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Samenvatting 

In 2015 is het ministerie van Infrastructuur en Milieu gestart 
met de proeftuin bezorgen rijbewijzen. Doormiddel van 
deze proeftuin kan de burger in de deelnemende gemeente 
er voor kiezen om het nieuw aangevraagde rijbewijs thuis 
te laten bezorgen in plaats van het zelf af te halen op het 
gemeentehuis. 

Enkele gemeenten hebben een Convenant gesloten met het 
ministerie van Infrastructuur en Milieu waar onder andere in is 
opgenomen dat deze proeftuin zal worden geëvalueerd. Deze 
evaluatie zal uitgevoerd worden op basis van de eerdere 
evaluatie gedaan door Ecorys van de proeftuin bezorgen 
reisdocumenten. Deze evaluatie dient naast een afronding van 
de proeftuin ook als input voor besluitvorming van eventuele 
landelijke invoering en heeft twee focuspunten: 
 Wat zijn de ervaringen van gemeenten (met name wat gaat 

wel en niet goed, hoe was de uitvoering, hoe wordt de 
veiligheid gewaarborgd). 

 Wat is een mogelijk rol voor de Dienst Wegverkeer (RDW) in 
de toekomst, en hoe staan de RDW en gemeenten hier 
tegenover? 

 
Door middel van deskresearch, interviews met de betrokken 
gemeenten, bezorgpartijen, RDW, NVVB, en VNG, en een 
interactieve bijeenkomst, hebben de evaluatoren een antwoord 
geformuleerd op bovenstaande vragen.  
 

De reden voor deelnamen aan deze proeftuin was met name 
extra dienstverlening bieden aan de burger. Tevens bezorgen 
ook bijna alle deelnemende gemeenten reisdocumenten en 
werd het als ‘not done’ gezien om het ene document wel te 
bezorgen en andere niet. 
 
De burger is in het beginsel enthousiast over de extra service, 
maar velen zijn niet bereid om een bijdrage te betalen of 
hebben geen zin om op de bezorger te zitten wachten en 
komen het rijbewijs liever zelf ophalen. Dit is ook duidelijk 
zichtbaar in de bezorgingspercentages, met uitzondering van 
de gemeenten die bezorgen als enige optie hebben ligt het 
gemiddelde rond de 2%. De burgers die het rijbewijs wel laten 
bezorgen zijn tevreden over de dienstverlening van de 
gemeente en de bezorgpartij en geven hier gemiddeld een 8.5 
voor. Ook de gemeenten zijn te spreken over de 
dienstverlening van de bezorgpartijen.  
 
Gemeenten staan positief tegenover een landelijke invoering 
van deze dienstverlening op de langere termijn, met de 
voorkeur voor het cafetaria model. Er is echter nog wel een 
groot struikelblok binnen de proeftuin waarvan het cruciaal is 
dat dit wordt opgelost, namelijk het ontbreken van een 
koppelvlak: de bezorgpartij heeft geen toegang tot het 
rijbewijzenregister bij de RDW om het rijbewijs formeel uit te 
mogen reiken. Dit is wettelijk voorbehouden aan een bevoegd 
ambtenaar. Om het rijbewijs ter plekke toch geldig te kunnen 
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maken en uit te kunnen geven moet de bezorger bellen met de 
gemeentemedewerker die het rijbewijzenregister wel kan 
updaten en raadplegen. Dit zorgt voor extra werk, beperkte 
bezorgingstijden (alleen tijdens de openingsuren van het 
gemeentehuis), en het vergroot de kans op fouten omdat alles 
handmatig overgenomen moet worden. 
 
Alle betrokken partijen binnen de proeftuin staan positief 
tegenover een grotere rol van de RDW in het hele 
bezorgproces. In dit geval verzorgt de RDW de productie, 
eventueel inklaren, en de uitgifte van het rijbewijs, alsook de 
aanbesteding van de bezorgpartij(en). Na productie zal het 
rijbewijs ook direct naar de bezorgpartij gaan en wordt het 
vandaaruit vervoerd naar de burger of de gemeente. De 
gemeente blijft een balie, waar burgers het rijbewijs kunnen 
aanvragen, en afhalen indien ze het niet willen laten bezorgen. 
 
Momenteel is de RDW bezig met een pilot voor het elektronisch 
aanvragen van rijbewijzen, waar elektronisch aangevraagde 
rijbewijzen ook al bezorgd worden. Het zou synergie opleveren 
als deze twee proeftuinen eventueel op de lange termijn 
gecombineerd kunnen worden. 
 
Op basis van de evaluatie zijn de volgende aanbevelingen 
voorgesteld1: 

                                                 
1  De uitgebreide aanbevelingen kunnen teruggevonden worden in het 

hoofdstuk ‘conclusies en aanbevelingen’. Dit is een verkorte versie. 

 Gemeenten die momenteel niet deelnemen aan de proeftuin 
zijn welkom om ook te starten met het bezorgen van 
rijbewijzen, maar actieve promotie hiervan wordt afgeraden. 

 Maak gebruik van het cafetaria model bij landelijke invoering. 
 Overweeg om op de langere termijn de pilot bezorgen 

rijbewijzen met de pilot digitaal aanvragen rijbewijzen te 
combineren. 
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Inleiding 

Context 
In de afgelopen jaren zijn vele initiatieven2 genomen om de 
dienstverlening door de overheid te verbeteren en de regeldruk 
voor zowel de professionals als burgers (en bedrijven) te 
verminderen. In 2013 is het ministerie van Binnenlands Zaken 
en Koninkrijksrelaties gestart met een proeftuin voor het 
bezorgen van reisdocumenten waardoor een burger niet langer 
naar de gemeentebalie hoeft te komen om zijn/haar paspoort 
op te halen. Belangrijk onderdeel van de proeftuin is ook in de 
extra dienstverlening het waarborgen van een verantwoord 
uitgifteproces dat geen afbreuk doet aan de organisatorische, 
technische en juridische gestelde eisen waaraan uitgifte van 
reisdocumenten moet voldoen. Ecorys heeft in 2015 een 
evaluatie uitgevoerd van deze proeftuin.3 Binnen dezelfde 
context is het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M) in 
2015 gestart met een proeftuin voor het bezorgen van 
rijbewijzen. Enkele gemeenten hebben een Convenant gesloten 
met het ministerie van Infrastructuur en Milieu waar onder 
andere in is opgenomen dat deze proeftuin zal worden 
geëvalueerd. Deze evaluatie zal uitgevoerd worden op basis 
van de eerdere evaluatie gedaan door Ecorys van de proeftuin 
bezorgen reisdocumenten.  
 

                                                 
2  Ontstaan vanuit o.a. het regeerakkoord ‘Bruggen slaan’ en de 

‘Uitvoeringsagenda vermindering regeldruk en controletoren Rijksoverheid en 
gemeenten’ 

Doelstelling proeftuin en evaluatie 
Het doel van de proeftuin is om binnen de ‘gecontroleerde 
omgeving’ van de proeftuin ervaringen op te doen voor een 
mogelijke invoering van bezorgen van rijbewijzen binnen alle 
gemeenten in Nederland op de lange(re) termijn.  
 
Deze evaluatie dient als een afronding van de proeftuin, maar 
vormt ook input voor besluitvorming van eventuele landelijke 
invoering. Deze evaluatie heeft twee focuspunten: 
 Wat zijn de ervaringen van gemeenten (met name wat gaat 

wel en niet goed, hoe was de uitvoering, hoe wordt de 
veiligheid gewaarborgd). 

 Wat is een mogelijk rol voor de Dienst Wegverkeer (RDW) in 
de toekomst, en hoe staan de RDW en gemeenten hier 
tegenover? 

Plank van aanpak 
Om de bovenstaande vragen te beantwoorden zijn de volgende 
activiteiten uitgevoerd: 
 Een desk studie is uitgevoerd op basis van documenten en 

informatie aangeleverd door gemeenten en het ministerie 
van Infrastructuur en Milieu (I&M). Daarnaast is er ook 
gebruikt gemaakt van openbare bronnen.  

3  Ecorys, 2016. Evaluatie proeftuin bezorgen reisdocumenten 
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 Er zijn interviews gehouden met alle deelnemende 
gemeenten. In deze interviews is aandacht besteed aan het 
procesmatige aspect van de proeftuin, waarborging van 
veiligheid, verwachtingen en ervaringen van gemeenten, en 
de toekomstvisie van gemeenten. 

 Er zijn interviews gehouden met de twee huidige 
bezorgpartijen, AMP en DYNA. Tijdens deze interviews is 
aandacht besteed aan het bezorgproces, waarborging van 
veiligheid, ervaringen van de bezorgpartijen, en de 
toekomstvisie.  

 Er zijn interviews gehouden met drie overkoepelende 
instanties, de Dienst Wegverkeer (RDW), de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (VNG), en de Nederlands 
Vereniging voor Burgerzaken (NVVB). 

 Tevens zijn ook gemeenten gecontacteerd die geen 
rijbewijzen bezorgen maar in eerste instantie wel interesse 
hadden getoond voor bezorging.  

 Ten slotte is er een interactieve bijeenkomst georganiseerd 
waar de bevindingen en toekomstvisie zijn gevalideerd.  

 
Op basis van deze input zijn de evaluatie vragen beantwoord, 
en mogelijke scenario’s voor landelijke opschaling bepaald.  
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De proeftuin 

Gebruik en bereik 
 
Momenteel zijn er negen gemeenten die het bezorgen van rijbewijzen in hun dienstverlening aanbieden. Zeven daarvan hebben een convenant 
afgesloten met I&M en twee gemeenten zijn op eigen initiatief begonnen met de dienstverlening. Een tiende gemeente zal in september starten 
(met convenant). Op basis van de onderstaande tabel is te zien dat er drie varianten zijn van de dienstverlening: 1) alleen bezorgen, kosteloos, 
2) keuze tussen afhalen en bezorgen, kosteloos, en 3) keuze tussen bezorgen en afhalen, met een bijdrage van de burger. 
 
