Uw Eigen verklaring:
het vervolg
R

 hebt uw Eigen verklaring opgestuurd.
U
Wat kunt u van het CBR verwachten?

Binnen vier weken: bericht van
het CBR

Onze beoordeling
Meestal heeft het CBR op basis van uw
ingevulde formulier voldoende informatie
om meteen te kunnen beslissen.

Op basis van uw Eigen verklaring beoor
delen wij of u ‘rijgeschikt’ bent. Dat wil
zeggen of u, volgens de wettelijke
regels, geestelijk en lichamelijk gezond
genoeg bent om te rijden.
Hierover ontvangt u binnen vier weken
bericht van het CBR. De meeste mensen
horen binnen die vier weken wat het
CBR heeft besloten. Maar niet iedereen.
In sommige gevallen is aanvullend
onderzoek nodig door één of zelfs
meer medisch specialisten. Of u moet
een rijtest doen.

Wat kan het CBR beslissen?

Het komt voor, dat we nog niet meteen
kunnen beslissen. Hierna leest u
wanneer dat zo is.

Ja, u bent rijgeschikt. U mag
rijden of blijven rijden.

of

Wij hebben meer informatie van u nodig.

•	U ontvangt uw Eigen verklaring terug.
•	Stuur de Eigen verklaring met de gevraagde informatie
zo snel mogelijk weer terug naar het CBR.
•	Binnen vier weken krijgt u een brief van het CBR.
Meestal staat daar meteen de beslissing in.
•	Soms verwijzen wij u nog naar een medisch specialist.
Of moet u een rijtest doen.

Ja, u bent rijgeschikt. U mag
rijden of blijven rijden. Maar
u moet wel bepaalde maat
regelen nemen om te mogen
rijden. Bijvoorbeeld een bril
dragen of uw auto laten
aanpassen.

of

Wij hebben meer informatie van de arts
nodig.

•	De keurend arts ontvangt uw Eigen verklaring terug. U
krijgt daarvan bericht.
•	Hij of zij stuurt de aangevulde Eigen verklaring terug
naar het CBR.
•	Daarna krijgt u binnen vier weken een reactie van het
CBR. Meestal staat daar meteen de beslissing in.
•	Soms verwijzen wij u nog naar een medisch specialist.
Of moet u een rijtest doen.

Ja, u bent rijgeschikt. U mag
rijden of blijven rijden. Maar
wel voor een beperkte
termijn.

Gezondheidsproblemen of beperking?
Hebt u gezondheidsproblemen of een
beperking? Dan bent u vaak toch ‘rij
geschikt’. En mag u dus blijven rijden.
Soms moet u bepaalde maatregelen
nemen om te mogen rijden. Bijvoor
beeld een bril dragen of uw auto laten
aanpassen.
Hierna leest u welke situaties mogelijk
zijn. En wat u vervolgens moet doen.

Als het CBR voldoende informatie heeft om een beslissing te
nemen, hoeft u niets te doen. U ontvangt binnen vier weken
een brief waarin staat wat de beslissing is van het CBR.

of

Er is extra onderzoek nodig. Wij
verwijzen u door naar een medisch
specialist.
Op www.cbr.nl staat om welke redenen
wij mensen moeten verwijzen naar een
specialist.

•	
U ontvangt van ons een brief met de verwijzing naar de
medisch specialist.
•	
In die brief staat wat u verder moet doen.
•	
Nadat u bent onderzocht, stuurt de medisch specialist het
adviesrapport naar het CBR.
•	
Daarna krijgt u binnen vier weken een reactie van het CBR.
Meestal staat daar meteen de beslissing in.
•	
Soms verwijzen wij u nog naar een andere medisch
specialist. Of moet u een rijtest doen.

of

Er is extra onderzoek nodig. U moet
een rijtest doen.
Een deskundige van het CBR beoordeelt
of u eventueel met bepaalde maatregelen
mag blijven rijden.

•	U ontvangt van ons een oproep voor de rijtest.
•	In de oproepbrief staat wat u verder moet doen.
•	U ontvangt binnen vier weken na de rijtest een brief van
het CBR. Meestal staat daar meteen de beslissing in.
•	Soms verwijzen wij u nog naar een medisch specialist.

Nee, u bent niet rijgeschikt.
U mag helaas niet of niet
meer rijden.

Wie beoordeelt of u geschikt bent om te
rijden?
Dat doet het CBR. Wij gebruiken daarbij
het advies van de keurend arts, de medisch
specialist en de deskundige bij de rijtest.
Maar de uiteindelijke beslissing ligt in alle
gevallen bij het CBR. Wij baseren onze
beoordeling op de Regeling eisen geschikt
heid 2000. Zie www.wetten.overheid.nl.

Kosten
•	De kosten van de medische onderzoeken
moet u zelf betalen. Het tarief van een
rijbewijskeuring door een huisarts,
medisch specialist of psychiater wordt
vastgesteld door de Nederlandse
Zorgautoriteit (zie www.nza.nl, zoek op
rijbewijskeuring). Soms blijkt tijdens de
keuring dat er aanvullend medisch
onderzoek nodig is om de juiste
informatie te krijgen. De kosten van dit
aanvullend onderzoek kunt u navragen
bij de arts.
•	De rijtest met een CBR-deskundige is
gratis. Moet u een auto huren voor de
rijtest? Dan betaalt u die kosten zelf.

Meer informatie

rijges • 984 • 0413

Hebt u na het lezen van deze folder nog
vragen? Op onze website www.CBR.nl
vindt u uitgebreide informatie over
rijgeschiktheid.

