Eigen Verklaring stappenplan
Wat is de Eigen Verklaring
Het rijbewijs bestaat niet alleen uit de rijvaardigheid (kan in inparkeren, een rotonde
nemen, etc) maar ook uit de rijgeschiktheid. Volgens de wet moet ook iedereen rijgeschikt
worden bevonden en dat toetst het CBR aan de hand van tien medische vragen op de Eigen
Verklaring. Welke je ook volgens de wet verplicht bent om naar waarheid te
beantwoorden.
In één keer rijgeschikt
Als je alle vragen met ‘nee’ hebt beantwoord ben je, volgens het CBR, rijgeschikt en kan
er te zijner tijd een gewoon (faalangst)examen worden aangevraagd op jouw naam. Het is
dan ook voldoende om het kopie van de Eigen Verklaring bij onze rijopleidingovereenkomst
in te vullen en te ondertekenen. Wij zorgen voor de verdere verwerking bij het CBR.

Nader onderzoek
Maar als je na het lezen van de tien medische vragen op de Eigen Verklaring met de
daarbij behorende uitleg, één (of meerdere) vragen met een ‘ja’ heb moeten
beantwoorden dien je een originele Eigen Verklaring bij het CBR aan te leveren. Graag
ontvangen wij alsnog de ingevulde en ondertekende kopie die bij onze
rijopleidingovereenkomst zit.
De originele Eigen Verklaring kan je invullen op de site van het CBR : mijn.cbr.nl Daar
moet je inloggen met je DigiDcode en zie je bovenaan de volgende pagina een tabblad met
‘Eigen Verklaring’. Die vul je daar in en betaal je ook direct aan het CBR via iDeal. Deze
ingevulde Eigen Verklaring print je uit en neem je mee naar je (huis)arts of specialist.
Deze artsen zijn over het algemeen bekend met de Eigen Verklaring en weten wat ze
hierop moeten invullen.
Deze originele Eigen Verklaring plus aantekening van de arts stuur je op naar de medische
administratie van het CBR. Je mag hier een brief, rapport of iets dergelijks bij versturen
alles wat nuttig is voor de beoordeling door het CBR.
CBR Medische administratie Eigen Verklaring
Postbus 1062
2280 CB Rijswijk
Het CBR streeft ernaar om uiterlijk binnen vier weken reactie te geven op de ingestuurde
Eigen Verklaring.

Let op bij vraag 3
Heeft u vraag 3 (en eventueel nog andere vragen) van de Eigen verklaring met ‘ja’
beantwoord in verband met ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis (autisme,
Asperger, PDD-NOS)? En heeft u nog nooit eerder een rijbewijskeuring ondergaan? Dan kunt
u - alléén voor praktijkexamen auto-, motor- of T-rijbewijs - direct een afspraak maken
met een onafhankelijke specialist voor een rijbewijskeuring. Dit versnelt het
keuringsproces.
Wat moet u doen?
1. Vul de Eigen verklaring volledig in. U kunt op Mijn CBR heel gemakkelijk een Eigen
verklaring kopen en invullen.
2. Zet in het vak ‘opmerkingen’: ‘Ik heb zelf een afspraak gemaakt met een
specialist.’
3. Onderteken de Eigen verklaring (print deze eerst wanneer u hem via Mijn CBR hebt
gekocht).
4. Maak zelf een afspraak met een specialist uit de lijst van het CBR voor een
rijbewijskeuring wegens ADHD, ADD of een autismespectrumstoornis. Neem de
Eigen verklaring mee naar de specialist.
5. Vraag de specialist een aantekening op uw Eigen verklaring te plaatsen wanneer u
naast vraag 3 ook andere vragen met ‘ja’ hebt beantwoord.
6. De specialist stuurt, na uw toestemming, de Eigen verklaring samen met het
rapport van de keuring naar het CBR.
7. Het CBR beoordeelt uw rijgeschiktheid op basis van de Eigen verklaring en het
keuringsrapport.
8. Bij geschiktheid wordt u door het CBR persoonlijk benaderd voor een rijtest.
9. Als de rijtest positief verloopt krijgt u een schriftelijk besluit van het CBR dat
u rijgeschikt bent. Uw rijschool kan het praktijkexamen voor u aanvragen.
Goed om te weten


Het is belangrijk dat de keuring gebeurt door een specialist die onafhankelijk is, de
rijbewijseisen goed kent en kennis heeft van ADHD of autisme spectrumstoornissen.
U kunt dus alleen een specialist kiezen die hiervoor door het CBR is aangewezen.



De specialist moet u de gelegenheid bieden om het keuringsrapport vooraf in te zien
en eventuele feitelijke onjuistheden te corrigeren.



De rijbewijskeuring rekent u zelf af met de specialist. Het CBR heeft geen invloed op
de prijs. De maximumtarieven voor rijbewijskeuringen worden vastgesteld door de
Nederlandse Zorgautoriteit (NZa). Meer informatie hierover vindt u op www.nza.nl.