Tabel 1 Overzicht deelnemende gemeenten proeftuin  

Gemeente Aantal inwoners Start datum Bezorg concept 
Gemiddeld 

bezorgingspercentage 
Kosten voor de 

burger 
Convenant getekend 
Dinkelland/Tubbergen 26.251 Februari 2016 2016 alleen bezorgen, 2017 keuze 2.0% € 13.504 
Etten-Leur 43.079 19 oktober 2015 Keuze 0,6% € 4,95 
Hof van Twente 35.013 1 oktober 2015 Keuze 2.0% € 4,95 
Hoorn 72.759 1 september 2017 n.v.t. n.v.t. n.v.t. 
Leidschendam-Voorburg 74.222 Mei 2016 2016 alleen bezorgen, 2017 keuze 60% € 0.00 
Molenwaard 29.194 Oktober 2014 Alleen bezorgen 99% € 0.00 
Utrechtse Heuvelrug 48.518 Juli 2016 Keuze 1.2% € 4,95 
Zeist 63.079 1 februari 2017 Keuze 2.0% € 5.00 
Zonder convenant 
Hollands Kroon 47.533 1 mei 2017 Alleen bezorgen Nog geen cijfers Nog geen cijfers 
Woerden 51.520 2 mei 2016 Keuze 30% € 0.00 

 
                                                 
4  In 2016 was de bezorging gratis.  
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Dit onderscheid in dienstverlening zorgt ook voor verschil in 
bezorgingspercentages. Waar bezorging de enige optie is, 
zoals bij de gemeente Molenwaard, zien we inderdaad een 
bezorgingspercentage van bijna 100%. De enige uitzondering 
zijn spoed-aanvragen of wanneer een burger het rijbewijs echt 
niet bezorgd wil hebben. Gemeenten die de keuze laten aan de 
burger en een bijdrage vragen voor de bezorging hebben een 
zeer laag bezorgingspercentage, van maximaal 2%. De 
gemeenten Woerden en Leidschendam-Voorburg die ook de 
keuze aan de burger laten maar geen bijdrage vragen zitten 
hier tussen in met 30% en 60% respectievelijk. 
 
Twee gemeenten zijn in 2017 overgestapt van alleen bezorgen 
naar bezorgen en afhalen. De beweegredenen voor de 
gemeente Dinkelland/Tubbergen waren de hogen kosten van 
het bezorgen (bezorgen is nu ook niet langer kosteloos). In de 
gemeente Leidschendam-Voorburger zijn er veel burgers die op 
loopafstand van het gemeentehuis wonen, maar wegens ruime 
tijdvensters voor bezorging, thuis lang op de bezorger moeten 
wachten.  
 

                                                 
5  https://nvvb.nl/nl/producten/handreikingen/toolkit-proeftuin-bezorgen/ 

Inrichting en algemeen proces 
 
Opstartfase 
Er zit verschil in de opstartfase van het bezorgproces tussen de 
gemeenten. De meeste gemeenten hebben een convenant 
afgesloten voordat ze begonnen met het bezorgen van 
rijbewijzen. De gemeenten Hollands Kroon en Woerden 
bezorgen momenteel zonder convenant. De gemeente 
Molenwaard was, doordat ze geen gemeentehuis meer hebben, 
al begonnen met het bezorgen van rijbewijzen voordat de 
proeftuin was gestart en hebben dus ook pas op een later 
moment het convenant getekend.  
 
Doordat veel gemeenten al reisdocumenten bezorgden, en op 
de hoogte waren van het bezorgproces en het kostenplaatje, 
heeft niet iedereen een volledig plan van aanpak of business 
case opgesteld. 
 
De benodigde informatie voor gemeenten omtrent het bezorgen 
van rijbewijzen is uit verschillende bronnen gekomen. De 
aangereikte toolkit is maar door enkele gemeenten gebruikt.5 
Een van de meest genoemde redenen was dat gemeenten al 
reisdocumenten bezorgden, en de opgedane kennis en 
ervaring gebruikten voor de het bezorgen van rijbewijzen. De 
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toolkit was dus niet nodig. Doordat de gemeente Molenwaard al 
vroegtijdig was gestart met het bezorgen van rijbewijzen was er 
op dat moment nog geen toolkit beschikbaar. Enkele 
gemeenten hebben ook aangegeven dat ze de toolkit niet heel 
erg bruikbaar vonden. Veel documenten focusten op de 
bezorging van reisdocumenten en niet op rijbewijzen. Een 
gemeente had aangegeven dat ze zichzelf telkens afvroegen 
“wat als het rijbewijzen betreft”. Op de website van de NVVB 
zien we ook dat 6 van de 8 documenten het bezorgen van 
reisdocumenten betreft. Gemeenten hebben vooral veel profijt 
gehad van contact met andere gemeenten waarmee ervaringen 
en ideeën zijn uitgewisseld. Dit laatste werd ook beaamd tijdens 
het interview met de NVVB en de VNG. 
 
Er zijn verschillende tools gebruikt om de burger op de hoogte 
te stellen over de mogelijkheid van bezorgen. Zo hebben 
enkele gemeenten in de herinneringsbrief van de RDW laten 
opnemen dat het nieuwe rijbewijs bezorgd kon worden. 
Daarnaast hebben gemeenten een bericht geplaatst op hun 
website en in de lokale krant, en wordt er ook aan de 
gemeentebalie verteld dat het rijbewijs bezorgd kan worden. 
Tevens is er ook is er gebruik gemaakt van flyers. Ondanks dat 
alle gemeenten verschillende kanalen hebben gebruikt, 
verschilt de frequentie waarin naar de burger gecommuniceerd 
wordt. Vooral de tijd en aandacht die aan de balie besteed 
wordt aan het uitleggen van het bezorgproces verschilt per 
gemeente. 

Communicatie tussen gemeenten en I&M 
Gemeenten hebben alleen in het begin van de proeftuin, toen 
het convenant werd opgesteld en getekend, contact gehad met 
I&M. De meeste gemeenten gaven aan dat dit contact zelf goed 
was, maar dat het soms wel langzaam of stroef verliep. 
Gedurende de rest van de proeftuin hebben ze geen contact 
gehad met I&M, maar daar was ook geen behoefte aan. 
 
Bezorging 
Momenteel zijn er twee partijen die rijbewijzen bezorgen voor 
de gemeenten, dit zijn AMP Groep en DYNA Group. Doordat er 
maar één bezorgpartij was op het moment dat sommige 
gemeenten begonnen met de proeftuin en doordat gemeenten 
al een van de partijen gebruik maakten voor het bezorgen van 
reisdocumenten, hebben er geen openbare aanbestedingen 
plaatsgevonden. 
 
Een kort overzicht van het bezorgproces van rijbewijzen is 
weergegeven in Figuur 1. Het volledige en meer gedetailleerde 
stappenplan voor bezorgen, zoals vermeld in de Staatscourant 
van 30 juni 2015, is opgenomen in de bijlagen. Omdat, op de 
gemeente Ettenleur na, alle gemeenten ook reisdocumenten 
bezorgen, was de opzet van het bezorgproces al bekend.  
 
Er is echter één groot verschil tussen het bezorgproces van 
reisdocumenten en het bezorgproces van rijbewijzen. Er is voor 
rijbewijzen geen koppelvlak met het rijbewijzenregister van de 



 
 
 

 

9 

Samenvatting Inleiding De proeftuin Alternatieven Conclusies en aanbev ... Bijlagen 

RDW. De gemeente mag in dit register wel aanpassingen of 
wijzigingen aanbrengen, maar de bezorger niet. Hierdoor moet 
op het moment van bezorgen de bezorger altijd met de 
gemeenten bellen, waar iemand van de gemeente instantaan 
aanpassingen kan maken in het rijbewijzenregister. De 
gemeente maakt niet alleen het nieuwe rijbewijs geldig (door 
het in te voeren in het register), maar checkt ook of dat het 
nieuwe rijbewijs nog steeds uitgereikt mag worden.6 Wanneer 
dit laatste niet het geval is, geeft de bezorger aan dat er 
administratieve problemen zijn voorgevallen en dat de burger 
naar het gemeentehuis zal moeten komen. Hier zal dan de 
werkelijke reden worden uitgelegd waarom het rijbewijs niet kan 
worden uitgereikt. 
 

                                                 
6  Het kan voorkomen dat tijdens de productie van het nieuwe rijbewijs het ‘oude’ 

rijbewijs wordt ingetrokken wegens te hard rijden of rijden met (te veel) alcohol 
op. 

Figuur 1 Schema bezorgen 

 
 



 
 
 

 

10 

Samenvatting Inleiding De proeftuin Alternatieven Conclusies en aanbev ... Bijlagen 

Doordat er te allen tijde iemand aanwezig moet zijn in het 
gemeentehuis voor het telefoontje, kunnen rijbewijzen alleen 
bezorgd worden binnen de uren dat het gemeentehuis open is. 
Een enkele gemeente heeft piketdiensten ingevoerd, zodat er 
op wat ruimere tijden bezorgd kan worden, maar het merendeel 
laat alleen rijbewijzen bezorgen binnen de openingstijden van 
het gemeentehuis Naast het thuis laten bezorgen van de 
rijbewijzen geven sommige gemeenten ook aan dat het rijbewijs 
ook op het werk bezorgd kan worden, mits dat op een adres 
binnen de woongemeente is.  
 

