Melding na examen
U heeft net praktijkexamen gedaan. Naar aanleiding daarvan is bij de examinator de vraag
ontstaan of u voldoet aan de wettelijke eisen voor de rijgeschiktheid. Wat is er aan de hand?

Uw rijgeschiktheid

Voor een rijbewijs moeten bestuurders rijvaardig én medisch geschikt zijn. De
rijvaardigheid wordt beoordeeld tijdens het praktijkexamen. De medische geschiktheid
wordt vóór de aanvraag van het praktijkexamen beoordeeld op basis van de door u
(eventueel via uw rijschool) ingediende Gezondheidsverklaring. Deze beoordeling heeft
al plaatsgevonden en u bent op basis daarvan rijgeschikt verklaard.
Tijdens uw examen heeft de examinator echter iets opgemerkt waardoor het
noodzakelijk is om uw rijgeschiktheid nader te beoordelen.
De meest voorkomende redenen voor een nadere medische beoordeling zijn:
• een negatieve ogentest;
• een zichtbare fysieke beperking;
• een opvallende beperking in concentratie of aandacht;
• opvallend afwijkend rijgedrag;
• een melding door u zelf over een aandoening of beperking die u heeft.
Dit betekent dat u, totdat het CBR een besluit neemt over uw rijgeschiktheid, geen
rijbewijs bij de gemeente kunt aanvragen als u geslaagd bent. En als u gezakt bent,
kunt u tot het besluit, geen nieuw praktijkexamen aanvragen bij het CBR.

Hoe nu verder?

Meer informatie
Op www.cbr.nl/gezondheidsverklaring
leest u meer over rijgeschiktheid,
de medische beoordeling en vindt u
informatie over verschillende aandoe
ningen en beperkingen in relatie tot
rijgeschiktheid.
U kunt ons ook bellen. Ons
telefoonnummer is 088 227 77 00.
Wij zijn bereikbaar op werkdagen
tussen 8.00 en 17.30 uur.

Als alle benodigde informatie ontvangen is, neemt het CBR een besluit over uw
rijgeschiktheid. Dat besluit kan inhouden dat:
• u voor een onbepaalde termijn rijgeschikt bent;
• u voor een bepaalde termijn rijgeschikt bent;
• u alleen rijgeschikt bent onder voorwaarden, bijvoorbeeld het dragen van een bril
of rijden met een automaat;
• u helaas niet rijgeschikt bent.
Het CBR geeft u zo snel mogelijk uitsluitsel over uw rijgeschiktheid en wat dit voor u
betekent.
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De examinator heeft u verteld wat hij of zij bij u heeft opgemerkt en dat dit gemeld wordt
aan de medische afdeling van het CBR. U ontvangt zo snel mogelijk schriftelijk bericht
van de medische afdeling over de volgende stap.
Dit kan inhouden dat:
• het CBR u om aanvullende medische informatie vraagt;
• u bij een specialist, bijvoorbeeld een oogarts, een aanvullend onderzoek moet
ondergaan;
• u een rijtest moet afleggen;
• de melding van de examinator geen reden is om uw rijgeschiktheid verder te
onderzoeken. Was u voor uw examen geslaagd, dan kunt u het rijbewijs aanvragen
bij de gemeente. Was u voor uw examen gezakt, dan kunt u een nieuw praktijk
examen aanvragen.
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