
 
 
 

Afdeling I. - Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar. 
 
 
2. Voorafgaande opmerking : 

 
De bepalingen van deze Afdeling zijn enkel nog van toepassing op vreemde        
kinderen onder de twaalf jaar. 
 
Voor Belgische kinderen onder de twaalf jaar kunnen geen identiteitsbewijzen 
meer worden afgeleverd, doordat alle gemeenten sedert 4 januari 2010 zijn 
overgeschakeld naar het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische 
kinderen onder de twaalf jaar (de ‘Kids-ID’).  
 
 

3. Het identiteitsbewijs voor kinderen onder de twaalf jaar is een document dat           
afgegeven wordt op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk 
gezag   uitoefenen over het kind (eventueel ook op verzoek van de pleegouder(s) 
of van de verantwoordelijke van de pleeginstelling).  

 
De gemeente, waar het kind op het ogenblik van dit verzoek in de registers(1) is       
ingeschreven, dient dit document uit te reiken. Zij kan hiervoor ten hoogste 2 €      
vorderen. 
 
Dit document bevestigt dat een vreemd kind jonger dan twaalf jaar is toegelaten 
of gemachtigd om langer dan drie maanden in het Rijk te verblijven en om er zich 
te vestigen. 
 
Dit officiële identiteitsbewijs wordt slechts op verzoek uitgereikt. 
 
Het formulier, waarvan het model hierna afgebeeld staat, wordt op het ogenblik 
van de indiening van de aanvraag bij het gemeentebestuur voorgelegd aan de 
persoon of de personen die het ouderlijke gezag over het kind uitoefenen 
(eventueel aan de pleegouder(s) of van de verantwoordelijke van de 
pleeginstelling die het identiteitsbewijs aanvraagt). 
 
 
  

                                                 
(1)  Bevolkingsregisters (zie art. 1, § 1, 1°, van de wet van 19 juli 1991 betreffende de bevolkingsregisters en 

de identiteitskaarten, de vreemdelingenkaarten en de verblijfsdocumenten en tot wijziging van de wet 
van 8 augustus 1983 tot regeling van een Rijksregister van de natuurlijke personen) of wachtregister (zie 
artikel 1, § 1, 2° van dezelfde wet). 



 
Gemeentebestuur van 

 
 
De ondergetekende(n)     (naam en voornamen) 
 
 
(eventueel: verantwoordelijke van de pleeginstelling                              
                                                             (naam van de instelling)                       
 
met als hoofdverblijfplaats (eventueel: adres van de pleeginstelling) 
straat 
nr  
 
verzoekt (verzoeken) om de afgifte van een identiteitsbewijs voor een kind 
onder de twaalf jaar, opgemaakt op naam van: 
(naam, voornamen) 
met als hoofdverblijfplaats: 
straat 
nr  
 
over wie hij/zij het ouderlijk gezag uitoefent (uitoefenen)/ bij wie dit kind als 
pleegkind werd geplaatst door de jeugdrechtbank of door een comité voor  
bijzondere jeugdzorg 

 
en vraagt (vragen) dat de volgende gegevens betreffende de persoon, die in 
geval van nood dient gewaarschuwd te worden, vermeld worden: 
 
Naam: 
Adres: 
Telefoonnummers: 
 

Opgemaakt te                             , op (datum) 
 
Handtekening(en) 
 
 
 
_________________________________ 
 
(-) -/-   Schrappen wat niet past 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
4.              Het volstaat dan ook dat een persoon het ouderlijk gezag over het kind uitoefent 

om de afgifte van het identiteitsbewijs te bekomen. Dit staat volledig los van het 
feit of deze ouder al dan niet het hoederecht over het kind uitoefent en of het kind 
al dan niet bij deze ouder in de bevolkingsregisters is ingeschreven (cfr. de 
omzendbrief dd. 31 januari 2007 betreffende de afgifte van identiteitsbewijzen 
voor kinderen onder de twaalf jaar). 