Motivatie en ervaringen 
 
Motivatie 
Alle gemeenten hebben aangegeven dat een van de 
voornaamste redenen om deel te nemen aan de proeftuin is het 
aanbieden van deze service aan de burger. Het merendeel van 
de gemeenten bezorgde al reisdocumenten, en het was dus 
een logisch vervolg om ook rijbewijzen te bezorgen. Niet alleen 
procesmatig, maar gemeenten vonden het ook ‘not done’ om 
wel bezorging voor reisdocumenten aan te bieden maar niet 
voor rijbewijzen.  
 
Naast de gemeenten die momenteel deelnemen aan de 
proeftuin waren er tal van gemeenten die wel interesse hadden 

getoond voor de proeftuin, maar uiteindelijk niet deelnamen. 
Hier zijn verschillende redenen voor: 
 Het ontbreken van een koppelvlak met het 

rijbewijzenregister, wat zorgt voor extra handmatig werk. 
 Op basis van ervaring met het bezorgen van 

reisdocumenten vinden ze de kosten te hoog en het 
bezorgingspercentage te laag. Gemeenten moeten voor 
iedere bezorging flink bijbetalen. 

 Ze zijn niet uitgekozen door I&M om deel te nemen aan de 
proeftuin.  

 
Ervaringen van de burger 
Op basis van de interviews die met alle deelnemende 
gemeenten plaats hebben gevonden blijkt dat de burger in 
beginsel enthousiast is over de mogelijkheid tot bezorging van 
het rijbewijs. Echter, wanneer de voorwaarden en het 
bezorgproces worden uitgelegd zakt het enthousiasme snel. De 
burger is niet bereid om de bijdrage van € 4.95 of € 13.50 te 
betalen. Een aantal gemeenten hebben ook een relatief grote 
kern waardoor de meeste burgers op fietsafstand wonen van 
het gemeentehuis. Op deze manier zou een bezorging dus ook 
geen benzine kosten of parkeergeld uitsparen, en wordt de 
financiële drempel groter. Naast de eventuele bijdrage die 
burgers moeten betalen hebben ze vaak ook geen zin om “op 
de bezorger te zitten wachten”. Veel burgers verwachtten dat 
het rijbewijs per post zou komen. In tegenstelling tot het 
bezorgen van reisdocumenten, kan het rijbewijs alleen bezorgd 
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worden wanneer het gemeentehuis open is. Dit beperkt de 
bezorgingsmogelijkheden en is het dus niet altijd mogelijk om in 
de avonden of weekenden te bezorgen.  
 
Bij de gemeenten waar bezorging de enige optie is zijn er soms 
ook nog gevallen waar een rijbewijs toch nog wordt afgehaald. 
De redenen hiervoor zijn spoed-aanvragen, mensen die bang 
zijn voor fraude, mensen die niet willen dat een ander aan hun 
document komt, of mensen die niet willen dat een vreemde bij 
hen aan huis komt. De groep van deze laatste drie is echter 
heel erg klein. Het betreft vooral spoed aanvragen.  
 
Bij de meeste gemeenten wordt de burger gevraagd om na de 
bezorging een kort klanttevredenheidsonderzoek in te vullen. 
De burger wordt gevraagd een cijfer te geven voor de 
verleende service en uitleg bij de gemeente, de gevraagde 
prijs, de uitleg gegeven door de bezorg partij, en de service 
verleend door de bezorgpartij. De scores voor de individuele 
vragen liggen tussen de 7 en de 10. De gemiddelde eindscore 
ligt rond de 8.5. 
 
Ervaringen van de gemeente 
Alle gemeenten hadden aangegeven dat ze deze extra service 
graag aanbieden aan de burger. Ondanks dat het de 
gemeenten eigenlijk alleen maar geld kost – de burger betaalt 

                                                 
7  Dit betreft het personeel direct betrokken bij het bezorgproces maar ook de 

gemeenteraad. 

niets of een deel van de kosten – zien zij er wel de meerwaarde 
van in.7 Ze zijn zich er ook van bewust dat ze alleen een 
sluitende business case kunnen hebben indien ze het roer 
volledige omgooien en bezorgen als enige mogelijkheid 
aanbieden. Het convenant, op basis waarvan deze proeftuin 
wordt uitgevoerd, wordt door alle gemeenten als werkbaar 
ervaren. 
 
De gemeenten die de keuze laten aan de burger of het rijbewijs 
wordt bezorgd of opgehaald, hebben aangegeven dat de 
bezorgingspercentages tegenvallen en veel lager zijn dan 
verwacht. Zoals eerder aangeven liggen deze percentages – 
met de uitzondering van de gemeenten Woerden en 
Leidschendam-Voorburg – op 2 procent of lager. Vanwege het 
lage aantal bezorgingen is er bij gemeenten niet altijd routine in 
het werk gerelateerd aan de proeftuin.  
 
Een groot probleempunt waar alle gemeenten tegen aan lopen 
is het ontbreken van een koppelvlak met het rijbewijzenregister. 
Dit heeft als gevolg dat er een ‘live’ uitreiking moet plaatsvinden 
en de bezorger dus naar de gemeente belt voor toestemming 
voor uitreiking wanneer hij bij de burger staat. Het wordt 
ervaren als omslachtig en levert de gemeenten extra werk op.  
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Ook de logistieke route die het rijbewijs aflegt wordt ervaren als 
omslachtig. Nadat het is aangemaakt bij de RDW gaat het naar 
de gemeente. Vervolgens komt AMP of DYNA de rijbewijzen 
ophalen die bezorgd moeten worden, waarna ze tijdelijk worden 
opgeslagen in hun depot voordat ze naar de burger rijden. De 
eerste rit is in de ogen van de gemeenten overbodig. De taken 
die gemeente heeft na het ontvangen van de rijbewijzen, zijn 
het scheiden van de rijbewijzen voor bezorgen en afhalen, het 
inklaren van de rijbewijzen, en het officieel uitgeven van het 
rijbewijs door de burgermeester. Deze taken zouden eventueel 
ook overgenomen kunnen worden door de RDW en 
AMP/DYNA.8 In dit geval zouden dan de Wegenverkeerswet en 
het Rijbewijsreglement gewijzigd moeten worden om de 
bevoegdheid van de burgermeester over te dragen aan de 
RDW. Het is eventueel ook mogelijk dat de gemeente deze 
taken mandateert aan de RDW. Op deze manier blijft de 
gemeente eindverantwoordelijk en wordt de RDW een partij 
namens de gemeenten. 
 
Figuur 2 Bezorgroute nieuwe rijbewijzen 

 
                                                 
8  We gaan hier uitgebreider op in in het hoofdstuk over alternatieven. 

Alle gemeenten zijn zeer te spreken over de bezorgpartij AMP 
en de communicatie met hen. De bezorgpartij worden als 
betrouwbaar ervaren, zijn altijd bereikbaar, behulpzaam, leggen 
alles duidelijk uit en komen hun afspraken na. De verleende 
services door DYNA worden minder goed ervaren. 
 
Ervaringen van de bezorgpartij 
Ondanks dat AMP de rijbewijzen bezorgt voor de gemeenten, 
was men niet op de hoogte dat dit een officiële proeftuin was. 
Daar werden ze zich pas van bewust nadat Ecorys hen had 
gecontacteerd voor een interview. Er is ook niet echt contact 
geweest met I&M. Beide bezorgpartijen hebben het idee dat het 
beter zou zijn als er af en toe contact is tussen I&M en de 
bezorgpartijen. Op deze manier kunnen ervaringen uitgewisseld 
worden en kan de proeftuin eventueel verbeterd worden. Er is 
wel regelmatig contact met de gemeenten. Gemeenten hebben 
in het begin van de proeftuin de bezorgpartijen intensief vragen 
gesteld over het bezorgproces van de kant van de bezorgpartij.  
 
De bezorgpartijen hebben echter het gevoel dat zij soms iets 
strenger zijn dan de gemeenten betreffende de kwaliteitscheck 
van het document. Het is een aantal keer voorgekomen dat een 
bezorgpartij z’n twijfels had over de pasfoto en gestelde eisen 
hieraan, terwijl de gemeente vond dat het nog wel net aan de 
voorwaarden voldeed. De bezorgpartij wil dan expliciete 
toestemming van de gemeente voor het uitreiken zodat het niet 

RDW Gemeente Depot 
bezorgpartij Burger

AMP/DYNA AMP/DYNABezorger X
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hun verantwoording is. Ze hebben het gevoel dat de 
gemeenten soms iets ‘soepeler’ zijn omdat ze dichter op de 
burger staan dan de bezorgpartij. De RDW deelt dit gevoel, 
maar geeft ook aan dat het hier vooral om een meer technische 
beoordeling gaat van de kwaliteit van bijvoorbeeld foto’s. 
Risico’s met betrekking tot rechtmatigheid en identiteit zijn niet 
aan de orde.  
 
De bezorgpartijen hebben in eerste instantie de convenanten 
die de gemeenten met I&M hebben afgesloten niet gezien. De 
contracten met de bezorgpartijen zijn wel op basis van het 
convenant opgesteld. De convenanten zijn afspraken tussen 
het ministerie en de gemeenten. 
 

Juridisch aspect proeftuin 
 
Wettelijk kader 
De proeftuin vindt plaats binnen het reguliere wettelijk stelsel 
met betrekking tot rijbewijzen. 
 
Allereerst dient er op gewezen te worden dat het rijbewijs een 
dubbele functie heeft. Enerzijds is het een document waarmee 
de rijbevoegdheid kan worden aangetoond. Anderzijds is het 
ingevolge artikel 1 van de Wet op de identificatieplicht 
aangeduid als een document waarmee de identiteit van een 

                                                 
9  Artikel 27 Reglement rijbewijzen. 

persoon kan worden vastgesteld. Daarmee heeft het voor dit 
laatste een status die (vrijwel) vergelijkbaar is met die van een 
reisdocument. Derhalve dient dan ook de verstrekking en de 
uitreiking met dezelfde waarborgen omgeven te zijn als 
reisdocumenten. 
 
