Belangrijk bericht aan de ouders van kinderen die net geen twaalf jaar oud zijn
en op reis vertrekken naar het buitenland:

De Kids-ID 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 de Kids-ID 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.
Er dient er op te worden gewezen dat u moeilijkheden zou kunnen ondervinden bij reizen naar het
buitenland met kinderen die net geen 12 jaar oud zijn wanneer u de Kids-ID als reisdocument wenst te
gebruiken in het buitenland. Dergelijke situaties kunnen zich voordoen wanneer uw kind enkele dagen of
weken vóór het bereiken van de leeftijd van 12 jaar naar het buitenland vertrekt (en uw kind op dat ogenblik
nog over een geldig identiteitsbewijs beschikt), doch indien het pas terugkeert nadat het de leeftijd van 12
jaar heeft bereikt (en de Kids-ID dan ook niet langer geldig is).
Vaak zal het in dergelijke gevallen mogelijk zijn om een kosteloze voorlopige identiteitskaart (die geldig is
tot 2 maanden na de uitreiking) aan te vragen. Hierbij dient wel te worden benadrukt dat deze voorlopige
identiteitskaart slechts geldig is gedurende 2 maanden na de uitreiking en dat deze voorlopige
identiteitskaart bovendien ook niet wordt aanvaard door alle landen die ook de Kids-ID aanvaarden.
Indien u plannen hebt om met uw kind dat net geen 12 jaar oud is naar het Albanië, Egypte,Tunesië of
Marokko (tenzij het een georganiseerde reis met minimum 8 personen naar Marokko betreft) op reis te
vertrekken, dient u dan ook tijdig bij de bevolkingsdienst van uw gemeente een paspoort voor uw kind aan
te vragen.
In elk geval dient u een paspoort aan te vragen voor uw kind (dat net geen 12 jaar oud is) indien u met uw
kind voor langer dan 2 maanden naar het buitenland wens te reizen (gelet op de beperkte geldigheid van
een voorlopige identiteitskaart). Ook voor reizen naar landen waar de voorlopige identiteitskaart niet wordt
aanvaard, is steeds een paspoort vereist.
Het is trouwens steeds aangewezen om tijdig de bevolkingsdienst van uw gemeente te raadplegen wanneer
u vragen heeft in verband met de reisdocumenten die u en uw kinderen nodig hebben voor een verblijf in het
buitenland.