 
In het geval dit identiteitsbewijs wordt aangevraagd door een ouder bij wie het 
kind niet is ingeschreven, beschikt de gemeente over geen enkele juridische basis 
om de afgifte ervan te weigeren, tenzij de andere ouder zich op schriftelijke en                
gemotiveerde wijze heeft verzet tegen de afgifte van het identiteitsdocument. In 
dit geval kan de gemeente geen identiteitsbewijs afleveren zonder het 
uitdrukkelijke   akkoord van de andere ouder. 

 
De gemeente dient er van uit te gaan dat de ouder die het document aanvraagt het 
ouderlijk gezag over het kind uitoefent, behoudens het geval dat de gemeente 
kennis heeft van een gerechtelijke uitspraak waarbij het ouderlijk gezag 
uitsluitend werd toegewezen aan de andere ouder1 of van een vonnis van de 
jeugdrechtbank waarbij de ouder die het identiteitsdocument aanvraagt uit het 
ouderlijk gezag werd ontzet2. 

 
Ofschoon dit identiteitsbewijs wordt uitgereikt aan de persoon of de personen die 
het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind, is het kind zelf houder van dit 
document. De ouders kunnen dit document enkel aanvragen en in bewaring 
houden. Dit        impliceert dan ook dat dit document het kind dient te volgen bij 
een tijdelijk verblijf bij de andere ouder dan deze aan wie het identiteitsbewijs 
werd uitgereikt. Indien   deze laatste zou weigeren dit document te bezorgen aan 
de ouder bij wie het kind   tijdelijk verblijft, kan door de gemeente geen tweede 
document voor hetzelfde kind worden afgeleverd aan de andere ouder. 
 
Het behoort niet tot de taak van de gemeente om tussen te komen in echtelijke       
betwistingen omtrent de uitoefening van het ouderlijk gezag. Indien aangaande de     
afgifte van het identiteitsbewijs geen overeenstemming wordt bereikt tussen de     
ouders, kan de gemeente hen doorverwijzen naar een organisatie die bevoegd is      
inzake familiebemiddeling. In het uiterste geval dient de ouder die zich benadeeld 
voelt hieromtrent de tussenkomst te vragen van de jeugdrechtbank3. 

 
Dezelfde principes dienen te worden toegepast bij vernieuwing van het document 
in geval van verlies, diefstal of beschadiging ervan. 
 
Wanneer het (niet-Belgisch) kind door de jeugdrechtbank of door een comité 
voor bijzondere jeugdzorg in een pleeggezin of in een pleeginstelling werd 
geplaatst, kan het identiteitsbewijs ook worden uitgereikt aan de pleegouder(s) of 
aan de verantwoordelijke van de pleeginstelling, op voorwaarde dat er een bewijs 
wordt voorgelegd van de gerechtelijke beslissing of van de beslissing van het 
comité voor bijzondere jeugdzorg die het kind aan de pleegouder(s) of aan de 

                                                 
1  conform artikel 374, §1, lid 2, B.W. 
2  conform de artikelen 32 e.v. van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming. 
3  conform artikel 373, lid 3, B.W. 



pleeginstelling toevertrouwt. Het zijn dan ook de pleegouder(s) of de 
verantwoordelijke van de pleeginstelling die, in geval van verlies, diefstal of 
vernieling van het identiteits-bewijs, hiervan aangifte moeten doen (artikel 1 van 
het koninklijk besluit van 22 oktober 2013 tot wijziging van het koninklijk besluit 
van 10 december 1996 betreffende de verschillende identiteitsdocumenten voor 
kinderen onder de twaalf jaar, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 
maart 2014). 

 
 
5.               Het identiteitsbewijs heeft een beperkte geldigheidsduur: het is slechts geldig voor 

een periode van twee jaar vanaf de afgifte ervan. De vervaldatum die vermeld 
wordt op het document, mag de datum waarop het kind de leeftijd van twaalf jaar 
bereikt niet overschrijden. 
 
