
De 

kids-ID?
Hallo ouDers: Hoe werkt Het?
Op de website Hallo Ouders kan je tot zeven 
telefoonnummers invoeren waarmee contact moet 
worden opgenomen als zich een dringend probleem 
voordoet met je kind: www.halloouders.be (*).

Met de “Contact Ouders”-code, die je ontvangt 
wanneer je de kids-ID aanvraagt, kan je deze lijst 
met zeven telefoonnummers invoeren, activeren 
en wijzigen.

Is je kind in gevaar, dan kan de persoon die bij 
het kind is, onmiddellijk bellen naar het nummer 
van Hallo Ouders. Dat staat duidelijk op de kids-
ID bij de vermelding “In geval van nood”. Je zeven 
nummers worden, in de volgorde die je zelf gekozen 
hebt, opgebeld tot iemand antwoordt. Als er 
niemand antwoordt, wordt de oproep automatisch 
doorgegeven aan het noodnummer van Child Focus 
dat 24 uur per dag bereikbaar is. 

(*) Dit kan ook telefonisch op 078 150 350
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De kids-ID heeft de afmetingen van een bankkaart en 
combineert verschillende functies:

De kids-ID is een officieel elektronisch identiteitsdocument voor 
Belgische kinderen jonger dan 12 jaar. De kids-ID bevat alle iden-
titeitsgegevens en een foto van het kind, die zichtbaar zijn op de 
kaart zelf en elektronisch via de chip.

De kids-ID is een geldig reisdocument waarmee kinderen kunnen 
reizen in de meeste Europese landen en in sommige landen daar-
buiten, op voorwaarde dat ze vergezeld zijn van een ouder met 
een geldige identiteitskaart.

Vooral voor de veiligheid van je kind biedt de kids-ID belangrijke 
voordelen:

•   Dankzij de elektronische chip en een geheime code kan je kind 
dat ouder is dan zes jaar de kaart gebruiken om zich te identi-
ficeren op internet.

•   Dank zij de kids-ID kan je kind ook ge-
holpen worden in geval van nood. Je 
kunt de kaart immers verbinden met 
de toepassing Hallo Ouders. Via deze 
toepassing is het mogelijk om onmid-
dellijk contact te maken met de ou-
ders wanneer een kind verloren is of 
in ernstige moeilijkheden verkeert.

opgelet: ouders blijven natuurlijk 
verantwoordelijk voor de veiligheid 
van hun kinderen. Maar de kids-ID 
kan hen wel helpen als er zich een 
probleem voordoet.

Meer weten? 
Wil je meer informatie over de kids-ID, surf dan naar  
de websites www.halloouders.be en www.eid.be

De kIDs-ID 
HanDIG, GeruststellenD en GoeD BeVeIlIGD
Net zoals de elektronische identiteitskaart (www.eid.be) heeft de 
kids-ID een elektronische chip, zodat de kaart ook op de compu-
ter gebruikt kan worden.

•   De kids-ID is een officieel reisdocument waarmee kinderen 
kunnen reizen in de meeste Europese landen en in sommige 
landen daarbuiten. 
De kaart is voorzien van meerdere veiligheidselementen die 
pogingen tot vervalsing bemoeilijken.

•   Als je dat wenst, kan je kind ouder dan zes jaar dankzij de 
elektronische chip en een geheime code de kaart gebruiken 
om zich te identificeren op internet wanneer een identiteits-
controle van de bezoekers wordt gevraagd.

•   In bepaalde gemeenten kunnen kinderen de kids-ID ook al 
gebruiken als bibliotheekkaart. Ze kan ook dienst doen als lid-
kaart van een sportclub.

De kIDs-ID aanVraGen en aCtIVeren
Ben je overtuigd van de troeven van de kids-ID? Dan moet je de 
kaart alleen nog aanvragen bij je gemeente.

Je ontvangt per post drie codes:

•   een code om de kaart te activeren;
•   een code die toelaat de kaart te gebruiken voor bepaalde 

elektronische toepassingen en diensten, enkel voor kinderen 
vanaf zes jaar en op vraag van de ouders;

•   een “Contact Ouders”-code om via de website Hallo Ouders 
een lijst van telefoonnummers door te geven waarmee de toe-
passing contact zal maken als zich iets voordoet met je kind.

opgelet: het duurt 3 tot 4 weken om de kids-ID aan te 
maken. Vraag de kaart tijdig aan, zeker wanneer je van 
plan bent op reis te gaan.


