Kids-ID
elektronische identiteitskaart voor kinderen jonger dan 12 jaar.

In 2006 vond het proefproject plaats in zes gemeenten: Koekelberg, Oostende, Ottignies-Louvain-la-Neuve, HouthalenHelchteren, Luik en Bornem. In deze pilootfase werden er 6.374 kaarten geactiveerd.
Het oorspronkelijke doel, het chatten voor kinderen veilig maken, blijft nog steeds belangrijk, maar het aantal
toepassingsdomeinen werd fors uitgebreid

De Kids-ID biedt immers vele voordelen; het dient als identiteits- en reisdocument. Dit zijn twee functies die de Kids-ID
gemeen heeft met het vroegere, kartonnen certificaat. Maar de Kids-ID levert ook voordelen op die het kartonnen
certificaat niet heeft.

Hallo ouders: een telefooncascade voor noodgevallen
Indien een persoon vaststelt dat een kind problemen heeft, verloren of in gevaar is, dan kan hij bellen naar het nummer
op de kaart +32 (0)78 150 350, 7 dagen op 7, 24u. op 24. Die persoon zal onmiddellijk, automatisch worden
doorverbonden naar het eerste nummer dat door de ouders gekozen werd en vervolgens het volgende. Indien er dan
nog geen antwoord komt, zal de oproep doorgeschakeld worden naar Child Focus.
De ouders kunnen deze lijst met nummers (maximum 7) gemakkelijk samenstellen op de site
www.halloouders.be dankzij een code 'ouder contact', geleverd bij de kaart.

Elektronische functies: meer veiligheid op het internet

Dankzij de Kids-ID kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar zich veiliger identificeren op chat- en discussiesites op het
Internet. De Kids-ID kan ook dienen als toegangskaart tot de bibliotheek of het zwembad. Ze kan ook gebruikt worden
om zich in een school in te schrijven of als lidkaart van een sportclub, ...enz. De mogelijkheden zijn oneindig ....

Op de ministerraad van 19 december 2008 is groen licht gegeven voor de veralgemening van de Kids-ID. De ADIB heeft
het dossier voorbereidt. In 2009 zal voort gewerkt worden aan de veralgemening van de Kids-ID.

Om meer te weten over de Kids-ID : http://www.ibz.rrn.fgov.be/index.php?id=564&L=1

