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Onderwerp 

Peilen van de belangstelling voor het (thuis)bezorgen van rijbewijzen 

 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Enige tijd geleden hebben enkele gemeenten een proef uitgevoerd met het 

thuisbezorgen van rijbewijzen. Het lijkt er op dat veel gemeenten de thuisbezorging 

willen aanbieden. Dit is momenteel echter wettelijk niet mogelijk. De RDW wil dit 

graag wel mogelijk maken en peilt daarom nu de belangstelling hiervoor onder de 

gemeenten. Wij vragen u bij deze ook naar uw belangstelling hiervoor.  

 

Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 

De resultaten van de peiling bespreekt de RDW met het Ministerie van 

Infrastructuur en Waterstaat. Op basis van de resultaten besluit het Ministerie of de 

bezorging van rijbewijzen wettelijk mogelijk gemaakt wordt.  

 

Voordelen 

Thuisbezorgen van rijbewijzen vermindert de druk op de gemeentebalies. De RDW 

gaat de rijbewijzen zonder tussenkomst van een ambtenaar overdragen aan de 

bezorgpartij. Ook hoeft de bezorgpartij geen telefonisch contact meer te hebben met 

de ambtenaar bij het uitreiken. Daarnaast is het een mooie service aan de burger; 

hij/zij kan het rijbewijs ook laten bezorgen buiten de openingstijden van de 

gemeentebalie. Meer informatie hierover leest u verderop in deze brief. 
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Heeft uw gemeente belangstelling? 

Geef dit dan vóór 18 mei 2018 door via rijbewijsmailing@rdw.nl onder 

vermelding van `D0180 Belangstelling bezorgen rijbewijzen’. Graag ook uw reactie 

als u geen belangstelling heeft.  

 

Hoogachtend, 

 

De directie van de RDW 

namens deze, 

de unitmanager Rijbewijzen 

 

 

De heer B.W. van den Berg MSc 
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Achtergrondinformatie 
De RDW zoekt door middel van een aanbesteding een bezorgpartij voor het 

bezorgen van digitaal aangevraagde rijbewijzen. Deze aanbesteding is zo opgezet 

dat ook gemeenten die niet aan de pilot ‘digitaal aanvragen’ meedoen, rijbewijzen 

kunnen laten bezorgen door de geselecteerde bezorgpartij.  

 

Het bezorgen heeft op hoofdlijnen de volgende kenmerken voor gemeenten bij de 

aanvraag van een rijbewijs: 

- De gemeente hoeft zelf geen bezorgpartij te selecteren voor het bezorgen 

van rijbewijzen. 

- De bezorging kan voor alle rijbewijsaanvragen ingezet worden. 

- Bezorgen is een keuze van de burger en nooit een verplichting. 

- Bij de aanvraag kan de burger aangeven of hij/zij het rijbewijs wil laten 

bezorgen. Bij de aanvraag wordt dan het e-mailadres en telefoonnummer 

van de burger ingevoerd, zodat de bezorgpartij contact kan opnemen met de 

burger voor een afspraak. 

- De burger kan op iedere BAG-locatie in Nederland het rijbewijs laten 

bezorgen. 

- De burger kan zijn rijbewijs in ieder geval van maandag t/m zaterdag laten 

bezorgen van 08:00 uur t/m 22:00 uur. 

- De RDW is verantwoordelijk voor de bezorging, onder strenge 

veiligheidseisen voor een veilig en betrouwbaar proces voor uitreiking van 

het rijbewijs. 

- De RDW onderhoudt alle contacten over de bezorging en is intermediair 

voor de gemeenten naar de bezorgpartij. De gemeente wordt zo niet belast 

met zaken betreffende bezorgingen. 

- De RDW bepaalt een vergoeding voor het bezorgen en brengt deze in 

rekening bij de gemeenten. 

 

Een aantal zaken vervallen in vergelijking met de proef ‘proeftuin bezorgen’ 

- Het inklaren van rijbewijzen door de gemeente is niet meer nodig, omdat de 

RDW de rijbewijzen rechtstreeks aan de bezorgpartij overdraagt  

- Er hoeft geen ambtenaar aanwezig te zijn op het moment van uitreiken in 

het Rijbewijzenregister. Dit voert de bezorgpartij zelf uit.  
 

Voor meer informatie kunt u een e-mail sturen naar projectmanager Gert Jan de Nijs 

via gdenijs@rdw.nl. 
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