
 Consulaire diensten 

 

 

IDENTITEITSKAART 

Identiteitskaart vanaf 12 jaar (eID) 

1) Een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend  afspraakformulier (klik op 
FORMULIEREN onder Snel naar) sturen of mailen. 

2) 1 foto (recent, 35x45 mm, niet-glanzend, mond gesloten, witte achtergrond)*. 

3) Betalings-/stortingsbewijs van de bank (klik op TARIEVEN onder Snel naar). 

Identiteitskaart voor kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID) 

 Uw kind is 6 of ouder, of jullie (= ouder en kind) willen de Kids-ID op het 
beroepsconsulaat aanvragen: 

1) Een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend  afspraakformulier (klik op 
FORMULIEREN onder Snel naar) sturen of mailen. 

2) 1 foto (recent, 35x45 mm, niet-glanzend, mond gesloten, witte achtergrond)*. 

3) Betalings-/stortingsbewijs van de bank (klik op TARIEVEN onder Snel naar). 
 

 Uw kind is jonger dan 6 jaar en u vraagt de Kids-ID per briefwisseling: 
1) Een volledig ingevuld, gedateerd en ondertekend aanvraagformulier (klik op 

FORMULIEREN onder Snel naar) sturen. 
2) 1 foto (recent, 35x45 mm, niet-glanzend, mond gesloten, witte achtergrond)*. 

3) Betalings-/stortingsbewijs van de bank (klik op TARIEVEN onder Snel naar). 

* Klik hierop voor meer informatie over de kwaliteit van de foto's: 

 https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016_matrice_nl.pdf  
 https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016_matrice_fr.pdf  

 

Procedure: 

U moet voor een elektronische identiteitskaart (eID) en/of ook uw kind voor de Kids-ID (als uw kind 6 
jaar of ouder is) in persoon en op afspraak naar de ambassade van België in Manila komen. Als 
uw kind jonger dan 6 jaar is, kunt u ons de bovenstaande stukken via een koerierdienst toesturen. 

Zodra de aanvraag is verwerkt, ontvangt u de nieuwe identiteitskaart na 2 tot 3 maanden. 

Als u uw eID niet zelf kunt komen ophalen, kunt u een vertegenwoordiger aanduiden mits u de 
betreffende persoon een schriftelijke volmacht meegeeft. Of u bezorgt ons een vooraf betaalde en 
aan uzelf geadresseerde omslag. Contacteer de koerierdienst van uw voorkeur (LBC, DHL, JRS, 
2GO…) voor deze service. Wij willen u erop attent maken dat de ambassade in dat geval niet 
aansprakelijk is voor verlies of schade. 

https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/afspraak_eid_nl.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/afspraak_kids-id_nl.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/aanvraag_kids-id_-_6_nl.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016_matrice_nl.pdf
https://diplomatie.belgium.be/sites/default/files/downloads/2016_matrice_fr.pdf
https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/e58fe8db-2156-4ed8-829f-9c4a074a1b98/nl-BE

