
Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste?  
En wilt u uw rijbewijs verlengen?  
Dan beoordeelt het CBR of u veilig kunt  
blijven rijden. Dit regelt u in 4 stappen.

Bereid u voor op online indienen via uw computer of tablet

Een Gezondheidsverklaring invullen

Bezoek aan één of meerdere artsen

Beoordeling door het CBR

 Stap 1

 Stap 2

 Stap 3

 Stap 4

Om de Gezondheidsverklaring online in te vullen, heeft u DigiD met sms-controle en 
internetbankieren nodig.
» Vraag DigiD met sms-controle aan via www.digid.nl/aanvragen. 
 Heeft u al DigiD? Dan kunt u deze stap overslaan.
»  Heeft u wel DigiD, maar nog geen sms-controle? Vraag sms-controle aan via mijn.digid.nl. 
 Kunt u al inloggen via DigiD met sms-controle? Dan kunt u deze stap overslaan.
»    Vraag internetbankieren aan bij uw bank. 
  Kunt u al internetbankieren? Dan kunt u deze stap overslaan.

U vult een vragenlijst in over uw gezondheid:  
de Gezondheidsverklaring. Dit kan online of op papier. 
Steeds meer mensen vullen de Gezondheidsverklaring 
online in. Wij ontvangen dan direct uw informatie.  
U kunt dan dus eerder verder met de volgende stap.
»  Ga naar mijncbr.nl.
»  Log in via DigiD met sms-controle.
»  Vul de Gezondheidsverklaring in.
»  Betaal de Gezondheidsverklaring via iDeal.
»  U ontvangt een bevestiging per e-mail. 

»  Een aantal weken nadat u de Gezondheidsverklaring heeft ingevuld, krijgt u bericht van het CBR. 
Hierin staat dat u een afspraak moet maken met een keuringsarts om het keuringsformulier te 
laten invullen. Soms moeten er ook andere formulieren ingevuld worden. Door dezelfde of een 
andere arts.

»  Maak een afspraak met de arts of artsen. Vraag of de arts met ZorgDomein werkt, dat gaat 
sneller. 

»  Ga naar uw afspraak. De arts onderzoekt uw gezondheid en vult hierover formulieren in. 
»  Stuur de formulieren naar het CBR. 
 Heeft de arts de formulieren online ingevuld? Dan kunt u deze stap overslaan.

»  Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en kijkt of u veilig kunt blijven rijden. Soms 
verwijst het CBR u nog naar een rijtest. Of is er extra informatie over uw gezondheid nodig. Dan 
ontvangt u nog een verwijzing naar een arts. Hierna volgt opnieuw een beoordeling door het CBR.

»  U krijgt bericht van het CBR of u rijgeschikt bent.
»  Als u rijgeschikt bent, kunt u uw rijbewijs aanvragen bij uw gemeente.

Hulp nodig? Op cbr.nl/75 staan filmpjes die u helpen de stappen te doorlopen. Wilt u hulp bij het aanvragen van een DigiD? 
Ga dan naar de bibliotheek. Daar helpen ze u verder. Ook als u geen lid bent. Of vraag een vriend of familie om hulp.

Toch op papier invullen?  
Kijk op www.cbr.nl/papier voor de  
mogelijkheden.
»  Koop een Gezondheidsverklaring.
»  Vul de Gezondheidsverklaring in.
»  Stuur de Gezondheidsverklaring  

naar het CBR.
»  Ga verder met stap 3.

Stappenplan: rijbewijs verlengen na uw 75ste


