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Start van de veralgemening van het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen 
onder de twaalf jaar (Kids-ID) – Algemene Onderrichtingen (gecoördineerde versie van 27 februari 
2009) 
 
 
Geachte Dames en Heren, 
 
 
 
Het koninklijk besluit van 18 oktober 2006 (B.S. van 31 oktober 2006) betreffende het elektronisch 
identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar (Kids-ID) wijzigt het koninklijk besluit van 
10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar. 
Het doel ervan is om het huidige identiteitsbewijs in karton te vervangen door een elektronisch 
identiteitsdocument voor Belgische kinderen. 
 
Eind 2006 begon een pilootfase. Concreet wordt de Kids-ID al afgegeven in Bornem, Houthalen-Helchteren, 
Koekelberg, Luik, Oostende en Ottignies-Louvain-La-Neuve. 
 
Op 19 december 2008 heeft de Ministerraad het project goedgekeurd tot voorbereiding van de 
veralgemeende invoering van het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder 
de twaalf jaar, de Kids-ID. De begindatum van de veralgemening van de Kids-ID voor alle gemeenten 
van het Rijk werd vastgelegd op 16 maart 2009, dit bij het ministerieel besluit van 3 maart 2009 
houdende beslissing om het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 
twaalf jaar veralgemeend in te voeren (B.S., 11 maart 2009). 
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De roll-out van de kids-ID gebeurt op basis van de beslissing van het College van Burgemeester en 
Schepenen. De gemeenten die overgeschakeld zijn naar het elektronisch identiteitsdocument voor 
Belgische kinderen onder de twaalf jaar geven geen identiteitsbewijzen meer af voor deze kinderen.  
 
In geval van verlies, diefstal of vernietiging van de Kids-ID vlak voor een vertrek naar het buitenland 
in een land waar de kids-ID wordt aanvaard, geven de regionale afvaardigingen een voorlopig 
identiteitsbewijs af waarvan de geldigheid tot twee maanden beperkt is (zelfde afleveringsprocedure 
als de voorlopige identiteitskaart). Dit wordt geregeld in het nieuwe hoofdstuk III van Deel III van de 
Algemene onderrichtingen van 7 oktober 1992 betreffende het houden van de bevolkingsregisters, 
waarvan U binnenkort de tekst zal ontvangen. 
 
De gemeenten die zijn overgeschakeld naar de kids-ID dienen wel nog steeds identiteitsbewijzen af te 
leveren aan vreemde kinderen onder de twaalf jaar. 
 
De Kids-ID biedt een werkelijke meerwaarde voor de veiligheid van het document en maakt de 
authentificatie en de controle van de leeftijd mogelijk bij internet- en andere toepassingen die voorbehouden 
zijn voor kinderen. Na een voorbereidingsperiode, zal de afgifte van het elektronisch identiteitsdocument 
voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar kunnen gebeuren op aanvraag van de persoon of de personen 
die het ouderlijk gezag uitoefent/uitoefenen over het kind in kwestie. De geldigheidsduur van het document 
is maximum 3 jaar. Dit document maakt het mogelijk om het kind snel te identificeren, zowel binnen als 
buiten het Rijk. 
 
De Kids-ID is dus een reisidentiteitsdocument, maar biedt eveneens andere voordelen: 
 
- Elektronische identificatie mogelijk vanaf zes jaar. De informatiegegevens op de chip kunnen het mogelijk 
maken om de kaart te gebruiken op internet, om veiliger te surfen en te chatten, maar biedt eveneens 
andere mogelijkheden voor elektronisch gebruik. Ze zou, bijvoorbeeld, gebruikt kunnen worden als 
bibliotheekkaart, lidkaart van een sportclub, … 
 
- Vermelding op alle documenten van een centraal, uniek telefoonnummer (+32 (0)78 150 350); 24/24u en 
7d/7 toegankelijk, waarnaar gebeld kan worden indien het kind een probleem heeft of in gevaar verkeert. De 
ouders kunnen, als ze dat wensen, het centrale nummer koppelen aan een lijst met telefoonnummers om op 
te bellen in geval van nood. 
Het kiezen voor een centraal telefoonnummer dat gekoppeld wordt aan een cascadesysteem heeft 
verschillende voordelen: 

 
- Geen enkel persoonlijk gegeven van een derde wordt nog vermeld op het document; 
- Verschillende contactnummers kunnen opgebeld worden, waardoor men naar het volgend 

nummer kan gaan indien het eerste niet reageert, en zo tot er een reactie komt; 
- Het systeem is soepel omdat een contactnummer dat niet meer relevant is, verwijderd en/of 

gewijzigd kan worden. 
 
- Betere beveiliging van het document. Verschillende veiligheidselementen van de eID werden toegepast op 
het document om het moeilijk vervalsbaar te maken. 
 
Natuurlijk kan de Kids-ID niet elk probleem oplossen en vervangt ze de ouders niet. Ouders blijven 
verantwoordelijk voor het toezicht op de handelingen die door hun kinderen worden gesteld. De kids-ID kan 
hen hierbij helpen. 
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Hierbij vindt U reeds de Algemene Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitsdocumenten voor 
Belgische kinderen onder de twaalf jaar (Kids-ID). Ik nodig u eveneens uit om onze website 
www.ibz.rrn.fgov.be te raadplegen (Deel “Identiteitsdocumenten en elektronische kaarten” – “Kids-ID”) of om 
u tot mijn administratie te wenden voor bijkomende informatie. 
 
Ik dank u bij voorbaat dat u uw diensten kennis geeft van onderhavige omzendbrief. 
 
Hoogachtend, 
 
 
 
De Directeur-generaal, 
L. VANNESTE 

http://www.ibz.rrn.fgov.be/