Eerste reactie van het CBR
Het CBR reageert via een brief op de door jou ingestuurde Eigen Verklaring. Er zijn
verschillende reacties die je kan verwachten.
a. Het CBR vraagt om extra informatie die jij aan hun kan verstrekken
b. Het CBR kan je doorverwijzen naar een medisch specialist
c. Het CBR kan je oproepen voor een rijtest
a.
Dit betreft informatie die je zelf kunt aanvragen bij je arts of specialist en wat je dan kunt
nasturen naar het CBR wat zij toevoegen aan jouw dossier.
b.
Als het CBR zo'n rapport van een specialist nodig heeft, krijg je een verwijsbrief. In de
verwijsbrief staat hoe je een afspraak kunt maken voor een onderzoek en met welke
specialist. Wij sturen ons dossier met informatie over jou door naar de specialist. Dan
heeft die alle informatie om een goed onderzoek te kunnen doen.
De medisch specialist onderzoekt en geeft in een rapport een advies over jouw
geschiktheid om te rijden. De specialist stuurt het rapport naar het CBR. Je mag het
rapport altijd van te voren inzien. Vraag de specialist daarnaar.
Wil je liever niet dat het rapport naar het CBR gestuurd wordt? Zeg dat dan tegen de
specialist. Die mag het rapport dan niet doorsturen. Wij kunnen de rijgeschiktheid dan niet
beoordelen en je kunt geen rijexamen doen.
Ben je onder behandeling van een specialist voor jouw gezondheidsprobleem? Dan kan je in
veel gevallen langs je eigen behandelend specialist voor een rapport en dit rapport direct
met de Eigen verklaring meesturen naar het CBR. Jouw specialist kan in de Regeling Eisen
Geschiktheid 2000 terugvinden welke informatie het CBR nodig heeft. Niet alle
behandelaren willen informatie over hun patiënten geven, dus overleg hierover eerst met
je eigen behandelaar.
Soms hebben wij toch nog extra informatie nodig. Bijvoorbeeld omdat in de informatie van
jouw eigen behandelaar niet alles staat dat wij nodig hebben. Het kan dus dat wij je
alsnog naar een onafhankelijk specialist verwijzen. We hebben vernomen dat de kosten
hiervan rond de € 250,00 (2015) liggen, houdt hier dus wel rekening mee.
Bij veel aandoeningen kun je naar jouw eigen behandelaar, bijvoorbeeld nierschade, ICD,
dementie, slaapproblemen, spierziekten, neurologische en visuele aandoeningen. Het
betreft alle aandoeningen waarbij een behandelaar feitelijke informatie aan het CBR kan
verstrekken. Het CBR kan op basis van deze informatie en de Regeling Eisen Geschiktheid
2000 jouw rijgeschiktheid beoordelen. Bij sommige aandoeningen, zoals psychiatrische
aandoeningen, ADHD, ADD, autisme, alcohol- en drugsmisbruik is geen sprake van feitelijke
informatie die de behandelaar kan doorgeven. In deze gevallen geeft de specialist een
oordeel over de geschiktheid en wordt je door het CBR verwezen naar een specialist.
c.
Een rijtest is bedoeld om in de praktijk te beoordelen of iemand op een veilige en
verantwoorde manier aan het verkeer kan deelnemen. Een rijtest is nodig bij bepaalde

gezondheidsproblemen of beperkingen. Dit beoordeelt het CBR op basis van uw Eigen
verklaring en informatie van de medisch specialist. Als een rijtest in uw situatie nodig is
krijgt u hiervoor een oproep van het CBR.
Wanneer u de rijtest in een lesauto moet doen, kunt u zelf een afspraak maken via een
rijschool. U betaalt geen kosten aan het CBR voor de rijtest. Wel betaald u aan de
rijschool de kosten van het gebruik van de lesauto.

Het besluit van het CBR
Nadat het CBR voldoende informatie heeft verzamelt naar aanleiding van specialisten
rapporten en/of een rijtest kunnen ze een van de vier soorten besluiten nemen, dit laten
ze schriftelijk aan je weten:
1. Je bent rijgeschikt : je kunt een rijbewijs halen (schakel of automaat) en een
praktijkexamen doen. Dit kan wel eventueel een aangepast examen zijn en dat
houdt dan in dat de examinator wel de achtergrond mag inzien en medische
geheimhoudingsplicht heeft. Dit houdt niet in dat je een aangepast rijbewijs krijgt.
2. Je bent rijgeschikt voor een bepaalde tijd. Je kunt een praktijkexamen gaan doen,
maar ontvangt daarna een rijbewijs voor een termijn van 1, 3, 5 of soms 10 jaar. Je
krijgt een brief waar in staat voor hoe lang je rijgeschikt bent. En dus hoe lang
jouw rijbewijs geldig zal zijn. Die einddatum komt ook op uw rijbewijs te staan. Na
die datum moet je opnieuw een Eigen verklaring invullen om het rijbewijs te
vernieuwen. Het CBR besluit tot rijgeschiktheid voor een bepaalde tijd als de
verwachting is dat er in de toekomst iets verandert aan jouw rijgeschiktheid.
3. Je bent rijgeschikt maar onder bepaalde voorwaarden. Je moet bijvoorbeeld een
technische aanpassing aan de auto laten doen. Of je mag wel privé, maar niet voor
een beroep rijden. Zo kunt u ondanks uw beperking veilig de weg op. U bent dan
'rijgeschikt onder voorwaarden'.
In de brief met het besluit van het CBR staat precies onder welke voorwaarden u
mag rijden. Er komt een code op uw rijbewijs te staan. Welke code dat is, staat in
de brief.
4. Je bent niet rijgeschikt en je mag geen praktijkexamen gaan afleggen. Als het CBR
dit besluit neemt, krijg je daar een brief over van het CBR. Daarin wordt uitgelegd,
waarom je volgens de wettelijke regels niet geschikt bent om veilig te rijden. Als je
niet rijgeschikt bent, kan je geen praktijkexamen doen. Het CBR geeft door aan de
RDW dat je niet rijgeschikt bent. Ook jouw gemeente kan deze informatie inzien.
Ben je niet rijgeschikt verklaard vanwege gezondheidsproblemen of een beperking?
En zijn die problemen nu voorbij? Dan kan je opnieuw laten beoordelen of je wel
rijgeschikt bent.

