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Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandigheid. Maar wat als 

je afhankelijk bent van een rolstoel? Of een arm of been niet goed kunt 

gebruiken? Kun je met een lichamelijke of geestelijke beperking wel 

zelfstandig de weg op? Wat het CBR betreft kan dit in de meeste 

gevallen. Hóe, daarover gaat deze brochure.

Met een handicap  
veilig achter het 
stuur
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•	u	wilt	het	rijbewijs	halen

•	het	praktijkexamen	aanvragen

•		u	bezit	een	rijbewijs,	maar	uw	

medische	situatie	is	veranderd

•		eigen	verklaring

•		medisch	specialist	of		

CBR-deskundige

•		rijbewijs	met	een	kortere		

geldigheid

•		kosten

•		goed	verzekerd	op	weg

Veiligheid in het verkeer staat voor het CBR voorop. Bestuurders met een  

lichamelijke of geestelijke functiestoornis moeten dan ook aan precies dezelfde 

rijvaardigheidseisen voldoen als andere bestuurders. Maar ook hebt u recht op 

dezelfde veiligheidsnormen. Dat kan vaak met behulp van een aangepast voertuig. 

Geen	rijbewijs	

Het CBR geeft geen rijbewijs af, maar verstrekt de Verklaring van rijvaardigheid en 

de Verklaring van geschiktheid. De Verklaring van rijvaardigheid wordt afgegeven als 

u slaagt voor uw praktijkexamen. De Verklaring van geschiktheid als u medisch en 

praktisch gezien de weg op kunt. 

Het	CBR	in	uw	regio

Naast het hoofdkantoor in Rijswijk heeft het CBR vijf regiokantoren. Deze verrichten 

voor een bepaald gebied alle voorkomende werkzaamheden. U kunt dus altijd bij u 

in de regio terecht. 

Deze folder gaat uit van twee mogelijkheden: 

I. U wilt het rijbewijs halen.

II. U bezit al een rijbewijs, maar uw medische situatie is veranderd.

I.	U	wilt	het	rijbewijs	halen

Tip: neem bij twijfel over uw rijgeschiktheid vóórdat u begint aan de rijopleiding 

contact op met het CBR in uw regio. 

Stap	1:	U	stuurt	een	Eigen	verklaring	op

Iedereen die examen doet bij het CBR moet over een Verklaring van geschiktheid 

beschikken. Daarvoor vult u een Eigen verklaring in. Op dit formulier staan vragen 

over uw lichamelijke en geestelijke gesteldheid. U kunt de Eigen verklaring kopen 

bij uw rijschool, de gemeente, de CBR-regiokantoren en de theorie-examencentra 

(tijdens openingsdagen). Op de tarievenlijst leest u wat een Eigen verklaring kost. 

U antwoordt ‘ja’ of u twijfelt? 

Beantwoordt u één of meer vragen van de Eigen verklaring met ‘ja’? Of twijfelt u aan 

uw medische geschiktheid? Stuur dan, vóórdat u met uw rijopleiding begint, het  

volgende op naar het CBR: 

•  de Eigen verklaring, waarop u bovenaan ‘Info’ schrijft;

•   een brief waarin u uw probleem of uw twijfel toelicht. Vermeld hierin ook uw  

telefoonnummer en eventueel naam en telefoonnummer van uw rijschool. 

Als zich problemen voordoen tijdens de lessen

Het is raadzaam de Eigen verklaring ook vroegtijdig naar het CBR te sturen als u 

tijdens de rijlessen terugkerende problemen ervaart. Deze kunnen verband houden 

met de stuurvastheid. Of met een vertraagde reactie op verkeerssituaties. Soms is 

dat het gevolg van oogafwijkingen of andere stoornissen die niet direct zichtbaar 

zijn. Onze deskundigen helpen u een oplossing voor deze problemen te zoeken. 

Naar	een	medisch	specialist?

