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FORMULIER VOOR DE AANVRAAG VAN HET ELEKTRONISCH
IDENTITEITSDOCUMENT

Gemeentebestuur van

De ondergetekende (n) (naam en voornamen)
met hoofdverblijfplaats te:

- verzoekt om de uitreiking van een identiteitsdocument voor een kind van minder dan
twaalf jaar, opgemaakt op naam van

met hoofdverblijfplaats te
over wie hij/zij (zij) het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) als (1)
aan wie het kind toevertrouwd werd als (2)
- verzoekt om de activering van het elektronisch identiteitscertificaat (enkel mogelijk voor kinderen
vanaf 6 jaar):
- verklaart zich akkoord met de uitreiking van het basisdocument nr.
.

Opgemaakt te

, op

Handtekening(en)

_________________________________
(1) Zie Titels IX (ouderlijk gezag) en X van het Burgerlijk Wetboek
(2) Kind geplaatst in een pleeggezin of in een pleeginstelling door een jeugdrechtbank of door
een bevoegde instantie
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MODEL VAN BASISDOCUMENT
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PIN- en PUK-MAILING (applet 1.7)
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PUK-MAILING (applet 1.7)
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PIN- en PUK-MAILING (applet 1.8)
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PUK-MAILING (applet 1.8)
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BASISUITLEG OVER DE WERKING VAN HET UNIEKE TELEFOONNUMMER
Op elk identiteitsdocument voor kinderen (KIDS ID) staat een telefoonnummer vermeld dat nuttig kan zijn “in
geval van nood”. Het is een algemeen telefoonnummer dat identiek is voor alle kinderen.
De ouders kunnen aan dit nummer een lijst met telefoonnummers van contactpersonen koppelen (bijvoorbeeld :
papa, mama, thuis, opa, oma, buren,…) die achtereenvolgens zullen worden gecontacteerd in een door de
ouders vooraf bepaalde volgorde.

- De lijst kan tot 7 telefoonnummers omvatten (+ dat van Child Focus).
- De volgorde van de telefoonoproepen kan door de ouders worden gewijzigd.
CONCREET
A) Om een telefoonlijst te koppelen aan het unieke nummer dat vermeld is op het identiteitsdocument
De activering en het beheer van deze telefoonlijst vinden niet plaats bij de gemeente maar via het internet, en wel
op de site www.halloouders.be of telefonisch op + 32(0)78 150 350.
Bij elke aanvraag van een identiteitsdocument voor een Belgisch kind van minder dan 12 jaar, wordt er een code
“CONTACT OUDERS” (5 cijfers) vermeld in de brief die wordt verstuurd naar de ouders (PIN- en PUK-mailing).
Via deze code, gerelateerd aan het Rijksregisternummer van het kind (11 cijfers), kunnen de ouders een lijst met
nuttige telefoonnummers gebruiksklaar maken voor hun kind in noodgeval; dit kan op de site www.halloouders.be
of telefonisch op +32 (0)78 150 350.

B) Om een ouder te bereiken in geval van nood
1.

Draai uitsluitend het nummer + 32 (0)78 150 350.

2.

De oproeper wordt dan verzocht om de taal te kiezen van het gesprek waarin de te volgen verrichtingen
stap voor stap worden opgesomd.

3. Voor elke vraag over de werking van het unieke nummer:

SERVICE DESK BOSA
Contact via http://eid.belgium.be/nl/contact
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INFORMATIE DIE BESTEMD IS VOOR DE PERSOON (PERSONEN) DIE HET
OUDERLIJK GEZAG UITOEFENT (UITOEFENEN) OVER EEN KIND DAT HOUDER IS
VAN EEN ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT VOOR EEN EN BELGISCH KIND
(Kids-ID)
De Kids-ID is een identiteitsdocument dat aan het kind toebehoort. Het kind is de houder van het document.
Zoals andere officiële documenten moet de Kids-ID het kind van de ene naar de andere ouder volgen. De
ouder die de Kids-ID heeft aangevraagd, heeft niet het recht om dit document bij zich te houden.
WAT TE DOEN IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN HET ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT ?
1.