Een rijbewijs dient (in de meeste gevallen) te worden 
aangevraagd bij de burgemeester van de gemeente waar men 
staat ingeschreven.9 Deze zelfde burgemeester is ook degene 
die het rijbewijs afgeeft.10 In de Wegenverkeerswet en in het 
Reglement rijbewijzen wordt vervolgens uitgewerkt aan welke 
eisen de afgifte van een rijbewijs dient te voldoen. 
 
In de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen 
wordt geregeld op welke wijze de rijbewijzen door de 
burgemeester bij de Rijksdienst voor het Wegverkeer kunnen 
worden besteld, hoe vervolgens de geproduceerde rijbewijzen 
worden afgeleverd bij de gemeente en hoe de inklaring 
geschiedt. Ook de in acht te nemen veiligheidsvoorschriften zijn 
hierin opgenomen. In de bijlage bij deze Regeling is een 
procesbeschrijving opgenomen waarin ook de procedure voor 
de uitreiking van een rijbewijs is vastgelegd. Deze procedure 
dient door alle gemeenten in acht genomen te worden. Met het 
oog op de proeftuin is deze bijlage op 1 juni 2015 gewijzigd. In 
deze wijzigingen is de procedure aangevuld voor die 
gemeenten die op basis van een convenant met de minister 

10  Artikel 116 lid 1 Wegenverkeerswet 1994. 



 
 
 

 

14 

Samenvatting Inleiding De proeftuin Alternatieven Conclusies en aanbev ... Bijlagen 

van Infrastructuur en Milieu deelnemen aan de proeftuin. De 
uitvoering van de proeftuin betreffende het bezorgen van 
rijbewijzen vindt plaats overeenkomstig die bijlage. De daarin 
beschreven procedure moet worden opgenomen als bijlage bij 
het contract tussen de gemeente en de bezorgdienst. 
 
Veiligheid en controle 
De gemeenten en bezorgpartijen hebben enkele procedures in 
werking om de veiligheid van het document te waarborgen en 
te controleren. De rijbewijzen die worden opgehaald bij de 
gemeenten worden in gesealde enveloppen (1 per envelop) of 
kluisjes vervoerd. Het busje van de bezorgpartij heeft een gps-
tracksysteem. Hierdoor kan de gemeente de documenten 
continue volgen (1e vorm van controle). Bij aankomst bij de 
bezorgpartij worden de enveloppen in kluizen bewaard. Het 
telefoontje met de gemeente ten tijde van de uitreiking is een 
tweede controle moment. Daarnaast hebben gemeenten 
regelmatig contact met de bezorgpartij en moet deze met een 
vaste frequentie ook rapporteren aan de gemeente. 
 
De bezorgers krijgen een speciale training in het bezorgen van 
dit soort documenten. Niet iedere bezorger mag zomaar een 
rijbewijs bezorgen. De bezorgpartijen hebben 
escalatieprocedures klaarliggen voor het geval er iets fout gaat, 
of wanneer er problemen ontstaan bij de bezorging.  
                                                 
11  Wanneer het rijbewijs vervoerd wordt van de gemeenten naar het depot van de 

bezorgpartij, en wanneer het vervoerd wordt van het depot van de bezorgpartij 
naar de burger. 

Tot op heden hebben zich nog geen echte problemen 
voorgedaan. Het is een enkele keer voorgekomen dat de 
burger zelf niet thuis was op het afgesproken tijdstip. In dat 
geval gaat het rijbewijs terug naar het depot van de bezorgpartij 
en wordt er een nieuwe afspraak gemaakt. Daarnaast heeft bij 
de gemeente Leidschendam-Voorburg de uitreiking een aantal 
keer niet kunnen plaatsvinden wegens telefonische storing.  
Door het ontbreken van een koppelvlak moet veel handmatig 
ingevoerd of gekopieerd worden. Dit geeft in de toekomst meer 
aanleiding voor fouten dan wanneer er wel een koppelvlak zou 
zijn. 
 
Hoewel dat er tot op heden nog geen echte problemen zijn 
voorgevallen, is er toch een lichte onrust bij de RDW. De 
beveiliging van een nieuw uit te geven rijbewijs is zeer 
belangrijk. De rijbewijzen worden na productie officieel 
afgegeven bij de gemeente. Echter door de mogelijkheid tot 
bezorgen is er een extra overdrachtsmoment en bevindt het 
rijbewijs zich nu ook twee keer extra ‘op de weg’.11 Hierdoor is 
het voor de RDW onduidelijk waar het rijbewijs zich op een 
bepaalt moment bevindt. Voor de start van de proeftuin bevond 
het rijbewijs zich of nog bij de gemeenten of was het in de 
handen van de burger nadat het persoonlijk was opgehaald bij 
de gemeentebalie. 
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Alternatieven 

Naast het analyseren van de proeftuin, de procesen, en de 
ervaringen van verschillende partijen, kijken we binnen deze 
evaluatie ook naar het toekomstbeeld. Moet er door worden 
gegaan met het bezorgen van rijbewijzen, en zoja op welke 
wijze?12  

 

Cafetaria model vs. verplicht aanbieden 
Tijdens de interviews is gebleken dat alle gemeenten graag 
door willen gaan met het aanbieden van deze service. Op de 
vraag of landelijke invoering dan op basis van het cafetaria 
model moet zijn (gemeenten zijn vrij om te kiezen of ze 
rijbewijzen wel of niet laten bezorgen) of dat gemeenten 
verplicht moeten worden om te bezorgen was het antwoord 
eenduidig. Gezien de verschillen in het aantal inwoners, de 
grote van de kern, de ligging, het aantal deelgemeente, etc. 
binnen de gemeenten, zijn alle deelnemende gemeenten van 
mening dat bij eventuele landelijke invoering gebruik gemaakt 
moet worden van het cafetaria model; de keuze moet aan de 
gemeente blijven om bezorging van rijbewijzen wel of niet op te 
nemen in hun aanbod van dienstverlening. Daarnaast zullen er 

                                                 
12  Naast de verschillende mogelijkheden en toekomst scenario’s die hieronder zijn 

geschetst heeft de gemeente Leidschendam-Voorburg nog een ander scenario 
als mogelijkheid voorgesteld: het Estlands model. In Estland wordt gebruik 
gemaakt van het e-ID (kaart). Deze kaart heeft twee verschillende pincodes, de 
een wordt gebruikt voor identificatie, en de tweede als digitale handtekening. 
Naast het vervangen van verschillende kaarten voor een ID kaart en rijbewijs, kan 
het ook gebruikt worden om bijvoorbeeld mee te stemmen of om een bedrijf op te 

altijd uitzonderingen zijn waardoor 100% bezorging niet altijd 
mogelijk zal zijn.  
 
De NVVB en de VNG hebben geen directe voorkeur voor het 
cafetaria model of verplicht aanbieden. Wat belangrijker is, is 
dat er overleg is met gemeenten, de NVVB, en de VNG over de 
uiteindelijke vormgeving en landelijk invoering, en niet dat het 
van bovenaf wordt opgelegd zonder enige inbreng of 
consultatie. 
 
Ondanks dat alle gemeenten voorstander zijn van het 
voortzetten van deze service hebben ze duidelijk gemaakt dat 
er ook een aantal dingen moeten verbeteren. Het ontbreken 
van een koppelvlak met het rijbewijzenregister is het grootste 
struikelblok. Niet alleen levert het extra handmatig werk op, het 
beperkt ook de mogelijke bezorgingstijden. Ook is het logistieke 
proces te omslachtig. De rit van de RDW naar de gemeenten is 
overbodig. Het zou beter zijn als de nieuwe rijbewijzen direct 
van de RDW naar het depot van de bezorgpartij worden 
gebracht.13 Daarnaast hopen gemeenten ook dat wanneer het 
landelijk ingevoerd kan worden, de kosten gedrukt kunnen 
worden.  

richten. De NVVB organiseert ondertussen al geruime tijd studiereizen voor 
gemeenten (maar ook voor bedrijven) naar Estland. Ondanks dat dit alternatief 
buiten de scope valt van deze evaluatie, zijn de evaluatoren van mening dat het 
op de lange termijn wel de moeite waard is om hier eventueel naar te kijken.  

13  Hiervoor zal dan wel de Bijlage bij de Regeling bestelling, transport en beveiliging 
rijbewijzen gewijzigd dienen te worden. 
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Aangetekend verzenden of pick-up points 
De evaluatoren hebben de gemeenten, de RDW, de NVVB, en 
de VNG gevraagd hoe zij tegen over eventuele alternatieve 
vormen van bezorging staan zoals aangetekend verzenden of 
ophalen bij pick-up points. Er waren hier twee verschillende 
opvattingen over.  
 
Een aantal gemeenten waren voorstander van het idee. Op 
deze manier zou de burger niet voor een langere periode te 
hoeven wachten op de bezorging van het rijbewijs, maar kan 
het document dan ergens ophalen in zijn eigen tijd, wanneer 
het hem uitkomt.  
 
Het andere deel van de gemeenten, de RDW, de NVVB, en de 
VNG waren hier tegenstander van. De voornaamste reden 
betreft het feit dat het rijbewijs een identificatiedocument is en 
dat vaststelling van de identiteit van de ontvanger cruciaal is. Er 
moet een getraind persoon zijn die identiteit verifieert van de 
ontvanger. Wanneer het rijbewijs bijvoorbeeld tegelijk met een 
via internet besteld pakketje opgehaald kan worden bij een 
supermarkt, kan een juiste verificatie van de identiteit en 
veiligheid van het document niet gegarandeerd worden.  
 

