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In Nederland is een rijbewijs in principe tien jaar geldig. Soms ligt dit anders.  
Het rijbewijs heeft een kortere geldigheid bij bepaalde medische situaties of bij 
verlenging na uw 65ste. Vanaf uw 75ste is een medische keuring nodig voor elke 
verlenging van uw rijbewijs. Uw rijbewijs is vanaf dan maximaal vijf jaar geldig.  
Voor de medische keuring heeft u naast het CBR ook te maken met een arts en 
eventueel medisch specialist(en) naar wie het CBR u kan doorverwijzen. U leest  
hier meer over in deze folder.

Leeftijd en geldigheidsduur rijbewijs
Ouderdom komt helaas vaak met gebreken. Daarom heeft de overheid bepaald dat 
bestuurders vanaf hun 75ste elke vijf jaar medisch gekeurd moeten worden voor 
het verlengen van hun rijbewijs. Met de keuring wordt beoordeeld of u ‘rijgeschikt’ 
bent. Dat wil zeggen: volgens wettelijke regels geestelijk en lichamelijk in staat om 
te rijden. Dat is belangrijk voor de verkeersveiligheid.
Om ervoor te zorgen dat elke bestuurder rond zijn 75ste medisch gekeurd wordt, 
wijkt de geldigheid van uw rijbewijs af als u het na uw 65ste aanvraagt. Hieronder 
vindt u een overzicht van de geldigheidsduur van het rijbewijs per leeftijdscategorie 
(per 1 januari 2014)

Gezondheidsverklaring
Om uw rijgeschiktheid te kunnen beoordelen, stelt het CBR u een aantal vragen 
over uw gezondheid. Deze vragen staan op het formulier ‘Gezondheidsverklaring 
met geneeskundig verslag (75+)’. De Gezondheidsverklaring vult u zelf in, het  
‘geneeskundig verslag’ laat u invullen door een arts.

Leeftijd 

Tot 65 jaar 

Tussen 65 en 70 jaar 

Tussen 70 en 75 jaar 

75 jaar en ouder 

Geldigheidsduur rijbewijs

Tot uw 65ste is uw rijbewijs bij verlenging 
maximaal 10 jaar geldig. Een medische keuring 
vanwege uw leeftijd is niet nodig. 

Uw rijbewijs is bij verlenging maximaal 10 jaar 
geldig, tot uiterlijk uw 75ste. Een medische  
keuring vanwege uw leeftijd is niet nodig.

Uw rijbewijs is bij verlenging maximaal 5 jaar 
geldig. Een medische keuring vanwege uw 
leeftijd is nodig als uw oude rijbewijs op of 
na uw 75ste verjaardag verloopt.

Uw rijbewijs is maximaal 5 jaar geldig. Vanaf  
uw 75ste is een medische keuring nodig voor 
elke verlenging van uw rijbewijs.
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U koopt de Gezondheidsverklaring heel gemakkelijk via mijn.cbr.nl. Hierna kunt u 
het formulier downloaden, printen en meenemen naar de arts. Op onze website 
vindt u ook andere mogelijkheden om aan een Gezondheidsverklaring te komen. 
Wilt u alleen uw brommerrijbewijs (categorie AM) behouden, dan hoeft u hiervoor 
geen Gezondheidsverklaring in te vullen en zich niet te laten keuren.

Keuring
Om te voorkomen dat de vertrouwensrelatie tussen arts en patiënt wordt verstoord, 
doet een arts vaak geen rijbewijskeuringen voor zijn eigen patiënten. U moet dus 
meestal een andere arts vragen de keuring te verrichten.

De arts vult het ‘geneeskundig verslag’ in. Bij de keuring beoordeelt de arts uw 
lichamelijke en geestelijke conditie. Hij kijkt naar het functioneren van uw armen, 
benen en wervelkolom. Hij meet uw bloeddruk. Hij controleert uw urine of bloed op 
een mogelijke suikerziekte. En hij meet uw gezichtsscherpte zonder en eventueel 
mét bril. 

Aan de hand van uw Gezondheidsverklaring en het geneeskundig verslag van de 
arts beoordeelt een medisch adviseur van het CBR of u rijgeschikt bent en voor 
welke termijn. Dit is maximaal 5 jaar en soms 1 of 3 jaar. 

Verwijzing naar specialist
Soms geeft het geneeskundig verslag onvoldoende informatie. Dan verwijst de 
medisch adviseur van het CBR u naar één of soms meerdere medisch specialisten, 
zoals een oogarts of internist.

Kosten
De kosten voor de rijbewijskeuring door een arts of specialist betaalt u zelf, dit is 
bepaald in artikel 101 van het Reglement rijbewijzen. De Nederlandse Zorgautoriteit 
bepaalt de maximumtarieven voor rijbewijskeuringen door huisartsen en specialis
ten.

De kosten voor de beoordeling door het CBR zijn verwerkt in het tarief van de  
Gezondheidsverklaring.

Rijtest
Naast een nader onderzoek door een medisch specialist is soms een rijtest nodig 
om uw rijgeschiktheid te beoordelen. Onder toezicht van een deskundige van het 
CBR legt u deze test in principe af in uw eigen voertuig. Tijdens de test bekijkt onze 
deskundige of u veilig en verantwoord kunt rijden. Soms zijn aanpassingen aan de 
auto nodig om weer rijgeschikt te worden. U betaalt geen kosten voor de rijtest.  
Als u een lesvoertuig moet huren voor de rijtest, dan betaalt u die kosten zelf.