Geef onmiddellijk het verlies, de diefstal of de vernietiging van de Kids-ID van uw kind aan op het
DOCSTOP-oproepnummer 00 800 2123 2123 (gratis bereikbaar in België) en dit 24u/24 7d/7.
Indien dit nummer niet bereikbaar blijkt, kan u terecht op +32 2 518 2123 (betalend).
De aangifte in DOC STOP van het verlies, de diefstal of de vernietiging van een Kids-ID heeft de
onmiddellijke en definitieve intrekking van de elektronische functies (certificaten) tot gevolg,
teneinde elk misbruik van het verloren, gestolen of vernietigde document te vermijden. DOC STOP
vraagt onmiddellijk de annulatie van de Kids-ID aan de gemeente. Het document is dan waardeloos,
zelfs indien het nadien teruggevonden wordt.

2.

Begeef u vervolgens tijdens de openingsuren naar de gemeente waar het kind ingeschreven is,
om een bijlage 6 “Bewijs van vervanging of aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van het
elektronisch identiteitsdocument voor een Belgisch kind (KIDS-ID)" in te vullen. In geval van
diefstal kan u eveneens klacht neerleggen bij de politie.

3.

Indien u een nieuw geldig elektronisch identiteitsdocument wenst voor het betrokken kind, kan er
een nieuwe documentaanvraag gedaan worden op het moment van de overhandiging van bijlage
6 door de gemeente waar het kind ingeschreven is.

WAT TE DOEN IN GEVAL VAN VERLIES OF DIEFSTAL VAN HET ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT IN HET BUITENLAND ?
1.

Geef onmiddellijk de diefstal, het verlies of de vernietiging van de Kids-ID van uw kind aan op het
DOCSTOP-oproepnummer 00 800 2123 2123 (gratis bereikbaar van overal ter wereld) en dit 24u/24
7d/7. Indien het nummer niet bereikbaar blijkt, dient het volgende oproepnummer gevormd te
worden: +32 2 518 2123 (betalend maar overal bereikbaar nummer).

2.

Geef de diefstal, het verlies of de vernietiging van de Kids-ID aan bij de plaatselijke politie.

3.

Begeef u met het attest van de plaatselijke politie naar de diplomatieke post om een voorlopig
paspoort aan te vragen. Daartoe ondertekent u een formulier waarmee u de toelating geeft tot de
“onmiddellijke” annulering van de Kids-ID.

GELIEVE DIT DOCUMENT ZORGVULDIG TE BEWAREN. DANK U.
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KONINKRIJK BELGIE
Bewijs van vervanging of aangifte van verlies, diefstal of vernietiging van het
elektronisch identiteitsdocument voor een Belgisch kind (KIDS-ID).
(uitgereikt overeenkomstig artikel 16sexies, § 1 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de
verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar).
*******************************
- De ondergetekende genaamd:
NAAM: …………………………………
VOORNAMEN: ..................................…

Foto van het kind
(5)

RIJKSREGISTERNUMMER:
-

Drooge
stempel
van
de
overheid

GEMEENTE:…………..……............... POSTCODE: ……......
NATIONALITEIT: ………..………………………………………………

- Geeft het verlies / de diefstal / de vernietiging / de niet-functionerende kaart (chip) aan van het elektronisch
identiteitsdocument voor een kind
nr.
-

-

NAAM: …………………………………
VOORNAMEN: ..................................…
RIJKSREGISTERNUMMER:
GEMEENTE:…………..……............... POSTCODE: ……......
NATIONALITEIT: ………..………………………………………………
over wie hij/zij (zij) het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen) als (1)
aan wie het kind toevertrouwd werd als (2)
- Reden (3):
 Verlies
 Diefstal
 Volledige vernietiging of niet-functionerende chip
verzoekt bijgevolg: het gemeentebestuur / de lokale politie van (4)......................……………............. hem/haar
een exemplaar van dit document te overhandigen.
Bij verlies of diefstal van een elektronisch identiteitsdocument voor een Belgisch kind (KIDS-ID), worden de
elektronische functies onmiddellijk en definitief ingetrokken.
De gemeente annuleert de verloren, gestolen of vernietigde kaart; vanaf dit ogenblik is de kaart waardeloos,
zelfs indien ze nadien teruggevonden wordt. De kaart wordt eveneens gemeld in de nationale en
internationale databanken overeenkomstig de geldende wettelijke bepalingen.
Te ....................., op ......................... 20..
(Handtekening van de declarant

Handtekening van de overheid

Dit document, dat ENKEL IN BELGIË ALS TIJDELIJK BEWIJS dient, vervalt op
....………………………………………….(6)
(ZIE BELANGRIJK BERICHT OP KEERZIJDE)

