voorzien: gratis 

indien de gezinshereniger een Belg is die zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend (richtlijn 2004/38/EG): gratis 
(artikel 40bis)** 

Artikel 40ter 204€ 

EU onderdaan die een EU onderdaan vervoegt Artikel 40bis Geen bijdrage 

Niet-EU onderdaan die een EU onderdaan vervoegt Artikel 40bis Geen bijdrage 

Studies 

Studies,  indien  de  aanvrager  ingeschreven  is  aan  een  door  de  overheid  georganiseerde,  erkende  of 
gesubsidieerde onderwijsinstelling 

behalve de student die een beurs heeft ontvangen van een overheid of van een instelling bedoeld in artikel 1/1 van het 
Koninklijk Besluit van 08.10.1981 

Artikel 58 204€ 



 

 

Studies: de aanvrager is ingeschreven in een privé- instelling voor hoger onderwijs 

behalve de student die een beurs heeft ontvangen van een overheid of van een instelling bedoeld in artikel 1/1 van het 
koninklijk besluit van 08.10.1981 

Artikel 9 358€ 

Uitwisselingsstudent (+ 18 jaar op moment indienen van de aanvraag) : AFS, YFU, Erasmus, … Artikel 9 358€ 

Langdurig ingezetenen 

De vreemdeling aan wie een andere EU-lidstaat de status van langdurig ingezetene heeft toegekend, die de 
machtiging tot verblijf + 3 maanden in België aanvraagt 

Artikel 61/7 62€ 

Herkrijging van de status van langdurig ingezetene (KB 22.07.2008) Artikel 19, §2 358€ 

Aanvraag tot statuutswijziging t.t.z., elke aanvraag tot verlenging van een machtiging tot tijdelijk verblijf gebaseerd op een ander verblijfsmotief dan hetgene op basis waarvan de 
verblijfsmachtiging initieel werd goedgekeurd. 

SVT, t.t.z. een vreemdeling die in het bezit was v/e Bijzondere Verblijfskaart afgeleverd door Dienst Protocol en 
een statuutswijziging wenst (bv. werknemer, student, gezinshereniging) 

Afhankelijk van de ingeroepen 
verblijfsreden 

Afhankelijk   van   de 
ingeroepen 
verblijfsreden 

De meest frequente aanvragen tot statuutswijziging zijn : 
- Van au pair naar werknemer, zelfstandige, student (artikel 9 of artikel 58), …  
- Werknemer naar zelfstandige, student, onderzoeker, … (idem)  
- Student (artikel 58 – door de overheid georganiseerde, erkende of gesubsidieerde onderwijsinstelling) 
naar student (artikel 9 – privé-onderwijsinstelling) en vice versa  
- A kaart naar F kaart   

De volgende aanvragen zijn geen aanvragen tot statuutswijziging : 

- Bijlage 16 of 22 
- Aanvraag tot onbeperkt verblijf (B kaart) 
- Aanvraag verlenging verblijf zonder te veranderen van statuut 

Afhankelijk van de nieuwe verblijfsreden 
die wordt ingeroepen 

Afhankelijk van de 
nieuwe verblijfsreden 
die wordt ingeroepen 



 

     

* Wordt bedoeld: de Turkse onderdaan die komt werken in België alsook zijn familieleden. 
De DVZ beoogt de actieve werknemer. Anders gezegd, de Turkse onderdaan die vervangingsinkomsten (werkloze, invalide, gepensioneerde) 
ontvangt, is geen begunstigde van het akkoord. De bipatride (dubbele nationaliteit Belg-Turk) is ook geen begunstigde van het akkoord. 
**Een Belg die zijn recht op vrij verkeer heeft uitgeoefend is een Belg die kan aantonen dat hij gedurende meer dan 3 maanden legaal verbleven 
heeft in een andere lidstaat van de Europese Unie (bv. een Belg die een verblijfstitel afgeleverd door een andere EU-lidstaat kan voorleggen) 
alvorens terug te keren naar België. 

 

Andere 

Machtiging tot verblijf van meer dan 3 maanden ingediend door een vreemdeling die de voorwaarden vervult 
teneinde toegelaten of gemachtigd te zijn tot een verblijf van meer dan 3 maanden in een andere hoedanigheid 

(artikel 25/2 KB 08.10.1981) 

Artikel 9 358€ 

De vreemdeling wiens recht op verblijf erkend wordt door een internationaal verdrag, door een wet of door 
een koninklijk besluit (artikel 10, §1

e
, 1°) 

Voorbeeld: de bilaterale conventies betreffende tewerkstelling getekend door België met Marokko, Turkije, 
Algerije, Tunesië, Servië, Montenegro, Kroatië, Macedonië en Bosnië-Herzegovina 

Artikel 10 204€ 

Vreemdeling die de voorwaarden vervult om de Belgische nationaliteit te verkrijgen om of ze te herkrijgen 
(artikel 10, §1

e
, 2°) 

 

 
Artikel 10 

 

 
204€ 

De vrouw die de Belgische nationaliteit verloren heeft door haar huwelijk of ingevolge het verwerven van een 
vreemde nationaliteit door haar echtgenoot (artikel 10, §1

e
, 3°) 

Artikel 10 204€ 

Afwezigheid en terugkeer 

Machtiging om na een afwezigheid van + 1 jaar naar België terug te keren (KB 07.08.1995); behalve: 

indien de aanvrager een begunstigde is van de overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt 
gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije, die op 12-09-1963 ondertekend werd: 
gratis* 
indien de gezinshereniger de vluchtelingenstatus bezit of familielid is van de vreemdeling die de 
vluchtelingenstatus heeft : gratis 
 

Artikel 19, §2 358€ 


