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E-ID en KIDS ID
Belangrijk : In overeenstemming met de Europese reglementering, moeten de door de EU-lidstaten
afgegeven identiteitskaarten voortaan de vingerafdrukken van 2 (wijs)vingers bevatten.
Vanaf 21 juni 2021, zullen uw vingerafdrukken afgenomen worden voor alle nieuwe aanvraag voor
elektronische identiteitskaart (e-ID). Als u al een e-ID (of Kids-ID) heeft, blijft die geldig tot de
vervaldatum.
Bent u uw identiteitskaart verloren, of is ze gestolen of verlopen? Wilt u een Kids-ID voor uw
kinderen aanvragen?
Hoe dit moet, hangt af van waar u woont.
A- U bent woonachtig in België
U kunt een e-ID of Kids-ID alleen aanvragen bij uw gemeente in België.
B- U staat ingeschreven in de consulaire registers van de ambassade
Vanaf 21 juni 2021, zullen twee opties bestaan om uw identiteitskaart te vernieuwen :
Optie 1 : Aanvraag bij het consulaat-generaal te Abidjan (Ivoorkust), op afspraak, te maken
online via afspraak online.
U moet u zich persoonlijk aanbieden, met volgende bewijzen die moeten worden overgemaakt op de
dag van indiening van de aanvraag:
 E-ID (ouder dan 12 jaar)
- Aanvraagformulier ingevuld en ondertekend met zwarte ink
- 1 foto die de ICAO-normen volgt (zie www.photopasseport.be)
- 13.200 FCFA
- De te vernieuwen kaart (indien nodig)
- In geval van verlies of diefstal : politie-attest
 Kids-ID - Kinderen tussen 6 en 12 jaar
Opgelet: het kind moet vergezeld zijn van minstens één van zijn ouders.
- Aanvraagformulier ingevuld en ondertekend door beide ouders
- Als beide ouders niet aanwezig zijn, een kopie van de ID (met handtekening) van de
afwezige ouder
- 1 foto die de ICAO-normen volgt (zie www.photopasseport.be)
- 6.600 FCFA
- De te vernieuwen kaart (indien nodig)
- In geval van verlies of diefstal : politie-attest
 Kids-ID – Kinderen jonger dan 6 jaar
De aanwezigheid van het kind is niet noodzakelijk.
- Aanvraagformulier ingevuld en ondertekend door beide ouders
- Kopie van de ID (met handtekening) van de ouders
- 1 foto die de ICAO-normen volgt (zie www.photopasseport.be)
- 6.600 FCFA
- De te vernieuwen kaart (indien nodig)
- In geval van verlies of diefstal : politie-attest
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Optie 2 : Aanvraag in België :
U kan ook uw e-ID/Kids-ID aanvragen bij:
(1) de Belgische gemeente waar u laatst ingeschreven was,
(2) uw Belgische gemeente van geboorte als u nooit in België heeft gewoond, maar er
wel bent geboren,
(3) een Belgische gemeente naar keuze als u nooit in België hebt gewoond en er ook
niet geboren bent.
Dit is wel iets duurder (reken rond de 100 euro, de prijs verschilt licht van de ene tot de andere
gemeente). De kaart en pukcode worden dan uiterlijk 2 werkdagen later bij de gemeente geleverd
en u kan de kaart dan onmiddellijk bij de gemeente activeren.
Specifieke bepalingen voor Kids-ID :
 Een aanvraag voor een Kids-ID bij een Belgische gemeente kan maar mits beide ouders
aanwezig zijn;
 Zolang het kind nog geen 12 jaar is, wordt de Kids-ID enkel meegegeven aan de ouder die op
hetzelfde adres als het kind woont.
 Een e-ID (vanaf de leeftijd van 12 jaar) daarentegen wordt enkel aan de titularis afgegeven,
ook als die nog minderjarig is.
Activatie van uw e-ID :
•
Als u uw e-ID wil gebruiken om u te identificeren op internet en in te loggen op Belgische
overheidswebsites, moet u de kaart wel activeren. Daarvoor moet u dan zelf met uw e-ID (KidsID) en pukcode naar de ambassade in Abidjan of een andere ambassade of beroepsconsulaat (niet
bij een ereconsulaat) of naar een Belgische gemeente gaan.
•
De pukcode van de nieuwe e-ID’s en Kids-ID’s moet niet meer worden bewaard nadat de
kaarten werden geactiveerd. Als u de pincode bent vergeten van een nieuwe en geactiveerde kaart,
kan u bij elk beroepsconsulaat en elke gemeente langsgaan met uw kaart voor een nieuwe pincode.
Een pukcode of herdruk van de pukcode is niet meer nodig voor de deblokkering van de PIN van
nieuwe kaarten, eenmaal die geactiveerd zijn.
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