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Betreft :  De afgifte van identiteitsbewijzen voor kinderen onder de twaalf jaar. 

Geachte mevrouw, 
Geachte heer, 

Ik  heb  vernomen  dat  bij  sommige  gemeenten  onduidelijkheid  zou  bestaan 
omtrent  de  vraag  aan  wie  de  identiteitsbewijzen  voor  kinderen  onder  de  twaalf  jaar  kunnen 
worden afgegeven. 

Blijkbaar  zouden  bepaalde  gemeenten  deze  identiteitsbewijzen  enkel  afleveren 
aan  de  ouder  bij  wie  het  kind  in  de  bevolkingsregisters  is  ingeschreven.  Wanneer  het 
identiteitsbewijs  wordt  gevraagd  door  de  ouder  waarbij  het  kind  niet  is  ingeschreven,  wordt 
dit door sommige gemeenten enkel afgegeven nadat hiervoor de schrif telijke toestemming van 
de andere ouder werd bekomen. 

Ik  merk  op  dat  een  dergelijke  handelwijze  in  strijd  is met  het  artikel  6  van  het 
koninklijk  besluit  van  10  december  1996  betreffende  de  verschillende  identiteitsdocumenten 
voor kinderen onder de twaalf jaar dat duidelijk het volgende stelt: 

“ Op verzoek van de persoon of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over een kind 
onder de twaalf jaar kan een identiteitsbewijs worden afgegeven op naam van dit kind. 
Dit  bewijs  wordt afgegeven door de gemeente waar het  kind  in de bevolkingsregisters of  in 

het wachtregister is ingeschreven. 
Het kan het identiteitsstuk beschreven in hoofdstuk I vervangen.” 

Wat  betreft  de  uitoefening  van  het  ouderlijk  gezag  in  het  geval  de  ouders  niet 
samenleven, dient het volgende te worden in acht genomen:
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  In  principe  blijven  beide  ouders  gezamenlijk  het  ouderlijk  gezag  over  het  kind  uitoefenen 
( =  coouderschap).  Ten  opzichte  van  derden  die  ter  goeder  trouw  zijn,  wordt  elke  ouder 
geacht  te handelen met  instemming  van de andere ouder  wanneer hij  een handeling  stelt  die 
met  dat  gezag  verband  houdt  behoudens  de  bij  de  wet  gestelde  uitzonderingen  (artikel  374, 
§1, lid 1, B.W.). 
 Bij gebreke van overeenstemming over de organisatie  van de huisvesting  van het  kind, over 
de  belangrijke  beslissingen  betreffende  zijn  gezondheid,  zijn  opvoeding,  zijn  opleiding  en 
ontspanning  en  over  de  godsdienstige  en  levensbeschouwelijke  keuzes  of  wanneer  deze 
overeenstemming  strijdig  lijkt  met  het  belang  van  het  kind,  kan  de  bevoegde  rechter  de 
uitoefening van het ouderlijk gezag uitsluitend opdragen aan één van beide ouders ( = exclusief 
ouderlijk gezag) (artikel 374, §1, lid 2, B.W.). 

Dit geldt eveneens indien de ouders niet gehuwd zijn. 

Het volstaat dan ook dat een persoon het ouderlijk gezag over het kind uitoefent 
om de afgif te 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. 

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 
afgif te ervan  te  weigeren,  tenzij de andere ouder zich op schriftelijke wijze heeft  verzet  tegen 
de  afgif te  van  het  identiteitsdocument.  In  dit  geval  kan  de  gemeente  geen  identiteitsbewijs 
afleveren zonder het uitdrukkelijk akkoord van de andere ouder. 

De gemeente dient  er  van uit  te  gaan dat  de ouder die  het  identiteitsdocument 
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 ouder 1  of  van een vonnis van de jeugdrechtbank  waarbij de ouder 
die het identiteitsdocument aanvraagt uit het ouderlijk gezag werd ontzet 2 . 

Ik merk op dat    ofschoon dit  identiteitsbewijs wordt  uitgereikt  aan de persoon 
of de personen die het ouderlijk gezag uitoefenen over het kind  –  het  kind zelf houder  is van 
dit  identiteitsdocument.  De  ouders  kunnen  dit  document  enkel  aanvragen  en  in  bewaring 
houden.  Dit  impliceert  dan  ook  dat  dit  identiteitsdocument  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  identiteitsdocument  te bezorgen aan de ouder bij  wie het 
kind  tijdelijk verblijf t,  kan  door de gemeente geen  tweede identiteitsdocument  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 afgif te van 
het  identiteitsbewijs geen overeenstemming wordt bereikt  tussen de ouders, kan de gemeente 
hen doorverwijzen naar het Kinderrechtencommissariaat 3  of naar een organisatie die bevoegd 
is  inzake  gezinsbemiddeling.  In  het  uiterste  geval  dient  de  ouder  die  zich  benadeeld  voelt 
hieromtrent de tussenkomst te vragen van de jeugdrechtbank 4 . 

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 Het Kinderrechtencommissariaat is bevoegd om klachten te onderzoeken van zowel het kind, als de ouders of een 
derde betreffende de toepassing van het Verdrag van New York van 20 november 1989 inzake de rechten van het 
kind (cfr. artikel 6 van het decreet van 15 juli 1997 van het Vlaams Parlement houdende oprichting van een 
Kinderrechtencommissariaat  en instelling van het ambt van Kinderrechtencommissaris). 
4  conform artikel 373, lid 3, B.W.
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Dezelfde  principes  dienen  te  worden  toegepast  bij  de  afgif te  van  de 
elektronische  identiteitsdocumenten  voor  kinderen  onder  de  twaalf  jaar,  alsook  bij  de 
vernieuwing  van het  identiteitsstuk  voor  kinderen onder de  twaalf  jaar  in geval  van  verlies of 
beschadiging ervan. 

Hoogachtend, 

Namens de Minister van Binnenlandse Zaken: 
De Directeurgeneraal, 

L. VANNESTE


