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Kinderen die net geen 12 jaar oud zijn en op reis vertrekken naar het buitenland – noodzaak om in
bepaalde gevallen een paspoort aan te vragen.

Geachte mevrouw/ Geachte heer,

Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de 12 jaar (hetzij de Kids-ID, hetzij het papieren identiteitsbewijs) wordt
in heel wat landen aanvaard als reisdocument, dit niet enkel binnen de meeste landen van de Europese Unie,
maar ook in enkele toeristische vakantielanden buiten de Europese Unie, zoals o.m. Egypte en Tunesië.
Om dit identiteitsbewijs op een geldige wijze te kunnen aanwenden als reisdocument is niet enkel vereist dat dit
document nog geldig is op het ogenblik van het vertrek naar het buitenland. Dit identiteitsbewijs dient eveneens
nog geldig te zijn op het moment van de terugkeer naar België.
Dit is van belang voor ouders die op reis vertrekken naar het buitenland met een kind dat net geen 12 jaar oud is,
maar dat op het ogenblik van de terugkeer naar België wel de leeftijd van 12 jaar heeft bereikt.
Specifiek om deze bijzondere situaties te kunnen opvangen en op vraag van de Federale Ombudsman,
onderzoeken mijn diensten momenteel de mogelijkheid om in dergelijke gevallen te voorzien in langere geldigheid
van het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar.
Toch dien ik hierbij te benadrukken dat het voor de ouders in deze situaties vaak reeds mogelijk is om een
(kosteloze) voorlopige identiteitskaart aan te vragen, waarmee het kind dan op een geldige wijze kan terugkeren
naar België. Deze voorlopige identiteitskaart is evenwel slechts geldig is tot 2 maanden na de uitreiking. Ook dien
ik hier aan toe te voegen dat deze voorlopige identiteitskaart niet wordt aanvaard door alle landen die ook het
identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar aanvaarden, zoals dit duidelijk mag blijken uit de hierbij
gevoegde geactualiseerde lijst (versie dd. 24/10/2008) medegedeeld door de FOD Buitenlandse Zaken. In het
geval van een reis naar één van deze landen, dienen de ouders steeds een paspoort aan te vragen.
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In afwachting van een eventuele aanpassing van de reglementering in verband met de identiteitsbewijzen voor
kinderen onder de twaalf jaar, dring ik er bij de gemeenten op aan dat zij de ouders steeds attent zouden maken
op de noodzaak om een paspoort aan te vragen, indien zij U laten weten dat zij met hun kind wensen te reizen
naar een land dat de voorlopige identiteitskaart niet aanvaardt en indien dit kind tijdens deze reis of kort daarna
twaalf jaar wordt.
Een dergelijke raadgeving aan de burgers zal eveneens worden geplaatst op de openingspagina van onze
website. www.ibz.rrn.fgov.be, dit onder de titel ‘belangrijk bericht aan de ouders van kinderen die net geen 12 jaar
oud zijn en op reis vertrekken naar het buitenland’.
Hoogachtend,
Namens de Minister van Binnenlandse Zaken,
De Directeur-generaal,

Luc VANNESTE
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