
Haal je reispas 4,5 uur na de aanvraag af dankzij
de superdringende procedure

Wie zeer dringend een reispas nodig heeft, kan die voortaan tot 15.30 uur
aanvragen bij de gemeente en vier en een half uur later afhalen in Brussel.

Er is goed nieuws voor wie op het laatste nippertje nog een reispas nodig heeft. Sinds
kort is het immers mogelijk om 4,5 uur na de aanvraag je reispas af te halen in Brussel.
Op weekdagen kan je tot 15.30 uur een aanvraag doen bij Loket Reizen in het
Administratief Centrum Zuid of in een dienstencentrum. Vier en een half uur later kan je
je reispas ophalen bij de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken Loket
Paspoorten en Identiteitskaarten in de Koloniënstraat 11, 1000 Brussel (vlakbij het
Centraal Station).
Vraag je je reispas na 15.30 uur aan, dan zal je reispas pas de dag nadien beschikbaar
zijn.
Het loket in Brussel is open van maandag tot vrijdag van 8.30 uur tot 20.00 uur en op
zaterdag van 8.30 uur tot 12.30 uur. Je kan je reispas ook rechtstreeks in Brussel
aanvragen. Doe je je aanvraag op zaterdag, dan zal je reispas pas op maandag klaar
zijn.



OVER STAD GENT

Gent, de hoofdstad van Oost-Vlaanderen, biedt de zeldzame combinatie van de intimiteit van een
compacte stad en de openheid van een metropool. Met meer dan 259.000 inwoners en 74.000

'Het gebeurt regelmatig dat er Gentenaars aan onze loketten staan die de
volgende dag op reis vertrekken en merken dat de geldigheidstermijn van hun
reispas verlopen is. Met deze superdringende procedure kunnen we hen nu nog
op tijd helpen aan een nieuwe reispas.'

— Sofie Bracke, schepen van Burgerzaken  

De prijs voor een reispas in deze superdringende procedure bedraagt 320 euro.
Naast de superdringende procedure blijft ook de dringende procedure, waarbij je je
reispas na 1 of 2 werkdagen ontvangt, bestaan. Een reispas via de dringende procedure
kost 260 euro en via de gewone procedure 85 euro.

Moet je dringend reizen omwille van het overlijden of de hospitalisatie van een familielid
en kan je ook in de superdringende procedure niet tijdig een reispas krijgen? Dan kan je
in Brussel een voorlopig paspoort aanvragen, dat in enkele minuten kan worden
opgemaakt.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij Dienst Burgerzaken, Loket Reizen of in een
dienstencentrum.

Contact
Chantal Neirinckx, Dienst Burgerzaken - Loket Reizen, tel. 09 266 72 21, e-mail
chantal.neirinckx@stad.gent

Bevoegd

Sofie Bracke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en
Ambtenaar van de Burgerlijke Stand,
stadhuis, Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09
266 51 80, 
e-mail: schepen.bracke@stad.gent
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studenten is Gent de tweede grootste stad van Vlaanderen en de grootste studentenstad. Veelzijdig,
historisch en eigentijds tegelijk. De Stad Gent stimuleert als lokale overheid zoveel mogelijk initiatief
van haar burgers om zo te werken aan een open, solidaire, duurzame, wijze en kindvriendelijke stad.
Samen bouwen we aan ‘gent: zoveel stad’. Meer info via www.stad.gent.
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