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Reizen met Belgische identiteitsdocumenten 

Mogelijk gebruik van Belgische identiteitsdocumenten voor reizen naar een 50-tal landen. 

aanvaarding van Belgische identiteitsdocumenten voor reizen  
 

Vooraf:  

• De informatie betreft enkel Identiteitsdocumenten door de Belgische overheid afgegeven aan Belgen na inschrijving in de bevolkingsregisters van een gemeente, en aan de 

Belgen die in het buitenland wonen, na inschrijving in de bevolkingsregisters van Belgische ambassades en consulaten.  Een Belg die is ingeschreven in gemeentelijke of 

consulaire bevolkingsregisters is verplicht vanaf 12 jaar een identiteitskaart te hebben.  Tot 12 jaar wordt een identiteitsdocument enkel afgegeven op vraag van de ouders. 

• De informatie betreft dus niet de Belgische reisdocumenten (paspoort) voor Belgen, en evenmin de verblijfsdocumenten voor in België verblijvende vreemdelingen. 

• De informatie hieronder betreft informatie over de (officieel) gekende inreisvoorwaarden.  Het is mogelijk dat in de praktijk de inreisvoorwaarden soepeler zijn (in het bijzonder 

in de Schengen-ruimte, waar geen grenscontrole is en in de Europese Unie, waar men vaak indirecte aanwijzingen van identiteit en nationaliteit, zoals een verblijfskaart 

afgegeven door een ander land), aanvaardt als bewijs van identiteit en nationaliteit.  Het is omgekeerd ook mogelijk dat reisbureaus, touroperatoren en 

vliegtuigmaatschappijen strengere, maar niet officiële en eigenlijk onjuiste, inreisvoorwaarden vermelden. 

• De informatie over de reismogelijkheden met identiteitsdocumenten betreft enkel reizen van maximaal 3 maanden, voor toerisme, familiebezoek, zakenreis, zonder in het 

buitenland langdurig (= langer dan 3 maanden) te verblijven.  Voor alle landen buiten de Europese Unie zijn er bijkomende voorwaarden voor langdurig verblijf.  Gelieve zich 

hiervoor te infomeren bij de ambassade van het land van voorgenomen langdurig verblijf. 

• De algemene voorwaarde is dat de identiteitsdocumenten minstens geldig zijn tot de datum van terugkeer – ten minste als de datum van terugkeer kan worden vastgesteld. 

Concreet en voor bestemmingen buiten de Europese Unie: wanneer een identiteitsdocument vervalt voor de datum van terugkeer vermeld op het vliegtuigbiljet, is de kans 

reëel  dat instappen in het vliegtuig of het betreden van het vreemde grondgebied, wordt geweigerd. 

• Sommige identiteitsdocumenten zijn maar voorwaardelijk erkend.  Ze worden dus enkel aanvaard indien aan bijzondere voorwaarden is voldaan.  De voorwaardelijk erkende 

documenten en de voorwaarden staan in oranje. 

• Sommige landen verklaren identiteitsdocumenten van kinderen enkel te aanvaarden indien de kinderen reizen met hun ouder(s).  Dit wil niet zeggen dat de kinderen zonder 

hun ouders die landen niet kunnen bezoeken, maar hiervoor moet men zich informeren bij de ambassade van het land van bestemming, bij het reisbureau, touroperator of 

luchtvaartmaatschappij. 

• Voor reismogelijkheden met een paspoort.  Zie hiervoor: https://diplomatie.belgium.be/nl/Diensten/Op_reis_in_het_buitenland/reisdocumenten/ 

 

+  : aanvaard 

0 : niet aanvaard 

+/-: voorwaardelijk aanvaard 

kartonnen identiteitsdocumenten, afgegeven door FOD 

Binnenlandse Zaken 

Elektronische identiteitsdocumenten, 

afgegeven door Belgische gemeenten, ambassades en consulaten 

 Voorlopig bewijs van 

identiteit 

Voorlopige identiteitskaart Kids-ID eID 

  

       

1.  Albanië 0 0 + + 

 (! Albanië eist een minimum geldigheid van 3 maanden geldigheid te rekenen van datum van vertrek uit Albanië).  

