
1. DAR is (en blijft) een aanvulling op de dienstverlening van 
    gemeenten – inwoner krijgt keuzemogelijkheid
2. DAR is mogelijk bij verlenging van een rijbewijs of categorie-uitbreiding
3. De RDW is afgevende instantie, staat ook als zodanig op document
4. Op 12 maart 2021 heeft de minister van I&W besloten om DAR 
     mogelijk te maken voor alle inwoners van Nederland
5. Op uiterlijk 10 oktober 2024 treedt nieuwe wetgeving in werking, 
    tot die tijd sluiten gemeenten aan via experimenteer AMvB 
    - opname hierin vereist voor deelname
6. Gemeente ontvangt €16,30 voor de afgifte van een online rijbewijs, 
    eind 2021 wordt een objectief waardenonderzoek gedaan voor 
    definitieve vergoeding

Algemeen

Fotoleveranciers worden door RDW geïnformeerd over 
deelnemende gemeenten:
a. Prontophot (fotocabines) plaatst waar nodig en in overleg met 
    gemeente extra fotocabines
b. Pasfoto Organisatie informeert en instrueert fotograaf (over 
    gebruik software, handtekening pad en communicatie naar klanten)
    - Fotograaf vraagt de erkenning ‘fotograaf pasfoto rijbewijs’ aan bij 
      de RDW 
    - RDW bezoekt fotograaf
    - Fotograaf stuur als test twee foto’s gekoppeld aan rijbewijsnummer
    - Na de positieve beoordeling wordt de fotograaf erkend en 
      toegevoegd aan de locatiezoeker RDW-site

Samenwerking fotoleveranciers

1. Aansluiten gebeurt in fasen. Maandelijks start een nieuwe groep 
    van 15-20 gemeenten. 
2. Gemeente en RDW bepalen samen startdatum – aanmelden 
    via dar@rdw.nl 
3. Burgemeester: 
    - Bevestigt deelname
    - Bekendmaking (publicatie gemeenteblad op afgesproken moment)
4. To do gemeenten:
    - Informeren van fotografen binnen gemeente over deelname en 
      aanleveren contactgegevens fotografen via dar@rdw.nl
    - Nadenken over plaatsen van fotocabine in de hal van gemeentehuis
      of ergens in de gemeente.

Aansluitproces

1. Foto en handtekening worden veilig en rechtstreeks bij de 
    RDW aangeleverd door erkende fotograaf/ fotocabine
2. Inwoner vraagt na bezoek aan fotograaf document zelf aan 
     m.b.v. DigiD app met ID-check
3. Gemeente controleert kwaliteit document (niet ok betekent 
    niet uitgeven) én stelt bij afgifte identiteit zorgvuldig vast

DAR proces

Dit is de plek voor:
1. Relevante informatie en tools
2. Vragen aan de RDW
3. Contact met andere (pilot) gemeenten

NVVB Platform

Belangrijkste info voor gemeenten die (willen) deelnemen aan DAR
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