Bovendien mag de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs, dat op naam van het 
kind afgegeven wordt, die van de machtiging of het het verblijfsrecht dat hem 
werd toegekend of die van de verblijfsvergunning uitgereikt aan zijn wettelijke              
vertegenwoordiger niet overschrijden. 
 
Er kunnen zich moeilijkheden voordoen wanneer de vader en de moeder van een 
kind onder de twaalf jaar houder zijn van een verblijfsvergunning waarvan de      
geldigheidsduur verschilt. 
 
In geval het ouderlijk gezag over het kind uitsluitend is toegewezen aan één ouder 
wordt de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs dat op naam van het kind         
opgemaakt wordt, bepaald door de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning 
waarvan de ouder die alleen gemachtigd is om het verzoek in te dienen houder is. 
 
In alle andere gevallen zal de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs bepaald  
worden door de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning van de vader of de  
moeder, die alleen het verzoek indient bij het gemeentebestuur. Als het verzoek     
ingediend wordt door de vader en de moeder samen, zal de geldigheidsduur van 
het identiteitsbewijs bepaald worden door die van de verblijfsvergunning waarvan 
de geldigheidsduur de langste is. 
 

6.                Het identiteitsbewijs vervalt: 
 
- na verloop van de geldigheidsduur 
 
- in geval van verandering van verblijfplaats of adres 

 
- in geval van verandering van naam, voornaam of nationaliteit. 
 
In deze gevallen zal, op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk   
gezag over het kind uitoefenen (eventueel op verzoek van de pleegouder(s) of van 
de verantwoordelijke van de pleeginstelling), een nieuw identiteitsbewijs 
opgemaakt worden. 
 
Het kan vernieuwd worden in geval van verlies, diefstal of vernietiging.  
 



Wat betreft de geldigheidsduur van dit nieuwe document, gelden dezelfde regels 
als deze weergegeven onder punt 5. 
 

7.         De maximumkostprijs die de gemeente kan vorderen voor het afgeven van een   
identiteitsbewijs bedraagt 2 €. 
 

8.          Het identiteitsbewijs bestaat uit een wit tweeluik, waarvan elk luik 74 mm bij        
105 mm meet. Het wordt opgemaakt op effen papier, waarvan het 
minimumgewicht per vierkante meter 135 gram bedraagt (zie artikel 2, tweede 
lid, van het ministerieel besluit van 23 december 1996 tot uitvoering van de 
artikelen 9 en 16 van het voornoemde koninklijk besluit van 10 december 1996). 
 
De gemeente zorgt ervoor dat het identiteitsbewijs hetzij bedekt wordt met een     
plastieken laagje, hetzij geplaatst wordt in een plastic zakje, dat langs drie zijden 
gesloten is. 
 
De gemeentebesturen kunnen de plastic zakjes vrij aankopen, alsmede de            
identiteitsbewijzen die conform dienen te zijn aan het model afgebeeld in bijlage 
2 van het koninklijk besluit van 10 december 1996 (model 2 a, 2 b, 2 c). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Het model (2b) ziet er als volgt uit:  
 

luik 1 - recto luik 1 - verso 
 

 
 
 
 

KONINKRIJK BELGIË 
 
 
 
 
 

GEMEENTE 
 
 

…………………………. 
_______________ 

 
 

Bewijs 
van Identiteit 

 
 
 

voor een kind van minder dan 12 jaar 
 
 
 

 
Nummer:  ………………………………… 
 
Naam:  ……………………………….... 
 
Voornamen: ………………………………… 
 
  ………………………………… 
 
Zoon/Dochter van ……………………………. 
 
  en …………………................... 
 
Nationaliteit ………………………………… 
 
Geboren  te  …………………………............ 
 
               op ………………………………… 
 
Adres (straat, nummer) 
 
  ………………………………… 
 
  ………………………………… 
 
 
Register van inschrijving 
 
  ………………………………… 
 
 

 
← 74 mm → 

 
 

luik 2 - recto luik 2 - verso 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Afgegeven te ………………………… 
 

                   op ………………………… 
 

Geldig tot 
 

………………………….. 
 

De Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, 
(of zijn gemachtigde) 

 
 

 
1. In nood te waarschuwen persoon : 
 
Naam:  ……………………………….... 
 
Adres:  ………………………………… 
 
  ………………………………… 
 
Telefoon nr :  ……………………………….. 
 
 
2. Aanbevelingen voor de houder : 

 
- nooit met een onbekend persoon meegaan 

 
- mobiel bereikbaar zijn 

- in geval van moeilijkheden : 
 

- de politie waarschuwen door te 
telefoneren naar het 101 

- naar het dichtst bijzijnde huis gaan en 
dit bewijs afgeven 

 
 
 
 
 

  

↑ 
105 
mm 
↓ 
 

 
 
 
 

Foto 

 
Zegel der 
gemeente 

(droogstempel) 



9.                Volgende gegevens worden op het identiteitsbewijs vermeld: 
 
LUIK 1. VOORZIJDE: 
 

Voorgedrukte meldingen: zie model 2a. 
 
 
LUIK 1. KEERZIJDE: 
 

-het nummer:  Dit nummer bevat het jaartal in twee cijfers en een      
reeksnummer van maximaal zes cijfers, dat toegekend 
wordt door de gemeente (artikel 2 van het koninklijk      
besluit van 22 oktober 2013 tot wijziging van het           
koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende 
de verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen 
onder de twaalf jaar, gepubliceerd in het Belgisch 
Staatsblad van 21 maart 2014). 

 
Bij de afgifte van een identiteitsbewijs aan een kind, 
wordt na de datum van afgifte het nummer van dit 
identiteitsbewijs vermeld in de bevolkingsregisters, 
onder het informatietype "identiteitsbewijs" (I.T. 195).  

 
                          Code 70 betreft het identiteitsbewijs.(1)  

 
- de naam 
 
- de voornaam of voornamen 
 
- de identiteit van de ouders 
 
- de nationaliteit 
 
- de geboorteplaats en -datum 
 
- het adres (straat en nummer) 
 
- het register van inschrijving wordt vermeld op de volgende  
  wijze: 

 
 

B.R. voor het bevolkingsregister 
V.R. voor het vreemdelingenregister 
W.R. voor het wachtregister. 

 
 
 
 

                                                 
(1)  Codificatie van het Rijksregister. 



LUIK 2. VOORZIJDE: 
 

Onder de foto en het zegel der gemeente, dat noodzakelijkerwijze met 
een droogstempel - gedeeltelijk op de foto - dient aangebracht te 
worden: 

 
- de gemeente en de datum van afgifte; 
- de datum waarop het document vervalt (datum van afgifte plus  

maximum 2 jaar min 1 dag); 
- de handtekening van de ambtenaar van de burgerlijke stand of zijn 

gemachtigde. 
 
 
LUIK 2. KEERZIJDE: 
 

- naam en adres van de persoon die in geval van nood dient 
gewaarschuwd te worden, alsmede het of de telefoonnummers via 
hetwelk of dewelke men met deze persoon in contact kan treden; 

 
- veiligheidsaanbevelingen: voorgedrukte meldingen. 

 
De persoonsgegevens op het identiteitsbewijs worden, naargelang de keuze van 
de persoon of de personen die het ouderlijke gezag uitoefenen over het kind 
(eventueel: de pleegouder(s) of de verantwoordelijke van de pleeginstelling), 
vermeld: 

 
A. in het Nederlands of in het Frans: 

 
1° in de gemeenten van het arrondissement Brussel-Hoofdstad bedoeld in 

artikel 6 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, 
gecoördineerd op 18 juli 1966; 

2° in de gemeenten bedoeld in artikel 7 van voormelde gecoördineerde          
taalwetten; 

3° in de gemeenten bedoeld in artikel 8, 3° tot 10°, van voormelde 
gecoördineerde taalwetten. 

