
09 april 2008

Het elektronisch identiteitsdocument
voor Belgische kinderen van – 12 jaar

de Kids-ID
een goed idee voor de kinderen
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Doel van de presentatie

• Een project van de FOD Binnenlandse Zaken
(Alg. Dir. Instellingen en Bevolking)

• Einde van het pilootproject : 6 gemeenten, 
6.500 kaarten

• Volgende stap : veralgemening in alle gemeenten

• Niet verplicht, dus :
- De burgers aansporen om ze aan te vragen
- Heet hangijzer : de prijs (kostprijs = 7€)
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Kids-ID versus Huidig papieren
identiteitscertificaat
gemeenschappelijke punten

• Dient om de identiteit te bewijzen

• Dient als reisdocument aan dezelfde
voorwaarden als het huidige identiteitscertificaat

• Is niet verplicht : afgeleverd na aanvraag

• Wordt uitgereikt door de gemeenten
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Kids-ID versus Huidig papieren
identiteitscertificaat
verbeteringen 1/3

• Beter beveiligd : sommige veiligheidskenmerken van 
de eID werden overgenomen op het elektronisch
identiteitsdocument :
- De gescande foto maakt integraal deel uit van het document; 
- Voorzien van een chip; 
- Reliëfdruk;
- UV-druk;
- Microletters;
- Gecentraliseerde aanmaak, dus geen diefstal van blanco

kaarten (handel in kinderen).
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Kids-ID versus Certificat d’identité papier actuel
verbeteringen 2/3

Veiliger voor de kinderen :
• Betrouwbaar reisdocument

• Elektronische authenticatie mogelijk vanaf 6 jaar (safer chat 
op internet)

• Telefonisch noodnummer 078 150 350 «hallo ouders» is
identiek op alle kaarten : 

- De ouders kunnen een account openen op «hallo ouders»
- Eens deze geactiveerd kunnen de ouders

• Er een lijst van telefoonnummers aan verbinden die ingeval van 
nood bereikbaar zijn via de 078/150 350 

• De lijst wijzigen indien gewenst
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Kids-ID versus Certificat d’identité papier actuel
verbeteringen 3/3

• Potentieel van de Kids-ID : 

1. Veiligheid van de kinderen :
Ideaal = een kaart met 

– Een belkrediet om de geselecteerde nummers op
te bellen vanuit een telefooncel

– Nog beter : de oproep wordt automatisch tot
stand gebracht wanneer de kaart in een
telefooncabine of een lezer ingebracht wordt

2. Gebruiksvriendelijkheid : integratie van de 
functionaliteiten van de SIS-kaart
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Informatieve tekst op de achterkant
van de  Kids-ID

Ingeval van nood / In case of emergency 
+32 (0)78 150 350
Contacteer de ouders van het kind of een
vertrouwenspersoon op het hierboven
vermelde telefoonnummer, of richt u tot het
dichtsbijzijnde politiebureau (Tel. 112).
Please contact the parents or a trusted 
representative at the above-mentioned 
number or contact the nearest police station 
(Tel. 112).
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Specificiteiten Kids-ID versus eID volwassene

• Bijkomende info met het blote oog zichtbaar
- Naam van de ouders
- Informatieve tekst op de achterkant
- Noodnummer

• Op de chip   
- handtekeningcertificaat niet actief (idem eID

volwassene tussen 12 en 18 jaar)
- authenticatiecertificaat niet actief onder de 6 jaar
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De toekomst van de kids-ID

• Momenteel :
- 6 pilootgemeenten

ongeveer 6500 Kids-ID uitgereikt

• Op korte termijn : 
- Veralgemening van de kids-ID in alle gemeenten (beslissing
door Ministerraad)

- Einde van het huidige papieren identiteitscertificaat : zal
alleen nog voorgesteld worden in dringende gevallen (vb. 
onvoorziene reis)

Op middellange termijn :
Verdeling : 1,3 miljoen potentiële houders

Moeilijkheid : de kostprijs van 7 €
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De prijs van de kids-iD is een blokkerende factor
voor de aanvraag ervan (bewezen door de piloot) 

• Er zijn voorstellen gedaan om de door de burger te 
betalen prijs te drukken dankzij een gedeeltelijke
tenlasteneming ervan door de federale overheid
Opgelet : akkoord te verkrijgen door : 

- de Inspecteur van Financiën

- de Minister van Begroting

- de Ministerraad

• Indien aanvaard zal, gezien de inspanningen van de 
federale overheid, aan de gemeenten gevraagd
worden om de prijs van het document niet te 
verhogen met gemeentelijke taksen. 
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Dank voor uw aandacht !
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