Mogelijke rol RDW 
Momenteel is de RDW alleen betrokken bij het verwerken van 
de aanvragen en het produceren van de rijbewijzen. Alle 
andere taken binnen de proeftuin worden uitgevoerd door de 
gemeente of de bezorgpartij. Alle betrokken partijen bij deze 
proeftuin staan positief tegen over een (grotere) rol van de 
RDW in het toekomstige bezorgproces, en hebben hier ook 
vertrouwen in. Voor het beschrijven van deze toekomstige rol 
maken we onderscheid voor een rol op basis van de huidige 
proeftuin, en op basis van andere ontwikkelingen bij de RDW. 
 
Op basis van de huidige proeftuin 
Zoals eerder aangegeven wordt de logistieke route die het 
rijbewijs aflegt als omslachtig ervaren. De rit van de RDW naar 
de gemeente is er een teveel en zou geschrapt kunnen worden. 
Het nieuwe rijbewijs zou dan direct van de RDW naar de 
bezorgpartij gaan. Deze bezorgt dan het rijbewijs bij de burger 
wanneer voor de optie bezorgen is gekozen en levert 
rijbewijzen bij de gemeente af van wie de eigenaar het liever 
zelf kwam afhalen. Om dit te realiseren zal er wel een 
verschuiving van taken en verandering van regelgeving moeten 
plaatsvinden: 
 Bij de aanvraag van een rijbewijs zal de burger net als nu 

door moeten geven of hij het wil laten bezorgen of komt 
afhalen, maar daarnaast zal de gemeentedoor moeten 
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geven aan de RDW welke rijbewijzen bezorgd worden en 
welke afgehaald.  

 Op basis hiervan maakt de RDW in plaats van de gemeente 
de scheiding tussen rijbewijzen voor afhalen en rijbewijzen 
voor bezorging. 

 Het inklaren van document zal door de RDW of door de 
bezorgpartij gedaan moeten worden in plaats van door de 
gemeente. 

 Officiële uitgifte van het document zal dan door de directeur 
van de RDW gedaan moeten worden in plaats van door de 
burgermeester van de desbetreffende gemeente. 

 
Zoals eerder vermeld zou uitgifte van het document door de 
directeur van de RDW mogelijk zijn door middel van een 
wijziging in de Wegenverkeerswet en Rijbewijsreglement, of 
door de RDW te mandateren om het document uit te geven. In 
het laatste geval blijft de burgermeester het bevoegd gezag 
houden. Het mandateren van de RDW zou echter alleen 
wenselijk zijn wanneer het enkele gemeenten betreft zoals 
binnen de huidige proeftuin. Indien de RDW bovengenoemde 
taken op grote schaal overneemt, is een wettelijke overdracht 
waarschijnlijk efficiënter.  
 

                                                 
14  De meningen verschillen over het aantal bezorgpartijen. De RDW heeft liever een 

bezorgpartij, zodat de bezorging door het hele land op dezelfde manier wordt 
gedaan en er beter controle uitgevoerd kan worden. De NVVB heeft liever 
meerdere bezorgpartijen omdat zij het gevoel heeft dat bij landelijke invoering de 
markt te groot is voor een partij. 

Op deze manier wordt de gemeente (alleen voor rijbewijzen) 
een balie van de RDW, waar de aanvraag van het rijbewijs 
wordt afgehandeld en de identiteit wordt gecheckt, en waar het 
rijbewijs opgehaald kan worden indien men het echt niet wil 
laten bezorgen.  
 
De betrokkenheid van de RDW op deze manier heeft een 
aantal voordelen: 
 De aanbesteding van de bezorgpartij(en) kan op centraal 

niveau plaatsvinden, in plaats van door deelnemende 
gemeenten.14  

 Doordat de RDW de enige partij is kan er één lijst met eisen 
voor het bezorgproces worden opgesteld en kan de controle 
op het bezorgproces door één partij worden gedaan.15 Op 
deze manier kan de veiligheid beter gewaarborgd worden.  

 Doordat alle rijbewijzen op een plek opgehaald kunnen 
worden is het volume groter en kunnen de bezorgkosten 
gedrukt worden.  

 Tevens zorgt dit er ook voor dat de bezorgpartij bij de RDW 
rijbewijzen voor meerdere gemeenten kan ophalen en niet 
zoals eerst naar iedere gemeente apart moet rijden. Dit is 
niet alleen tijdbesparend, maar ook beter voor het milieu, 

15  In de huidige situatie is het mogelijk dat gemeenten het convenant net iets anders 
vertalen wanneer het contract met de bezorgpartij wordt opgesteld. Hierdoor 
kunnen er lichte verschillen zijn in de eisen die gesteld worden aan de 
bezorgpartij, de controle hierop, en de geboden veiligheid. 
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hetgeen past in de trend van maatschappelijk verantwoord 
ondernemen. 

 
Ondanks dat het bezorgproces dus efficiënter, sneller, en 
goedkoper kan, zijn er nog wel twee belangrijke 
aandachtspunten. Het eerste punt is van financiële aard en 
betreft de inkomsten van de gemeenten. Als het aantal 
rijbewijzen dat op de lange termijn bezorgd zal worden groot 
genoeg is, zal afhalen aan de balie de uitzondering worden. Dit 
zal leiden tot een daling van de inkomsten van gemeenten, die 
mogelijkerwijs niet onmiddellijk gecompenseerd zal kunnen 
worden door het verlagen van kosten. Daarnaast is er de vraag 
of er alleen een extra bijdrage (boven op de leges) voor de 
burger is wanneer het rijbewijs bezorgd wordt of dat dit te allen 
tijde het geval is. Ook aan afhalen van het rijbewijs zijn kosten 
verbonden (denk aan balietijd). Een voorgestelde optie tijdens 
de interviews is een lichte verhoging van de leges voor 
rijbewijzen. Indien het rijbewijs bezorgd wordt gaat dit bedrag 
naar de bezorgpartij, indien het opgehaald wordt aan de 
gemeentebalie gaat dit bedrag naar de gemeente. 
 
Het tweede aandachtspunt betreft het (nog steeds) ontbreken 
van een koppelvlak. Momenteel heeft de bezorgpartij geen 
toegang tot het rijbewijzenregister, en zal er dus bij de 
bezorging nog steeds een telefoontje gepleegd moeten worden, 
alleen nu naar de RDW in plaats van naar de gemeente. Het 
rijbewijzenregister updaten direct na de productie van het 

rijbewijs is niet mogelijk. Zodra het nieuwe rijbewijs geldig wordt 
verklaard, wordt het oude ongeldig verklaard. Gezien het feit 
dat het na de productie van het rijbewijs nog een aantal dagen 
duurt voordat het rijbewijs bij de burger is, zou de burger dus 
enige tijd niet over een geldig rijbewijs beschikken. De 
bezorgingstijden verruimen maar pas op een later moment het 
rijbewijzenregister updaten is ook geen optie. Het oude rijbewijs 
is ongeldig gemaakt door de bezorgpartij, terwijl het nieuwe 
officieel nog niet geldig is. De burger heeft dan wel een 
rijbewijs, maar mag er eigenlijk nog niet mee de weg op. Om de 
bezorgingstijden te verruimen zou dit dus betekenen dat de 
RDW iemand in de avonden of weekenden beschikbaar moet 
hebben om de telefoon aan te nemen en het rijbewijzenregister 
bij te werken. Of de bezorgpartij moet toestemming krijgen om 
het rijbewijzenregister zelf bij te werken. Om een dergelijke rol 
van de RDW binnen de proeftuin mogelijk te maken, zal wel 
overeenstemming tussen de RDW en de deelnemende 
gemeenten bereikt moeten worden. Daarnaast zullen ook 
duidelijke afspraken met de bezorgpartij(en) gemaakt moet 
worden omtrent privacy en waarborging van 
persoonsgegevens. 
 
Mogelijke uitbreidingen op de huidige proeftuin  
De RDW is momenteel ook bezig met de voorbereiding van een 
pilot voor digitaal aanvragen van rijbewijzen (DAR). Omdat die 
pilot geen onderdeel is van deze evaluatie zullen wij hier niet 
diep op in gaan. Echter, een aantal aspecten van die pilot 
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kunnen mogelijk van belang zijn voor een toekomstvisie binnen 
de proeftuin bezorgen rijbewijzen. Alle rijbewijzen die binnen de 
pilot DAR digitaal worden aangevraagd, zullen ook worden 
bezorgd bij de burger. De rijbewijzen die niet digitaal worden 
aangevraagd, moeten worden opgehaald bij de gemeentebalie. 
Binnen de pilot DAR zal (in tegenstelling tot de proeftuin 
bezorgen rijbewijzen) het bevoegd gezag voor uitgifte al bij de 
directeur RDW liggen en niet meer bij de burgermeester van de 
gemeente waar de aanvrager ingeschreven staat. Voor deze 
pilot zal er een koppelvlak tussen de RDW en de bezorgpartij 
worden ontwikkeld. Ook gaan de rijbewijzen die bezorgd 
moeten worden direct naar de bezorgpartij en niet eerst naar de 
gemeente. 
 
Aangezien een aantal van de voorgestelde veranderingen 
binnen de proeftuin bezorgen rijbewijzen al zijn opgenomen in 
de proeftuin DAR, zou het synergie opleveren als deze twee 
proeftuinen op de lange termijn eventueel gecombineerd 
kunnen worden. Doordat de RDW binnen de pilot DAR al een 
aantal taken van de gemeenten zal overnemen, voorziet deze 
geen problemen om dit op de lange termijn op grotere schaal te 
doen. 
 