 
B. in het Frans of in het Duits: 
 
1° in de gemeenten van het Duitse taalgebied, bedoeld in artikel 8, 1°, van   

voormelde gecoördineerde taalwetten. 
2° in de gemeenten bedoeld in artikel 8, 2°, van de voormelde gecoördineerde 

taalwetten. 
 
Wanneer de keuze van de taal mogelijk is, verrichten de persoon of de personen 
die het ouderlijke gezag uitoefenen over het kind deze keuze schriftelijk.  
In het geval het identiteitsbewijs werd aangevraagd door de pleegouder(s) of de 
verantwoordelijke van de pleeginstelling, wordt de keuze van de taal door 
betrokkene(n) verricht (artikel 3 van het koninklijk besluit van 22 oktober 2013 
tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1996 betreffende de 



verschillende identiteitsdocumenten voor kinderen onder de twaalf jaar, 
gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 21 maart 2014). 

 
De persoonsgegevens worden ingevuld met een schrijfmachine of met een pc. 

 
10.              De foto van de houder moet recent en goed gelijkend zijn. Zij moet in 

vooraanzicht worden genomen. 
 
Zij moet voldoen aan de kwaliteitsvereisten voor de pasfoto die aangebracht 
wordt op de Belgische identiteitskaart. Hieromtrent wordt verwezen naar de 
Algemene   Onderrichtingen betreffende de elektronische identiteitskaart. 
 
De gemeentebediende belast met de uitreiking van het identiteitsbewijs moet de     
gelijkenis tussen de voorgelegde foto en het uiterlijk van de houder controleren     
(artikel 2, eerste lid, van het voormeld ministerieel besluit van 23 december 
1996). 
 

11.              De gegevens betreffende de persoon die in geval van nood dient gewaarschuwd te 
worden, worden door het gemeentebestuur ingevuld na raadpleging van de in    
nummer 3 bedoelde verklaring. 
 
Deze informatie blijft geldig tijdens de geldigheidsduur van het identiteitsbewijs. 
 
Als echter door de indiener van de in nummer 3 bedoelde verklaring geen enkele    
informatie verstrekt wordt betreffende de persoon die in geval van nood dient te 
worden gewaarschuwd, vult het gemeentebestuur deze rubrieken aan met de       
vermelding "NIHIL". Dergelijk gebrek aan informatie dient echter vermeden te  
worden. 

 
 
Afdeling II. – Het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische kinderen  

onder de twaalf jaar (Kids-ID). 
 

12.              Er wordt integraal verwezen naar de Algemene Onderrichtingen van 27 februari   
2009 betreffende het elektronisch identiteitdocument voor een kind van minder dan 12 jaar 
(zie eveneen www.ibz.rrn.fgov.be dit onder de rubrieken                          
‘Identiteitsdocumenten en elektronische kaarten’ > ‘Kids-ID’ > ‘Onderrichtingen’). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Afdeling III. - Gemeenschappelijke bepalingen. 
 
 

13.           Als de gemeente in geval van aangifte van verlies, diefstal of beschadiging van een 
identiteitsdocument voor kinderen onder de twaalf jaar ernstige twijfels heeft 
omtrent  de realiteit van dit verlies, deze diefstal of de beschadiging, dient ze een 
schriftelijke verklaring te eisen van de persoon die hiervan aangifte doet 
 
Wanneer het een vreemd kind betreft, is enkel de politie bevoegd om een attest 
van verlies of diefstal af te leveren. 
 
Elke poging tot fraude, misbruik, vervalsing of namaak dient onderzocht te 
worden door de politieoverheid. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse 
Zaken (Directie Bevolking en Instellingen), de Federale Politie en de bevoegde                 
gerechtelijke overheden moeten hiervan op de hoogte te worden gebracht. 

 
 


