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Datum 

Onderwerp 
Uw rijbewijs verloopt 

 

Geachte heer/mevrouw, 
 

Volgens onze gegevens verloopt uw rijbewijs met rijbewijsnummer binnenkort (zie de 
geldigheidsduur op de achterkant van uw rijbewijs). Wilt u gebruik blijven maken van uw rijbewijs, dan 
moet u dit vóór verlengen bij de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken van uw gemeente. 
In deze brief leest u hoe u dat kunt doen. Als u uw rijbewijs inmiddels al heeft verlengd, dan geldt deze 
brief niet voor u. 

 

Wat neemt u mee naar uw gemeente? 
• Eén recente kleurenpasfoto die voldoet aan de eisen van de Fotomatrix Model 2007. Meer informatie 

hierover vindt u op www.rijksoverheid.nl (Ga naar onderwerpen> paspoort en identiteitskaart>  
inhoud> Eisen aan de pasfoto voor paspoort of ID-kaart). 

• Uw huidige rijbewijs. 
• Op de achterkant van deze brief staat of u een Gezondheidsverklaring moet opsturen naar het CBR om 

uw rijbewijs te vernieuwen. Geldt dat voor u? Doe dit dan zo snel mogelijk. De beoordeling van uw 
rijgeschiktheid kan in sommige situaties vier maanden duren. 

 

Wanneer is uw rijbewijs klaar? 
Uw nieuwe rijbewijs is vijf werkdagen na de aanvraag klaar. U kunt het dan ophalen bij uw gemeente. 
Wilt u het rijbewijs sneller hebben, dan kunt u kiezen voor een spoedprocedure. Het rijbewijs ligt dan al 
de volgende werkdag klaar. U moet de aanvraag dan wel voor 14.30 uur indienen. De spoedprocedure is 
duurder dan de normale aanvraagprocedure. 

 

Rijbewijs kwijt of gestolen? 
Dan is het belangrijk dat u meteen aangifte doet bij de afdeling Burgerzaken/Publiekszaken van uw 
gemeente, ook als u uw rijbewijs in het buitenland bent kwijtgeraakt. Om u bij de gemeente te 
identificeren, gebruikt u een geldig paspoort, vreemdelingendocument of een identiteitskaart. 

 

Meer informatie? 
Op de achterkant van deze brief vindt u meer informatie. Verder kunt u kijken op www.rijbewijs.nl of 
www.rdw.nl. Uiteraard kunt u ook contact opnemen met uw gemeente. 

 

Met vriendelijke groet, 
de directie van de RDW, 

 

 

 

 

 
De heer Z. Baelde 
Directeur bedrijfsvoering S 0915s 

http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijksoverheid.nl/
http://www.rijbewijs.nl/
http://www.rdw.nl/


 

 
 

Over de Gezondheidsverklaring van het CBR 

 

Gezondheidsverklaring 

invullen? Nee, dat is niet 

nodig 

 

Wanneer wel een 

Gezondheidsverklaring 

invullen? 

 

Uw rijbewijs verloopt binnenkort. Bij het CBR zijn geen redenen bekend waarom u een 

Gezondheidsverklaring zou moeten invullen. U kunt daarom direct bij de gemeente een nieuw 

rijbewijs aanvragen. 
 
Op  cbr.nl/gezondheidsverklaring leest u in welke situaties u wel een Gezondheidsverklaring 
Rijbewijs ’moet invullen. Bijvoorbeeld als u door een verandering in uw gezondheidssituatie 
twijfelt of u nog in staat bent om veilig te rijden of hiervoor een aanpassing aan uw auto denkt 
nodig te hebben. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Informatie van uw gemeente: 

 

Gemeente Amsterdam doet mee aan het experiment Digitaal aanvragen rijbewijs. Dit maakt het vanaf nu mogelijk 
om uw rijbewijs online te verlengen. Kijk voor de voorwaarden op www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs. 
 

 

 

 

  

Let op: u mag niet met een ongeldig rijbewijs op de openbare weg rijden. Als u zonder geldig rijbewijs rijdt en schade 

maakt, kunt u problemen krijgen met uw voertuigverzekering. Verleng uw rijbewijs daarom op tijd. 

http://www.cbr.nl/gezondheidsverklaring
http://www.rdw.nl/digitaalaanvragenrijbewijs


 
 
 

 
De vernieuwde 
Gezondheidsverklaring 
Het CBR heeft de vragen op de Gezondheidsverklaring aangepast en duidelijker gemaakt. Zo 
kunt u de vragen makkelijker invullen, en kan het CBR beter beoordelen of u gezond genoeg 
bent om te rijden. 

 

Bent u ouder dan 75 of heeft u een groot rijbewijs? Dan zijn de stappen veranderd 

U vult eerst de Gezondheidsverklaring in en stuurt deze naar het CBR. Dit is het snelst via 
mijn.cbr.nl. Daarna gaat u naar een arts. U ontvangt van ons een formulier, dat u door de 
arts laat invullen. Is meteen al duidelijk dat er meer informatie over uw gezondheid nodig is? 
Dan ontvangt u ook gelijk andere formulieren die door de arts ingevuld moeten worden. 

 

Tip 

Op cbr.nl/75jaar leest u stap voor stap hoe u een Gezondheidsverklaring invult. Bij elke stap 
staat een filmpje waarin u ziet wat u kunt verwachten. 

 

Online gaat sneller 

Als u uw Gezondheidsverklaring online via mijn.cbr.nl invult, ontvangen wij direct uw 
informatie. Sinds kort kunnen artsen de resultaten van hun onderzoek direct met ons delen 
via een digitaal platform: ZorgDomein. Zo heeft u eerder duidelijkheid. Vraag daarom of een 
arts met ZorgDomein werkt als u een afspraak maakt. 

 

Via mijn.cbr.nl kunt u de status van uw aanvraag op elk moment bekijken. 

 

Begin op tijd 

Het is op dit moment erg druk bij het CBR. Daardoor kan het beoordelen van uw 
rijgeschiktheid soms helaas langer dan vier maanden duren. We adviseren u daarom zo snel 
mogelijk een Gezondheidsverklaring op te sturen. Heeft u problemen met uw gezondheid? 
Dan is het extra belangrijk om nu al te starten. 

 


