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BETREFT: Elektronische identiteitsdocumenten voor Belgische kinderen onder de twaalf
jaar(KidsID)  Ter informatie: aanvang van de proeffase in 6 gemeenten van het Rijk.

Geachte Dames en Heren,

Het koninklijk besluit van 18 oktober 2006 (Belgisch Staatsblad van 31 oktober 2006)
betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de t waalf
jaar wijzigt het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de identiteitsstukken
 en bewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar.Het strekt ertoe, voor de Belgische
kinderen onder de t waalf jaar, het huidige identiteitsbewijs in karton te vervangen door
een elektronisch identiteitsdocument.
In af wachting dat de elektronische verblijfsbewijzen voor vreemdelingen op punt gesteld
worden, zal er een bewijs in karton uitgereikt worden aan kinderen van vreemde
nationaliteit.Het identiteitsstuk moet echter verder uitgereikt worden aan elk kind onder
de twaalf jaar bij zijn eerste inschrijving in de bevolkingsregisters of in het wachtregister
van een Belgische gemeente.
De uitreiking van het elektronisch identiteitsdocument aan Belgische kinderen onder de
t waalf jaar geschiedt op aanvraag van de persoon of personen die het ouderlijk gezag
over het betrokken kind uitoefenen. De geldigheidsduur van het document is maximum
drie jaar.Dankzij dit document is een snelle identificatie van het kind mogelijk, zowel
binnen als buiten het Rijk.
De KidsID is dus een identiteits en reisdocument, dat eveneens andere voordelen biedt:
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elektronische identificatie vanaf de leeftijd van zes jaar.De gegevens die op de chip
opgenomen zijn maken het mogelijk de kaart te gebruiken op Internet, om er op
een veiliger wijze te surfen en te “chatten” , maar zij biedt ook nog andere
mogelijkheden om de kaart elektronisch te gebruiken.In de toekomst zou zij
bijvoorbeeld kunnen gebruikt worden als bibliotheekkaart, lidkaart voor een
vermelding
op alle identiteitsdocumenten van een centraal en uniek
sportclub, enz.
telefoonnummer ( + 32 (0)78 150 350), dat 24 uur op 24 en 7 dagen op 7
bereikbaar is en waartoe men zich kan richten als het kind in moeilijkheden
verkeert of in gevaar is.Als de ouders het wensen, kunnen zij aan dit nummer een
lijst telefoonnummers verbinden die men kan oproepen in geval van nood.Kiezen
voor een centraal telefoonnummer, dat verbonden is met een cascadesysteem,
biedt verscheidene voordelen:
 geen enkel persoonlijk gegeven betreffende een derde wordt nog op het
document vermeld;
 verscheidene nummers van contactpersonen kunnen vermeld worden,zodat
bij gebrek aan reactie op het eerste nummer men kan doorverbonden worden
met het volgende nummer totdat men een reactie bekomt;
 het systeem is bovendien soepel: wanneer een contactnummer niet meer
actueel is, kan het worden weggelaten en/of gewijzigd.

betere beveiliging van het document. Verscheidene veiligheidselementen van de
eID werden opgenomen op het identiteitsdocument om het moeilijk vervalsbaar te
maken.
Via deze omzendbrief zou ik u ook willen laten weten dat de proeffase voor de
uitreiking van het elektronisch identiteitsdocument voor de kinderen onder de twaalf
jaar zeer binnenkort zal aanvangen in zes gemeenten van het Rijk:Bornem, Houthalen
Helchteren,Oostende, Koekelberg,Luik en OttigniesLouvainla Neuve.


Tijdens de duur van deze proeffase kan het identiteitsbewijs in karton, op aanvraag,
nog uitgereikt worden.Na verloop van de proeffase zal, als de evaluatie gunstig is, het
identiteitsdocument het kartonnen identiteitsbewijs vervangen.
Voor verdere vragen staan mijn diensten volledig te uwer beschikking.Als u meer
informatie over de KidsID verlangt, kan u eveneens de websites eid.belgium.be
w w w.rijksregister.fgov.be en http://w w w.halloouders.be/ raadplegen.
Nu reeds kan u op onze websites de Algemene Onderrichtingen betreffende de
elektronische identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar (KidsID)
raadplegen die bestemd zijn voor de proefgemeenten van het project.Deze
Onderrichtingen zijn voorlopig:rekening houdend met de evolutie van de Belpic
toepassing en met de opmerkingen die gemaakt worden door de proefgemeenten van
het project, zullen zij herzien worden bij de algemene uitbreiding van het document tot
alle gemeenten van het Rijk.
In geval van verhuizing van een kind van een proefgemeente naar een andere
gemeente,kan het adres, dat op de chip van de KidsID opgenomen is, aangepast
worden door de nieuwe verblijfsgemeente van het kind,net als bij de elektronische
identiteitskaart voor volwassenen.
Dankzij uw inzet en uw medewerking is België, op het vlak van eGovernment, aan de
spits van de vooruitgang, en hiervoor zou ik u van ganser harte willen bedanken.
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Hoogachtend,

Namens de Minister van Binnenlandse Zaken,
De Directeurgeneraal,

L.VANNESTE.
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