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Wanneer ontheffing?
Ontheffing aanvragen
Nog vragen?

U wilt voor het vervoer van uw kind ontheffing aanvragen van het gebruik van een
goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem. Het CBR beoordeelt deze aanvragen altijd
kritisch. Dit doen we omdat het veiliger is om een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem te gebruiken. Een ontheffing verlenen we alleen als daar medische redenen
voor zijn. U bent er zelf verantwoordelijk voor om de bewijzen voor die redenen aan
te voeren.

Wanneer ontheffing?

Colofon

De Wegenverkeerswet 1994 (art.149, lid 2) zegt dat er ontheffing kan worden
verleend van de plicht een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem te gebruiken.
Maar niet zomaar. Alleen wanneer duidelijk blijkt dat voor uw kind om medische
redenen (tijdelijk) geen gebruik gemaakt kan worden van een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem, kan ontheffing worden verleend.
Uw verzoek om ontheffing wordt zo snel mogelijk juridisch en medisch beoordeeld.
Als uw aanvraag wordt afgewezen, worden de door u betaalde kosten niet teruggestort.

Ontheffing aanvragen

Hoe gaat het aanvragen van een ontheffing concreet in zijn werk? Namens de
minister van Infrastructuur en Milieu kan de divisie Rijgeschiktheid van het CBR uw
aanvraag, na ontvangst van uw betaling, in behandeling nemen. U kunt het formulier voor het aanvragen van ontheffing zelf downloaden. U kiest hierbij voor het
formulier ‘Aanvraag ontheffing voor het gebruik van een goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem voor uw kind’.
Het formulier moet worden ingevuld en ondertekend. Daarnaast moet een verklaring van een arts of specialist bijgevoegd worden waaruit de klachten blijken en
dat vanwege die klachten geen gebruik kan worden gemaakt van een kinderbeveiligingssysteem. U stuurt het ingevulde formulier en de medische verklaring op aan
de divisie Rijgeschiktheid. Uw kind wordt niet gekeurd of onderzocht door een arts
van de divisie Rijgeschiktheid. We beoordelen uw aanvraag op basis van de door u
verstrekte gegevens. Het is daarom uw verantwoordelijkheid als aanvrager dat de
gegevens duidelijk en compleet zijn.
Alle kosten verbonden aan een aanvraag komen voor rekening van de aanvrager.
Wij nemen na ontvangst van uw betaling uw aanvraag in behandeling.
Belangrijk: vermeld bij betaling altijd het kenmerknummer dat in het midden
bovenaan het te downloaden formulier vermeld staat.

Nog vragen?

Hebt u nog vragen over het aanvragen van ontheffing van het gebruik van een
goedgekeurd kinderbeveiligingssysteem? Dan kunt u deze schriftelijk stellen aan de
divisie Rijgeschiktheid, Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk. U kunt ons ook bellen op
nummer 0900 0210.
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Deze folder is een uitgave van het CBR. Hoewel de inhoud met de grootst mogelijke
zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan deze folder geen rechten worden
ontleend. De toepasselijke wet- en regelgeving is in alle gevallen bepalend.
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