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In deze handleiding leest u wat u moet doen bij een aanvraag voor
verlenging/vernieuwing van uw Nederlands rijbewijs. Er zijn twee verschillende
doelgroepen (A en B). In hoofdstuk 1 leest u onder welke doelgroep u valt en wat
de instructies zijn. Deze zijn per doelgroep omschreven.

1. Doelgroepen
A. U woont in Nederland en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.
B. U bent een buitenlandse student, woont in Nederland en staat niet
ingeschreven bij een Nederlandse gemeente (in de Basisregistratie Personen
(BRP)).

Doelgroep A

U woont in Nederland en heeft geen vaste woon- of verblijfplaats.

Wat moet u bij de aanvraag opsturen?
-

-

-

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier 3 E 0394.
Het Nederlandse rijbewijs.
Een kopie van een geldig identiteitsdocument (meer hierover leest u in
hoofdstuk 5).
Eén kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen van de Fotomatrix Model 2007.
Onder het kopje pasfoto verderop in de handleiding leest u hier meer over.
Een bewijs van uitschrijving uit de Registratie Niet Ingezetenen1 (RNI).
Alleen als u bent uitgeschreven uit een Nederlandse gemeente op of na 0110-1994.
Een bewijs van uitschrijving van de gemeente Den Haag, het Bureau
Vestigingsregister, Postbus 12620, 2500 DL ’s-Gravenhage (bezoekadres:
Spui 70 te ’s-Gravenhage). Alleen als u bent uitgeschreven uit een
Nederlandse gemeente voor 01-10-1994.
Bewijsstukken waaruit blijkt dat u minimaal 185 dagen in Nederland
verblijft per kalenderjaar.
Een Verklaring van Geschiktheid (alleen als dit van toepassing is). Meer
informatie leest u hierover onder het kopje Verklaring van Geschiktheid.

De documenten moeten origineel zijn (tenzij anders is aangegeven) en levert u in
bij de gemeente waar u verblijft. Daarna dient de gemeente de aanvraag bij de
RDW in.
De handleiding gaat voor u verder bij hoofdstuk 3. Bent u uw rijbewijs kwijt?
Lees dan wat u moet doen onder hoofdstuk 2.

1

De 18 RNI gemeenten zijn: Alkmaar, Almelo, Amsterdam, Breda, Den Haag, Doetinchem, Eindhoven, Goes, Groningen,
Heerlen, Leeuwarden, Leiden, Nijmegen, Rotterdam, Terneuzen, Utrecht, Venlo, Zwolle.
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Doelgroep B

U bent een buitenlandse student, woont in Nederland en staat niet ingeschreven
bij een Nederlandse gemeente (in de Basisregistratie Personen (BRP)).

Wat moet u bij de aanvraag opsturen?
-

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier 3 E 0394.
Eén kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen van de Fotomatrix Model 2007.
Onder het kopje pasfoto verderop in de handleiding leest u hier meer over.
Het Nederlandse rijbewijs.
Een kopie van een geldig identiteitsdocument (meer hierover leest u in
hoofdstuk 5).
Een Verklaring van Geschiktheid (alleen als dit van toepassing is). Meer
informatie leest u hierover onder het kopje Verklaring van Geschiktheid.
Een bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling*.

Bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling
Uit een origineel bewijs van inschrijving aan een onderwijsinstelling moet blijken
dat u bent ingeschreven aan een in Nederland gevestigde universiteit, school voor
middelbaar, voortgezet of hoger beroepsonderwijs of een andere school voor
middelbaar, voortgezet of hoger onderwijs.
De handleiding gaat voor u verder bij hoofdstuk 3. Bent u uw rijbewijs kwijt?
Lees dan wat u moet doen onder hoofdstuk 2.

2. Rijbewijs kwijt of gestolen?

Bent u uw rijbewijs kwijt of is het gestolen, dan stuurt u het volgende bij de
aanvraag op;
- Een proces-verbaal inzake vermissing/diefstal van het rijbewijs dat is
opgemaakt door een ambtenaar van de Nederlandse politie of een
verklaring van vermissing van uw gemeente.

3. Verklaring van Geschiktheid
Om te mogen rijden moet u volgens de wet ‘rijgeschikt’ zijn. Dat wil zeggen dat u
geestelijk en lichamelijk in staat bent om te rijden. Dit is belangrijk voor de
verkeersveiligheid. Bij hoofdstuk 1 (Doelgroep) heeft u gelezen of u een
Verklaring van Geschiktheid moet hebben. Hieronder leest u hoe u deze
verklaring krijgt.
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Voor de Verklaring van Geschiktheid heeft u een Gezondheidsverklaring nodig. U
koopt een formulier ‘Gezondheidsverklaring’ via Mijn CBR (https://mijn.CBR.nl)
Op de website van het CBR (www.cbr.nl/gezondheidsverklaring) vindt u nog
andere mogelijkheden om een Gezondheidsverklaring te krijgen. Deze is
bijvoorbeeld ook te koop bij de meeste gemeenten.
Er zijn verschillende soorten Gezondheidsverklaringen. Koop het formulier dat bij
uw situatie past;
-

-

-

U heeft een autorijbewijs (eventueel met aanhanger), motor- of T-rijbewijs
en u bent jonger dan 75 jaar. Koop dan het formulier
„Gezondheidsverklaring‟.
U heeft een autorijbewijs (eventueel met aanhanger), motor- of T-rijbewijs,
en u bent ouder dan 75 jaar. Koop dan het formulier
„Gezondheidsverklaring met Keuringsverslag (75+)‟.
U heeft een rijbewijs voor vrachtauto en/of bus (eventueel met aanhanger).
Koop dan het formulier Gezondheidsverklaring CDE'.

