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De heer 

Matthias De Vuyst 

Gemeenteraadslid 

MGMT  

 

Contactpersoon 

 

Uw kenmerk 

 

Ons kenmerk 

 

Datum 

 
Steffi De Craemer 

Steffi.decraemer@stad.gent 

09 323 55 55 

 

  19/08/2021 

Betreft: Uw schriftelijke vraag 2021_SV_00383 van 06.08.2021 betreffende ‘Aanvraag nieuw 
rijbewijs’ 
 

Omschrijving van de vraag 

Toelichting:  

De online-tool van de Stad Gent werkt perfect om als burger een afspraak te maken. Bij een paspoort 

wordt zo gesteld dat er o.a. recente pasfoto’s meegebracht moeten worden. Men kan perfect 

aanduiden waarom men zich tot onze stadsdiensten wenst te richten; verlies paspoort, nieuw 

paspoort, internationaal paspoort, registratie kind, … 

Echter kan men niet doorgeven dat men een nieuw rijbewijs wenst aan te vragen, dit doordat het 

bijvoorbeeld kapot is, verloren gegaan is, of in een portefeuille zat die gestolen werd. 

Wel kan men aanduiden dat men zijn voorlopig rijbewijs wilt vernieuwen, verlengen of een 

internationaal rijbewijs wilt aanvragen. 

Vraag: 

Kan er in de online-tool toegevoegd worden dat men een afspraak wil maken om een 

nieuw rijbewijs aan te vragen? 
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Antwoord: 

Geacht raadslid 
 
Als men in het zoekvenster van de afsprakentool ‘rijbewijs’ intikt, krijgt men 4 mogelijkheden: 
 
 
 

 

 
 

Het woord ‘voorlopig’ staat tussen haakjes wat betekent dat deze selectie geldt voor zowel een 

voorlopig als een gewoon rijbewijs.  

Bij de opstart van de afsprakentool werd dit op 2 aparte lijnen vermeld. Naderhand werd het tot 1 

regel herleid omdat dit in de praktijk vaak tot verkeerde keuzes heeft geleid.  

Wanneer de afhandeltijd niet verschilt trachten we  de productnamen te bundelen en het voor de 

burger zo eenvoudig mogelijk te houden.  
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Als men in het algemeen zoekvenster van de website het woord ‘rijbewijs’ intikt, verschijnt een lijst 

met 32 verschillende resultaten. Voor elk apart item leggen we de procedure uit. Een van de 

mogelijkheden hierbij is rijbewijs – verlies of diefstal.  

 

 

Hopend u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd. 

 

Met vriendelijke groeten 

Isabelle Heyndrickx 

Schepen van Burgerzaken en Protocol – Ambtenaar van Burgerlijke Stand 
 

cc. de heer Mathias De Clercq, burgemeester 

cc. mevrouw Mieke Hullebroeck, algemeen directeur 
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