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Met een handicap 
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Een rijbewijs betekent mobiliteit en vooral zelfstandig-

heid. Maar wat als u afhankelijk bent van een rolstoel? 

Of een arm of been niet goed kunt gebruiken? Kunt u 

eigenlijk met een lichamelijke of geestelijke beperking 

wel zelfstandig de weg op? 
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In de meeste gevallen kan dat. De wet staat veel technische aanpassingen aan de auto 

of motor toe om beperkingen of handicaps te compenseren. Hoe u met een beperking 

of handicap uw rijbewijs kunt halen en houden, staat in deze brochure.

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 zij hebben ook recht op dezelfde veiligheids

eisen. Dat kan vaak met behulp van een aangepast voertuig. 

Het CBR geeft geen rijbewijs af; dat doet de gemeente. Wij verstrekken een Verklaring 

van rijvaardigheid aan geslaagden voor het praktijkexamen en een Verklaring van 

geschiktheid aan iedereen die medisch en praktisch gezien verantwoord de weg op kan. 

Die documenten zijn nodig als u bij de gemeente uw eerste rijbewijs aanvraagt. Als 

mensen met een functiestoornis het rijbewijs vernieuwen, is meestal elke keer een 

Verklaring van geschiktheid nodig.

Aanvragen Verklaring van geschiktheid

Voor de aanvraag van de Verklaring van geschiktheid stuurt u een formulier ‘Eigen 

verklaring’ op naar het CBR. Op dit formulier staan vragen over uw lichamelijke en 

geestelijke gesteldheid. U kunt de Eigen verklaring kopen bij een rijschool, het gemeen

tehuis of één van onze theorieexamencentra. 

Beantwoordt u één of meer vragen van de Eigen verklaring met ‘ja’? Stuur dan het 

volgende op naar het CBR: 

 de ingevulde Eigen verklaring voorzien van een door een arts geplaatste aantekening   

 waaruit de aard en de ernst van uw medische gesteldheid blijkt;

 een brief waarin u uw probleem, vraag of twijfel toelicht. 

Nog geen rijbewijs?

Als u het rijbewijs wilt halen, adviseren wij u om een Eigen verklaring op te sturen 

voordat u begint met rijlessen. U en uw rijschool weten dan precies waar u aan toe 

bent. Na uw rijopleiding legt u hetzelfde examen af als ieder ander. Uw examinator is 

speciaal opgeleid voor het afnemen van examens bij kandidaten met functiestoornis

sen. Natuurlijk is deze examinator op de hoogte van uw functiestoornis. Hij heeft 

vooraf het rapport van onze deskundige praktische rijgeschiktheid gelezen (zie  
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verderop). Daarin zijn de resultaten en uitkomsten van uw eventuele rijtest opgeno

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

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

zodoende gewaarborgd. 

Naar een medisch specialist?

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

ernst van uw medische gesteldheid blijkt. Soms is deze aantekening alleen niet 

voldoende en is er meer informatie nodig. In dat geval kan de medisch adviseur van het 

CBR u doorsturen naar een medisch specialist.

Zodra alle medische stukken binnen zijn, stelt het CBR vast wat er nodig is om u veilig 

aan het verkeer te laten deelnemen. Dat kan er bijvoorbeeld toe leiden dat één van onze 

deskundigen praktische rijgeschiktheid contact met u opneemt. 

Rijtest 

Naast een vervolgonderzoek bij een medisch specialist kan ook een rijtest nodig zijn om 

uw rijgeschiktheid te beoordelen. Onder toezicht van een deskundige van het CBR legt u 

deze af in uw eigen voertuig of in een lesauto. Deze test is geen examen. Tijdens de test 

bekijkt onze deskundige of u verantwoord en zelfstandig kunt rijden met een beperking 

(functiestoornis, cognitieve beperking of beperking aan de 

ogen). Wellicht kunt u weer veilig rijden met 

aanpassingen aan de auto. De rijtest zelf 

is gratis. U hebt alleen extra kosten 

als u een lesauto moet huren. 

Krijgt u het advies om in een 

aangepaste auto te rijden? 

Dan kunnen wij u helpen 

om een geschikte rijschool 

te vinden. Vraag uw contact

persoon bij het CBR ernaar. 

Als u met de voorgestelde 

aanpassingen aan de auto  

voldoende lessen hebt gehad,  

wordt u opgeroepen voor een rijtest.
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U krijgt van het CBR een schriftelijke bevestiging van de uitslag van de test. Als er 

beperkende bepalingen voor u gelden, staan die ook in onze brief, evenals de bij

behorende codes die op uw rijbewijs komen. 

Besluit 

Als onze medisch adviseur u rijgeschikt verklaart, krijgt u een Verklaring van geschikt

heid. Als wij aan uw Verklaring van geschiktheid beperkende bepalingen of een 

beperkte geldigheidsduur verbinden, lichten wij dat in een brief toe. Veel mensen met 

een functiestoornis krijgen bijvoorbeeld een Verklaring van geschiktheid voor een 

periode van één, drie of vijf jaar. Eventuele beperkende bepalingen worden in code 

overgenomen op uw rijbewijs. Uiteraard is het rijbewijs alleen geldig als u in een auto 

rijdt die voorziet in de beperkende bepalingen. 

Goed verzekerd op weg

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

met de beperkende bepalingen. Dat zorgt ervoor dat eventuele schadeclaims sneller 

worden afgehandeld. Vraag de verzekeringsmaatschappij om een schriftelijke reactie op 

uw brief en bewaar deze bij uw polis.  

Begin op tijd met vernieuwen

Als u uw rijbewijs wilt vernieuwen, begin dan op tijd. Eventuele 

doorverwijzingen kunnen het traject namelijk 

vertragen. Het CBR streeft ernaar om alle 

aanvragen van een Verklaring van 

geschiktheid zo spoedig moge

lijk af te handelen, met een 

maximumtermijn van vier 

maanden. De uitslag van de 

rijgeschiktheidsbeoordeling 

krijgt u per brief van het 

CBR, dat de beslissing ook 

doorgeeft aan de Dienst 

Wegverkeer (RDW) voor het 

Centraal Rijbewijzen en Bromfiets

certificatenregister.
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Kosten

De kosten van de Eigen verklaring vindt u op www.cbr.nl. De kosten voor een medische 

keuring door een arts en een specialist zijn –op grond van artikel 101 van het Regle

ment Rijbewijzen– voor uw rekening. Het CBR gaat niet over deze kosten. Hiervoor 

kunt u terecht bij de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa), die de maximumtarieven 

vaststelt voor rijbewijskeuringen door huisartsen en specialisten. Meer informatie 

hierover vindt u op www.nza.nl.

Verder draagt u de kosten voor (aangepaste) rijlessen. En ook aanpassingen aan  

uw auto of motor moet u zelf betalen. Voor dat laatste kunt u een tegemoetkoming 

aanvragen bij uw gemeente.

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:

Divisie Rijgeschiktheid
Postbus 3012
2280 GA Rijswijk
Tel 0900 0210
www.cbr.nl
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