
Wilt u bezwaar maken?

Vindt u dat wij niet het goede besluit  

hebben genomen? Dan kunt u bezwaar 

maken tegen het besluit door dit formulier 

volledig in te vullen. 

Alles ingevuld en dan?

Hierna kunt u het printen, ondertekenen 

en opsturen naar het CBR. Het adres vindt 

u onderaan het formulier na aanvinken 

van het besluit.

Binnen 6 weken opsturen

Stuur uw bezwaarschrift naar ons op  

binnen 6 weken vanaf de datum van het 

besluit. Zorg ervoor dat uw bezwaarschrift 

op tijd is. Anders zullen we het bezwaar  

niet inhoudelijk behandelen. 

Tip: verstuur uw bezwaarschrift 

aangetekend. Dan weet u zeker dat wij  

het ook echt ontvangen.

 

Heeft u vragen?

Op www.cbr.nl vindt u meer informatie. 

Veel vragen en antwoorden vindt u op 

www.cbr.nl/steleenvraag.

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.

 Vul het adres in waarop u post van het CBR wilt ontvangen.

 U vindt het dossiernummer bovenaan uw brief van het CBR.

huisnummer toevoeging

 Vul hier het telefoonnummer in waarop u overdag te bereiken bent.

Dossiernummer

Uw persoonlijke gegevens 

Voorletters en achternaam *

Burgerservicenummer*

Geboortedatum*

Geboorteplaats*

Straat en huisnummer*

Postcode en plaats*

Telefoonnummer*

E-mailadres

Welk besluit?

Wat is de datum van het besluit?*

Tegen welk besluit maakt u  
bezwaar?*

* Dit zijn verplichte invulvelden.

Bezwaar maken tegen besluit 

 Tijdens kantooruren

  Alleen in de ochtend

  Alleen in de middag

 Vul in dd-mm-jjjj.

  Opleggen cursus

  Opleggen onderzoek (+ schorsen geldigheid rijbewijs)

  Ongeldig verklaring rijbewijs

  Weigering verklaring van geschiktheid

  Beperking van de rijbevoegdheid (termijnbeperking en/of codes)

  Afwijzing verzoek om herziening

  Afwijzing ontheffing draagplicht autogordel
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Reden voor bezwaar*   Vermeld hieronder de reden waarom u bezwaar wilt maken.

Bijlagen

Stuurt u bijlagen mee?*

Ondertekening

Datum en handtekening*

Naar het CBR sturen

Heeft u alles ingevuld?

 Vermeld hier hoeveel pagina’s u mee stuurt.

  Nee
  Ja

* Dit zijn verplichte invulvelden.

 Vul in dd-mm-jjjj.

Stuur het formulier ondertekend en voorzien van eventuele bijlage(n) per post aan:
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