
Rijbewijskeuring en eigenverklaring

75+ rijbewijskeuring

Waarom
Na 75 jaar is er om de 5 jaar een verplichte keuring voor het rijbewijs. Dan beoordeelt het 
CBR of u nog steeds rijgeschikt bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te 
rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid. Het CBR stelt u hiervoor een aantal 
vragen over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier 'Eigen verklaring’. Dit vult 
uw zelf in,  op de 2e helft van dit formulier vult de keuringsarts gegevens in van lichamelijk 
onderzoek en psychische indruk over rijgeschiktheid. 

Wie doet dat

Uw eigen huisarts doet geen (rijbewijs) keuringen voor de eigen patiënten omdat de 
afhankelijkheid van de keuringsarts t.o.v. de gekeurde persoon gewaarborgd moet zijn. Op 
dit moment doen de huisartsen in huisartsenpraktijk Reuver ook geen keuringen voor 
patiënten van hun collega's

Er zijn verschillende artsen naar wie verwezen kan worden voor keuringen: 

Werk vitaal 0475-202018

Groene Kruis 036-7200911 (voor leden kosten 40,=)

ARBO unie 088-2726800

Groot rijbewijs

Bij groot rijbewijskeuring moet de keurende arts meer kennis hebben, dat doet een huisarts 
meestal niet. Veel Arbo-diensten bieden dit wel aan, zoals bijvoorbeeld Arbo 
Venlo/Roermond. 

Wat moet ik weten voor en meenemen naar een keuring
• U dient in het bezit zijn van een CBR-keuringsformulier, de eigen verklaring. Deze 

kunt u kopen bij de gemeente of op de website van het CBR  
https://www.cbr.nl/11347.pp

• Voor de keuring vult u het voorblad van de eigen verklaring zelf in

• U neemt een bekertje urine mee naar de praktijk, er volgt een controle op suiker
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• Als u een bril draagt dient u deze mee te nemen naar de keuring: de visus wordt met 
de bril op gemeten.

• U moet zich legitimeren: neem uw paspoort of Identiteitskaart mee.

• Meestal zult u contant moeten betalen, informeer tijdens het maken van de afspraak 
naar de kosten van de rijbewijskeuring. 

Nieuw rijbewijs / rijexamen doen
Wil je praktijkexamen doen voor een autorijbewijs? Dan beoordeelt het CBR of je rijgeschikt 
bent. Dat wil zeggen: geestelijk en lichamelijk in staat om te rijden. Dat is belangrijk voor de 
verkeersveiligheid. Het CBR stelt je hiervoor een aantal vragen over je gezondheid. Deze 
vragen staan op het formulier 'Eigen verklaring’. 

Begin op tijd met je aanvraag

De beoordeling van je rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. Vul dus 
ruim (vier maanden) van te voren een Eigen verklaring in en stuur deze op.

Direct langs een specialist bij ADHD of ADD of autisme

Heb je vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen verklaring met ‘ja’ 
beantwoord in verband met ADHD of ADD of autisme? En heb je nog nooit eerder een 
rijbewijskeuring ondergaan? Dan kun je direct, voordat je je Eigen verklaring bij  het CBR 
indient, een afspraak maken met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Via 
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/hoe-kan-ik-rijden-met.htm kun je informatie vinden 
over de eigen verklaring en wanneer en waar je een afspraak kunt maken met een 
onafhankelijke specialist. Ook kun je via het CBR de eigen verklaring digitaal aanschaffen en
invullen. 
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