Het zou dan denkbaar zijn dat in dit scenario elektronisch 
aanvragen en bezorging van het rijbewijs dan de standaard zou 
worden. In dat geval zou de gemeentebalie dan eigenlijk een 
balie van de RDW worden, maar zou wel blijven voor de 

volgende taken: 1) het initieel vaststellen van de identiteit bij 
een eerste aanvraag van een rijbewijs (of reisdocument), 2) 
aanvragen van rijbewijzen voor burgers die het niet digitaal 
kunnen of willen aanvragen (denk aan ouderen of digibeten), 3) 
aanvragen wanneer er geen document beschikbaar is 
(bijvoorbeeld bij eerste aanvraag, diefstal, of verlies), en 4) 
rijbewijzen kunnen hier opgehaald worden wanneer het 
spoedaanvragen betreft of de burger het echt niet wil laten 
bezorgen. In dat geval zou de uitgifte van het rijbewijs door de 
directeur van de RDW via de burgemeester van de 
desbetreffende gemeente gedaan worden. Om dit mogelijk te 
maken zal echter de vigerende regelgeving gewijzigd dienen te 
worden. Relevante bepalingen in de Wegenverkeerswet, het 
Reglement rijbewijzen en de Regeling bestelling, transport en 
beveiliging rijbewijzen (inclusief de bijlage daarbij) zullen op de 
wijziging van het bevoegde gezag en de nieuwe 
afgifteprocedures moeten worden aangepast. 
 
Voorwaarden 
De NVVB en de VNG zijn ook voorstander van een landelijke 
invoering en grotere rol van de RDW omtrent het bezorgen van 
rijbewijzen op de lange termijn. Ongeacht de variant, hebben 
NVVB en de VNG een aantal voorwaarden geuit: 
 De uiteindelijke beslissing moet in overleg worden genomen 

met de NVVB en VNG, en niet van boven af opgelegd 
worden aan gemeenten.  
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 De verandering in bestuurlijke rollen en financiële aspecten 
voor alle partijen moet duidelijk opgesteld worden.  

 Gemeenten moeten voldoende tijd krijgen om intern 
aanpassingen door te voeren wanneer de eerdergenoemde 
taken naar de RDW verschuiven.  

 De identiteitscheck blijft van cruciaal belang en moet altijd 
door een getraind iemand gedaan worden. 

 
Indien er op de lange termijn eventueel wordt besloten om de 
huidige proeftuin en de pilot DAR te combineren, is het van 
belang dat ook de pilot DAR wordt geëvalueerd. Voordat de 
pilots mogelijk worden gecombineerd is het goed om te weten 
of de pilot goed is verlopen en of er geen struikelblokken zijn 
geweest. Hierin zal onder andere gekeken moeten worden 
naar: 
 Hoe bevalt het digitaal aanvragen de gemeente; 
 Hoe bevalt het digitaal aanvragen de burger; 
 Werkt de website voor digitaal aanvragen altijd naar 

behoren; 
 Werkt het koppelvlak (wat momenteel in ontwikkeling is) 

naar behoren; 
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Conclusies en aanbevelingen 

Conclusies 
Er zijn momenteel negen gemeenten die de mogelijkheid 
aanbieden om rijbewijzen te laten bezorgen. Alle zijn ze met 
deze dienstverlening begonnen omdat ze deze service graag 
aanbieden aan de burger. Met uitzondering van de gemeenten 
die bezorgen als enige optie hebben, zijn de 
bezorgingspercentages laag en vallen ze erg tegen. De burger 
is enthousiast over de extra service. Echter, velen zijn niet 
bereid om een bijdrage te betalen of hebben geen zin om op de 
bezorger te zitten wachten en komen het rijbewijs liever zelf 
ophalen. De burgers die het rijbewijs wel laten bezorgen zijn 
tevreden over de dienstverlening van de gemeente en de 
bezorgpartij en geven hier gemiddeld een 8.5 voor. Ook de 
gemeenten zijn te spreken over de dienstverlening bezorgpartij 
AMP.  
 
De gemeenten en bezorgpartijen hebben procedures klaar-
liggen om de veiligheid van het document te waarborgen en om 
eventuele problemen snel op te lossen. Tot op heden hebben 
zich nog geen problemen voor gedaan betreffende de 
identificatie van de ontvanger of de uitreiking van het document. 
Er is echter wel een groot struikelblok binnen de proeftuin, 
namelijk. het ontbreken van een koppelvlak: de bezorgpartij 
heeft geen toegang tot het rijbewijzenregister bij de RDW om 
het rijbewijs formeel uit te mogen reiken. Dit is wettelijk 
voorbehouden aan een bevoegd ambtenaar. Om het rijbewijs 
ter plekke toch geldig te kunnen maken en uit te kunnen geven 

moet de bezorger bellen met de gemeentemedewerker die het 
rijbewijzenregister wel kan updaten en raadplegen.. Dit zorgt 
voor extra werk, beperkte bezorgingstijden (alleen tijdens de 
openingsuren van het gemeentehuis), en het vergroot de kans 
op fouten omdat alles handmatig overgenomen moet worden.  
 
Voor wat betreft de toekomst: gemeenten gaan graag door met 
het verlenen van deze service, maar er moet wel een 
koppelvlak komen. Een eventuele landelijke invoering op de 
lange termijn zou op basis van het cafetariamodel moeten 
plaatsvinden. De gemeenten, bezorgpartijen, RDW, NVVB, en 
VNG staan allen positief tegen over een grotere rol van de 
RDW in de toekomst. In deze situatie verzorgt de RDW de 
productie, eventueel inklaren, en de uitgifte van het rijbewijs, 
alsook de aanbesteding van de bezorgpartij(en). Na productie 
zal het rijbewijs ook direct naar de bezorgpartij gaan en wordt 
het vandaaruit vervoerd naar de burger of de gemeente. De 
gemeente zelf wordt dan een balie van de RDW, waar burgers 
het rijbewijs kunnen aanvragen, en afhalen indien ze het echt 
niet willen laten bezorgen. De voordelen van één partij die alles 
regelt zijn een efficiënter bezorgproces, centrale aanbesteding, 
minder overdrachtsmomenten en betere controle op bezorg-
partijen waardoor een betere waarborging van de veiligheid 
gegarandeerd kan worden, en lagere kosten wegens grotere 
volumes. 
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Momenteel is de RDW bezig met de voorbereiding van een pilot 
voor het elektronisch aanvragen van rijbewijzen, waar 
elektronisch aangevraagde rijbewijzen ook al bezorgd zullen 
worden. Het zou synergie opleveren als deze twee proeftuinen 
op de lange termijn eventueel gecombineerd kunnen worden. 
Een aantal van de ‘nieuwe’ taken van de RDW zoals voorzien 
in deze evaluatie zal de RDW al gaan uitvoeren in de pilot 
digitaal aanvragen van rijbewijzen. De RDW voorziet dan ook 
geen problemen om deze taken in te toekomst op grote schaal 
uit te voeren.  
 
Aanbevelingen 
Op basis van onze evaluatie hebben we enkele aanbevelingen 
opgesteld omtrent landelijke invoering en de mogelijke rol van 
de RDW. Deze aanbevelingen hebben betrekking op de korte 
termijn en de lange termijn. De aanbevelingen zijn 
geformuleerd in stappen om dat de evaluatoren van mening zijn 
dat de aanbevelingen elkaar kunnen opvolgen en dat het een 
eerdere stap goed uitgevoerd moet zijn voordat het andere 
uitgevoerd kan worden..  
 
Stap 1 (korte termijn): 
Indien gemeenten heel graag willen starten met het bezorgen 
van rijbewijzen zijn ze welkom om deel te nemen aan de 
proeftuin. Echter, gezien de huidige lage 
bezorgingspercentages raden we actieve promotie van 
(deelname aan) de proeftuin af. 

 
Stap 2 (korte/lange termijn): 
Indien het moment daar is dat het bezorgen van rijbewijzen 
landelijk wordt ingevoerd raden wij aan om gebruik te maken 
van het cafetaria model waar de gemeente kan kiezen tussen 
het wel of niet aanbieden van de mogelijkheid tot bezorgen als 
extra dienstverlening. Daarbij zou de mogelijkheid geopend 
moeten worden om de rijbewijzen direct van de RDW over te 
dragen aan de bezorgpartij. 
 
Stap 3 (lange termijn): 
Als op lange termijn de pilot digitaal aanvragen van rijbewijzen 
van de RDW goed is bevallen is het denkbaar om deze te dan 
te combineren met het bezorgen van rijbewijzen. In die situatie 
verzorgt de directeur RDW ook de afgifte van het rijbewijs, 
zodat de gemeente een balie wordt van de RDW en alleen de 
functie heeft voor (hulp bij) aanvraag van het rijbewijs en 
afhalen van het rijbewijs in geval van uitzondering. Wij 
adviseren dan ook aan om de huidige ontwikkeling binnen de 
RDW omtrent het digitaal aanvragen van rijbewijzen te volgen 
en afhankelijk van de uitkomst deze twee proeftuinen te 
combineren wanneer het landelijk wordt ingevoerd.
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Bijlagen 

Gesprekspartners 
 

  
Gemeente Dinkelland/Tubbergen 
Gemeente Ettenleur 
Gemeente Hof van Twente 
Gemeente Leidschendam-Voorburg 
Gemeente Molenwaard 
Gemeente Utrechtse Heuvelrug 
Gemeente Woerden 
Gemeente Zeist 
Bezorgpartij DYNA Group 
Bezorgpartij AMP Groep 
Overkoepelende instantie RDW 
Overkoepelende instantie VNG 
Overkoepelende instantie NVVB 
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Evaluatie matrix 
 

