Algemeen

Geschiktheidverklaring

Een rijbewijs kan ook als legitimatiebewijs binnen Nederland worden gebruikt.
Het rijbewijs is 10 jaar geldig. Een afwijkende geldigheid is in bepaalde gevallen mogelijk.
Het rijbewijs moet bij vernieuwing altijd worden ingeleverd.

Als u voor de aanvraag van een rijbewijs een geschiktheidverklaring nodig heeft, dan moet u
voorafgaand aan de aanvraag, een eigen verklaring toesturen aan het Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (C.B.R.)
Dit is zeker het geval als:
− U 70 jaar of ouder bent op het moment van de aanvraag;
− de geldigheidsduur van uw rijbewijs verloopt op of na uw 70-jarige leeftijd;
− er om medische redenen een keuring is vereist;
− het een 1ste afgifte of categorie-uitbreiding van het rijbewijs betreft;
− de aanvraag ook betrekking heeft op categorie C, CE, D, DE.

Wat moet u inleveren bij de aanvraag
−
−
−
−

Een geldig legitimatiebewijs (dit kan ook uw huidige rijbewijs zijn);
Uw huidige rijbewijs (bij vernieuwing)
Bij verlies/diefstal: een proces-verbaal Nederlandse politie.
1 goedgelijkende pasfoto in kleur (volgens Fotomatrix 2007 www.paspoortinformatie.nl
Foto’s die niet voldoen aan de worden niet aangenomen

Vermissing rijbewijs
Kunt u bij de aanvraag of de uitreiking het oude rijbewijs niet inleveren omdat het verloren of
gestolen is, dan is er sprake van een zogeheten vermissingaanvraag.
Wat moet u doen?
Aangifte van verlies of diefstal bij de Nederlandse politie.
U ontvangt van de politie een proces-verbaal.
Dit moet bij het aanvragen of het ophalen van een nieuw rijbewijs worden ingeleverd bij de
balie van het Klantcontactcentrum.

De eigen verklaring is verkrijgbaar bij het klantcontactcentrum.
De kosten zijn: € 23,05
Deze ‘eigen verklaring’ (eventueel met keuringsverslag) moet u opsturen naar het C.B.R.
(Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen) te Eindhoven.
Nadat u bericht heeft ontvangen van het C.B.R. dat uw geschiktheidverklaring is geregistreerd
in het rijbewijzenregister, kunt u bij het klantcontactcentrum uw rijbewijs
aanvragen/vernieuwen.
Omdat de behandelingstijd kan variëren van 2 weken tot soms wel enkele maanden, adviseren
wij om de ‘eigen verklaring’ minimaal 3 maanden vóór de verloopdatum van uw rijbewijs in te
sturen.
Openingstijden

Kosten rijbewijs (te voldoen bij de aanvraag)
Rijbewijs
Toeslag spoedprocedure

€ 39,00
€ 33,50

Ophalen van het rijbewijs
U kunt het nieuwe rijbewijs na 1 week persoonlijk ophalen. Bij een spoedprocedure kunt u het
nieuwe rijbewijs na 2 werkdagen ophalen
Het oude rijbewijs moet bij het ophalen worden ingeleverd.
Rijbewijzen die niet binnen 3 maanden zijn opgehaald, worden vernietigd.

Maandag
dinsdag t/m vrijdag

van 09.00 tot 20.00 uur
van 09.00 tot 12.30 uur

Informatie
Voor meer informatie is het klantcontactcentrum bereikbaar op
Maandag
van 08.15 tot 20.00 uur
Dinsdag t/m donderdag
van 08.15 tot 17.15 uur
Vrijdag
van 08.15 tot 12.30 uur
Via telefoonnummer: 040-2083444 of per e-mail: kcc@valkenswaard.nl

pzF.006
2010

Informatie
over
rijbewijzen

pzF.006
2010

