Kids-ID:
Elektronisch identiteitsdocument voor kinderen jonger dan 12 jaar
De Kids-ID is een elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot
12 jaar. De Kids-ID is verplicht voor reizen naar het buitenland. De kaart is geldig in
de meeste Europese landen en in sommige landen daarbuiten, op voorwaarde
dat het kind vergezeld is van een ouder met een geldige identiteitskaart.
De Kids-ID is bovendien heel wat meer dan alleen een identiteitsbewijs en
reisdocument. Dankzij de dienst HALLO OUDERS biedt de kaart kinderen een extra
bescherming in noodgevallen. Hallo Ouders maakt het mogelijk om telefonisch
contact op te nemen met de ouders (of familie, vrienden, buren...) wanneer het kind
in moeilijkheden verkeert.
Kinderen vanaf zes jaar kunnen de kaart ook gebruiken om veilig te surfen en te
chatten op het internet. Vanaf zes jaar krijgen kinderen een PIN-code, zo kunnen ze
zich identificeren met hun Kids-ID.
Een Kids-ID is altijd drie jaar geldig. De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag ook al
is uw kind ondertussen 12 jaar geworden.
Bij verlies of diefstal van uw KIDS-ID, onmiddellijk DOCSTOP verwittigen
00800/2123 2123. Doe ook aangifte in het politiekantoor.
Voorwaarden:
Als u een Kids-ID wilt aanvragen, moet u aan enkele voorwaarden voldoen:
• u moet het ouderlijk gezag hebben over het kind
• u moet samen met het kind de Kids-ID aanvragen.
Procedure:
De Kids-ID vraagt u aan bij het gemeentebestuur waar het kind is ingeschreven. Het
kind moet bij de aanvraag aanwezig zijn.
Het aanmaken van de Kids-ID duurt 3 tot 4 weken. In drukke periodes kan de
productietijd oplopen. Vraag de Kids-ID dus tijdig aan.
Wanneer u de Kids-ID aangevraagd hebt, krijgt u volgende codes toegestuurd per
post:
• een code om de kaart te activeren
• een code om de kaart te gebruiken voor elektronische toepassingen
• een code ‘contact ouders’ om cascadesysteem ‘Hallo Ouders’ te activeren.
U neemt de codes mee bij het afhalen van de Kids-ID.
Wat meebrengen:
Bij de aanvraag van een Kids-ID moet u het volgende meenemen:
• De elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de Kids-ID aanvraagt
• Eventueel een volmachtformulier als de aanvrager niet de ouder of voogd is
• Een recente, scherpe pasfoto van het kind in kleur, met witte achtergrond.
Voorwaarden pasfoto’s zie hier.
• Het te betalen bedrag voor de KIDS-ID (afhankelijk van de gekozen
procedure).

Bedrag:
De kostprijs van een KIDS-ID bedraagt € 9.
Er zijn ook spoedprocedures voorzien, maar daarvan ligt de kostprijs hoger.
• Zeer dringende procedure (levering op 2 werkdagen): € 91
Extreme spoedprocedure met gecentraliseerde levering bij de FOD
Binnenlandse Zaken Brussel: € 141 (enkel in zeer uitzonderlijke
gevallen mogelijk).

Meer informatie en contact:
Burgerzaken – algemeen contact: burgerzaken@gemhoegaarden.be
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