Kids-ID
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.
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Wat is dit?
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.
Beide ouders kunnen een kids-ID aanvragen bij de gemeente waar het kind is ingeschreven.

Hoe aanvragen?
 de aanvraag dient te gebeuren bij het team dienstverlening op het gemeentehuis
 door de vader en/of moeder van het kind
 de codes worden per post verstuurd naar het adres waar het kind is ingeschreven
 de codes en de eventuele vorige kids-ID meebrengen bij de afhaling
 aan de hand van de codes wordt de kids-ID geactiveerd
 het aanmaken van de kids-ID duurt 3 à 4 weken. In drukke periodes kan de productietijd oplopen. Vraag de kids-ID dus
tijdig aan.

Wat meebrengen?
Bij de aanvraag van een kids-ID moeten de volgende personen aanwezig zijn:
 minstens 1 van de ouders die het ouderlijk gezag heeft over het kind
 het kind (of kinderen) waarvoor de kids-ID wordt aangevraagd.
Bij de aanvraag moet u het volgende meenemen:
 elektronische identiteitskaart (eID) van de ouder die de kids-ID aanvraagt
 1 recente kleurenpasfoto (maximaal 6 maanden oud) van het kind die voldoet aan de voorwaarden voor pasfoto's.
Bij het afhalen van de kids-ID moet u het volgende meenemen:
 de brief die u thuis kreeg met de pin- en pukcode
 eventueel de vorige kids-ID.

Wat kost dit?
 De aanvraag is gratis

 Bij vroegtijdige vervanging vanwege verlies of diefstal: €6,60
 spoedprocedure (levering 2e dag na de dag van aanvraag indien vóór 14u30 aangevraagd): €89,90
 levering in Brussel: €121,40

