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Tarieven rijbewijskeuringen 2018
U heeft zich bij het CBR aangemeld
als keurend medisch specialist.
Via deze nieuwsbrief ontvangt u

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) heeft voor het jaar 2018 de tarieven voor rijbewijskeuringen in het
kader van de geschiktheidsprocedure voor het rijbewijs vastgesteld. We verzoeken u zich aan de
maximumtarieven gesteld door de NZa te houden.
Naar verwachting zal de NZa de tarieven binnenkort weer in de FAQ sheet publiceren. Op www.cbr.nl/
voorartsen (onder nuttige links) vindt u een link naar de FAQ sheet van de NZa.

informatie die relevant is voor de
keuringen die u verricht.
Soms is dit algemene informatie die

De NZa heeft de tarieven van 2018 geïndexeerd ten opzichte van 2017. Hieronder een overzicht.
De tariefopbouw blijft ongewijzigd en is miv 1 januari 2018 als volgt:
tarief*

toelichting

toepassing

Basistarief
rijbewijskeuring

€ 84,29

Het basistarief voor rijbewijskeuring voor 15 minuten directe
tijd en 15 minuten indirecte tijd.

Van toepassing voor alle
specialisten

Toeslag directe tijd

€ 42,14

we aan alle specialisten zenden, maar
soms ook inhoudelijke informatie voor
een specifiek specialisme of naar
aanleiding van een bepaalde paragraaf
van de Regeling eisen geschiktheid

Toeslag indirecte tijd

2000. Wij verzoeken u dan ook deze
nieuwsbrieven aandachtig te lezen.

* tarieven exclusief BTW
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€ 42,14

Toeslag per 15 minuten dat de
keuring bij de medisch specialist
langer duurt.
Toeslag voor langere voorbereiding en uitwerking van de
rapportage dan het basistarief.

Van toepassing voor alle
specialisten – geen maximum
Van toepassing voor neurologen
en psychiaters – maximum
vastgesteld (2 in de Eigen
verklaringsprocedure, 4 in de
vorderingsprocedure
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Tarieven vorderingskeuringen alcohol en drugs
Psychiaters die in het kader van de vorderingsprocedure de alcohol- en drugskeuringen
verrichten, zijn per post op de hoogte gesteld van
de tarieven voor 2018. Deze tarieven worden via
het CBR met betrokkene verrekend.

Inzage-, correctie en
blokkeringsrecht

Aanvullend op de eerder gedeelde informatie over
deze rechten van betrokkene melden wij het
volgende. Wanneer betrokkene gebruik maakt van
het inzagerecht en vervolgens van het
correctierecht, moet het voor de juridisch
medewerker van het CBR altijd inzichtelijk zijn of
een betrokkene gebruik heeft gemaakt van het
correctierecht en ook of de kanttekeningen van die
betrokkene door de medisch specialist/keurend
arts ‘verwerkt’ zijn of niet.
Daarnaast willen we u er nogmaals op wijzen dat
bij wijziging van het rapport en het advies naar
aanleiding van extra verkregen informatie van het
CBR na de keuring, betrokkene wederom recht op
inzage heeft. Zie ook inzage-, correctie- en
blokkeringsrecht op www.cbr.nl/voorartsen onder
Keuren voor het CBR.
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Uitnodiging deelname
onderzoek

U ontvangt of heeft onlangs een uitnodiging van
het CBR ontvangen om deel te nemen aan een
onderzoek. Door middel van dit onderzoek wil het
CBR een beeld krijgen van uw wensen,
mogelijkheden en belemmeringen ten aanzien van
het in ontwikkeling zijnde artsenportaal.
Uw deelname aan dit onderzoek wordt zeer
gewaardeerd en is zowel voor u als het CBR
belangrijk. We stellen het zeer op prijs als u de
enquête binnen 2 weken na ontvangst ingevuld
retour stuurt. Bij voorbaat hartelijk dank voor uw
medewerking.

Contact met het CBR
U kunt ons op verschillende manieren bereiken.
Voor dossierinhoudelijk intercollegiaal overleg of
dossiergebonden praktisch overleg belt u de artsenlijn.
De CBR-Klantenservice schakelt u dan door naar een
arts van het CBR.
Artsenlijn: 088 227 63 00
Voor procedurele of andere vragen belt u het algemene nummer van
onze Klantenservice. Dit nummer kunt u ook doorgeven aan
betrokkene om contact op te nemen met het CBR.
Klantenservice: 088 227 77 00

