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Soms zijn aanpassingen aan uw voertuig nodig om te mogen rijden. Onze  
deskundige bespreekt de mogelijkheden met u.

Verklaring van geschiktheid
Voor het vernieuwen of veranderen van uw rijbewijs heeft u een Verklaring van 
geschiktheid nodig. Soms zijn aanpassingen aan uw voertuig nodig om te mogen 
rijden. In deze brochure leest u hier meer over.

Codes op het rijbewijs
Uit de rijtest kan naar voren komen dat u rijgeschikt bent, maar alleen als u 
bepaalde maatregelen neemt of u zich aan voorwaarden houdt, ook wel beperkende 
bepalingen. Meestal is dat vanwege een functiestoornis. Deze beperkende 
bepalingen staan als specifieke code(s) in de brief van het CBR met het besluit  
over uw rijgeschiktheid. In de brief staat ook uitleg over de code(s). Bewaart u  
deze brief daarom goed. 

De gemeente neemt de codes over op uw rijbewijs. U vindt ze op de achterzijde in 
de laatste kolom. Uw rijbewijs is alleen geldig als u tijdens het autorijden aan deze 
voorwaarden voldoet.  

Een voorbeeld
Als in uw brief de code 10.02 (automatische schakeling) staat, wordt dit op het 
rijbewijs als hoofdcode 10 vermeld. Dit betekent dat u alleen in een auto met een 
volautomatische versnellingsbak mag rijden. U mag dus niet in een schakelauto 
rijden. Doet u dat toch, dan rijdt u zonder geldig rijbewijs en mogelijk ook 
onverzekerd.

Uw voertuig aanpassen
Als er sprake is van beperkende bepalingen, kunnen er aanpassingen nodig zijn aan 
uw voertuig. Zo kunt u veilig en verantwoord aan het verkeer blijven deelnemen. Bij 
de meeste beperkende bepalingen is duidelijk omschreven hoe de aanpassingen 
eruit moeten zien. Ter illustratie hebben we aanpassingen aan de schakelaars en 
remmen opgenomen in deze brochure (zie kader pagina 4).

Sommige aanpassingen aan het voertuig zijn beter mondeling uit te leggen dan  
op papier. Onze deskundige bespreekt deze met u, of heeft u dat al gedaan.

Kortere geldigheid van uw rijbewijs
De maximale geldigheidsduur van het rijbewijs is tien jaar. Afhankelijk van uw 
medische situatie kan er een kortere geldigheidsduur van toepassing zijn. Deze 
periode wordt dan overgenomen op uw nieuwe rijbewijs. Het traject voor de 
vernieuwing van een rijbewijs met kortere geldigheidsduur vraagt vaak wat meer 
tijd. Dit komt doordat er meestal vervolgonderzoek door een medisch specialist of 
een rijtest nodig is. Vraag daarom ruim voordat uw rijbewijs verloopt, een Verklaring 
van geschiktheid aan. U doet dat door een Eigen verklaring op te sturen naar het 
CBR. Deze koopt u via Mijn CBR (mijn.cbr.nl), of voor een praktijkexamen via uw 
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rijopleider. De Eigen verklaring is ook te koop bij de CBR locaties in Amsterdam, 
Arnhem, Assen, Eindhoven en Rijswijk en bij de meeste gemeenten. Wij raden u 
aan vooraf na te gaan of dit bij uw gemeente het geval is.  

Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen van een Verklaring van geschiktheid zo 
spoedig mogelijk af te handelen, met een maximumtermijn van vier maanden. 
De uitslag krijgt u per brief van het CBR. Wij geven de beslissing ook door aan de 
Rijksdienst voor Wegverkeer (RDW). Na ontvangst van onze brief kunt u, als u 
rijgeschikt bent, een nieuw rijbewijs aanvragen bij uw gemeente.

Aanvragen rijbewijs
Voor het aanvragen van een nieuw rijbewijs bij uw gemeente heeft u nodig: 
- een pasfoto;
- uw huidige rijbewijs;
-  het ingevulde aanvraag formulier;
-  een bedrag voor leges kosten (dit bedrag verschilt per gemeente).

Medische situatie gewijzigd
Ook als uw medische situatie verbeterd of verslechterd is, adviseren we u een 
Eigen verklaring op te sturen naar het CBR. Vermeld daarbij in een brief om welke 
medische verandering het gaat en onder welk telefoonnummer wij u overdag 
kunnen bereiken. Wij nemen dan zo spoedig mogelijk contact met u op.

