
 
Memo 

 
 
  

Van Kenmerk 

Het college 41789 

  

Aan Kopie aan 

de gemeenteraad 

 
mr. H.L.M. Bloemen, waarnemend burgemeester 

  

Datum Onderwerp 

20 oktober 2016 raadsvragen GemeenteBelangen 

12 oktober 2016 

Bezorging reisdocumenten aan huis 

 

 

 

Schriftelijke vragen Bezorging reisdocumenten aan huis. 
 
Een nieuw paspoort of reisdocument hoeft voortaan niet meer perse op het gemeentehuis te 
worden opgehaald. Wie dat wil, kan het laten bezorgen. Dat geldt ook voor een verloren 
paspoort. Dat kan online worden gemeld. 
 
Minister Plasterk voert de service in omdat een proef in een aantal gemeenten succesvol is 
verlopen. 
 
De fractie van Gemeentebelangen is enthousiast over deze mogelijkheden en ziet dit vooral ook 
als service voor de (oudere) inwoners. 
 
Wij hebben de volgende vragen aan het College: 
 

1. Is het College van plan om een dergelijke service ook binnen de gemeente Renkum in te 
voeren? 

2. Indien het antwoord op de eerste vraag met nee is beantwoord, wat is hiervan de reden? 
3. Indien het antwoord op de eerste vraag met ja is beantwoord, op welke termijn kunnen 

wij verwachten dat dit in de praktijk wordt gebracht? 

 

Graag zien wij de beantwoording van de vragen voor de behandeling van de begroting in de 
Raad. 

 

Namens de fractie van GemeenteBelangen, 
Daniëlle Gerritsen, fractievoorzitter. 
 

 

Beantwoording 

 

Algemeen  

De mogelijkheid bestaat dat per 1 november 2016 de wijzigingen van de Paspoort-

uitvoeringsregelingen worden ingevoerd. Dan zou het aan huis of op het werk bezorgen 

van reisdocumenten mogelijk zijn voor alle gemeenten die deze dienstverlening willen 

aanbieden aan hun burgers. 

 



Memo 
 
 

 

Onderwerp 

D66 en Gemeentebelangen, bezorging reisdocumenten aan huis en vermissing paspoort, 

raadsvragen 12 oktober 2016 Datum Kenmerk  Pagina 

20 oktober 2016 41789  2 van 2 

 

In de Paspoortuitvoeringsregeling wordt een aanpassing doorgevoerd die de uitgifte van 

het document door anderen dan aangewezen ambtenaren mogelijk maakt. Hierdoor is 

het mogelijk dat een bezorgdienst, mits voldoende gekwalificeerd en gemandateerd, de 

uitgifte doet. 

 

Wel moeten gemeenten die bezorgen mogelijk willen maken een convenant met het 

ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) afsluiten. Dit is 

noodzakelijk om leges voor bezorgen te kunnen opnemen in de gemeentelijke 

legesverordening op basis van de grondslag in de gemeentewet. Het convenant is niet 

meer nodig als de definitieve regeling wordt aangepast in de Paspoortwet. Ook zijn in het 

convenant de eisen opgenomen die aan de bezorgdienst worden gesteld. 

Op 27 oktober 2016 wordt de kamerbrief over de voorgenomen verbeteringen rondom 

het verstrekken van reisdocumenten in de procedurevergadering van de vaste commissie 

BZK behandeld. RvIG (Rijksdienst voor Identiteitsgegevens) zal de gemeenten zo 

spoedig mogelijk na 27 oktober 2016 op de hoogte stellen of de wijzigingen per 1 

november in werking treden. 

 

1. Is het College van plan om een dergelijke service ook binnen de gemeente Renkum in te 
voeren? 

 

Ja, het is de wens de dienstverlening postbezorging van reisdocumenten in de 

gemeente Renkum aan te bieden. Omdat deze service de gemeente geld gaat kosten 

is het wel van belang goed te inventariseren wat de kosten en baten zijn. De 

gemeente moet bepalen op welke wijze zij omgaat met de extra kosten die deze 

dienst met zich meebrengt. Bijvoorbeeld door de burger te laten betalen voor deze 

extra dienst, dan wel het in te passen in de gemeentebegroting. 

 

 
2. Indien het antwoord op de eerste vraag met nee is beantwoord, wat is hiervan de reden? 

 

Nvt 

 

 
3. Indien het antwoord op de eerste vraag met ja is beantwoord, op welke termijn kunnen wij 

verwachten dat dit in de praktijk wordt gebracht? 

 

De termijn van invoering hangt af van diverse zaken en voorwaarden: 

 Afhankelijk van wanneer de PUN (paspoortenuitvoeringsregeling) wordt 

aangepast; 

 Wanneer er duidelijkheid door het Rijk wordt verschaft over hoe om te gaan met 

uitzonderingen als briefadres, adres in onderzoek en een nog geldig visum; 

 De keuze in hoe de kosten gedekt zullen worden door de gemeente; 

 En (nadat aan bovenstaande voorwaarden is voldaan) nadat een 

implementatieplan is opgesteld en goedgekeurd. 

 

 


