
De ouder bij wie het kind verblijft, vervolledigt dit formulier in HOOFDLETTERS en zendt het terug naar de consulaire post waar 

het kind is ingeschreven. De andere ouder tekent ook als de lokale wetgeving met betrekking tot de ouderlijke toestemming het 

vereist. 

Vul het formulier leesbaar in en respecteer de instructies voor de foto en handtekening voor een snelle verwerking van uw aanvraag. 

1. Identiteitsgegevens kind

1. Rijksregisternummer (indien gekend):

2. Nationaliteit:  Belg Andere : 

3. Naam:

4. Voorna(a)m(en):

5. Geslacht:  Man  Vrouw 6. Adellijke titel (indien van toepassing):

7. Geboortedatum: 8. Geboorteplaats (+ land):

9. Adres (straat, nummer, postcode, gemeente, land):

2. Informatie over de ouder(s)* of voogd/wettelijk vertegenwoordiger

Naam en voornaam 

Band met het kind 
 Ouder 1 Voogd**

 Wettelijk vertegenwoordiger**
 Ouder 2*   

Telefoon / gsm 

E-mailadres

 Handtekening 

* afhankelijk van de lokale wetgeving i.v.m. ouderlijk gezag in het land van verblijf  ** verantwoordingsstukken bijvoegen 

3. Mijn/Onze keuze 4. Aanvraag Kids-ID

1. Eerste taal Kids-ID:  Nederlands   Frans   Duits 

2. We kiezen ervoor de Kids-ID en pukcode:

 te laten opsturen 
Wil het kind de Kids-ID gebruiken om zich op het internet te identificeren (vanaf 6 
jaar), dan moet zijn ouder/voogd/wettelijk vertegenwoordiger zich persoonlijk met de 

Kids-ID en pukcode naar een gemeente in België en of één van de volgende consulaire 
beroepsposten gaan: Abu Dhabi, Alicante, Ankara, Barcelona, Berlijn, Bern, Casablanca, 

Den Haag, Istanbul, Marseille, Lissabon, Londen, Luxemburg, Madrid, Parijs, Rabat, 

Rome, Tenerife. 

in persoon te komen ophalen 

1. Reden van aanvraag:

 eerste aanvraag Kids-ID 

 huidige Kids-ID (bijna) 

verstreken 

 huidige Kids-ID verloren 

 huidige Kids-ID gestolen. Ik 

voeg in dit geval het proces-

verbaal van diefstal toe aan 

deze aanvraag. 

 andere: …………………………………… 

2. Datum aanvraag:

…… / …… / 20…… 

Aanvraag Kids-ID 
(Formulier voor kinderen jonger dan 12 jaar) 

FOTO VAN KIND 
• Normen voor de foto: www.fotopaspoort.be

o formaat 45 x 35 mm
o recente foto van uitstekende kwaliteit
o eenvormige achtergrond en lichte kleur
o gezicht met neutrale uitdrukking, gesloten mond

• Schrijf de naam van het kind op de achterzijde van de foto
• Kleef de foto in de linkerbovenhoek, precies tegen de randen van dit formulier.

Er mag geen enkele rand zichtbaar zijn boven en links van de randen van de foto.

Als de Kids-ID niet binnen 3 maanden wordt opgehaald, wordt ze vernietigd. 

http://www.fotopaspoort.be/
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