1. Nieuw rijbewijs

3. Duplicaat rijbewijs

Voor wie
- personen 18 jaar en ouder (categorie A&B)
- personen 21 jaar en ouder (categorie C, D &E)

Voor wie
- personen, van wie hun geldig rijbewijs is gestolen
- personen, die hun geldig rijbewijs hebben verloren
- personen, waarvan hun geldig rijbewijs onleesbaar is

Overleggen
- medische verklaring niet ouder dan 2 maanden
- identiteitsbewijs

NIEUW RIJBEWIJS
Wat?

Procedure
- betalen bij Burgerzaken
- aanvragen van theorie- en praktijk examen bij
Bureau Rijbewijzen
- theorie-examen afleggen
- praktijkexamen afleggen
- gepersonaliseerde rijbewijskaart halen bij Burgerzaken
Kosten
- examenpakket: $50,28
- rijbewijs: $50,00

Het linnen rijbewijsdocument is vervangen door een nieuwe, fraudebestendige kunststof kaart.
Het nieuwe document is beter beveiligd, heeft een handzaam bankpasformaat en is stijlvast.

Waarom?
Belangrijkste reden om het nieuwe rijbewijsdocument in te voeren is de betere beveiliging tegen
fraude en vervalsing. Daarnaast wordt ook de aanvraagprocedure vereenvoudigd. U kunt een

2. Vernieuwing rijbewijs
Voor wie
- personen die in het bezit zijn van een geldig rijbewijs

naar een huisarts toe. Het voordeel is dat je sneller wordt geholpen.

Overleggen
- medische verklaring niet ouder dan 2 maanden
- identiteitsbewijs

Geldigheid?

Procedure
- aanvragen en direct halen bij Burgerzaken

aanvraag doen bij één loket (bij Burgerzaken). Alleen voor de medische verklaring moet men

Het nieuwe rijbewijs blijft net als het oude document vijf (5) jaar geldig.

Kosten
- rijbewijs: $50,00

Overleggen
- medische verklaring niet ouder dan 2 maanden
- identiteitsbewijs
- origineel kennisgeving politie (niet bij onleesbaar)
Procedure
- aanvragen en direct halen bij Burgerzaken
Kosten
- rijbewijs: $50,00

4. Omwisselen buitenlands rijbewijs
zonder rijproef
Voor wie
- personen in bezit van een geldig rijbewijs van
Nederland, Suriname, Aruba, Curaçao, Sint
Maarten en overige BES eilanden
Overleggen
- medische verklaring niet ouder dan 2 maanden
- identiteitsbewijs
Procedure
- aanvragen en direct halen bij Burgerzaken
Kosten
- rijbewijs: $50,00

Kosten?

5. Omwisselen buitenlands rijbewijs
met rijproef
Voor wie
- personen in het bezit van een geldig rijbewijs
wiens rijbewijzen aangesloten zijn aan de Verdrag
van Geneve, moeten praktijk-examen doen
Overleggen
- medische verklaring
- identiteitsbewijs
Procedure
- betalen bij Burgerzaken
- aanvragen praktijkexamen bij Bureau Rijbewijzen
- praktijkexamen afleggen
- gepersonaliseerde rijbewijskaart halen bij burgerzaken
Kosten
- examenpakket: $ 50.28
- rijbewijs: $50,00

7. Oefenvergunning scooter/motor
Voor wie
- personen in bezit van een geldig rijbewijs categorie B
Overleggen
- identiteitsbewijs
- geldig rijbewijs categorie B
- geldige verzekeringspapieren
- betalingsbewijs motorrijtuigenbelasting
- 1 pasfoto
Procedure
- betalen bij Burgerzaken
- 1 week later ophalen bij Burgerzaken
- controleren motor
Kosten
- oefenvergunning: $8.38

8. Vergunning rijwiel met hulpmotor
6. Internationaal Rijbewijs
Voor wie
- personen in bezit van een geldig rijbewijs dat 1
jaar of meer geldig is.
Overleggen
- identiteitsbewijs
- geldig rijbewijs
- 1 pasfoto
Procedure
- betalen bij Burgerzaken
- 1 week later ophalen bij Burgerzaken
Kosten
- internationaal rijbewijs: $16.76

Voor wie
- personen in bezit van een geldig rijbewijs categorie B
Overleggen
- identiteitsbewijs
- geldig rijbewijs categorie B
- geldige verzekeringspapieren
- betalingsbewijs motorrijtuigenbelasting
Procedure
- inschrijven theorie-examen
- controleren motor
Kosten
- vergunning hulpmotor: $8.38

Het nieuwe rijbewijs kost $50.00. Dit bedrag is inclusief pasfoto, bewijs van inschrijving en de

Openingstijden Burgerzaken

Openingstijden SSV

leges voor het rijbewijs. U dient alleen voor de doktersverklaring apart te betalen.

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag van

Maandag t/m vrijdag van 08:00 tot 11:00

Voor meer informatie belt u 7175516/7175517

08:00 tot 15:00 uur onafgebroken geopend. Op

uur en van 14:00 tot 16:00 uur.

of bekijkt u onze website www.bonairegov.com.

dinsdag van 13:00 tot 15:00 uur geopend.

Burgerzaken OLB | Kaya Almirante Pedro Luis Brion 12 | Kralendijk, Bonaire

Meer info

