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Let op: Kunt u vanwege de maatregelen rondom het Coronavirus uw rijbewijs niet op tijd verlengen? Het rijbewijs kunt u ook
verlengen als het verlopen is. U hoeft niet opnieuw rij-examen te doen. Het is mogelijk dat er op dit moment i.v.m. het
Coronavirus andere regels zijn voor het rijden met een verlopen rijbewijs. Kijk hiervoor op de website van rijksoverheid
(www.rijksoverheid.nl).
Over de Gezondheidsverklaring van het CBR
Gezondheidsverklaring
invullen? Nee, dat is niet
nodig
Wanneer wel een
Gezondheidsverklaring
invullen?

Informatie van uw gemeente:

Uw rijbewijs verloopt binnenkort. Bij het CBR zijn geen redenen bekend waarom u een
Gezondheidsverklaring zou moeten invullen. U kunt daarom direct bij de gemeente een nieuw
rijbewijs aanvragen.
Op cbr.nl/gezondheidsverklaring leest u in welke situaties u wel een Gezondheidsverklaring
Rijbewijs ’moet invullen. Bijvoorbeeld als u door een verandering in uw gezondheidssituatie
twijfelt of u nog in staat bent om veilig te rijden of hiervoor een aanpassing aan uw auto denkt
nodig te hebben.

De Gezondheidsverklaring
Online gaat sneller

Leest u in deze brief dat u een Gezondheidsverklaring moet opsturen? Dan adviseren we u om dat online te
doen via mijn.cbr.nl. Wij ontvangen dan direct uw informatie. Ook kunt u via mijn.cbr.nl de status van uw
aanvraag op elk moment bekijken.
Soms moet u voor de beoordeling van uw rijgeschiktheid naar een arts. Artsen kunnen de resultaten van hun
onderzoek vaak direct met ons delen via een digitaal platform: ZorgDomein. Zo heeft u eerder duidelijkheid.
Vraag daarom of een arts met ZorgDomein werkt als u een afspraak maakt.

Heeft u een groot rijbewijs of bent u ouder dan 75 jaar?

U vult eerst de Gezondheidsverklaring in en stuurt deze naar het CBR. Als u ouder bent dan 75 of een groot
rijbewijs heeft, dan moet u daarna altijd naar een keuringsarts. Hiervoor ontvangt u van ons een formulier, dat
de keuringsarts invult. Is meteen al duidelijk dat er ook informatie van een specialist nodig is? Dan ontvangt u
ook gelijk de verwijzing naar deze specialist.

75+? Kijk op cbr.nl voor de stappen

Op cbr.nl/75jaar leest u stap voor stap hoe u een Gezondheidsverklaring invult. Bij elke stap staat een filmpje,
waarin u ziet wat u kunt verwachten.

