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Waarom dit formulier?
Op mijn.cbr.nl kunt u nadat u bent 
ingelogd met DigiD bekijken welke 
nascholingsuren u heeft gevolgd. 
Beschikt u niet over een DigiD, dan kunt 
u met dit formulier een overzicht van uw 
gevolgde nascholingsuren opvragen.

Correspondentie
De correspondentie wordt altijd verstuurd 
naar uw BRP-adres (Basisregistratie 
Persoonsgegevens). Dit is het adres waarop 
u staat ingeschreven bij de gemeente. Bent 
u niet in de BRP ingeschreven? Vul dan uw 
adresgegevens in op onderstaand formulier. 

Procedure
Stuur het ingevulde formulier samen met 
een kopie van een geldig identiteitsbewijs 
naar CBR divisie CCV,  
afdeling klantenservice,  
Postbus 1810, 2280 DV Rijswijk.  
Of mail het naar klantenservice.ccv@cbr.nl
Zodra wij uw aanvraagformulier hebben 
ontvangen, sturen wij het overzicht binnen 
twee weken naar u toe. 

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.

Aanvraagformulier
Overzicht nascholingsuren code 95 

Uw persoonlijke gegevens
Kandidaatnummer

Burgerservicenummer (BSN) 

Voorletters en achternaam

Geboortedatum

Geboorteplaats

Geboorteland

Nationaliteit

Telefoonnummer

E-mailadres

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

Straat en huisnummer

Postcode en plaats

Ondertekening
Datum en handtekening

Naar CBR sturen

Heeft u alles ingevuld?

 Vul de datum in van ondertekening.– –

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

cc
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20

huisnummer toevoeging

– –

 Bent u getrouwd? Vul dan alleen uw eigen geboortenaam in.

 Het nummer waarop u overdag te bereiken bent.

 Invullen in cijfers (dd-mm-jjjj).

 Geen kandidaatnummer? Vul dan uw BSN in.

 U vindt dit nummer op uw paspoort of identiteitskaart.


	infotekst: LET OP! Eerst een exemplaar bewaren op uw computer, deze vervolgens openen met de laatste versie van Acrobat Reader. Formulier invullen en printen. Vervolgens ondertekenen en verzenden naar CCV, zie toelichting.
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