Procedure aanvraag eerste taxichauffeurspas inclusief examen*
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U mag in deze periode nog niet rijden

3

U neemt contact op met IVW (dag 0)
IVW verstrekt een IVW-nummer en verstuurt
het aanvraagsetje voor chauffeurspas
U kunt nu alvast het volgende doen:
Na ontvangst van het aanvraagsetje
voor chauffeurspas (werkdag 3)
kunt u alvast:

Binnen deze 4 weken haalt u het diploma

dag

U mag rijden met de "tijdelijke toelating" (max 7 weken)

0

Pas afhalen 3 weken na signaal CBR

dag

Actie

1. een opleiding volgen en examen afleggen bij het CCV/CBR (neem het IVW-nummer
mee naar het examen).
2. een afspraak maken voor de medische keuring. Spreek een datum af die in ieder geval
een week na aanmelding bij de IVW ligt, zodat de modelverklaring die in het
aanvraagsetje zit kan worden meegenomen.
3. indien u niet wilt wachten op de ontvangst van het aanvraagsetje, kunt u het volgende
doen: download de toelichting op het aanvraagformulier via www.ivw.nl en vraag hiermee
alvast een Verklaring Omtrent het Gedrag aan bij het gemeentehuis van uw woonplaats.
4. een kopie van het rijbewijs maken.
5. eventueel pasfoto's laten maken.
1. met bijgevoegde modelverklaring zich medisch laten keuren.
2. met aanvraagformulier en toelichting een Verklaring Omtrent het Gedrag aanvragen bij
het gemeentehuis van uw woonplaats.
3. met bijgevoegde acceptgiro de leges meteen voldoen. Betaling is in de praktijk een
zeer vertragende factor, betaal daarom direct na ontvangst van het aanvraagsetje en
gebruik uitsluitend de bijgevoegde acceptgiro.

1. een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier met pasfoto.
2. een kopie van het rijbewijs.
3. een Verklaring Omtrent het Gedrag.(origineel en niet ouder dan 2 maanden).
U - als kandidaatchauffeur - overlegt
in de vierde week (of zo spoedig mogelijk):
4. een Geneeskundige Verklaring (origineel en niet ouder dan 2 maanden)
NB: De betaling moet inmiddels op de rekening van de IVW staan.
IVW verstrekt - mits ook de leges zijn ontvangen - een verklaring
(tijdelijke toelating ) voor het tijdelijk verrichten van chauffeurswerkzaamheden.
De verklaring (tijdelijke toelating ) is 7 weken geldig vanaf afgiftedatum en kan niet
worden verlengd.
De "tijdelijke toelating " is een verklaring en controledocument die wordt verstrekt door de IVW indien voldaan is aan de
vereisten zoals hierboven omschreven. Hiermee kunt u "tijdelijk" (7 weken) chauffeurswerkzaamheden verrichten.
LET OP ! Vóór het verlopen van de "tijdelijke toelating " moet u in bezit zijn van de chauffeurspas. Indien u
chauffeurswerkzaamheden verricht zonder een "tijdelijk toelating" of "chauffeurspas" dan bent u in overtreding.

Binnen 4 weken na afgiftedatum van de "tijdelijke toelating " ontvangt de IVW
een bericht van het CBR dat u het diploma heeft behaald.

Na ontvangst van het bericht van het CBR dat u het diploma heeft behaald
start IVW met het aanmaken van de pas en verstrekt deze binnen 3 weken.
Indien geen bericht van het CBR is ontvangen, stelt de IVW de aanvraag buiten behandeling.
De documenten die u aan IVW heeft toegezonden worden teruggestuurd.

Vóór het verlopen van de "tijdelijke toelating " haalt u de pas af op het Postkantoor.
De "tijdelijke toelating " moet u op dat moment op het postkantoor inleveren.
U mag nu alleen nog rijden met een geldige chauffeurspas!

* Voor 5-jaarlijkse verlenging van de pas wordt geen "tijdelijke toelating " verstrekt, omdat de aanvrager al in het bezit is
van een pas. Drie maanden voor afloop van de oude pas kan een verlengingsaanvraag worden ingediend.
Dit schema geldt alleen voor startende chauffeurs die een eerste pas aanvragen.

