
PASPOORT VOOR KINDEREN 
Opgelet: voor een en hetzelfde land hebben kinderen onder de twaalf jaar soms andere 
reisdocumenten nodig dan personen ouder dan twaalf jaar.  
 
Sinds 1 september 1999 is het zo dat ouders die een nieuw paspoort aanvragen of hun oude 
laten verlengen, hun kinderen niet meer kunnen laten bijschrijven in hun paspoort. Een 
individueel paspoort is nodig. 
 
 
Welke reisdocumenten kinderen nodig hebben is afhankelijk van de reisbestemming:  
 
Reizen naar een land waarvoor Belgen een paspoort nodig hebben  
 
Een kind, zelfs een pasgeboren baby, heeft een eigen paspoort nodig.  
 
Reizen naar landen waarvoor de identiteitskaart volstaat  
 
Vanaf de leeftijd van 12 jaar heeft elk Belgisch kind een eigen identiteitskaart waarmee het 
naar de landen waarvoor een identiteitskaart volstaat, kan reizen. 

Kinderen onder 12 jaar kunnen een 'bewijs van identiteit' krijgen. Dit is een bewijs met 
pasfoto dat op aanvraag door de gemeenteadministratie wordt verstrekt. Het bewijs van 
identiteit is twee jaar geldig (of tot de twaalfde verjaardag) en wordt op vraag van de ouders 
door het gemeentebestuur afgegeven.  Alle lidstaten van de Europese Unie behalve Litouwen 
aanvaarden dit bewijs van identiteit wanneer het kind vergezeld is van de ouders. Om volledig 
zeker te zijn richt men zich best tot het reisbureau of de ambassade van het land van 
bestemming. 
  
Verwar het identiteitsbewijs niet met het identiteitsstuk, het witte kartonnetje van 6 op 6 
centimeter zonder foto en zonder geldigheidsduur in een plastiek hoesje dat de Belgische 
gemeente waar het kind eerst wordt ingeschreven, afgeeft.  Dit identiteitsstuk wordt in het 
buitenland niet als identiteitsdocument aanvaard. 
 
Veel moeilijkheden kunnen voorkomen worden wanneer het kind een eigen paspoort heeft, 
vooral bij reizen buiten de Europese Unie. 
  
 
De aanvraag van een paspoort voor kinderen  
 
Een paspoort voor een kind wordt eveneens bij de gemeente aangevraagd op overlegging van 
twee pasfoto's. 
 
Tot 18 jaar moeten de ouders of de voogd toestemming verlenen.  
 
 
Geldigheidsduur  
 
Minderjarigen (tot 18 jaar oud)  ontvangen vanaf 1 september 2004 een paspoort dat vijf  jaar 
geldig is, zoals volwassenen.  



   
Er bestaan geen Belgische of internationale procedures/formulieren die de ouderlijke 
toestemming voor reizen van minderjarigen vastleggen.   
   
Wanneer het kind reist met een ouder, staat het de ouders vrij het akkoord van de andere 
ouder op papier te zetten, de handtekening voor echt te laten verklaren door de gemeente, en 
deze schriftelijke toestemming mee op reis te nemen.  
   
Buitenlandse Zaken raadt deze schriftelijke toestemming aan wanneer het kind alleen, of in 
het gezelschap van anderen dan zijn ouder(s) reist.  
   
Belgische reizigers kunnen zich steeds informeren over de benodigde documenten bij de 
ambassade of het consulaat van het land van bestemming.  
Zeker wanneer het kind alleen reist, is het aanbevolen zich te informeren bij de ambassade of 
het consulaat en de luchtvaartmaatschappij 

 

BIJKOMENDE TEKST 
afgeleverd door ministerie van Buitenlandse Zaken 

Kinderen tot 12 jaar die naar een Schengenland op reis gaan moeten enkel beschikken over 
een identiteitsbewijs met foto. 

SCHENGENLANDEN: 

DUITSLAND, FRANKRIJK, GRIEKENLAND, ITALIË, LUXEMBURG, NEDERLAND, 
OOSTENRIJK, PORTUGAL, SPANJE 

Hoe vreemd het ook mag lijken voor de volgende landen moeten ouders enkel over een 
identiteitskaart beschikken maar kinderen onder de 12 jaar over een internationaal paspoort. 
Wij hebben tegen deze, op z'n zachtst gezegd, vreemde stelling geprotesteerd. Het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken zou hier iets aan doen maar wij hebben tot op heden nog geen 
oplossing vernomen. 

Deze landen zijn: 

ANDORRA - AZOREN - CYPRUS - DENEMARKEN - FINLAND - GROOT-
BRITTANNIË (Engeland, Schotland, Noord-Ierland, Wales) - HONGARIJE - IERLAND - 
IJSLAND - KROATIË - LIECHTENSTEIN - MADEIRA - MALTA - MONACO - 
NOORWEGEN - SAN MARINO - TURKIJE - VATICAANSTAD - ZWEDEN - 
ZWITSERLAND 