Op de Eigen verklaring moet een arts een aantekening plaatsen, waaruit de aard en 

de ernst van het gemelde blijkt. Soms is deze aantekening alleen niet voldoende. 

In dat geval kan de medisch adviseur van het CBR u doorsturen naar een medisch 

specialist.

Zodra alle medische stukken binnen zijn, bepaalt de medisch adviseur van het CBR 

of er medische bezwaren zijn om veilig aan het verkeer te kunnen deelnemen. In 

http://rijbewijs.cbr.nl/index.asp?pageid=268
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een aantal gevallen heeft hij hiervoor ook een advies van een deskundige praktische 

rijgeschiktheid nodig (zie stap 2). Als dat niet het geval is en u medisch rijgeschikt 

wordt verklaard, kunt u deelnemen aan het praktijkexamen (stap 3).

Soms moet het CBR u mededelen dat u medisch niet geschikt bent om als chauffeur 

de weg op te gaan. Dit komt in de praktijk gelukkig weinig voor.

 

Stap	2	(indien	nodig):	U	gaat	naar	een	deskundige	

praktische	rijgeschiktheid

Rijtest	of	gesprek	

Als de medisch adviseur van het CBR dat nodig vindt, wordt er met u een 

afspraak gemaakt voor een rijtest en/of een gesprek met een van onze deskundigen 

praktische rijgeschiktheid. Het CBR nodigt u daarvoor uit op een van de regio 

kantoren. Zowel de rijtest als het gesprek is bedoeld om uw rijgeschiktheid in de 

praktijk te bepalen. 

Tijdens de rijtest wordt bekeken of u goed kunt sturen, gas geven en remmen. En 

of u adequaat reageert, want een goede reactie is in het verkeer onontbeerlijk. Zo 

kan er bij mensen met hersenletsel, naast de lichamelijke handicap, ook sprake 

zijn van een vertraagde reactie. Als u een lichamelijke beperking hebt, kunnen onze 

deskundigen u ook adviseren over de technische mogelijkheden in de auto. Want 

uw (les)auto moet wellicht aangepast worden. Dit gebeurt in nauwe samenwerking 

met gespecialiseerde rijscholen en ook met aanpassingsbedrijven. 

Er wordt dus onderzocht of u in staat bent om veilig en verantwoord aan het 

verkeer deel te nemen. Let op: een rijtest is geen rijexamen! Er wordt alleen 

naar uw mogelijkheden en beperkingen gekeken.

Aanpassingen	aan	de	auto

Soms concludeert de deskundige dat het al voldoende is als u in een automaat 

gaat lessen/rijden of gebruik maakt van een rembekrachtiger. Ook aanpassingen 

aan de pedalen of de montage van een volledige handbediening komen nogal eens 

voor. Er is heel veel mogelijk. Vraag er gerust naar bij het  CBR in uw regio. 

Het	selecteren	van	een	rijschool

Krijgt u het advies om in een aangepaste auto te rijden? Dan is het aanbod van 

geschikte rijscholen niet groot, maar het CBR kan u helpen er een te vinden.  Als 

u met de voorgestelde aanpassingen aan de auto vijf tot tien lessen hebt gehad, 

wordt u opgeroepen voor een rijtest.

Brief	ter	bevestiging	

Als de rijtest goed gaat, dan krijgt u van het CBR een brief thuisgestuurd met  

daarin de bevestiging dat alles medisch en praktisch akkoord is. Deze brief  

vervangt bij de examenaanvraag de Eigen verklaring. Bewaar deze brief dus goed. 

Brief met beperkende bepalingen  

Daarnaast ontvangt u een brief waarin de beperkende bepalingen staan vermeld 

die voor u gelden. De bijbehorende codes vermeldt het CBR ook in deze brief.  

De brief met de beperkende bepalingen bewaart u bij uw toekomstige rijbewijs. 