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Zie Boek I - Titel IX (Ouderlijk gezag) en titel X van het Burgerlijk Wetboek
Kind geplaatst in een pleeggezin of in een pleeginstelling door de jeugdrechtbank of door een bevoegde instantie
Aankruisen wat van toepassing is.
Invullen en schrappen wat niet past.
Het aanbrengen van een foto van het kind (in principe de foto die opgenomen is in het Rijksregister, indien die nog gelijkend is), is verplicht en moet de
betrokkene in staat stellen zijn/haar identificatie te vergemakkelijken tijdens de periode van hernieuwing van de kaart. Op deze foto dient gedeeltelijk de
stempel van de overheid te worden aangebracht.
Geldig voor één maand, maximaal verlengbaar met één of twee maanden indien nodig.
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BERICHT VOOR DE BURGER
a)

Bij verlies, diefstal of vernietiging van het elektronisch identiteitsdocument voor een Belgisch kind
(KIDS-ID), moet u zo snel mogelijk aangifte doen bij het gemeentebestuur van uw hoofdverblijfplaats
of bij het dichtstbijzijnde politiekantoor.
Indien de politie of het gemeentebestuur onbereikbaar is, kunt u aangifte doen bij DOCSTOP via
00800 2123 2123. De aangifte leidt tot de onmiddellijke intrekking van de elektronische functies
teneinde misbruik te voorkomen. De gemeente zal vervolgens overgaan tot de (effectieve en
onomkeerbare) annulering van de kaart, waardoor de kaart waardeloos wordt.
Bij verlies of diefstal van de Kids-ID heeft de burger er alle belang bij om dit onmiddellijk te
melden aan DOCSTOP door het gratis nummer 00800 21.23.21.23 te bellen (of indien dit
nummer niet bereikbaar zou zijn, door het nummer +322 518.21.23 te bellen).

b)

Dit bewijs heeft slechts een beperkte geldigheidsduur (zie voorzijde). Het dient aan het
gemeentebestuur teruggegeven te worden als aan de houder een nieuwe Kids-ID of elektronische
identiteitskaart eID (indien het kind 12 jaar of ouder is) uitgereikt wordt is.

c)

Indien de niet-functionerende kaart onderzocht wordt, zal de burger door de gemeente uitgenodigd
worden om de nodige schikkingen te komen treffen wanneer het onderzoek van de kaart beëindigd
is.

d)

Bij verlies, diefstal of vernietiging van de Kids-ID en soms als gevolg van het onderzoek van de kaart,
moet de declarant zich met een foto aanmelden bij zijn/haar verblijfplaatsgemeente om, samen met
de gemeenteambtenaar, het basisdocument op te stellen dat nodig is voor de aanmaak van een
nieuwe Kids-ID voor het kind of een eID indien het kind 12 jaar of ouder is .

e)

Vanaf de aangifte van verlies, diefstal of vernietiging, wordt de Kids-ID geannuleerd en dus van elke
geldigheid ontdaan. Indien de declarant de Kids-ID zou terugvinden, moet hij/zij ze teruggeven aan
het gemeentebestuur, die ze zal vernietigen. De gemeente licht ook de politie in.

f)

Dit bewijs geldt als tijdelijk identiteitsbewijs, enkel in België.

OPGELET: dit document kan niet als reisdocument of identiteitsdocument gebruikt worden
in het buitenland. In dat geval moet het kind beschikken over een paspoort of een KidsID.
-----------------------------------
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CONTACTGEGEVENS
Regionale Afvaardiging van BRUSSEL – De heer M. LOOR
Rijksregister – Registre national
Park Atrium Koloniënstraat 11 – Parc Atrium Rue des Colonies 11
1000 BRUSSEL - BRUXELLES
Tel. : 02 518 20 45
Fax : 02 518 25 45
rn.Bruxelles-Capitale@rrn.fgov.be
******
Regionale Afvaardiging van ANTWERPEN – De heer Jan ROTTIERS
Italiëlei 4 bus 17
2000 Antwerpen
Tel. : 03 204 03 10
Fax : 02 518 29 10
rr.antwerpen@rrn.fgov.be
******
Regionale Afvaardiging van LIMBURG – Mevrouw M. PEETERS
R.A.C. Verwilghen Blok A 6e verdiep
Voorstraat 43
3500
HASSELT
Tel. : 011 29 20 Fax : 011 29 44 39
rr.limburg@rrn.fgov.be
De heer P. VRANKEN
Tel. : 011 29 44 25 - GSM : 0476 84 01 69
Fax : 011 29 44 39
peter.vranken@rrn.fgov.be
******
Regionale Afvaardiging van VLAAMS-BRABANT – Mevrouw B. VERMEYEN
Park Atrium Koloniënstraat 11
1000 BRUSSEL
Tel. : 02 518 24 20
Fax: 02 518 29 20
rr.vlaams-brabant@rrn.fgov.be
Cel eID: de heer J. NULLENS
Tel. : 02 518 24 24 - GSM : 0476 84 01 73
Fax : 02 518 29 24
jack.nullenst@rrn.fgov.be
******
Regionale Afvaardiging van OOST-VLAANDEREN – Mevrouw K. DE SMEDT
Kouterpoort
Savaanstraat 11/001
9000
GENT
Tel. : 09 265 91 20 Fax : 09 265 91 39
rr.oost-vlaanderen@rrn.fgov.be
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Cel eID:
Mevrouw S. CREMERS
Tel. : 09 265 91 29 - GSM: 0476 84 01 78
Fax : 09 265 91 39
susie.cremers@rrn.fgov.be
De heer L. MERTENS
Tel. : 09 265 91 27 - GSM : 0476 84 01 87
Fax : 09 265 91 39
luc.mertens@rrn.fgov.be