Keuring aangepaste auto
Zodra er wijzigingen aan de rem- of stuurinrichting of de constructie van de 
auto zijn aangebracht, voldoet zo’n auto niet meer aan de oorspronkelijke 
typegoedkeuring. Een herkeuring door de RDW is dan noodzakelijk, evenals een 
aantekening op het kentekenbewijs. Meer informatie hierover vindt u op de website 
van de RDW (www.rdw.nl) of kunt u opvragen bij uw aanpassingsbedrijf. 

Gewenningslessen
Als u nog niet gewend bent aan de aanpassingen aan uw auto, neem dan kort voor 
de aflevering van uw aangepaste auto wat rijlessen. U voelt zich dan zekerder en u 
rijdt veiliger!

Goed verzekerd op weg
Het is belangrijk dat u uw verzekeringsmaatschappij informeert over uw functie-
stoornis en de beoordeling door het CBR. U informeert uw verzekeraar het 
makkelijkst door een kopie van uw nieuwe rijbewijs op te sturen. Als u geen nieuw 
rijbewijs hoeft aan te vragen, kunt u een kopie van de brief van het CBR opsturen. In 
een begeleidend schrijven geeft u de verzekeringsmaatschappij een toelichting op 
uw situatie.  
Wij adviseren u om een schriftelijke reactie te vragen en die als bewijsstuk bij uw 
polis te bewaren.
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 Schakelaars
In de brief van het CBR met het besluit over uw rijgeschiktheid staat aan welke 
voorwaarden u moet voldoen om de schakelaars te kunnen bedienen. Er zijn vaak 
meerdere oplossingen mogelijk. Schakelaars kunnen worden ingebouwd voor: de 
claxon, de richtingaanwijzers, de ruitenwissers, de ruitensproeier, de verlichting 
(aan/uit, groot licht/dimlicht en mistachterlicht) en de ontdooiing en ontwaseming 
van de voor- en achterruit.

Een voorbeeld
Stel dat er code 35.03 in uw brief en code 35 op uw rijbewijs staat. De schakelaars 
moeten dan te bedienen zijn zonder dat uw linkerhand het stuurwiel/hulpstuk 
(knop, gaffel, enz.) loslaat. Daarvoor kan het verstandig zijn alle schakelaars naar de 
linkerzijde van het stuurwiel te verplaatsen. Lukt dat niet, dan zijn er mogelijkheden 
op de vloer of in de hoofdsteun. Uitgangspunt bij deze code is steeds dat de 
linkerhand aan het stuur blijft en dat de besturing en de bediening niet nadelig 
worden beïnvloed. 

Remmen
Om een personenauto maximaal te kunnen vertragen moet een minimale kracht 
van 50 kg (= 500 Newtonmeter) op het rempedaal uitgeoefend kunnen worden. 
Voor bestelauto’s geldt een minimale kracht van 70 kg (= 700 Newtonmeter). 
Als u door krachtvermindering deze druk niet haalt, is een aanpassing aan het 
remsysteem noodzakelijk. Dit is onder andere afhankelijk van het type auto waarin 
u rijdt. Als de maximale pedaalkracht die u op kunt brengen minder bedraagt dan 
700 Newtonmeter, dan wordt deze kracht als beperkende bepaling op uw rijbewijs 
vermeld. U kunt zich hierover laten adviseren door een auto-aanpasbedrijf. U bent 
er uiteindelijk zelf verantwoordelijk voor dat uw auto aan de gestelde eisen voldoet.

Privacy
Als het onderzoek naar uw rijgeschiktheid plaatsvond in samenwerking met andere 
instanties, dan zullen wij die instanties zo nodig inlichten over de aanpassingen 
die u zijn voorgeschreven. De door u opgegeven persoonsgegevens worden 
door het CBR gebruikt bij het behandelen van een aanvraag voor een Verklaring 
van geschiktheid. De gegevens worden opgenomen in de ‘Registratie divisie 
Rijgeschiktheid’. Deze verwerking is aangemeld bij het College bescherming 
persoonsgegevens. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het privacystatement 
op www.cbr.nl/privacy.

Colofon
Deze folder is een uitgave van het CBR. Hoewel de inhoud met de grootst mogelijke 
zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan deze folder geen rechten worden 
ontleend.

Meer informatie
Voor meer informatie kijkt u op www.cbr.nl/eigenverklaring. Veel gestelde vragen en 
antwoorden vindt u op www.cbr.nl/steleenvraag.
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