Specifieke vragen 
Gebruik en Bereik 
1. Welke gemeenten doen er mee en waarom doen zij mee? 
 Hoe is de proeftuin georganiseerd? 
 Had de deelnemende gemeente een convenant gesloten met de minister van I&M? 
 Wat was de reden voor de gemeente om mee te doen? 
 Neemt de gemeente nog steeds deel aan de proeftuin? Zo nee, waarom is de gemeenste gestopt? 
 Van welke bezorgdienst wordt gebruik gemaakt? Waarom en hoe zijn zij geselecteerd? 
2. Hoe groot is het gebruik en het bereik van de proeftuin? 
 Welk percentage van de document aanvragers heeft gekozen voor bezorging? 
 Wie maakt gebruik van de mogelijkheid tot welke manier van bezorgen? 
 Wat zijn de kenmerken van de betrokken gemeenten? 
 Welke burgers maken gebruik van de verschillende voorzieningen? 
 Welke communicatie is gebruikt om burgers te attenderen op de mogelijkheid van bezorging? 
 Wat is de reactie van burgers op de mogelijkheid van bezorging? 
 Wordt bezorging van de documenten altijd aangeboden of alleen als de burger er om vraagt? 
 Wordt er ook bezorgd buiten reguliere openingstijden van het gemeente huis en op adressen anders dan het woonadres? 
Kosten 
3. Wat zijn de gemaakte kosten? 
 Wat kost bezorgen voor de gemeente? 
 Wat kost bezorgen voor de burger? 
 Wat kost afhalen voor de gemeente? 
 Wat kost afhalen voor het Rijk? 
4. Zijn er extra (investerings-)kosten nodig als bezorgen in heel Nederland als alternatief op de bestaande processen wordt ingevoerd? 
 Wat zijn kosten en baten als bezorgen optioneel wordt?  
 Hoeveel gemeenten gaan optioneel bezorgen aanbieden? 
 Wat zijn de kosten en baten als gemeenten het verplicht moeten aanbieden en het bezorgen voor de burger dus optioneel is? 
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Specifieke vragen 
Ervaringen 
5. In welke mate zijn er verschillen tussen burgers te zien in de ervaringen? Wie vindt het interessant en wie haalt het toch liever zelf op? 
 Is er een specifieke groep burgers die er gebruik van maakt?  
 Wat zijn de verschillen tussen gemeenten? 
 Wat zijn de ervaringen met de doorlooptijd van de aanvraag en het bezorgen? 
 Wat zijn de verbeteringsmogelijkheden voor (online) communicatie naar burgers? 
6. Hoe ervaren gemeenten de proeftuin? 
 Wat zijn de ervaringen met het uitgifteproces, regelgeving, het bezorgproces, de doorlooptijd en de klanttevredenheid? 
 Wat gaat wel/niet goed? 
 Zijn de eisen opgesteld in het Convenant werkbaar gebleken? 
 In hoeverre beïnvloeden verschillen tussen de gemeenten het succes van de proeftuin? 
 Hoe zijn de intern ingerichte communicatieprocessen over de proeftuin? Zowel binnen de gemeenten als de communicatie tussen BZK, NVVB en 

gemeenten. 
 Op welke wijze heeft de gemeente het ministerie van IenM gerapporteerd over de bezorging tijdens de proeftuin? 
7. Hoe ervaren private partners/leveranciers, zoals de bezorgpartijen en eventuele andere betrokkenen de proeftuin? 
 Wat zijn de belangen van de verschillende stakeholders? 
 Wat gaat er wel en niet goed volgens de stakeholders? 
Toolkit 
8. Hoe bruikbaar is de thans aangereikte toolkit en welke verbeteringen zijn daarop wenselijk? 
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Specifieke vragen 
Risico’s en betrouwbaarheid 
9. Wat zijn de eventuele risico's en mitigerende maatregelen die zijn genomen t.o.v. zelf afhalen en een evt. alternatief van aangetekend verzenden? 
 Hoe wordt er met persoonsgegevens omgegaan? 
 Hoe heeft de gemeente haar escalatieprocessen ingericht bij het voordoen van een calamiteit 
 Hoe handelt de gemeente als een document niet uitgereikt mag worden? 
 Hoe gaat de gemeente om bij de teruggave van het oude rijbewijs? 
 Wat gebeurt er als een rijbewijs door omstandigheden niet uitgereikt mag worden? 
 Wordt er controle uitgevoerd op de bezorgdienst? Indien ja, op welke wijze wordt dit gedaan en wat zijn de controle criteria? 
Implementatie van het beproefde alternatief op het bestaande uitgifteproces 
10. Wat is het mogelijke bereik na aanpassingen van de regelgeving van de beproefde uitgifteprocessen? 
 Wat is op basis van gebruikscijfers de verwachte gebruik na implementatie van dit alternatief in de regelgeving?  
 Bezorging rijbewijzen was aangegeven in een aantal concreet aangegeven gevallen. Zijn er verzoeken geweest voor bezorging in andere gevallen?  
11. Wat zijn de mogelijke issues die blokkerend kunnen werken voor het landelijk invoeren van het beproefde verstrekking proces als alternatief naast het 

huidige uitgifteproces (dat blijft gehandhaafd) en wat zijn de oplossingsrichtingen ? 
 Onder welke voorwaarden zouden gemeenten het bezorgen van rijbewijzen willen doorzetten? 
 Welke voordelen zien gemeenten in een centrale aanbesteding van rijbewijzen? 
12. Wat zou een mogelijke rol van RDW in het bezorgproces kunnen zijn ? 
 Onder welke omstandigheden kan de RDW een rol spelen in het bezorgproces? 
 Wat is daarvoor nodig in termen van technische voorzieningen? 
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Aanvraag en bezorgproces rijbewijzen16 
 
Aanvraag nieuw rijbewijs: 
De aanvrager bezoekt de servicebalie van de gemeente en 
vraagt een nieuw rijbewijs aan. De ambtenaar registreert en 
handelt de aanvraag conform de procedure af (aanvraag naar 
de RDW). Bij de keuze van de aanvrager voor bezorgen geldt 
het volgende. 
 
a. De ambtenaar controleert of bezorgen mogelijk is. 

Voorwaarde voor bezorging is in ieder geval dat er een 
fysieke aanvraag inclusief identiteitsvaststelling is gedaan 
overeenkomstig de in hoofdstuk 2 van deze bijlage 
opgenomen procedure. In de volgende gevallen wordt 
bezorgen niet aangeboden: 
1. Bij een spoedprocedure; 
2. Als het door de ontvanger ten tijde van de aanvraag 
opgegeven woonadres is gelegen binnen de gemeente en 
is aangemerkt als ‘in onderzoek’; 
3. Als het gaat om een verhuizing vanuit een andere 
gemeente en het nieuwe adres nog niet volledig is 
doorgevoerd en geregistreerd in de Basisregistratie 
personen (BRP). 

b. Als de aanvrager geen bezorging wil, of als bezorging niet 
mogelijk is, wordt het rijbewijs afgehaald bij de gemeente 
volgens de daarvoor in hoofdstuk 2.7 van deze bijlage 
vastgestelde procedure. 

                                                 
16  Staatscourant nr. 17418, 30 juni 2015. Regeling van de minister van 

Infrastructuur en Milieu, van 29 juni 2015, nr. IENM/BSK-2015/115292, tot 
wijziging van de Regeling bestelling, transport en beveiliging rijbewijzen in 

c. Als de aanvrager kiest voor bezorging, is het volgende van 
toepassing: 
1. Indien van toepassing betaalt aanvrager bij de aanvraag 
de bezorgkosten; 
2. De ambtenaar controleert met de aanvrager de NAW-
gegevens in verband met het bezorgadres en deze worden 
samen met bij voorkeur het e-mailadres en de 
telefoongegevens door ambtenaar via beveiligde verbinding 
naar de bezorgdienst verzonden (gegevens worden 
achteraf door de bezorgdienst vernietigd); 
3. Als het adres niet blijkt te kloppen in de BRP, dan wordt, 
als het gaat om een binnengemeentelijke verhuizing, eerst 
het proces tot adreswijziging opgestart; 
4. Indien door de aanvrager wordt gevraagd om bezorging 
van het rijbewijs in een van de hierboven onder a 
genoemde gevallen, dan meldt de ambtenaar aan de 
aanvrager dat bezorging niet mogelijk is; 
5. Bij tussentijdse vermissing wordt het nieuwe document 
niet uitgereikt. De aanvrager moet alsnog naar het 
gemeentehuis om het rijbewijs af te halen. Bij het ophalen 
wordt de procedure vermissing of diefstal rijbewijs gevolgd, 
voordat tot afgifte kan worden overgegaan; 
6. De ambtenaar geeft informatie aan de aanvrager hoe de 
afspraak met de bezorgdienst wordt geregeld en geeft 
folder mee. Verder contact over de datum en het tijdstip van 

verband met een aanvulling van de procedures met het oog op bezorging van 
rijbewijzen 
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bezorging vindt plaats via de bezorgdienst; 
7. De ambtenaar geeft aan de bezorgdienst door of er ook 
een rijbewijs ingenomen moet worden. Als reeds een 
rijbewijs in bezit is, moet dit altijd worden ingenomen, ook al 
is de geldigheidsduur van dat rijbewijs verstreken. 
8. In de volgende gevallen hoeft er geen oud rijbewijs te 
worden ingeleverd: 
– een eerste aanvraag voor een rijbewijs; 
– bij vermissing of diefstal van het oude rijbewijs. In dat 
geval moet de aanvrager bij de aanvraag de procedure voor 
vermissing of diefstal hebben doorlopen (invullen eigen 
verklaring of aangifte bij de politie); 
– als het rijbewijs in verband met beschadiging is 
ingenomen bij de aanvraag. 