******
Regionale Afvaardiging van WEST-VLAANDEREN- Mevrouw V. VAN ACKER
Kouterpoort
Savaanstraat 11/001
9000
GENT
Tél. : 09 265 91 20 Fax : 09 265 91 39
rr.west-vlaanderen@rrn.fgov.be
Cel eID: de heer A. HAEGEMAN
Tel. : 02 518 24 37 - GSM : 0476 84 01 45
Fax : 02 518 29 37
alexander.haegeman@rrn.fgov.be
******
Regionale afvaardiging van Waals-Brabant – Mevrouw C. ENGELMANN
Rijksregister
Park Atrium Koloniënstraat 11
1000
BRUSSEL
Tel.: 02 518 20 43
Fax: 02 518 25 43
rn.Brabant-Wallon@rrn.fgov.be
******
Regionale Afvaardiging van HENEGOUWEN – Mevrouw I. DESSART
Rue Verte, 13
7000
MONS
Tel.: 065 40 05 70 Fax : 065 40 05 89
rn.hainaut@rrn.fgov.be
Cel eID :
de heer B. DEMEYER
Tel.: 065 40 05 77 - GSM : 0476 84 01 66
bernard.demeyer@rrn.fgov.be
Fax : 065 40 05 89
Mevrouw F. BARBIEUX
Tel. : 065 40 05 71 – GSM : 0473 94 92 59
Fax : 065 40 05 89
fanny.barbieux@rrn.fgov.be
******
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Regionale Afvaardiging van LUIK – De heer J.-M. LIVIS
Rue Plumier 12
4000
LIEGE
Tel. : 04 229 24 10 Fax : 04 229 24 29
rn.liege@rrn.fgov.be
Mevrouw D. DANS
Tel. : 04 229 24 10 - GSM : 0476 84 01 74
Fax : 04 229 24 29
dominique.dans@rrn.fgov.be
Cel eID :
Mevrouw C. DESSART
Tel. : 04 229 24 16 – GSM : 0473 94 92 66
Christine.dessart@rrn.fgov.be
******
Regionale Afvaardiging van LUXEMBURG – De heer J.- L. PICARD
Palais provincial
Place Saint-Aubain 2
5000
NAMUR
Tel. : 081 22 89 89 Fax : 081 22 77 36
rn.luxembourg@rrn.fgov.be
******
Regionale Afvaardiging van NAMEN – Mevrouw F. VAUSE
Palais provincial
Place Saint-Aubain 2
5000
NAMUR
Tel. : 081 22 89 89 Fax : 081 22 77 36
rn.namur@rrn.fgov.be
******
Voor alle operationele vragen betreffende de Kids-ID kan u contact opnemen met de ADIB-HELP DESK,
die 24 uur op 24 beschikbaar is op het telefoonnummer 02 518 21 16
Fax : 02 518 26 16
helpdesk.belpic@rrn.fgov.be
Desgevallend zal de helpdesk contact opnemen met de vennootschappen ZETES CARDS en SopraSteria. Deze
laatste zijn niet bevoegd om de vragen van de gemeenten en burgers te beantwoorden.
*****
Voor elk verlies, diefstal of vernietiging van de Kids-ID, kan de burger onmiddellijk contact opnemen met
de helpdesk DOC STOP op 00800 2123 2123 (gratis toegankelijk vanuit België), 24u/24u, 7d/7, om het verlies,
de diefstal of de vernietiging van de Kids-ID van zijn kind te melden.
Als de burger zich in het buitenland bevindt, vormt hij hetzelfde nummer, maar vervangt hij het kerngetal
00 door het internationale kerngetal dat gebruikt wordt in het land van waaruit hij belt. Als het nummer niet
bereikbaar is, moet men bellen naar +32 2 518 2123 (betalende oproep maar nummer dat overal beschikbaar
is).
******
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Voor alle vragen betreffende de huidige onderrichtingen, de wetgeving en de administratieve
reglementering over de kids-ID kan u contact opnemen met de Dienst Bevolking en Identiteitskaarten:
Rijksregister - Registre national
Park Atrium Koloniënstraat 11 - Parc Atrium Rue des Colonies 11
1000 BRUSSEL - BRUXELLES
Call center RN Tel. : 02 518 21 31
Fax : 02 518 26 31

