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Thuisbezorgen reisdocumenten 

 

 

 

 

 

Publiekssamenvatting 

De gemeente Schagen wil als extra dienstverlening de mogelijkheid aanbieden om reisdocumenten 

thuis te laten bezorgen. 

De kosten voor het bezorgen van de reisdocumenten worden door middel van leges, kostendekkend 

in rekening gebracht. 

 

 

Gevraagde besluit 
In te stemmen met de voorgestelde legesheffing voor het thuisbezorgen van reisdocumenten. 

De legesheffing opnemen in de tussentijdse wijziging van de legesverordening. 

 

 

Aanleiding 
Reisdocumenten (Paspoort of ID-kaart)  kunnen en mogen sinds enige tijd worden bezorgd. Dit kan 

aan huis, maar ook op een andere locatie in Nederland (bij voorbeeld op het werk).  

 

Wij willen deze dienstverlening graag als extra mogelijkheid aan onze klanten aanbieden. 

Hiervoor is een externe partij gecontracteerd (AMP), die de bezorging gaat uitvoeren. De bezorgpartij 

is gecertificeerd en voldoet aan de eisen, welke het ministerie van Binnenlandse Zaken en 

Koninkrijksrelaties heeft gesteld. 

 

Voor het bezorgen worden kosten in rekening gebracht. Gelet op het uitgangspunt van 

kostendekkendheid worden deze kosten door middel van legesheffing bij de klant neergelegd. 

 

Voor deze legesheffing is een aanpassing van de tabel behorende bij de egesverordening 

noodzakelijk. 

 

Belang 
Het bezorgen van de dienstverlening past in onze ‘Visie op dienstverlening #2020’ waarin de 

klantwaarde gemak is opgenomen. 

 

Onze inwoner kan er voor kiezen om het reisdocument te laten bezorgen op een tijdstip waarop het 

hem uitkomt op een locatie waar hij wenst. Bezorging kan ook ’s avonds en op de zaterdagen. 

 

 

Centrale vraag 
Voor het bieden van de mogelijkheid tot het bezorgen van een reisdocument en daarbij het 

uitgangspunt van de kostendekkendheid is een aanpassing van de tabel behorende bij de 

legesverordening noodzakelijk. 
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Beoogd maatschappelijk resultaat 
Onze inwoners de mogelijkheid bieden om een aangevraagd reisdocument (paspoort of ID-kaart) 

thuis of op een andere locatie in Nederland te laten bezorgen.  

 

Kader 
 Visie op dienstverlening #2020 

In het kader van de klantwaarde Gemak wordt deze dienstverlening aangeboden. 

 

Argumentatie 
 Het bezorgen wordt aangeboden als extra dienstverlening. De inwoner kan hiervoor kiezen. Het 

blijft ook mogelijk om het document af te blijven halen op het gemeentehuis. 

 Bezorging kan in heel Nederland (exclusief de Waddeneilanden). Dit kan thuis, maar ook 

bijvoorbeeld op een locatie elders (bijv. werkadres) 

 Bezorging vindt plaats door een gecertificeerde bezorgpartij (AMP). Zij voldoen dan de eisen 

welke het ministerie van BZK heeft gesteld. Verder bezorgen zij al voor meerdere gemeenten 

 De kosten voor het bezorgen worden middels legesheffing bij de klant in rekening gebracht. Dit 

omdat deze dienstverlening op basis van kostendekkenheid plaats vindt. 

 Omdat dit een nieuwe dienst is, zullen de legeskosten worden opgenomen in de tabel 

behorende bij de legesverordening. 

 De prijs van de bezorging bedraagt € 12,95. 

 Een 2e en volgende documenten, die bezorgd worden op het zelfde bezorgadres en 

bezorgmoment kost een additionele € 4,95 

 De behoefte (aantallen bezorgingen) en de klantervaringen worden geëvalueerd na een 

periode van een jaar. 

 

Maatschappelijk draagvlak 
De dienstverlening wordt verder uitgebreid. De behoefte en de tevredenheid over het bezorgen zal 

praktijkondervindenlijk duidelijk worden. Hiertoe zal er na een jaar een evaluatie volgen.  

 

 

Financiële consequenties 
 Door het uitgangspunt van kostendekkendheid, zijn er geen structurele financiële consequenties. 

De bezorging is budgettair neutraal. 

 De implementatie kosten worden gedekt uit het budget ter modernisering van onze 

burgerzakenapplicatie.  

 

 

Communicatie van het besluit 
 Communicatie van het besluit via de geëigende media en de website van de gemeente. 

 Bekendmaking van de mogelijkheid tot bezorging via de publiekschermen in de hal en via social 

media 

 

 

Realisatie van het besluit 
 Binnen het aanvraagproces wordt technisch een mogelijkheid geïmplementeerd, met een keuze 

tot bezorging. 

 Bezorging vindt plaats door AMP. 

 Na een jaar zal worden geëvalueerd. (o.a. aantallen bezorgde documenten en klantervaringen) 

 

Gelet op het vorenstaande, stellen wij u voor bijgaand besluit vast te stellen. 

 

 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Schagen, 

 

gemeentesecretaris 

 

 

 

De heer N.H. Swellengrebel 

burgemeester 

 

 

 

Mevrouw M.J.P. van Kampen-Nouwen 
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