 
Productiefase rijbewijs: 
a. De rijbewijzen worden door de RDW bij de gemeente 

bezorgd conform de in hoofdstuk 2 van de bijlage 
vastgelegde procedure. 
1. De ambtenaar controleert de rijbewijzen en zorgt voor 
inklaring. 
2. De ambtenaar sorteert de rijbewijzen op afhalen en 
bezorgen. 
3. De rijbewijzen die bezorgd moeten worden, worden door 
een gemeenteambtenaar per stuk verpakt, verzegeld en 
voorzien van een barcode (uniek aanvraagnummer). De 
bezorgdienst haalt volgens afspraak de documenten voor 

bezorging op (en levert de rijbewijzen waarvan de 
bezorgprocedure is afgebroken en de ingeleverde 
rijbewijzen weer af). 

b. De medewerker van de bezorgdienst telt de verpakte 
documenten in het bijzijn van een ambtenaar van de 
gemeente en bij akkoord ondertekenen beiden een 
pakbon/vrachtbrief 

c. De bezorgdienst vervoert de rijbewijzen in een kluis die 
voldoet aan de wet- en regelgeving (Wegenverkeerswet 
1994 en Reglement rijbewijzen) in een onopvallende 
wagen. Als er in de tussentijd iets verandert in het proces 
(huidige rijbewijs raakt vermist, adres aanvrager gaat in 
onderzoek, de aanvrager wil toch geen bezorging, de 
aanvrager wordt vermeld op signaleringslijst, et cetera) 
wordt het proces direct stilgelegd door de ambtenaar en 
gaat het rijbewijs niet naar de bezorgdienst. Mocht het al in 
bezit zijn van de bezorgdienst, gaat het direct (uiterlijk de 
volgende bezorg dag) terug naar de gemeente. Bij 
vermissing of diefstal van het huidige rijbewijs wordt een 
proces tot vermissing of diefstal opgestart. 
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Ontvangst door de bezorgdienst 
a. De bezorgdienst transporteert de te bezorgen rijbewijzen 

eerst naar de zeer goed beveiligde locatie van de 
bezorgdienst. Daar worden de verpakte documenten 
gereedgemaakt voor verzending. De documenten zijn 
opgeslagen in een speciaal daarvoor bestemde ruimte met 
kluis die toegankelijk is voor slechts enkele daartoe 
geautoriseerde medewerkers. 

b. De bezorgdienst en de aanvrager hebben contact over het 
tijdstip van de bezorging. Bezorging gemeente. Aanvragers 
kunnen zelf via een beveiligde website aangeven welk 
dagdeel hun voorkeur heeft. Aanvragers zonder e-mail 
worden gebeld door de bezorgdienst. 

c. Een rijbewijs blijft maximaal zes weken bij de bezorgdienst 
in de beveiligde ruimte. Binnen die tijd moet een aanvrager 
een afspraak hebben gemaakt met de bezorgdienst voor 
bezorging. 

d. De bezorgdienst zal actief de aanvrager (conform het 
contract met de bezorgdienst) benaderen als deze zelf geen 
initiatief neemt om een datum van bezorging te plannen. Na 
zes weken stopt het bezorgproces en gaat het rijbewijs 
terug naar de gemeente. De aanvrager heeft dan nog 
maximaal zes weken de tijd om het rijbewijs zelf op te 
halen. Drie maanden na de datum waarop het besluit tot 
afgifte is genomen wordt een rijbewijs niet meer uitgereikt 
en verliest het rijbewijs zijn geldigheid. 

e. Indien de bezorgdienst een signaal krijgt van de gemeente 
dat er iets niet conform de voorschriften is of dat er 
belemmeringen zijn opgetreden die ertoe leiden dat het 
rijbewijs niet meer mag worden uitgereikt, wordt het proces 
gestopt en gaat het rijbewijs zo spoedig mogelijk, maar 
uiterlijk de volgende werkdag, terug naar de gemeente. 
 

Bezorging van het rijbewijs door de bezorgdienst 
a. De bezorgdienst stuurt vlak voor de bezorging nog een 

bevestiging via e-mail of SMS ter herinnering aan de 
afspraak en met het tijdvak dat de bezorger komt. 
– In de e-mail of SMS staat een link naar de website van de 
bezorgdienst waar de aanvrager de voornaam en foto kan 
zien van de bezorger die die dag bij hem het rijbewijs komt 
afleveren. Aanvragers die geen e-mail of SMS hebben of 
wensen, kunnen zelf bellen naar de bezorgdienst om 
informatie te ontvangen over het precieze tijdvak van 
bezorging en gegevens over de bezorger. 

b. De bezorger identificeert de aanvrager volgens de door de 
bezorgdienst vastgelegde instructies die voldoen aan artikel 
49 van het Reglement rijbewijzen. Het rijbewijs wordt door 
de bezorger uitsluitend persoonlijk aan de aanvrager 
afgeleverd. 
1. Zodra de bezorger tegenover de aanvrager staat voor 
overhandiging van het rijbewijs, neemt hij telefonisch 
contact op met de gemeente. De medewerker van de 
bezorgdienst meldt zich door middel van een onderling 
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afgestemde authenticatiemethode bij de ambtenaar, zodat 
zowel de gemeente als de bezorgdienst weten dat degene 
die aan de telefoon is, ook echt van de gemeente 
respectievelijk de bezorgdienst is. De gemeenteambtenaar 
controleert aan de hand van de gegevens in het 
rijbewijzenregister of het rijbewijs mag worden uitgereikt en 
geeft mondeling toestemming voor uitreiking. Als er 
belemmeringen zijn opgetreden wordt het bezorgproces 
afgebroken, wordt het nieuwe rijbewijs niet uitgereikt en gaat 
het zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk de volgende werkdag, 
terug naar de gemeente. 
2. Aan de aanvrager worden controlevragen gesteld ter 
verificatie (uit veiligheidsoverwegingen zijn deze hier niet 
verder uitgewerkt). Daarnaast identificeert de aanvrager zich 
met het oude rijbewijs of een ID-kaart of paspoort, net als bij 
de aanvraag. 
3. Als de bezorger ook maar enige twijfel heeft, hoe gering 
ook, kan hij direct in contact treden met hoofdkantoor van de 
bezorgdienst. Daar zit achtervang om hulp te bieden bij 
twijfel. Indien de bezorgdienst twijfelt, neemt deze contact 
op met de betreffende gemeente. De gemeente beslist 
uiteindelijk of er toch kan worden overgegaan tot uitreiking. 
4. De bezorger opent de verzegelde envelop met het 
rijbewijs pas waar de aanvrager bij staat. Definitieve 
identiteitsvaststelling kan pas plaatsvinden na het openen 
van de envelop. 
5. Als een aanvrager zijn oude rijbewijs niet kan of wil 

overhandigen, stopt het proces. Het nieuwe rijbewijs wordt 
niet overhandigd en gaat zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
de volgende werkdag, terug naar de gemeente. 
6. Bij twijfel over de identiteit of bij onraad stopt het proces 
en levert de bezorger het rijbewijs niet af. Het rijbewijs gaat 
zo snel mogelijk, maar uiterlijk de volgende werkdag, terug 
naar de gemeente. 

c. Indien alle twijfel weg is, wordt het, in de daarvoor in 
aanmerking komende gevallen, oude rijbewijs ingenomen 
en het nieuwe afgegeven. 
1. Het door uitreiking van het nieuwe rijbewijs ongeldig 
geworden oude rijbewijs wordt geperforeerd met gaten, 
waar de aanvrager bijstaat. Hiervan wordt een scan 
gemaakt als bewijs. Het oude rijbewijs wordt, na inname en 
perforatie, op dezelfde wijze als een nieuw rijbewijs 
beveiligd vervoerd naar de gemeente. Bij de gemeente vindt 
de definitieve vernietiging plaats volgens gebruikelijke 
procedure. 
2. De aanvrager tekent voor ontvangst. Deze handtekening 
wordt digitaal opgeslagen. 
3. De bezorger meldt in het systeem van de bezorgdienst 
dat het rijbewijs is afgegeven, inclusief bewijs in de vorm 
van de scan en handtekening. De ambtenaar controleert 
direct de scan van het ingenomen document en de 
handtekening en registreert per ommegaande in het 
rijbewijzenregister dat de feitelijke uitreiking heeft 
plaatsgevonden. 
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d. Als de aanvrager ondanks de zelf gemaakte afspraak niet 
op het door hem opgegeven adres aanwezig is, wordt het 
rijbewijs niet afgeleverd. De aanvrager ontvangt een kaartje 
in de brievenbus met (contact)informatie om een tweede 
afspraak te maken. Gebeurt dit niet, dan gaat het rijbewijs 
zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk de volgende werkdag, 
terug naar de gemeente. Indien de tweede poging ook 
mislukt, gaat het rijbewijs zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk 
de volgende werkdag, terug naar de gemeente en kan de 
aanvrager het rijbewijs ophalen bij de gemeente. 

e. In aanvulling op de hierboven genoemde gevallen wordt de 
bezorging van het rijbewijs afgebroken, indien er sprake is 
van zodanige omstandigheden op of bij het opgegeven 
bezorgadres, dat het naar het oordeel van de bezorger niet 
verantwoord is om het rijbewijs af te leveren. 

f. De rijbewijzen worden via ‘track-and-trace’ continu gevolgd 
door de gemeente. Tussentijds in het rijbewijzenregister 
geregistreerde belemmeringen voor het bezorgen van het 
rijbewijs worden onmiddellijk doorgegeven aan de 
bezorgdienst. Ook de bezorgdienst volgt de bezorger 
gedurende de dag en heeft veel contact. Indien de 
bezorging uitloopt in de tijd, neemt de bezorgdienst contact 
op met de bezorger en met de klant om de verlate bezorging 
te melden. De aanvrager kan dan zelfs kiezen voor een 
nieuwe afspraak. 

 
 

 
 


