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duplicaat document (m.u.v. binnenvaart)
Aanvragen duplicaat
Dit formulier gebruikt u bij het
aanvragen van een duplicaat document.
U moet dit formulier volledig invullen en
ondertekenen.
Het formulier moet u samen met een
kopie van uw geldig identiteitsbewijs
(paspoort, id-kaart of rijbewijs) indienen.
Als uw document beschadigd is moet
u ook het beschadigde document
meesturen.
Wilt u een duplicaat ADR-certificaat
ontvangen dan moet u ook een pasfoto
meesturen.
Betaling
Het CBR brengt per duplicaat

administratiekosten in rekening.
Zodra wij uw aanvraagformulier hebben
ontvangen, krijgt u van ons per post een
betalingsverzoek.
Naar CCV sturen
Stuur dit ondertekende formulier
in een gefrankeerde envelop naar:
CBR divisie CCV, Postbus 1810,
2280 DV Rijswijk
Toezending duplicaat
Na ontvangst van de betaling (en de
vereiste documenten) stuurt het CBR
het duplicaat binnen twee weken naar u
toe. Duplicaten worden naar het adres
gestuurd, waar u bent ingeschreven in de
Basisregistratie personen (BRP).

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
Kandidaatnummer

Geen kandidaatnummer? Vul dan uw BSN in.

Burgerservicenummer (BSN)
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
Nationaliteit
Telefoonnummer

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

E-mailadres

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

huisnummer

toevoeging

Straat en huisnummer
Postcode en plaats
Aanvraag duplicaat ADR-certificaat

Let op: vraagt u een duplicaat aan voor een ADR-certificaat, dan moet u ook een pasfoto meesturen.
Plak hier uw pasfoto.

ccv • 022 • 0318

Zet u op de achterkant uw naam en
geboortedatum.
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Aanvraag soort duplicaat?
Ondernemers

Geef aan van welk(e) document(en) u een duplicaat wilt.
Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van goederen over de weg (Eurogetuigschrift)
Getuigschrift van vakbekwaamheid binnenlands goederenvervoer (Nationaal) *)
Getuigschrift van vakbekwaamheid grensoverschrijdend goederenvervoer (Internationaal) *)
Getuigschrift van vakbekwaamheid voor beroepspersonenvervoer over de weg (taxi) *)
Getuigschrift van vakbekwaamheid voor het vervoer van personen over de weg (autobussen)
Vakdiploma Afvalstoffen (VIHB)
Buitenlandverklaring
Brief vastleggen vrijstelling Ondernemersexamen

Vrachtauto

Getuigschrift van vakbekwaamheid veetransport
Getuigschrift van vakbekwaamheid pluimveetransport
Certificaat bestuurder lange en zware voertuigen
Vakdiploma chauffeur geconditioneerd vervoer
Diploma chauffeur sierteeltvervoer
Vakdiploma chauffeur geconditioneerd vervoer, aantekening sierteelt
Bewijs van afgifte CCV-B chauffeursdiploma goederenvervoer *) en geldt niet voor code 95
Bewijs van afgifte VTL chauffeursdiploma goederenvervoer *) en geldt niet voor code 95

Gevaarlijke stoffen

Certificaat ADR
Certificaat veiligheidsadviseur algemeen *)
Certificaat veiligheidsadviseur over de weg
Certificaat veiligheidsadviseur over de binnenwateren
Certificaat veiligheidsadviseur per spoor
Certificaat vervoer huishoudelijk gevaarlijk afval *)
Certificaat vakbekwaamheid behandeling gevaarlijke stoffen
Certificaat ADR voor leidinggevenden *)

Bus

Diploma touringcarvervoer nationaal
Diploma touringcarvervoer internationaal
Bewijs van afgifte CCV-B chauffeursdiploma personenvervoer *) en geldt niet voor code 95
Bewijs van afgifte VTL chauffeursdiploma personenvervoer *) en geldt niet voor code 95

Taxi, directie en huisartsen

Chauffeursdiploma taxi volledig
Chauffeursdiploma taxi beperkt
Diploma sociale vaardigheden taxichauffeur
Diploma taxi doelgroepenvervoer
Diploma medegebruik verharde lijnbusbanen en lijnbusstroken in de gemeente Amsterdam
Certificaat directiechauffeur (CCV-D1)
Certificaat directiechauffeur (CCV-D2)
Certificaat voor algemene en bijzondere rijvaardigheid (Huisartsenpost)

Intern transport

Certificaat vakbekwaamheid vorkheftruckchauffeur
Veiligheidscertificaat vorkheftruckchauffeur
Certificaat vakbekwaamheid reachtruckchauffeur
Veiligheidscertificaat reachtruckchauffeur
Diploma logistiek medewerker
Diploma logistiek teamleider
Diploma logistiek supervisor
Diploma chauffeur containerheftruck *)
Diploma chauffeur reachstacker *)
Diploma chauffeur terminaltrekker *)
Diploma assistent expediteur *)
Diploma magazijnmanagement *)
Diploma warehouse manager *)

*) De examens voor dit diploma/certificaat worden niet meer afgenomen door CBR divisie CCV.
pagina 2 van 4

bewaar
print

Overige documenten

Diploma planner wegtransport
Diploma assistent planner wegtransport *)
Diploma ambulancechauffeur *)
Diploma douanezaken *)
Diploma assistent verhuizer *)
Diploma projectverhuizer *)
Diploma voorman projectverhuizingen *)
Diploma projectleider projectverhuizingen *)
Diploma inboedelverhuizer *)
Diploma voorman inboedelverhuizer *)
Diploma taxateur inboedelverhuizer *)
Anders namelijk:

Reden?
Hierbij verklaar ik dat het
document is

Onderstaande volledig invullen en ondertekenen.
Verloren
Gestolen
Beschadigd (oorspronkelijk document bij deze aanvraag meesturen)
Anders namelijk:

*) De examens voor dit diploma/certificaat worden niet meer afgenomen door CBR divisie CCV.
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Omschrijving
Reden en omstandigheden bij het
verlies/diefstal/beschadiging

Heeft u een vermoeden wie het
document nu in bezit heeft?

Nee
Ja, namelijk:

Ondertekening aanvrager
Ik verklaar dat ik dit formulier naar waarheid heb ingevuld.
Ik ben op de hoogte dat:
• het aanvragen van een duplicaat document op grond van valse gegevens strafbaar is
(ingevolge artikel 225 van het Wetboek van Strafrecht);
• het gebruik van een als vermist opgegeven document bij wet strafbaar is gesteld.
• door deze verklaring het/de oude document(en) van rechtswege is(zijn) vervallen en het
direct bij het CBR divisie CCV moet worden ingeleverd als het wordt teruggevonden;
• bij een onjuiste of valse opgave van vermissing, CBR divisie CCV bepaalt welke maatregelen
worden getroffen.

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 naar klantenservice.ccv@cbr.nl of in een gefrankeerde envelop naar:

CBR, divisie CCV
Postbus 1810
2280 DV Rijswijk
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