Stap	3:	het	praktijkexamen

Het	praktijkexamen	aanvragen

Uw rijschool vraagt het praktijkexamen aan. Dat gebeurt als uw opleider vindt dat 

u voldoende rijvaardig bent. Ter voorbereiding op het examen is het soms mogelijk 

om een tussentijdse toets af te leggen. Vraag ernaar bij uw opleider. 

http://rijbewijs.cbr.nl/pdf/TTT.pdf
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Het	examen	zelf

U legt hetzelfde examen af als ieder ander. Want in het verkeer moet iedereen  

voldoen aan dezelfde rijvaardigheidseisen. Uw examinator is wel speciaal opgeleid 

voor het afnemen van examens bij kandidaten met functiestoornissen. 

De examinator is ook van de aanpassingsmogelijkheden op de hoogte en leest 

voor het examen het rapport van de deskundige praktische rijgeschiktheid door. 

Daarin zijn de resultaten en uitkomsten van de rijtest opgenomen. Zo heeft de  

examinator de beschikking over de nodige achtergrondinformatie voor het  

afnemen van het examen. En is hij dus optimaal voorbereid. 

De examinator heeft een afgeleid medisch beroepsgeheim. Dat wil zeggen dat hij 

niet bevoegd is om met anderen over uw medische situatie te praten. De medische 

stukken blijven in het medisch archief van het CBR. Uw privacy is zodoende  

gewaarborgd. 

Stap	4:	geslaagd	en	het	rijbewijs

Als u bent geslaagd voor uw examen, verstrekt het CBR de Verklaring van 

rijvaardigheid en de Verklaring van geschiktheid. Deze verklaringen worden 

automatisch naar het Centraal Rijbewijzen- en Bromfietscertificatenregister (CRB) 

gestuurd. Vervolgens kunt u bij uw gemeente het rijbewijs aanvragen. 

Beperkende bepalingen

Als u medisch geschikt bent bevonden onder de zogeheten beperkende bepalingen, 

dan worden deze in een code overgenomen op uw rijbewijs. Uiteraard is het 

rijbewijs alleen geldig als u in een auto rijdt die aan die eisen voldoet. Wilt u meer 

weten over dit onderwerp, lees dan de folder ‘De Verklaring van geschiktheid na 

een rijtest’.

Goed verzekerd op weg

Stuur uw verzekeringsmaatschappij een kopie van uw nieuwe rijbewijs en van de 

brief met de beperkende bepalingen. Vraag de verzekeringsmaatschappij om een 

schriftelijke reactie en bewaar deze bij uw polis. Als er onverhoeds iets gebeurt, 

bent u in ieder geval zeker van de juiste dekking.

http://rijbewijs.cbr.nl/index.asp?pageid=3382
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II	U	bezit	een	rijbewijs,	maar	uw	medische	situatie	is	

veranderd

Het kan gebeuren dat u als rijbewijsbezitter twijfelt over uw medische 

rijgeschiktheid. Bijvoorbeeld als gevolg van een ongeval, ziekte of ouderdom. Zo 

kan een lichamelijke handicap of een verminderd gezichts- of reactievermogen 

problemen veroorzaken bij het autorijden. Ook kan er sprake zijn van een 

verbetering van uw medische situatie. In al deze gevallen kan het CBR u helpen om 

op de juiste manier mobiel te blijven. 

Eigen	verklaring

Is uw medische situatie veranderd en heeft dat gevolgen voor het rijden? Wij  

verzoeken u dat aan het CBR te melden door de volgende documenten op te sturen:  

•  de Eigen verklaring, waarop u boven aan ‘TM’ schrijft;

•  een brief waarin u kort de verandering in uw medische situatie omschrijft.

Vermeld ook het telefoonnummer waarop u overdag bereikbaar bent. 

Aantekening	van	de	arts

Op de Eigen verklaring moet u een aantekening laten plaatsen door een arts. Dit kan 

een huisarts zijn of een revalidatiearts. Uit de aantekening van de arts moet de aard 

en de ernst van uw medische situatie blijken. 

