Identiteitskaart voor kinderen (kids-ID) aanvragen
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De kids-ID is een elektronische identiteitskaart voor Belgische kinderen jonger dan 12 jaar en is maximaal 3 jaar
geldig. De kaart bevat een microchip met de identiteitsgegevens van het kind, de foto en vermeldt de namen van de
ouders.
De kaart is niet verplicht in België, maar wel voor het reizen binnen Europa en geldig in enkele niet-Europese landen.
De kids-ID wordt in de meeste landen van de EU aanvaard als geldig reisdocument (raadpleeg de FOD Buitenlandse
Zaken voor uitzonderingen).
Daarnaast kan de kaart ook gebruikt worden om veilig te surfen en te chatten en om een lijst van contactnummers
aan te leggen wanneer het kind in moeilijkheden verkeert (dienst ‘Hallo Ouders’).

Voorwaarden
Je moet het ouderlijk gezag hebben over het kind.
Je moet samen met het kind de kids-ID aanvragen.
Het kind is ingeschreven in Hamme.

Procedure
De persoon die het ouderlijk gezag uitoefent meldt zich samen met het kind aan bij de dienst burgerzaken.
Deze vraagt de kids-ID aan. De dienst burgerzaken ondertekent de aanvraag.
Na 2 à 4 weken ontvang je een document met je PIN- en PUK-code. Vanaf dat moment ligt de kids-ID klaar voor
afhaling op de dienst burgerzaken.
Wanneer je dringend een kids-ID nodig hebt kan je die via een extreme spoedprocedure aanvragen.
Opmerking
Een kids-ID blijft geldig als het kind 12 jaar wordt. Het kind wordt pas opgeroepen voor een eID bij het verval van dit
pasje en uiterlijk als het 14 jaar en 9 maanden wordt. Je bent vrij om vanaf 12 jaar over te schakelen naar een eID. Het
is zeker raadzaam om dit te doen wanneer je uiterlijk te zeer verschilt van de foto op de kids-ID.

Meebrengen
De eID, paspoort of verblijfskaart (eVK) van de persoon die het ouderlijk gezag uitoefent
Eventueel de oude/huidige kids-ID
Een recente (max. 6 maanden oud) en conforme pasfoto (ICAO-normen foto)

Bedrag
Kids-ID normale procedure: € 8,00 (2 à 3 weken)
Kids-ID spoedprocedure met levering in gemeente: € 95,00 (aanvraag voor 15.00 u., afhalen 2de werkdag na
aanvraag)
Kids-ID spoedprocedure met centrale levering in Brussel: € 125,00 (aanvraag voor 15.00 u., afhalen daags na
aanvraag (ook op zaterdag))
FOD Binnenlandse Zaken
Park Atrium - Koloniënstraat 11, 1000 Brussel - tel. 02 518 21 16
Maandag t.e.m. vrijdag: 8.30 u. tot 19.30 u.
Zaterdag: 8.30 u. tot 12.15 u.

Contact
Burgerzaken



Gemeentehuis






052 47 55 25

Ingang via 't Peperholleken
9220 Hamme

052 73 02 14
burgerzaken@hamme.be
Vandaag gesloten
Morgen open van 09:00 tot 12:00 (enkel op afspraak)
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