
Vraag tijdig de (reis-)documenten aan dieu nodig
hebt tijdens de Gentse Feesten
Tijdens de Gentse Feesten gelden aangepasteopeningsuren voor de loketten van
de Dienst Burgerzaken. U kan dus best opvoorhand de nodige documenten
aanvragen. Zeker als u in die periode naar hetbuitenland reist, doet u best tijdig uw
aanvraag voor de nodige reis- enidentiteitsdocumenten.

Reispas (voor reizen naar een land waarvooreen reispas is
vereist)

Wievan plan is om in de week van de Gentse Feesten (van maandag 18 juli tot en met
zondag 24 juli 2016) op reis te vertrekken naar een land waarvoor een reispasis vereist,
doet er goed aan de aanvraag voor een nieuwe reispas zo vlugmogelijk persoonlijk in te
dienen in het Administratief Centrum Zuid, DienstBurgerzaken – Loket Rijden, Reizen en
Verkiezingen (1ste verdieping), W. Wilsonplein1, 9000 Gent of in een van de
dienstencentra van de Dienst Burgerzaken.

Wiltu uw reispas voor aanvang van de Gentse Feesten in uw bezit hebben, dan vraagtu
uw reispas uiterlijk op vrijdag 1 juli 2016 aan in een dienstencentrum ofuiterlijk op
woensdag 6 juli 2016 bij Loket Reizen in het AdministratiefCentrum Zuid in de gewone
procedure (84 euro) en ten laatste op woensdag 13juli 2016 (voor 14.30 uur) in de veel
duurdere spoedprocedure (259 euro). Voorminderjarigen bedraagt de prijs in de gewone
procedure 35 euro en inspoedprocedure 210 euro. Bij een latere aanvraag (in de gewone
procedure) zalde afhaling pas mogelijk zijn in de week na de Gentse Feesten.

Houder rekening mee dat tijdens de Gentse Feesten het Loket Rijden, Reizen en
Verkiezingen enkel geopend is op maandag 18, woensdag 20 en vrijdag 22 juli 2016van 9
tot 12.30 uur.
 
Meerinfo staat op de website www.stad.gent, zoeken op ‘reispas nodig tijdens Gentse
Feesten’.

Kids-ID (voor reizen naar een land waarvoorgeen reispas is
vereist)

http://www.stad.gent/


Kinderenjonger dan 12 jaar die tijdens de komende Gentse Feesten op reis vertrekken
naar een land waarvoor geen reispas vereist is, hebben een Kids-ID nodig. DeKids-ID 
kan aangevraagd worden door een vande ouders in aanwezigheid van het kind, bij de
Dienst Burgerzaken – LoketIdentiteit (gelijkvloerse verdieping) in het Administratief
Centrum Zuid,Woodrow Wilsonplein 1, 9000 Gent of in een van de dienstencentra.
Afhankelijkvan de plaats van aanvraag kan de periode tussen de aanvraag en de
afleveringvan de Kids-ID oplopen tot 20 werkdagen. In de gewone procedure kost de
Kids-ID7 euro. Indien u toch vlugger een Kids-ID nodig hebt, kan dat in het Administratief
Centrum met een dringende aanvraag (110 euro) of een zeer dringende aanvraag (175
euro). 

Meer info staat op de website www.stad.gent, zoeken op’Kids-ID’.

eID

Inbepaalde landen en door verschillende reisagentschappen worden elektronische
identiteitskaarten enkel aanvaard als ze op het ogenblik van de reis nog eenbepaalde
periode geldig zijn. Wie op reis vertrekt, controleert dus best degeldigheid van zijn huidige
eID en informeert naar de geldigheidsvoorwaardenvoor de eID . Vraag indien nodig tijdig
een nieuwe kaart aan.

Eenoverzicht van de verplichte reisdocumenten per land vindt u op de website vande FOD
Buitenlandse Zaken:
Meer info staat op de website www.stad.gent,zoeken op ‘eID’.
 
Voor mee inlichtingen kunt usteeds terecht in het Administratief Centrum Zuid of in een
dienstencentrum vande Dienst Burgerzaken.

Informatie
DienstBurgerzaken, Joachim Van Schoors, consulent e-government, AC Zuid, Woodrow
Wilsonplein 1, 9000 Gent, tel. 09 266 84 71, e-mail joachim.vanschoors@gent.be

 
Bevoegd

Mevrouw Sofie Bracke, schepen vanBurgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de
Burgerlijke Stand, stadhuis,Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 51 80, fax 09 266 51
99, e-mail schepen.bracke@stad.gent
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OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt dezeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid vaneen metropool. Met meer dan 255.000 inwoners en 72.000
studenten is Gent detweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokaleoverheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan eenopen, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.

Stad Gentpersruimte
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