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Aangepaste leveringstermijnen van officiële
documenten tijdens eindejaarsperiode

Tussen kerstdag en nieuwjaar is de Dienst Burgerzaken slechts 3 dagen open. Op

27, 28 (enkel in AC Zuid en op afspraak) en 31 december, telkens van 9 tot 12.30

uur. Zetes, de firma die instaat voor de levering van identiteitskaarten, kids-ID’s,

verblijfskaarten, reispassen en rijbewijzen, voorziet echter geen leveringen

tijdens de eindejaarsperiode.

Wil je nog vóór kerstdag  je identiteitskaart, kids-ID of verblijfskaart hebben, dan moet

je die ten laatste op 7 december aanvragen via de gewone procedure. Doe je dat niet , dan kun je

ten vroegste op  7 januari 2020 je kaart afhalen, ook al krijg je vroeger je codes. Heb je je kaart

vroeger nodig, dan moet je een beroep doen op de dringende of zeer dringende procedure.

Wil je nog vóór kerstdag je reispas hebben, dan moet je die ten laatste op 13 december

aanvragen. Doe je dat niet, dan kun je ten vroegste op 7 januari 2020 je reispas afhalen. Heb je

je reispas vroeger nodig, dan moet je een beroep doen op de dringende of zeer dringende

procedure.
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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 261.000 inwoners en 78.400 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. Meer info via www.stad.gent.

Wil je nog vóór kerstdag je rijbewijs hebben, dan moet je dat ten laatste op 20 december

aanvragen. Doe je dat niet, dan kun je ten vroegste op 7 januari 2020 je rijbewijs afhalen. Een

dringende of zeer dringende procedure bestaat niet voor de aanvraag van een rijbewijs.

Wil je meer informatie over deze producten? Ga naar www.stad.gent en zoek op de naam van

het product.

Contact

Youri Nuytinck, Dienst Burgerzaken, tel. 09 266 71 72, e-mail youri.nuytinck@stad.gent

Bevoegd

Mieke Van Hecke
Schepen van Burgerzaken en Protocol en Ambtenaar van de Burgerlijke Stand, stadhuis,
Botermarkt 1, 9000 Gent, tel. 09 266 50 50, e-mail schepen.vanhecke@stad.gent
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