Blauwdruk: Aanvraag eerste rijbewijs

Fase

Controle verval van recht tot sturen

Administratieve verwerking

Afhalen rijbewijs

Interactiepunt

De burger kan onmiddellijk nadat hij
geslaagd is via Mijn Burgerprofiel zijn
rijbewijs aanvragen en betalen

/

/

De burger ontvangt zijn rijbewijs aangetekend.

Medium

Mercurius en Mijn Burgerprofiel

Mercurius en Centraal Strafregister

Mijn Burgerprofiel en Mercurius

Mijn Burgerprofiel en Mercurius

Frontoffice

/

/

/

/

/

/

/

/

(wanneer van toepassing)

Verschil huidige aanpak

Ervaring

Aanvragen rijbewijs

Backoffice
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De burger hoeft niet meer aan het loket te
komen. Hij kan een rijbewijs 7/7 en 24/24
online aanvragen en betalen via Mijn
Burgerprofiel. FOD Mobiliteit moet hiervoor
actie ondernemen: koppeling van Mercurius
met Centraal strafregister en Mijn
Burgerprofiel. Aanpassing van KB 23 maart
1998 KB Betreffende het rijbewijs
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De burger moet niet meer naar het
gemeentehuis komen om zijn rijbewijs te
halen. Zijn rijbewijs wordt aangetekend
Mercurius laadt nu al automatisch de
opgestuurd. Automatisch wordt een afgehaald
vonnissen verval tot sturen op. Tot nu toe is er
rijbewijs (aangetekend verstuurd)
nog extra nazicht nodig omdat sommige
De ambtenaar hoeft niet meer de aanvraag te geregistreerd in Mercurius. Vorige rijbewijzen
vonissen niet tijdig zijn opgenomen in
registreren in Mercurius. De gemeente komt
worden niet langer opgevraagd door de
Mercurius. Met het vernieuwde proces is
hierin niet langer tussen. FOD Mobiliteit moet gemeente en dus ook niet meer geklasseerd.
geen nazicht meer nodig; vonnissen worden
hiervoor actie ondernemen: koppeling van
Er moeten ook niet langer herinneringen
rechtreeks in Mercurius ingezet. FOD
Mercurius met Mijn Burgerprofiel.
gestuurd voor niet opgehaalde rijbewijzen.
Mobiliteit moet hiervoor actie ondernemen:
Aanpassing van KB 23 maart 1998 KB
Niet opgehaalde rijbewijzen moeten ook niet
koppeling van Mercurius met Centraal
Betreffende het rijbewijs
langer vernietigd worden. De gemeente komt
strafregister en Mijn Burgerprofiel.
hierin niet meer tussen. FOD Mobiliteit moet
Aanpassing van KB 23 maart 1998 KB
hiervoor actie ondernemen: koppeling van
Betreffende het rijbewijs
Mercurius met Mijn Burgerprofiel.
Aanpassing van KB 23 maart 1998 KB
Betreffende het rijbewijs
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