Medisch	specialist	of	CBR-deskundige

Soms heeft de medisch adviseur van het CBR na het ontvangen van uw Eigen  

verklaring meer informatie nodig. In dat geval verwijst hij u naar een medisch 

specialist. Mogelijk maakt het CBR ook een afspraak met u voor een rijtest en/of een 

gesprek met een van onze deskundigen praktische rijgeschiktheid. Hoe dat werkt 

leest u bij Rijtest of gesprek.

Verklaring	van	geschiktheid	

Als de medisch adviseur van het CBR u op basis van de medische gegevens 

rijgeschikt verklaart, wordt een Verklaring van geschiktheid afgegeven. Indien een 

Verklaring van geschiktheid is afgegeven onder beperkende bepalingen of met 

een beperkte geldigheidsduur, moet u een nieuw rijbewijs aanvragen. Zijn er geen 

beperkingen nodig, dan ontvangt u een brief waarop staat dat uw huidige rijbewijs 

zijn geldigheid behoudt. 



CBR Hoofdkantoor 
P.C. Boutenslaan 1
Postbus 5301
2280 HH Rijswijk (ZH)
Telefoon (070) 372 05 00

Inwoners van de provincies Groningen, Friesland en 
Drenthe kunnen zich wenden tot:

CBR regio Noord
Overcingellaan 13
Postbus 40
9400 AA Assen
Telefoon (0592) 32 48 88

Inwoners van de provincies Overijssel, Gelderland en 
Flevoland kunnen zich wenden tot:

CBR regio Oost
Hazenkamp 10
Postbus 4046
6803 EA Arnhem
Telefoon (026) 323 87 00

Inwoners van de provincies Limburg, Noord-Brabant en 
Zeeland kunnen zich wenden tot:

CBR regio Zuid
Hoevenweg 20
Postbus 7936
5605 SH Eindhoven
Telefoon (040) 250 28 02

Inwoners van de provincies Noord-Holland en Utrecht 
kunnen zich wenden tot:

CBR regio West-Noord
Naritaweg 150
Postbus 58001
1040 HA Amsterdam
Telefoon (020) 584 02 40

Inwoners van de provincie Zuid-Holland 
kunnen zich wenden tot:

CBR regio West-Zuid 
Lange Kleiweg 30
Postbus 1062
2280 CB Rijswijk (ZH)
Telefoon (070) 413 01 00

Divisie BNOR
Lange Kleiweg 30
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2280 GE Rijswijk (ZH) 
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Internet 
www.cbr.nl
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Rijbewijs	met	een	kortere	geldigheid

In bepaalde gevallen geeft uw gemeente een rijbewijs af met een beperkte 

geldigheidsduur op grond van de Verklaring van geschiktheid. En wel voor een 

periode van één, drie of vijf jaar. Dit komt onder meer voor bij een mogelijk 

progressief verlopend ziektebeeld. Of omdat de eisen aan de rijgeschiktheid van  

de minister van Verkeer en Waterstaat dat voorschrijven.

Uw	rijbewijs	verloopt	

Wij raden u aan tenminste drie maanden voordat uw rijbewijs verloopt actie te 

ondernemen als u uw rijbewijs wilt vernieuwen. 

Kosten

De kosten van de Eigen verklaring vindt u op onze tarievenlijst. Zodra de Eigen  

verklaring binnen is, zijn alle diensten van het CBR voor de beoordeling van uw 

rijgeschiktheid gratis. De kosten voor een medische keuring door een arts en een 

specialist zijn voor uw rekening, evenals de kosten voor (aangepaste) rijlessen. 

Daarnaast betaalt u zelf de kosten die u maakt om uw eigen voertuig aan te passen. 

Bij uw gemeente (afdeling WVG) kunt u hiervoor een tegemoetkoming aanvragen.

Colofon

Deze brochure is een uitgave van het CBR. Er kunnen geen rechten aan worden 

ontleend.

Voor meer informatie:

http://rijbewijs.cbr.nl/index.asp?pageid=284
http://rijbewijs.cbr.nl/index.asp?pageid=268

