Werkgeversverklaring
Ten behoeve van de aanvraag code 101
Waarom vult u dit formulier in?
In de beoordeling van de gezondheids
verklaring van uw werknemer is
geconstateerd dat het rijbewijs niet
beroepsmatig gebruikt kan worden. Hierop
mag een uitzondering gemaakt worden als
de werknemer hierdoor zijn baan verliest.
Wat moet u doen?
Vul de gegevens in. Geef de ondertekende
verklaring aan uw werknemer. De werk
nemer dient deze werkgeversverklaring
samen met een schriftelijk verzoek voor
de code 101 op te sturen naar: CBR,
afdeling Medische specials, Postbus 3014,
2280 GA Rijswijk.
Bent u zowel werkgever als werknemer
(bijv. zzp-er of directeur van een B.V.), dan
is het toegestaan dat u het formulier zelf

invult. Stuurt u dan een uittreksel van uw
inschrijving bij de Kamer van Koophandel
mee.
De genoemde beperkingen onder
‘verklaring van gebruik’ op dit formulier
zullen op het rijbewijs worden vermeld door
middel van de code 101. Tijdens privé
gebruik en tijdens beroepsmatig gebruik
voor maximaal vier uren per dag, uitge
zonderd beroepsmatig personenvervoer
of het onder toezicht doen besturen van
derden.

Heeft u vragen?
Op cbr.nl vindt u meer informatie.
U kunt ook onze klantenservice bellen:
088 227 77 00.
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.

Opmerking
Wanneer van het rijbewijs gebruik wordt
gemaakt, terwijl niet aan de op het rijbewijs
vermelde beperkende voorwaarden wordt
voldaan, is het rijbewijs niet geldig en is er
dus geen verzekering.

Algemene gegevens werkgever
Naam werkgever
Naam bedrijf of instelling
Plaats

Bereft aanvrager
Voorletters en achternaam
Geboortedatum

–

–

Vul in als dd-mm-jjjj.

Geboorteplaats
Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Burgerservicenummer

Zie identiteitsbewijs.

Verklaring van gebruik
De werkgever verklaart
hierbij dat de werknemer:

het rijbewijs niet meer dan vier uur per dag beroepsmatig zal gebruiken én
het rijbewijs niet zal gebruiken voor personenvervoer én
het rijbewijs niet zal gebruiken voor het onder toezicht doen besturen van derden.

Ondertekening
Handtekening
werkgever

Datum

–

–

Vul in als dd-mm-jjjj.

rijges - 086 - 1218

0 86 - 01-1

*086011*