Koopt u via „Mijn CBR‟ een Gezondheidsverklaring? Dan kiest het systeem de
juiste verklaring voor u.

Naar een arts

Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u via de
Gezondheidsverklaring een aantal vragen over uw gezondheid. Beantwoordt u één of
meer vragen met „ja‟, dan moet u langs een arts. De arts noteert op de
Gezondheidsverklaring welke gezondheidsproblemen of beperkingen u heeft en de
ernst daarvan. De Gezondheidsverklaring met de aantekening van de arts stuurt u
vervolgens op naar het CBR.

Aanvullend onderzoek

Soms besluit het CBR (op basis van uw Gezondheidsverklaring) dat u naar een
medisch specialist moet of een rijtest moet afleggen. Is dit het geval? Dan krijgt u
daarover schriftelijk bericht. Bij een medische keuring neemt de procedure meer tijd
in beslag. Daarom is het belangrijk de Gezondheidsverklaring snel op te sturen. Het
CBR streeft ernaar om alle aanvragen van een Verklaring van Geschiktheid zo
spoedig mogelijk af te handelen, met een maximum termijn van vier maanden. Als
uw Verklaring van Geschiktheid is geregistreerd, ontvangt u een brief van het CBR.
Heeft u bij de RDW de aanvraag voor verlenging/vernieuwing van het rijbewijs
gedaan en het CBR heeft de Verklaring van Geschiktheid geregistreerd? Dan gaan we
uw aanvraag verwerken. Op het moment dat u de aanvraag doet, mag de registratie
van de Verklaring van Geschiktheid niet langer dan 1 jaar geleden zijn.
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4. Verklaring van Rijvaardigheid

Bij een eerste afgifte van een Nederlands rijbewijs of bij uitbreiding van de
categorie(ën) op een Nederlands rijbewijs, moet ook een Verklaring van
Rijvaardigheid geregistreerd zijn. Het CBR voert de registratie uit. Dit gebeurt nadat
u geslaagd bent voor het rijexamen. Het mag niet langer dan 3 jaar geleden zijn,
dat de Verklaring van Rijvaardigheid is geregistreerd.

5. Identiteitsdocument

De RDW moet de identiteit van de aanvrager vaststellen. Hiervoor moet u een
kopie van een geldig identiteitsdocument met de aanvraag meesturen.
Identiteitsdocumenten zijn (op basis van de Wet op de identificatieplicht):
- een geldig reisdocument (zoals Nederlands paspoort, Nederlandse
identiteitskaart en EU/EVA paspoort);
- een document ter vaststelling van de identiteit, nationaliteit en
verblijfsrechtelijke positie (volgens de Vreemdelingenwet 2000).

6. Kosten

Aan het in behandeling nemen van de aanvraag zijn kosten (leges) verbonden.
Deze kosten moet u bij het indienen van de aanvraag bij de gemeente betalen.
De kosten kunnen verschillen per gemeente.

7. Aanvraagformulier

Het aanvraagformulier moet u volledig invullen en ondertekenen. De
handtekening moet u met een zwarte pen volledig binnen het aangegeven kader
plaatsen. Begin aan de linkerkant en gebruik de hele ruimte van het kader voor
het zetten van een goed leesbare handtekening. Hiervoor moet u de pen goed
aanzetten en aandrukken op het aanvraagformulier. Een aanvraagformulier
waarop de handtekening niet binnen het kader staat, accepteert de RDW niet.

8. Kleurenpasfoto

De kleurenpasfoto moet recent en recht van voren zijn genomen. Daarnaast
moet de pasfoto nog aan een aantal voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden
zijn hetzelfde als die bij het Nederlandse paspoort en de Nederlandse
identiteitskaart. Voor meer informatie over de voorwaarden kunt u terecht bij de
gemeente of op de website www.rijksoverheid.nl (Ga naar Onderwerpen>
Paspoort en identiteitskaart>Inhoud>Eisen aan de pasfoto voor paspoort of IDkaart).

9. Procedure

Is uw aanvraag goedgekeurd? Dan krijgt u een brief, dat u het rijbewijs na vijf
werkdagen kan ophalen bij de gemeente waar u de aanvraag heeft gedaan. U
krijgt het rijbewijs mee, nadat u zich heeft gelegitimeerd. Neem dus uw
legitimatiebewijs mee.
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Let op: De RDW handelt alleen een aanvraag af als het aanvraagformulier
volledig is ingevuld en alle benodigde documenten aanwezig zijn. Levert u
documenten apart van de aanvraag in, dan kan de afhandeling langer duren.

10. Meer informatie
Voor meer informatie over het rijbewijs kunt u kijken op www.rijbewijs.nl of
www.rdw.nl.
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