e-mail : callcenter.rrn@rrn.fgov.be

Christophe VERSCHOORE (FR) - Diensthoofd
02 518 20 46 christophe.verschoore@rrn.fgov.be
Céline ENGELMANN (FR) – Attaché
02 518 20 43 celine.engelmann@rrn.fgov.be
Tom BOLS (NL) – Adviseur
02 518 24 11
tom.bols@rrn.fgov.be
Christiane VERBEIREN (NL) - Attaché
02 518 21 27 christiane.verbeiren@rrn.fgov.be
Joris PASGANG (NL) – Attaché
02 518 21 44 joris.pasgang@rrn.fgov.be

********************
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Model – Kennisgeving van aanvraag van een elektronisch
identiteitsdocument voor een niet-ontvoogde minderjarige.
GEMEENTE
Dienst Bevolking

Mevrouw / Mijnheer ………………
……………………………………….
……………………………………….

Kennisgeving van aanvraag van een elektronisch identiteitsdocument voor een niet-ontvoogde
minderjarige

Mevrouw,
Mijnheer,
Vandaag heeft ……………………………………(naam en voornaam), ouder van uw kind ……………..……….
………………………(naam en voornaam), geboren te…………………...op ………..……, een identiteitsdocument
aangevraagd voor uw minderjarig kind. Dit document kan eveneens als reisdocument dienen naar verschillende
bestemmingen.
Het elektronisch identiteitsdocument is bestemd voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar; dit
identiteitsdocument wordt afgegeven op aanvraag van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag
uitoefent (uitoefenen) over het kind. Dit document wordt afgegeven door de gemeente waar het kind in het
bevolkingsregister ingeschreven is op het moment van de aanvraag (artikel 3 van het koninklijk besluit van 18
oktober 2006 betreffende het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar).
In principe oefenen de ouders samen het ouderlijk gezag uit, zelfs als zij niet samenwonen (artikel 373, 1e lid, en
artikel 374, §1, eerste lid van het Burgerlijk Wetboek). Opdat een elektronisch identiteitsdocument wordt
afgeleverd, volstaat het dat een van hen de minderjarige begeleidt bij de uitreiking en de afgifte van het
identiteitsdocument.
De Kids-ID is een identiteitsdocument dat aan het kind toebehoort. Het kind is de houder van het document. Zoals
andere officiële documenten moet de Kids-ID het kind van de ene naar de andere ouder volgen. De ouder die de
Kids-ID heeft aangevraagd, heeft niet het recht om dit document bij zich te houden.
Onverminderd de mogelijkheid om een kopie voor te leggen van een gerechtelijke beslissing waaruit zou blijken
dat U het exclusief ouderlijk gezag over uw kind uitoefent of dat de andere ouder uit het ouderlijk gezag zou zijn
ontzet, kan u zich verzetten tegen de afgifte van een elektronisch identiteitsdocument door schriftelijk uw verzet
(gemotiveerd door een bewijskrachtig document: gerechtelijke beslissing, proces-verbaal van de politie,
beslissing van een dienst voor jeugdbescherming, …) mee te delen via de post, langs elektronische weg of door
dit af te geven op de bevolkingsdienst van de gemeente. Er dient op gewezen te worden dat, aangezien een
Kids-ID binnen een relatief korte periode wordt aangemaakt, uw verzet bij de gemeente moet toekomen binnen
de 7 dagen na ontvangst van onderhavige kennisgeving.
Indien u het gevraagde attest niet binnen voormelde termijn voorlegt, zal een elektronisch identiteitsdocument
afgegeven worden aan uw kind.
Voor meer informatie over dit onderwerp kan u ons steeds contacteren op volgend telefoonnummer
…………………… of u tot de dienst Bevolking wenden. De openingsuren van de dienst Bevolking zijn de
volgende:
……………………………………………………………………………………………………………………
Hoogachtend,

