
reisdocumenten
Bezorgen

Flexibele dienstverlening
Met het koppelvlak Bezorgen reisdocumenten biedt u 

burgers de mogelijkheid om een aangevraagd 

reisdocument thuis te laten bezorgen. Op het moment 

dat het uw burger uitkomt, onafhankelijk van de 

openingstijden van de gemeente. Omdat de burger 

voor de aanvraag van een nieuw reisdocument nog 

maar één keer naar het gemeentehuis hoeft te komen, 

reduceert u het aantal klantcontacten aan uw balies. 

En met het koppelvlak verwerkt u de uitgereikte en 

ingenomen reisdocumenten automatisch in 

Key2Burgerzaken. 

De burger kiest...
Het proces van bezorgen van een reisdocument is 

geïntegreerd met het proces van aanvragen en 

uitreiken van reisdocumenten in Key2Burgerzaken. Dit 

betekent dat de burger tijdens de aanvraag kan 

aangeven of het reisdocument bezorgd moet worden. 

Uw medewerker legt dit vast in Key2Burgerzaken, 

samen met het telefoonnummer en/of e-mailadres 

van de burger. 

De mogelijkheid om reisdocumenten thuis of op het werk te laten bezorgen, maakt de aanvraag van een 
reisdocument nog eenvoudiger. Voor uw burgers én voor u, want u realiseert een flinke reductie van het 
aantal klantcontacten aan de balie. En de thuisbezorgde reisdocumenten worden automatisch verwerkt 
in Key2Burgerzaken. Zo helpt het koppelvlak Bezorgen reisdocumenten u met het verbeteren van de 
dienstverlening en het efficiënt inzetten van beschikbare middelen en mensen. 

Waar en wanneer zij willen. Veilig, eenvoudig en snel!

Gemak dient uw burger en uw medewerkers!
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... en maakt een afspraak
Zodra de aanvraag is geregistreerd, ontvangt de 

vervoerder bericht over de bezorging van het 

reisdocument en de eventuele inhouding van oude 

reisdocumenten. De burger ontvangt op zijn beurt 

een e-mail van de vervoerder met het verzoek om 

een afspraak te maken voor de bezorging. Daarbij kan 

hij een alternatief adres opgeven. En als op een adres 

meer reisdocumenten bezorgd moeten worden, dan 

volstaat één afspraak.

... en de vervoerder reikt uit
Zodra het inklaren heeft plaatsgevonden en de 

aanvragen in Key2Burgerzaken zijn bijgewerkt, 

ontvangt de vervoerder bericht dat hij het 

reisdocument kan ophalen en bezorgen. De 

vervoerder haalt dagelijks de reisdocumenten op bij 

uw gemeente. Hij reikt het nieuwe reisdocument uit 

en houdt tegelijkertijd het oude reisdocument in. Wij 

werken samen met de vervoerders AMP Groep en 

Dynalogic.

Automatische verwerking
Zodra de burger het nieuwe reisdocument heeft 

ontvangen, verstuurt de vervoerder een bericht van 

levering. Key2Burgerzaken verwerkt dit bericht bij de 

aanvraag in de reisdocumentenmodule en registreert 

het uitgereikte reisdocument op de persoonslijst van 

de burger in de BRP. Ook de ingenomen 

reisdocumenten worden geregistreerd.

Annulering bezorging
Het kan voorkomen dat na de aanvraag van een 

reisdocument een mutatie op de persoonslijst 

plaatsvindt, die bezorging onmogelijk maakt. 

Bijvoorbeeld als: 

 de burger tussen de aanvraag en de   

 uitreiking van een reisdocument de   

 Nederlandse nationaliteit verliest; 

 de persoonslijst van de burger wegens   

 overlijden of emigratie wordt opgeschort.

In dat geval stuurt Key2Burgerzaken een 

annuleringsbericht naar de vervoerder, zodat er geen 

uitreiking van het reisdocument plaatsvindt.

Managementinformatie
Met Cognos kunt u een overzicht maken van uw 

reisdocumentaanvragen, zodat u altijd zicht heeft op 

het aanvraag- en uitreikproces.

Veiligheid
Het uitwisselen van gegevens tussen Key2Burgerzaken 

en de vervoerder vindt asynchroon plaats, waarbij het 

initiatief altijd bij uw gemeente ligt. Op deze manier 

hoeft u geen binnenkomende poort open te zetten 

voor een externe partij. De berichtuitwisseling wordt 

zowel aan de client- als aan de serverkant beveiligd 

met een tweezijdig SSL-certificaat.
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Meer weten?
Wilt u meer informatie over het bezorgen reisdocumenten of andere oplossingen die 

Centric kan bieden? Neem dan contact op met de Commerciële Binnendienst, te bereiken 

via (0182) 34 57 01 of e-mail info.pss@centric.eu.


