FAQ in verband met kids ID
 Als ouders apart wonen, hoe vraag je de kids-ID aan?
Ook als ouders apart wonen, wordt het ouderlijk gezag doorgaans door beide ouders
uitgeoefend. Elk van beide ouders kan de kids-ID bij de gemeente aanvragen, ongeacht de
verblijfsregeling en het officieel adres van het kind. Het kind zelf moet hierbij aanwezig zijn.
De gemeente zal de andere ouder van de aanvraag op de hoogte brengen. De andere ouder kan
schriftelijk verzet aantekenen tegen de aanvraag van de kids-ID. Het verzet kan niet zomaar,
het moet gemotiveerd zijn. Bij verzet van één van beide ouders kan de gemeente de kids-ID
niet uitreiken. (zie volgende faq)
Als één van beide ouders op basis van een rechterlijke beslissing exclusief het ouderlijk gezag
uitoefent, dan kan enkel deze ouder samen met het kind de kids-ID aanvragen.
Een kids-ID is een identiteitsdocument dat aan het kind toebehoort. Het kind is titularis van
het document. Net zoals andere officiële documenten verhuist de kids-ID, indien nodig, mee
met het kind van de ene naar de andere ouder.
 Als ouders over de kids-ID een meningsverschil of conflict hebben, waar kan je
terecht?
Het gebeurt dat ouders niet tot een gezamenlijke beslissing over de afgifte van de kids-ID
komen of een verschillende mening hebben. De gemeentedienst of ambtenaar kan niet
tussenkomen in het meningsverschil tussen ouders. Bij onenigheid tussen ouders kan de kidsID niet aan één van beide ouders worden uitgereikt.
Een bemiddelaar in familiezaken of een ouderschapsbemiddelaar kan ouders helpen om in het
belang van het kind tot een gezamenlijke beslissing te komen met het oog op het uitreiken van
de kids-ID. Ondanks hun verschil in visie en mening zal de bemiddelaar ouders helpen elkaar
als ouder te respecteren en naar het belang van het kind te kijken.
Kiezen ouders niet voor bemiddeling of leidt praten met een bemiddelaar niet tot een
oplossing dan zullen ouders in een kortgedingprocedure aan de rechter moeten vragen om
over de afgifte van de kids-ID te beslissen. Een advocaat staat ouders best bij in deze
procedure.
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 Hoe vind je een bemiddelaar in familiezaken, een advocaat of een notaris?
Voor contact met een familiaal bemiddelaar of ouderschapsbemiddelaar kunnen ouders
terecht op:
- www.bemiddeling-justitie.be van de federale bemiddelingscommissie. Met een zoekmonitor
(klik op ‘De Bemiddelaar’) vind je de erkende familiebemiddelaars in de regio.
- www.caw.be van de centra algemeen welzijnswerk. Je kan doorklikken naar het centrum
algemeen welzijnswerk in de regio.Via het onthaal verwijst het centrum algemeen
welzijnswerk je naar de bemiddelaar. Het nummer van het algemeen onthaal voor deze centra
algemeen welzijnswerk is 078/150 300 of via onthaal@caw.be
- www.notaris.be van Koninklijke Federatie van het Belgische notariaat. Met de zoekmonitor
vind je adressen van notarissen erkend als bemiddelaar
- www.advocaat.be van de Orde van de Vlaamse Balies met zoekmonitor vind je adressen van
advocaten erkend als bemiddelaar in familiezaken
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