Aanvraag Begeleiderspas
In te vullen door de RDW
Aanvraagnummer
Burgerservice
nummer (BSN)

Persoonsgegevens jonge bestuurder
Geboortedatum

Initialen en naam
Straat en huisnummer
Postcode en plaats

1

Persoonsgegevens coaches
Geboortedatum

BSN of Rijbewijsnummer
Initialen en naam

WRM-pas

Straat en huisnummer
Postcode

2

Plaats

Handtekening coach 1*

BSN of Rijbewijsnummer

Geboortedatum

Initialen en naam

WRM-pas

Straat en huisnummer
Postcode

3

Plaats

Handtekening coach 2*

BSN of Rijbewijsnummer

Geboortedatum

Initialen en naam

WRM -pas

Straat en huisnummer
Postcode

4

Plaats

Handtekening coach 3*

BSN of Rijbewijsnummer

Geboortedatum

Initialen en naam

WRM-pas

Straat en huisnummer
Postcode

5

Plaats

Handtekening coach 4*

BSN of Rijbewijsnummer

Geboortedatum

Initialen en naam

WRM-pas

Straat en huisnummer
Postcode
Handtekening coach 5*

Plaats

Automatische incasso (graag onderstaande gegevens invullen)
Naam rekeninghouder
Woonplaats

Handtekening
rekeninghouder

IBAN nummer

BIC
Ondertekening jonge bestuurder

De jonge bestuurder verklaart dat hij/zij dit formulier naar waarheid heeft ingevuld en dat hij/zij er geen bezwaar tegen heeft dat de
echtheid van de door hem/haar overlegde documenten wordt gecontroleerd.
Plaats
Datum

Handtekening

* Met ondertekening van dit formulier gaat u akkoord dat de RDW u registreert als coach voor bovenvermelde deelnemer. U gaat akkoord dat de RDW
uw rijbewijsgegevens controleert en u verklaart op de hoogte te zijn van de ‘voorwaarden coach’ (vermeld in de bijgevoegde handleiding).

Postbus 9000
9640 HA Veendam

Telefoon 0900 07 39 (€ 0,10 per minuut)
Telefoon vanuit buitenland 0031 598 39 33 30

3 E 0388f

Handleiding
‘Aanvraag begeleiderspas’
(3 E 0388)

Datum: 1 mei 2018
3 E 0388f

Met het formulier „Aanvraag begeleiderspas‟ (3 E 0388) vraag je een
begeleiderspas aan. In deze handleiding leggen we uit hoe je het formulier moet
invullen. Ook lees je in deze handleiding wat de voorwaarden zijn en welke
documenten je moet opsturen.

1. Voorwaarden
Voorwaarden jonge bestuurder
-

Je moet in Nederland wonen.
Je moet 16,5 jaar oud zijn om een aanvraag voor een begeleiderspas in te
kunnen dienen.
Je moet jonger zijn dan 18 jaar.

Voorwaarden coach
-

-

De coach* moet in Nederland wonen.
De coach heeft minimaal 5 jaar een personenautorijbewijs (categorie B),
behalve als hij/zij een WRM-pas heeft. Een WRM-pas krijg je als je
rijinstructeur bent.
De coach is minimaal 27 jaar oud, behalve als hij/zij een WRM-pas
(rijinstructeur) heeft.
De coach heeft in het verleden (tot 4 jaar terug) geen alcohol- of
gedragscursus gehad.
De coach heeft in het verleden (tot 4 jaar terug) geen strafrechtelijke
veroordeling voor een verkeersovertreding gehad.
De coach heeft in het verleden (tot 4 jaar terug) geen ongeldigverklaring
van het CBR gehad, op grond van een onderzoek naar de rijvaardigheid of
rijgeschiktheid.

* Een coach helpt en adviseert jou tot je 18 jaar bent tijdens het rijden. Hij zit
naast jou in de auto en bestuurt de auto zelf niet

2. Invulinstructies

Kruis aan wat voor jou van toepassing is en vul het formulier met blokletters in.

Jouw persoonsgegevens
Vul alle gevraagde gegevens die over jou gaan op het formulier in.

Gegevens van je coach(es)

Vul per coach de gevraagde gegevens in. Als een coach ook rijinstructeur is en
beschikt over een WRM-pas, kruis dan op het formulier de keuze “WRM-pas”
aan.
Let op! Je moet minimaal één coach opgeven.

3. Wat moet je opsturen?
-

Het volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulier 3 E 0388.
Een kopie van een geldig identiteitsdocument van jou. Meer informatie

-

-

over een geldig identiteitsdocument lees je onder het kopje kopie
identiteitsdocument.
Een kopie van een geldig identiteitsdocument van de opgegeven coach(es).
Heeft je coach alleen een buitenlands rijbewijs, stuur dan een kopie van dat
buitenlandse rijbewijs mee. Is jouw coach het buitenlandse rijbewijs kwijt,
dan moet je een verklaring van de buitenlandse autoriteiten meesturen.
Voor meer informatie over deze verklaring moet je coach contact opnemen
met de buitenlandse instantie (degene die het rijbewijs heeft afgegeven).
Heeft je coach een WRM-pas, stuur dan een kopie daarvan mee.

4. Kopie identiteitsdocument

De RDW heeft een kopie van een geldig identiteitsdocument van jou en je
coach(es) nodig om jullie identiteit vast te stellen. Identiteitsdocumenten zijn (op
basis van de Wet op de identificatieplicht);
- een Nederlands rijbewijs
- e e n Nederlands paspoort
- een Nederlands identiteitskaart of
- een EU/EVA paspoort.

5. Kosten

Aan de aanvraag van een begeleiderspas zijn kosten verbonden
(zie www.rdw.nl>Particulier>Het rijbewijs>Begeleiderspas). Je kunt alleen betalen
via een automatische incasso met een Nederlandse bank- of girorekening.
Betaalt iemand anders voor je, dan moet de naam van de betaler gelijk zijn met
de handtekening van de betaler. Door het plaatsen van een handtekening geef je
de RDW toestemming om het bedrag af te schrijven.

6. Opsturen aanvraag

Het aanvraagformulier met alle benodigde documenten stuur je naar:
RDW
t.a.v. unit Rijbewijzen
Postbus 9.000
9640 HA Veendam
Is alles akkoord, dan krijg je je begeleiderspas binnen tien werkdagen
thuisgestuurd.

7. Meer informatie

Kijk voor meer informatie over de begeleiderspas op de website www.2todrive.nl.
Dit is een gezamenlijke website van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu
(I&M), Team Alert, CBR en RDW.
LET OP
Wij handelen een aanvraag voor een begeleiderspas alleen af als je het
aanvraagformulier volledig hebt ingevuld. Let erop dat jij en je coach(es) een
handtekening hebben gezet. Alle documenten die nodig zijn moeten ook bij het
aanvraagformulier zitten. Als je de documenten apart opstuurt, dan kan de
afhandeling van je aanvraag langer duren.

