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Identiteitskaart voor kinderen (Kids-ID) aanvragen
De Kids-ID is
een reisdocument voor kinderen onder de 12 jaar.
geldig in de meeste Europese landen.
maximum 3 jaar geldig.
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Voorwaarden 
Het kind moet de Belgische nationaliteit hebben.
Opgelet: Heeft je kind niet de Belgische nationaliteit, klik hier.
Bij de aanvraag moet het kind mee zijn.
De Kids-ID blijft geldig tot de vervaldag, ook al is je kind ondertussen 12 jaar
geworden. Je moet de Kids-ID wel vroeger vervangen als de foto op de afgeleverde
kaart niet meer gelijkend is.

Procedure 
Normale procedure
1. Maak een afspraak voor een bezoek aan het Huis van de Bruggeling of ga langs in je
deelgemeentehuis (op afspraak).
2. Voor de aanvraag van een Kids-ID komt één van de ouders samen met het kind langs.
3. Binnen de 3 weken na de aanvraag komen de pin- en pukcode toe op het adres van het
kind en dan kan je met die codes de Kids-ID komen ophalen waar je hem aanvroeg.
4. Het afhalen van uw Kids-ID is vanwege de maatregelen rond corona ook op
afspraak. Maak uw afspraak hier. Breng bij het afhalen zeker de oude Kids-ID of
het attest van verlies mee (indien van toepassing).

Spoedprocedure

Wie dringend een Kids-ID nodig heeft, kan deze ook sneller bekomen. Voor een
spoedprocedure Kids-ID geldt één werkdag na de dag van aanvraag. De kostprijs voor een
spoedprocedure is hoger dan de normale procedure.
1. De aanvraag van een spoedprocedure kan in het Huis van de Bruggeling (op afspraak)
of in één van de deelgemeentehuizen.
2. Afhalen van de spoedprocedure Kids-ID kan wel enkel in het Huis van de Bruggeling of
in Brussel:
Levertijd voor een spoedprocedure Kids-ID: bij aanvraag vóór 15u, één dag later in
het Huis van de Bruggeling.
Levertijd voor een spoedprocedure Kids-ID af te halen in Brussel: bij
aanvraag vóór 15u de volgende werkdag na de aanvraag op het adres FOD
Binnenlandse Zaken, Koloniënstraat 11, Brussel, open van maandag tot en met
vrijdag van 08u30 tot 19u30 en op zaterdag van 08u30 tot 12u30 bereikbaar op
het telefoonnummer 02 518 21 16.

Meebrengen 
Identiteitskaart van de ouder + eventueel huidige Kids-ID.
Recente gelijkende pasfoto met witte achtergrond (maximaal 6 maanden oud, neutrale
blik - recht in de camera - mond gesloten - formaat: 45 mm hoog, 35 mm breed; het
hoofd minimum 31 mm ximum 36 mm).
Indien er nog pasfoto's moeten genomen worden, hebben wij een pasfotocabine,
ENKEL in het Huis van de Bruggeling, meld je 15 minuten aan voor je afspraak
gezien het mogelijk is dat het apparaat defect is of reeds in gebruik is.
Voor pasfoto’s van kinderen onder de 3 jaar raden we aan naar een
fotograaf te gaan.

Bedrag 
Normale procedure: € 6,40
Spoedprocedure: € 88,90
Spoedprocedure met afhaling in Brussel: € 120,10

Uitzonderingen 
Kinderen hebben ongeacht hun leeftijd een echt paspoort (en eventueel een visum) nodig
wanneer ze naar een land (mee)reizen waar het bezit van een paspoort (en eventueel een
visum) vereist is. Dit paspoort vraag je aan op afspraak in het Huis van de Bruggeling of in je
deelgemeentehuis.
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