Kids-ID

Geniet nu meteen van de
superkrachten van de kids-ID...

Het identiteitsdocument
met superkrachten

Vraag de kids-ID aan bij de dienst Bevolking van uw gemeente
(prijs: 3 euro, zonder eventuele gemeentetaksen). U ontvangt verschillende codes via de post :

voor kinderen van 0 tot 12 jaar

Een code om de kaart te activeren ;

E en code “contact ouders” waarmee u op de website “Hallo Ouders” een aantal telefoonnummers in volgorde van belangrijkheid
kunt doorgeven.
Opgelet :
Het duurt 2 tot 3 weken om de kids-ID aan te maken.
Vraag ze tijdig aan, zeker als u op reis vertrekt.

... en ontvang superstickers
Deze stickers
krijgt uw kind
van de gemeente
bij de aanvraag
van zijn of haar kids-ID.
Vraag de kids-ID snel aan,
want het aantal stickers
is beperkt !

Verantwoordelijke uitgever: Jan Deprest - Fedict - Federale Overheidsdienst ICT - Maria-Theresiastraat 1/3 - 1000 Brussel - www.fedict.belgium.be

Bescherm uw
kinderen met
superkrachten !

Kids-ID
Kids
-ID
Kaartnr. : ......................................... . . . . . . . . . . .

KEIMOBIEL

Naam : ............................................ . . . . . . . . . . . . . . .

MEGAHULP

Voornaam : ..................................... . . . . . . . . . . . . . . .
Is dit kind in nood ?
Bel dan Hallo Ouders op

078 150 350

IJZERSTERK

het
identiteitsdocument
met
superkrachten
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V oor kinderen vanaf 6 jaar kunt u een code aanvragen om de kaart te
gebruiken voor elektronische toepassingen en diensten ;

vraag ze snel aan bij uw gemeente
Info : www.eid.belgium.be - www.halloouders.be

De Kids-ID : superkrachten die uw kind beschermen
De kids-ID is het nieuwe elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen van 0 tot 12 jaar. Ze vervangt het papieren “bewijs
van identiteit” dat u vroeger moest aanvragen om met uw kind naar
het buitenland te reizen.
De kids-ID heeft het formaat van een bankkaart en bevat alle identiteitsgegevens en de foto van uw kind, zichtbaar op de kaart
aangebracht en geregistreerd op de chip.
De kids-ID is echter veel meer dan een identiteitsdocument. Ze heeft
verschillende voordelen, superkrachten die de kinderen beschermen
en een geruststelling zijn voor de ouders :

1

Keimobiel

Bijna overal in Europa.
De kids-ID is een officieel reisdocument voor de meeste landen
van de EU en ook voor een aantal landen buiten Europa* als het kind
vergezeld is van een van de ouders met een geldig identiteitsbewijs.
U hoeft de kids-ID ook niet te vervangen als het kind verhuist.
Het adres op de chip kan gemakkelijk worden gewijzigd door de
gemeente waar het kind gaat wonen.
* De lijst van de landen die de kaart als een geldig identiteitsdocument beschouwen, vindt u op :
www.eid.belgium.be

2

Ijzersterk

De kids-ID is bestand tegen fraude.
De kids-ID wordt op een centrale plaats geproduceerd.
Op die manier vermijdt men het risico dat blanco kaarten uit gemeentehuizen gestolen worden. Ze is bovendien
uitgerust met verschillende beveiligingselementen wat
namaken quasi onmogelijk maakt (de gescande foto is
in het document geïntegreerd, inscripties in reliëf,
UV-bedrukking).

3 Megahulp

Noodnummer 24u/24 bereikbaar.
Met de kids-ID beschermt u uw kind, ook
als het in gevaar is. U kunt de kaart namelijk verbinden met de toepassing Hallo
Ouders (www.halloouders.be), die toelaat telefonisch
contact op te nemen met de ouders wanneer het kind in
moeilijkheden verkeert. Als u de toepassing geactiveerd
hebt, kunnen personen die uw kind in nood zouden
aantreffen het telefoonnumer achter op de kaart
bellen. De toepassing Hallo Ouders telefoneert de
nummers die u vooraf hebt opgegeven.

4 Superbescherming

Beveiligde identificatie.
Dankzij de chip en de geheime code kunnen kinderen
vanaf 6 jaar de kaart gebruiken om zich op het internet
te identificeren.
De chip maakt ook verschillende andere toepassingen
voor de kids-ID mogelijk. In sommige gemeenten

Hallo Ouders
Hoe werkt het

Op de website van Hallo Ouders, www.halloouders.be,
kunt u tot 7 telefoonnummers opgeven waarmee men
contact kan opnemen als uw kind in nood is. U kunt de
nummers ook telefonisch doorgeven op het nummer
+32 (0)78 150 350.
Met de code “contact ouders” die u ontvangt bij de aanvraag van de kids-ID, kunt u de lijst met telefoonnummers
invoeren, activeren en wijzigen. Als uw kind in nood verkeert, kan de persoon die uw kind aantreft onmiddellijk
naar het nummer van ‘Hallo Ouders’ bellen, dat duidelijk
op de kids-ID staat.
Hallo Ouders belt dan achtereenvolgens naar de opgegeven telefoonnummers tot er iemand opneemt. Als er niemand opneemt, wordt de oproep automatisch doorgegeven naar het noodnummer van Child Focus, dat 24u/24
bereikbaar is.

kan uw kind ze al als bibliotheekkaart gebruiken,
binnenkort kan ze dienst doen om de aanwezigheid op school te registreren, of als lidkaart voor
een sportclub (voor kinderen vanaf 6 jaar).
KIDS-ID verloren ?

Bel het
noodnummer
0800 2123 2123*
* U kunt het nummer 00800 2123 2123 niet bereiken ? Bel dan naar +32 2 518 2123

Meer informatie

Meer informatie over de kids-ID
vindt u op de websites
www.halloouders.be - www.eid.belgium.be

