Het CBR helpt
u op weg
Het CBR geeft geen rijbewijzen af, maar verstrekt de
Verklaring van rijvaardigheid en de Verklaring van
geschiktheid. Die heeft u nodig om bij de gemeente een
rijbewijs aan te vragen.
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bromfiets, auto of motor

De Verklaring van geschiktheid wordt door het CBR afgegeven als u medisch geschikt

niet gelukt na vier praktijk-

blijkt te zijn om veilig aan het verkeer deel te nemen. Twijfelt u daarover, lees dan het

examens: Nader Onderzoek

hoofdstuk ‘Gezond genoeg om te rijden?’. De Verklaring van rijvaardigheid wordt

niet geschikt om te rijden:

afgegeven als u slaagt voor het theorie- en praktijkexamen.

Rijgeschiktheid
het CBR in een notendop

Bromfiets, auto of motor

gezond genoeg om te rijden?

Theorie- of praktijkexamen voor de personenauto, motor of bromfiets doet u in één van

de beroepsvervoerder: CCV

onze examencentra. Het CBR heeft verschillende digitale brochures over de diverse

meer informatie

examens. Hebt u na het lezen nog vragen, neem dan contact op met uw rijschool.

contact?
colofon

Niet gelukt na vier praktijkexamens: nader onderzoek
Soms lukt het niet om via de reguliere weg te slagen voor een praktijkexamen. Na vier
mislukte pogingen krijgt u automatisch een nader onderzoek bij het CBR. Dit is een
bijzondere vorm van examineren. Er is een brochure die aangeeft wat een nader
onderzoek precies is.
Niet geschikt om te rijden
Als de politie of het openbaar ministerie twijfelt aan uw medische geschiktheid of
rijvaardigheid, wordt de divisie Rijgeschiktheid van het CBR ingeschakeld. Zij kan
bezitters van een rijbewijs onder meer verplichten een cursus te volgen, bijvoorbeeld
bij alcoholmisbruik.
Meer informatie over de activiteiten
van Rijgeschiktheid vindt u hier. Er
zijn ook brochures te down
loaden over alcohol en het
verkeer, de autogordel en de
onderzoeken die uitgevoerd
kunnen worden, zoals het
onderzoek naar de rijvaardigheid, onderzoek naar de
medische geschiktheid en
Educatieve Maatregel Alcohol
en Gedrag.
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bromfiets, auto of motor

Het CBR in een notendop

niet gelukt na vier praktijk-

Het CBR is hét exameninstituut voor verkeersveiligheid, transport en logistiek. Ruim

examens: Nader Onderzoek

duizend medewerkers staan voor u klaar om uw rijvaardigheid, medische geschiktheid

niet geschikt om te rijden:

en vakbekwaamheid te toetsen. Zowel bij aspirant- als ervaren (beroeps)chauffeurs.

Rijgeschiktheid

Daarbij beperken we ons niet tot het land; ook (aankomende) gebruikers van onze

het CBR in een notendop

water- en luchtwegen doen bij het CBR examen.

gezond genoeg om te rijden?
de beroepsvervoerder: CCV

Onze organisatie neemt jaarlijks ruim een miljoen examens en toetsen af. Daarnaast

meer informatie

vraagt een half miljoen mensen ons hun gezondheid te beoordelen. Als u minder valide

contact?

bent, dan kunnen wij u helpen om verantwoord aan het verkeer deel te gaan nemen of

colofon

deel te blijven nemen.
Bij de uitvoering van onze activiteiten staan integriteit, respect, innovatie en samenwerking centraal.
Het CBR werkt nauw samen met de Nederlandse rijscholen. Want hoewel opleiders en
examinatoren elk hun eigen verantwoordelijkheid hebben, ligt hun werk onmiskenbaar
in elkaars verlengde.

Gezond genoeg om te rijden?
Hebt u het rijbewijs al, maar twijfelt u of het nog wel verantwoord is om achter het stuur te stappen? Dit kan
bijvoorbeeld als u fysieke klachten hebt
die van invloed zijn op uw rijvaardigheid. Meld dat dan aan het CBR
door het invullen van een
Eigen verklaring. Wij kunnen
u dan wellicht helpen om
op een verantwoorde
manier te blijven rijden.
Als u een Eigen verklaring
instuurt, doe er dan een briefje
bij met de verandering in uw
medische situatie. Stuur de envelop
naar het CBR divisie Rijgeschiktheid.
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bromfiets, auto of motor

De Eigen verklaring is verkrijgbaar bij een aantal rijscholen, de gemeente en alle

niet gelukt na vier praktijk-

theorie-examencentra van het CBR. Examenkandidaten voor de categorie A, B en BE

examens: Nader Onderzoek

kunnen hun Eigen verklaring nu ook digitaal indienen via mijn.cbr.nl. De kosten hiervan

niet geschikt om te rijden:

staan vermeld op de tarievenlijst.

Rijgeschiktheid
het CBR in een notendop

Stuur de Eigen verklaring ruim op tijd in. Een verwijzing naar één of meer specialisten

gezond genoeg om te rijden?

brengt namelijk wachttijd met zich mee. Het CBR streeft ernaar om alle aanvragen van

de beroepsvervoerder: CCV

een Verklaring van geschiktheid zo spoedig mogelijk af te handelen, met een maximum-

meer informatie

termijn van vier maanden.

contact?
colofon

Op de website van het CBR vindt u veel brochures over het rijbewijs en uw gezondheid,
zoals:
- Het rijbewijs vanaf uw zestigste jaar
- Diabetes mellitus en het rijbewijs
- Met een handicap veilig achter het stuur
- Geneesmiddelen en rijvaardigheid
De beroepsvervoerder: CCV
Wilt u vrachtwagenchauffeur worden, schipper op een binnenvaartschip of taxichauffeur? Of wilt u een vaardocument aanvragen? Dan kunt u terecht bij de divisie CCV van
het CBR. Deze afdeling is binnen het CBR verantwoordelijk voor
het beoordelen van (aspirant) beroepschauffeurs, schippers, ondernemers in de
binnenvaart en logistiek medewerkers. Hiermee beslaat het
werkterrein van de divisie
bijna de gehele sector
transport en logistiek.
Meer informatie vindt u op
www.cbr.nl. Daar vindt u
ook diverse brochures. Per
beroepsgroep, met tips en
rijvaardigheidsanalyses.
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Maar ook over bijvoorbeeld:

niet gelukt na vier praktijk-

- (Chauffeur) veetransport

examens: Nader Onderzoek

- Transportbegeleider

niet geschikt om te rijden:

- Personenvervoer bus

Rijgeschiktheid

- Hef- /Reachtruckchauffeur

het CBR in een notendop
gezond genoeg om te rijden?

Meer informatie

de beroepsvervoerder: CCV

Op onze website is informatie te vinden, van tarieven van de verschillende examens en

meer informatie

toetsen, tot het jaarverslag, persberichten en talloze brochures.

contact?
colofon

Contact?
Als u vragen hebt, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:
- Per telefoon 0900 0210
- E-mail via www.cbr.nl
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

corpd • 925 • 1112

ontleend.
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