Begin op tijd
De beoordeling van uw rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden du
ren. Stuur dus ruim (vier maanden) voor het verlopen van uw rijbewijs een ingevul

3

https://mijn.cbr.nl/nl/Authentication/Login
https://www.cbr.nl/11361.pp
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008074/2017-01-01
https://uwzorg.nza.nl/Rijbewijskeuring
https://www.cbr.nl/11345.pp


Het rijbewijs vanaf uw  
vijfenzestigste jaar  oktober 2017

Leeftijd en geldigheidsduur rijbewijs

Gezondheidsverklaring

Keuring

Verwijzing naar specialist

Kosten

Rijtest

Begin op tijd

Besluit CBR

Niet eens met de uitslag

Veranderde gezondheidstoestand

Keuring voor beroepsvervoerders

Zorgen over de rijgeschiktheid van anderen

Colofon

Meer informatie

<<   [of ]   >>

de Gezondheidsverklaring met geneeskundig verslag naar ons op. Op de achterkant 
van uw rijbewijs staat per categorie wanneer deze verloopt. Ook stuurt de RDW u 
ongeveer 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt een herinneringsbrief. 

Besluit CBR
De medisch adviseur van het CBR neemt het besluit over uw rijgeschiktheid aan  
de hand van de wettelijke eisen uit de Regeling eisen geschiktheid 2000.

De volgende besluiten zijn mogelijk:
• U bent rijgeschikt: u kunt een nieuw rijbewijs aanvragen dat 5 jaar geldig is. 
•  U bent rijgeschikt voor een bepaalde tijd: u kunt een rijbewijs aanvragen  

dat geldig is voor een bepaalde termijn van meestal 1 of 3 jaar. 
•  U bent rijgeschikt onder voorwaarden: u mag alleen onder bepaalde voorwaarden 

een motorrijtuig besturen. De voorwaarden worden op het nieuwe rijbewijs  
aangeduid met een code bij de categorie. Dat kunnen voorwaarden aan het 
motorrijtuig zijn, zoals een automatische versnelling. Of voorwaarden aan de 
bestuurder, zoals de plicht een bril of contactlenzen te dragen tijdens het rijden. 

•  U bent niet rijgeschikt: u kunt geen rijbewijs aanvragen. Als u een geldig rijbewijs 
heeft, wordt dat ongeldig.

Niet eens met de uitslag? 
Het kan voorkomen dat u het niet eens bent met ons besluit. In dit geval kunt u  
het CBR binnen 4 weken verzoeken één of meer artsen aan te wijzen voor een 
herkeuring. De kosten van de herkeuring zijn voor uw eigen rekening. Richt uw 
schriftelijke verzoek aan CBR divisie Rijgeschiktheid, afdeling Medische specials, 
Postbus 3014, 2280 GA te Rijswijk. Voeg daarbij een kopie van ons besluit over uw 
rijgeschiktheid. 

Vindt u dat wij de eisen uit de ‘Regeling eisen geschiktheid 2000’ niet goed hebben 
toegepast, dan kunt u op grond van de Algemene Wet Bestuursrecht binnen zes 
weken bezwaar aantekenen bij de afdeling Juridische zaken van het CBR. 

Let op: u kunt niet tegelijk een herkeuring aanvragen en bezwaar aantekenen.

Veranderde gezondheidstoestand
Bij ouderen komt het regelmatig voor dat er iets verandert in de gezondheid, terwijl 
het rijbewijs nog geldig is. Soms heeft dat direct gevolgen voor uw rijgeschiktheid. 
Dat kan bijvoorbeeld zo zijn na een beroerte, het constateren van de ziekte van 
Parkinson of bij beginnende dementie. U kunt dan met uw medisch specialist  
overleggen of het verstandig is om het CBR te laten beoordelen of het nog  
verantwoord is een auto te besturen. 

Een veranderde gezondheidstoestand kunt u melden door een Gezondheids
verklaring te kopen, in te vullen, door een arts van een aantekening te laten voorzien 
en naar het CBR te sturen. Het CBR beoordeelt dan uw rijgeschiktheid en bekijkt 
welke mogelijkheden er zijn om met de auto verantwoord mobiel te blijven.  
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De beoordeling is niet vrijblijvend. Het besluit ‘niet rijgeschikt’ betekent dat  
u niet meer mag rijden.

Keuring voor beroepsvervoerders
Bezitters van een groot rijbewijs (voor vrachtauto of bus) moeten bij iedere  
verlenging een medisch onderzoek ondergaan, dus ongeacht hun leeftijd. Bij  
mensen tot 75 jaar moet die keuring worden uitgevoerd door een gecertificeerde 
arts van een arbodienst of een geregistreerde bedrijfsarts. Bij 75plussers mag dat 
ook gebeuren door een huisarts. 

Zorgen over de rijgeschiktheid van anderen
Het komt voor dat familie of bekenden zich ernstige zorgen maken of een 
oudere nog veilig kan rijden. In principe kan het CBR na ontvangst van een zelf 
ingediende Gezondheidsverklaring pas onderzoeken of iemand nog verantwoord 
aan het verkeer kan deelnemen. Dat betekent dat de familie of bekende eerst 
met de rijbewijsbezitter in gesprek moet. Soms helpt een gesprek met de 
huisarts. In laatste instantie is er de mogelijkheid om ernstige zorgen over veilige 
verkeersdeelname bij het CBR te melden met de vraag om een verplicht onderzoek 
naar de rijgeschiktheid op te leggen. Dit verzoek kan niet anoniem en er moet, 
ter ondersteuning, een verklaring van de huisarts of andere onafhankelijke derde 
worden bijgesloten.

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. 

Voor meer informatie
Wilt u meer weten, neem dan contact op met onze klantenservice. Ons  
telefoonnummer is 088 227 77 00, of kijk op www.cbr.nl/eigenverklaring75
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rijgesd.980.1017

http://www.cbr.nl/eigenverklaring75



