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Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Karel Noppe: Vervallen digitaal rijbewijs 

lndiener(s) 
Karel Noppe (Open Vld); 

Gericht aan 
Sofie Heyrman; 

Bondige toelichting . 
ln 2010 werd het rijbewijs in de vorm van een Europese bankkaartmodel als pilootproject 
ingevoerd in België. En sinds 2013 krijgt iedereen die een nieuw rijbewijs aanvraagt, dit model 
en niet langer een papieren versie. 
De digitale rijbewijzen zijn echter slechts 10 jaar geldig, in tegenstelling tot de papieren 
rijbewijzen die levenslang van kracht zijn. Maar een vervalbericht of herinnering krijg je als 
burger niet indien je rijbewijs dreigt te vervallen, bij de identiteitskaart is dit bijvoorbeeld wel 
het geval. 
Onder meer de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten had eerder al gepleit voor een 
vervalbericht vanuit de overheid, omdat gemeenten bij hun inwoners vaststelden dat velen niet 
wisten dat het rijbewijs slechts tien jaar geldig is. ln mei antwoordde mobiliteitsminister 
Georges Gilkinet (Ecolo) de gemeenten nog dat het op tijd vernieuwen van het rijbewijs de 
verantwoordelijkheid van de bestuurder was en dat het versturen van verwittigingsbrieven niet 
evident was. 
Maar daar wordt nu door de federale regering op teruggekomen. Naast een verwittigingsbrief 
wanneer het rijbewijs bijna vervalt, is het ook de bedoeling dat je straks online een rijbewijs A, 
B, C en D kan aanvragen of vernieuwen. De overheid trekt zo'n 300.000 euro uit om de 
vervalberichten uit te kunnen sturen. 
Ik heb hierbij volgende vragen: 

• Hoeveel digitale rijbewijzen zijn er in Sint-Niklaas reeds uitgereikt? Hoeveel(%) van het 
aantal rijbewijzen bij onze inwoners zijn digitale versies en hoeveel papieren versies? 

• Wat betekent deze verwittigingsbrief voor de stad Sint-Niklaas? Welke impact heeft dit 
op de dienst? En hoe zal de dienst zich hierop organiseren? 

• Hoe zal de stad zich organiseren op het online aanvragen of vernieuwen van een 
rijbewijs A, B, C en D? 

• Zal de stad Sint-Niklaas hiervoor financiële ondersteuning krijgen van de federale 
overheid? Of zal er hiervoor extra budget voor moeten worden voorzien bij de wijziging 
van het meerjarenplan? 
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schriftelíjke vraag over riibewijzen

Geachte heer Noppe

Hierbij wil.l.en wij u graag antwoorden op uw schriftel.ijke vraag over rijbewijzen die we mochten
on'utnn"n' 

"* 
"r'i^"' "

Ats bijtage vindt u de gevraagde cijfers. Het eerste tabbl.ad bevat het aantaI afgel.everde
rijberyijzen per modet sinds 2014. Vroegere cijfers kon de FOD mobil.iteit ons niet bezorgen.
Zowel M5, M12, M18 en M36 zijn voorlopige rijbewijzen in bankkaartmodel.. De code BC in de
lijst staat voor een gewoon rijbewijs in bankkaartmodeL. Het tweede tabbtad bevat de actuele
verhouding tussen papier-bankkaartmodel op basis van de gemeente van aflevering (in casu
Sint-NikLaas) en dus niet op basis van huidige woonplaats. Burgers die ondertussen dus verhuisd
zijn naar een andere gemeente worden meegerekend. Deze cijfers zijn dus eerder indicatief te
beoorde[en

Uw overige vragen inzake de verwittigingsbrief en het on[ine aanvragen van een rijbewijs
hebben wij overgemaakt aan áe FOD mobil.iteit, maar tot op heden mochten wij nog geen
antwoord hierover ontvangen. ln etk geval hebben de diensten burgerzaken van overige
vlaamse gemeenten hierover nog geen info ontvangen van de FoD mobiLiteit.
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Wij zijn persoonlijk aI jaren vragende partij om dergetijke verwittigingsbrief aan de burger te

sturen, conform de uitnodigingen voor een verva[[en e-lD en kids-lD, maar het

softwareprogramma Mercurius waar a[[e rijbewijzen in worden aangevraagd en geregistreerd

kon tot op heden niet voorzien in cijfermateriaal of namenlijsten.

Van zodra wijvan de FOD mobiLiteit meer info krijgen of onze schriftel.ijke vragen beantwoord

zien, zullen wij u hiervan op de hoogte houden.

Hoogachtend

Namens het cotlege van burgemeester en schepenen:

ln opdracht:

Johan Verhulst
a[gemeen directeur

Sofie

.". schep

n Lieven Dehandschutter
burgemeester



YEAR MODEL AANTAL

2014 BC 3306

2014 M3 36 Papier 29414

2014 18 300 Bankkaartmodel 22566

2014 36 766

2015 BC 4195

2015 M3 46

2015 18 285

2015 36 958

2016 BC 4007

2016 M3 53

2016 18 313

2016 36 923

2017 BC 3910

2017 M3 46

2017 18 351

2017 36 891

2018 BC 3169

2018 M3 59

2018 18 461

2018 36 463

2019 BC 2882

2019 M3 64

2019 12 29

2019 18 495

2019 36 461

2020 BC 2327

2020 M3 54

2020 12 34

2020 18 373

2020 36 693

2021 BC 2829

2021 M3 76

2021 12 30

2021 18 460

2021 36 679


