Aanvraagformulier

bewaar
print

Omwissel-/deelcertif icaat code 95

Waarom dit formulier?
Als u in Nederland gevolgde nascholing
wilt laten registeren in het buitenland,
vraag dan met dit formulier een deel
certificaat aan.
Wilt u code 95 op uw EG/EER rijbewijs?
Vraag dan een omwisselcertificaat aan.
Daarmee kunt u in Nederland behaalde
vakbekwaamheid in het buitenland laten
registreren. Met het certificaat kunt u in
het buitenland aantonen dat u in Neder
land nascholing heeft gevolgd of de basis
kwalificatie hebt behaald.
Correspondentie
In verband met de privacywetgeving wordt
alle persoonsgebonden correspondentie
verstuurd naar uw BRP adres. Het is niet
meer mogelijk om de correspondentie naar
een afwijkend postadres te laten sturen,
ook niet als dit voorheen wel gebeurd is.
Het BRP-adres is het adres waarop u inge
schreven staat bij de gemeente. Bent u niet
in de BRP ingeschreven? Vul dan uw adres
gegevens in op onderstaand formulier.

Voorwaarde
U kunt alleen een omwisselcertificaat of
deelcertificaat aanvragen als u op het
moment waarop u de basiskwalificatie
behaalde of de nascholing volgde:
-	woonde in Nederland (meesturen:
bewijs van inschrijving in de Basis
registratie personen), of
-	niet in Nederland woonde en u werk
zaam was voor een in Nederland
gevestigde onderneming of beschikte
over een tewerkstellingsvergunning als
bedoeld in de Wet arbeid vreemdelingen
(meesturen: bewijs dat u bij een Neder
lands bedrijf op de loonlijst stond of
de tewerkstellingsvergunning).
Procedure
1.	Stuur het ingevulde formulier samen
met de benodigde documenten naar
CBR, divisie CCV, Postbus 1810,
2280 DV Rijswijk, of mail het
naar klantenservice.ccv@cbr.nl
2.	Zodra wij uw aanvraagformulier
hebben ontvangen, krijgt u

van ons een betalingsverzoek.
3.	Na ontvangst van uw betaling en
de vereiste documenten ontvangt
u het certificaat binnen 10 werkdagen.
Heeft u vragen?
Op www.cbr.nl vindt u meer informatie.
U kunt ook onze klantenservice bellen
op 088 227 77 00.
De klantenservice is bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag
van 08.00 tot 17.30 uur.
Privacy
CBR verwerkt uw persoonsgegevens voor
de behandeling van uw aanvraag op grond
van onze publiekrechtelijke taak en voor
het verbeteren van en rapporteren over de
dienstverlening. Meer informatie vindt u
op www.cbr.nl/privacy.
De functionaris gegevensbescherming is
bereikbaar via privacy@cbr.nl.

Uw persoonlijke gegevens
Geen kandidaatnummer? Vul dan uw BSN in.

Kandidaatnummer
Burgerservicenummer (BSN)
Voorletters en achternaam
Geboortedatum

U vindt dit nummer op uw paspoort of identiteitskaart.
Bent u getrouwd? Vul dan alleen uw eigen geboortenaam in.

–

–

Invullen in cijfers (dd-mm-jjjj).

Geboorteplaats
Geboorteland
Nationaliteit
Telefoonnummer

Het nummer in waarop u overdag te bereiken bent.

ccv • 025 • 0119

E-mailadres
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Bent u niet ingeschreven in de
Basisregistratie Personen (BRP)?
Vul hier uw volledige adresgegevens in.

huisnummer

toevoeging

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Certif icaat
Keuze certif icaat

Deelcertif icaat

Omwisselcertif icaat

Ondertekening aanvrager
Datum en handtekening

–

–

Vul de datum in van ondertekening.

Let op: het is belangrijk dat u uw handtekening binnen het kader plaatst.

Naar CBR sturen
Heeft u alles ingevuld?

Stuur dit ondertekende formulier incl. bijlage(n) naar klantenservice.ccv@cbr.nl of in een
gefrankeerde envelop per post naar:
CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk
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