2.  Andorra + + + + 
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3.  Bosnië-Herzegovina 0 0 + + 

4. B Bulgarije +/- 
Mits kinderen vergezeld door ouders 

+ +/- 
Mits kinderen vergezeld door ouders 

+ 

5.  Cyprus (ook noorden) + + + + 

6.  Denemarken (zonder 

Groenland) 

+ + + + 

7.  Duitsland + + + + 

8.  Egypte 0 0 + + 

 (! Egypte eist een minimum geldigheid van 6 maanden geldigheid te rekenen van datum van inreis). 

9.  Estland + + + + 

10. Finland + + + + 

11. Faroer-eilanden + + + + 

 = autonoom gebiedsdeel van Denemarken 

12. Frankrijk + + + + 

 + Franse overzeese gebieden Overzeese departementen Guadeloupe, Guyana, Martinique, Mayotte, Réunion + Franse overzeese gemeenschap en Frans overzees 

grondgebied: Nieuw Caledonië, Frans Polynesië, Saint-Barthélemy, Sint Maarten, Saint-Pierre en Miquelon, Franse Zuidelijke en Antarctische Gebieden, Wallis-en-Futuna 

13. Gambia inreis 0 0 + + 

 enkel voor inreis via  luchthaven van Banjul 

14. Georgië + + + + 

15. Gibraltar 0 0 + + 

16. Griekenland + + + + 

17. Hongarije + + + + 

18. Ierland + + + + 

19. Ijsland + + + + 

20. Italië + + + + 

21. Jordanië + + + + 

 (! enkel via een chartervlucht op Aqaba bestaat er de mogelijkheid om met Belgisch identiteitsdocument en groepsvisum Jordanië binnen te reizen) 

22. Kosovo + + + + 

23. Kroatië Mits kinderen vergezeld door ouders, 

attest van ouderlijke toestemming + + + 
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24. Letland + + + + 

25. Liechtenstein + + + + 

26. Litouwen + + + + 

27. Luxemburg + + + + 

28. (Voormalige 

Republiek) Macedonië 

+ + + + 

29. Malta + + + + 

30. Moldavië 0 0 + + 

31. Monaco + + + + 

32. Montenegro + + + + 

33. Nederland + + + + 

 Maar een geldig paspoort is nodig voor de Nederlandse Antillen 

34. Noord-Cyprus + + + + 

35. Noorwegen + + + + 

36. Oostenrijk + + + + 

37. Polen + + + + 

38. Portugal + + + + 

39. Roemenië 0 0 + + 

40. San Marino + + + + 

41. Servië + + + + 

42. Slovenië + + + + 

43. Slowakije + + + + 

44. Spanje (met inbegrip 

van Ceuta en Melilla) 

+ + + + 

45. Tsjechië + + + + 

46. Tunesië 0 0 + + 

 (! indien georganiseerde reis te bewijzen door voucher van Belgisch reisbureau of touroperator die reservatie (en betaling) bevestigt van de combinatie vliegtuig en hotel 

(pakketreis.) 

47. Turkije + 0 + + 
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 Met nog een geldigheid van minstens 60 dagen langer dan het voorziene verblijf in Turkije. 

Volgens algemene en officiële Turkse websites In combinatie met visum : https://www.evisa.gov.tr/nl/apply/.  In de praktijk volstaat eID zonder visum, maar ga dit na bij 

Turkse ambassade/consulaat/reisagentschap of luchtvaartmaatschappij 

48. Vaticaanstad + + + + 

49. Zweden + + + + 

50. Zwitserland + + + + 
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Reizen met kinderen 
Belangrijk is een onderscheid te maken tussen enerzijds de benodigde identiteits- of reisdocumenten en anderzijds de ouderlijke toestemming. 