Naam en handtekening van de gemeentelijke overheid.
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AANGIFTE VAN NIET-ONTVANGST OF VERLIES VAN DE
ACTIVATIECODES VAN HET ELEKTRONISCH
IDENTITEITSDOCUMENT VOOR BELGISCHE KINDEREN (KIDS-ID)
(Formulier in te vullen bij het bezoek van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent over
het kind of van de persoon aan wie het kind toevertrouwd werd, bij de Dienst Bevolking van
de gemeente op het moment van zijn aangifte indien hij zich spontaan aanbiedt bij de
gemeente of bij de afgifte van de codes indien de aangifte telefonisch, per e-mail of via de
website www.ibz.rrn.fgov.be (Toepassingen voor de burger > Aanvraag PIN-code) gebeurt)
Aan het College van Burgemeester en Schepenen van de gemeente …………………………
Ik, ondergetekende, ……………………………………………………………………………………
(NAAM en VOORNAMEN)
wonende te …………………………………………………………………………………(ADRES)
die het ouderlijk gezag of de voogdij uitoefent (of pleegouder of verantwoordelijke van de
pleeginstelling
is)
over
……………………………..
………………………………………………………………… (naam en voornaam van het kind).
verklaar op mijn erewoord



○ aan de gemeente
- dat ik tot op heden de PIN- en PUK-codes voor het elektronische identiteitsdocument voor
Belgische kinderen (Kids-ID) nr. …………………………………..
•
•

nog niet ontvangen heb (het document werd nog niet geactiveerd) (*)
verloren ben (het document werd geactiveerd) (*)

en vraag u bijgevolg om, via de helpdesk ADIB (helpdesk.belpic@rrn.fgov.be), bij de firma
ZETES-CARDS een nieuwe aanvraag tot het verkrijgen van codes in te dienen.
heb op mijn erewoord verklaard



○ per telefoon
○ per e-mail
○ via de website www.ibz.rrn.fgov.be (Toepassingen voor de burger > Aanvraag PIN-code)
- dat ik de PIN- en PUK-codes voor het elektronische identiteitsdocument voor Belgische
kinderen (Kids-ID) nr. …………………………………..
•
•

nog niet ontvangen heb (het document werd nog niet geactiveerd) (*)
verloren ben (het document werd geactiveerd) (*)

die ik vandaag van de gemeente krijg met de bedoeling om ze zorgvuldig te bewaren.
Opgemaakt te …………………………………………, op ………………………………20……..
(datum van de verklaring van niet-ontvangst of verlies van de codes)
Handtekening van de declarant
Stempel van de gemeente
(*) schrappen wat niet past
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VOLMACHT VOOR DE ACTIVERING EN DE AFHALING VAN HET
ELEKTRONISCH IDENTITEITSDOCUMENT VOOR BELGISCHE
KINDEREN (KIDS-ID) OF VAN DE 1STE ELEKTRONISCHE
IDENTITEITSKAART (eID) VAN EEN BELGISCH KIND

Ik, volmachtgever, (naam en voornamen) .................................................................................................................,

geboren op ................................................................................................................................................................,

wonende te .......................................................................................straat, nr. ........................................................,

machtigt (naam en voornamen) .................................................................................................................................,

geboren op ...............................................................................................................................................................,

wonende te .......................................................................................straat, nr. ........................................................,

om in mijn naam de Kids-ID/de eerste eID van het kind over wie ik het ouderlijk gezag heb of dat aan mij
toevertrouwd werd, te activeren met de PIN- en PUK-codes en af te halen bij het gemeentebestuur van het kind.

Te overhandigen aan de gevolmachtigde die zijn/haar eigen identiteitskaart op zak moet hebben, alsook:
-

de oude Kids-ID of het attest van verlies, diefstal of vernietiging (bijlage 6)
de brief met de PIN- en PUK-codes

Opgemaakt te ...................................................................... , ............................................

De volmachtgever,
(handtekening)

De gevolmachtigde,
(handtekening)
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