Aanvragen gezondheidsverklaring en keuren rijbewijs C/CE.
Stap 1: Vraag een gezondheidsverklaring aan.
Ga naar de site van het CBR:
https://www.cbr.nl/nl/mijncbr/inloggen-op-mijncbr.htm?orgurl=https%3A%2F%2Fwww.cbr.nl%2Fweb%2Fnl%2Fmijncbr.htm
Zorg dat u een geldig DigiD heeft en dat u inlogt via SMS of App.
(Mocht u nog geen inlog hebben met SMS, vraag dit dan aan op de site en u krijgt dit per
post thuis gestuurd).

Stap 2: Als u de DigiD App heeft klikt u daar op en anders “met controle via sms”.

Stap 3: Vul uw gebruikersnaam en wachtwoord in + inloggen

Stap 4: U krijgt via een sms op u telefoon een code die u moet invullen + volgende.

Stap 5:Klik op gezondheidsverklaring rijbewijs

Stap 6: Klik op Start om te beginnen met het invullen van de vragen.
Doe dit altijd zelf.

Stap 7:
Na deze verklaring te hebben ingevuld en u heeft het bedrag overgemaakt, dan krijgt u het
bewijs van uw betaling te zien.
Stap 8:
U ontvangt een mail of brief van het CBR.
U ontvangt u een keuringsverslag met daarin eventuele verwijzing naar artsen.
U moet altijd naar een door het CBR goedgekeurde arts gaan. en aan de hand van uw
ingevulde antwoorden op de vragen beslist het CBR of u nog naar een bepaalde specialist
moet.

Het kan zijn dat u niet alleen naar een CBR goedgekeurde arts moet maar ook naar een
specialist.
Dit staat dan ook in het keuringsverslag.

Stap 9:
Om gekeurd te worden door een CBR goedgekeurde arts kunt u naar ARBO Westland gaan.
Telefoonnummer 0174-237703 of via de site: https://www.westland-arbo.nl/rijbewijskeuringc-d-e.html
U neemt het volgende mee naar de arts:
- Keuringsverslag/ verwijzing die u van het CBR heeft gehad. Hierop staat een ZD code. Dit
is belangrijk voor de arts.
- Geldig legitimatie
- Eventuele medicijnen
- Bril of lenzen (incl. lezenvloeistof)
De kosten voor deze keuring zijn ongeveer € 70,- (B.T.W. vrij)
Stap 10:
De keuringsarts stuurt de documenten digitaal naar het CBR.
Stap 11:
Het CBR stuurt het besluit terug naar u.

Mocht er iets veranderen in uw medische situatie dan bent u verplicht om een nieuwe
gezondheidsverklaring in te vullen.
Voor meer informatie wat er na het digitaal versturen van de gezondheidsverklaring moet
gebeuren klikt u hier onder:
https://www.cbr.nl/nl/rijbewijs-houden/nl/gezondheidsverklaring/wanneer-hoor-ik-iets-van-hetcbr-over-mijn-gezondheidsverklaring.htm

Mocht u willen kijken hoe de status van uw gezondheidsverklaring er voor staat dan kan u
kijken bij “mijn dossier” en dan “mijn gezondheidsverklaringen rijbewijzen”.