 

Reis- en identiteitsdocumenten: 

Bij grensoverschrijding worden minderjarigen en hun documenten op dezelfde manier als volwassenen gecontroleerd.  Zij moeten beschikken over een eigen identiteits- of 

reisdocument. 

 

Ouderlijke toestemming 

Er bestaan geen Belgische of internationale procedures of formulieren die de ouderlijke toestemming voor reizen vastleggen.  

In bijna alle gevallen/landen: 

• beschouwt men het identiteits- of reisdocument in handen van het kind al als een uitdrukking van het medeweten en akkoord van de ouders voor de reis, 

• zullen er minder twijfels over de ouderlijke toestemming zijn indien de eventuele begeleidende volwassene(n) nabije familie is, het kind ouder dan (bijvoorbeeld) 12 jaar is 

en/of de groep waarmee het kind reist eenvormiger en groter is (schoolreizen, jeugdbewegingen). 

Politiediensten hebben het recht om bij twijfel bij grensoverschrijding, en ook tijdens het verblijf binnen het land, zich te vergewissen of minderjarigen die alleen of in het 

gezelschap van anderen dan hun ouders reizen, dit doen met het medeweten en de toestemming van de ouders (of voogd).  Gezien er geen internationale procedures of 

formulieren bestaan die deze ouderlijke toestemming ondubbelzinnig en officieel uitdrukken, zijn het in feite altijd de omstandigheden die voldoende duidelijk en geruststellend 

moeten zijn. 

 

In de praktijk, en zover bij de FOD Buitenlandse Zaken bekend, doen er zich extreem weinig situaties voor waarin minderjarigen, die niet in het gezelschap van hun ouders reizen en 

waarbij zijzelf of de begeleidende volwassenen een goede uitleg hebben voor de omstandigheden van de reis, problemen ondervinden bij personen- of grenscontroles. 

 

“Bewijs” van ouderlijke toestemming 

De Belgische praktijk van de schriftelijke toestemming van de ouder bestaat erin dat beide ouders of de ouder die het kind niet vergezellen, hun toestemming voor een bepaalde 

reis binnen een bepaalde termijn uitdrukken in een door hen geschreven of getypte, in eigen taal en bij voorkeur in de taal van het land van bestemming en/of een wereldtaal, 

opgestelde en ondertekende tekst.  Soms hebben de gemeenten hiervoor zelf formulieren opgemaakt.  De handtekening onder deze verklaring wordt, om meer geloofwaardigheid 

en aanvaarding in het buitenland te genereren, best door het paspoortbestuur voor echt verklaard. 

Let op: er bestaat geen nationale of internationale rechtsgrond voor deze praktijk, en een ouderlijke toestemming biedt dus geen garantie op een probleemloze reis naar het 

buitenland. 

Wanneer het kind reist met één ouder, acht Buitenlandse Zaken het overbodig en overdreven gebruik te maken van een ouderlijke toestemming. 

Wanneer het kind alleen, of in het gezelschap van anderen dan zijn ouder(s) reist, zou een ouderlijke toestemming nuttig kunnen zijn. 

Belgische reizigers kunnen zich steeds informeren over de benodigde documenten bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming. 

Zeker wanneer het kind alleen reist, is het aanbevolen zich te informeren bij de ambassade of het consulaat van het land van bestemming en de luchtvaartmaatschappij. 

Een ouderlijke toestemming is niet verplicht en is ook geen garantie tegen een doorgedreven controle of moeilijkheden, juist omdat er geen internationale voorschriften voor 

bestaan. 

Het ontbreken van een “ouderlijke” toestemming is voor zover Buitenlandse Zaken weet, nooit een oorzaak geweest voor moeilijkheden.  Een “ouderlijke toestemming” kan bij 

een controle wel een bijkomende geruststellend element zijn. 

 

Bewijs van verwantschap 

Wanneer ouder en kind een verschillende familienaam dragen, kan men de verwantschap aantonen door een kopie van het huwelijksboekje, de geboorteakte of akte van erkenning 

mee te nemen.  Eventueel kan het gemeentebestuur de kopie voor eenvormig met het origineel verklaren. 


