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Medische keuring verplicht

Als u voor het eerst een rijbewijs voor de categorie C (vrachtwagens) en D (autobussen) aanvraagt  

bij de gemeente moet u over een door het CBR afgegeven Verklaring van geschiktheid beschikken.  

Om deze te krijgen moet u medisch gekeurd worden.  

Ook bij de vernieuwing van uw groot rijbewijs (C of D) bent u verplicht een medische keuring te  

ondergaan.

Keuringsprocedure

Als u een nieuw rijbewijs C of D wilt aanvragen, of uw huidige groot rijbewijs wilt verlengen, dan  

hebt u dus een Verklaring van geschiktheid nodig. U vraagt deze verklaring bij het CBR aan met behulp 

van het speciale formulier ‘Eigen verklaring voor de categorieën C en D‘.

De Eigen verklaring voor het rijbewijs C en D bestaat uit twee delen: 

1 Een Eigen verklaring (elf vragen die u zelf invult);

2  Een Geneeskundig verslag (in te vullen door een arts na een medisch onderzoek oftewel een  

rijbewijskeuring). 

Het formulier Eigen verklaring is te koop bij gemeenten, het CBR en rijscholen. Wat een Eigen  

verklaring kost leest u hier. 

Het medische onderzoek voor beroepschauffeurs mag alleen worden uitgevoerd door een arts die  

werkzaam is bij een Arbodienst (een Arbo-arts). Zij hebben namelijk al ervaring met chauffeurskeuringen 

voor het beroepsgoederenvervoer en beroepspersonenvervoer. 

Medische keuring  
rijbewijs C, CE, D en DE 

http://rijbewijs.cbr.nl/index.asp?pageid=244#L819


Het CBR accepteert ook keuringsformulieren die inhoudelijk gelijk zijn aan het Geneeskundig verslag, 

mits de keuring niet langer dan een jaar geleden heeft plaatsgevonden. Het invullen van een Eigen  

verklaring is echter altijd verplicht.

Toekomst

De periodieke medische keuring vindt plaats bij elke vernieuwing van het rijbewijs. In Nederland is de 

geldigheidstermijn voor grote rijbewijzen tien jaar. De Europese Commissie heeft voorgesteld om in de 

hele Europese Unie een geldigheidstermijn voor grote rijbewijzen van vijf jaar in te voeren, zoals nu al  

het geval is in landen als Duitsland en Frankrijk. Als dit voorstel wordt aanvaard, zullen houders van  

een groot rijbewijs om de vijf jaar een medische keuring moeten ondergaan. De verwachting is dat deze 

maatregel niet voor 2010 van kracht wordt.

Rijbewijsinformatie

Kijk voor meer informatie over het rijbewijs op www.rijbewijs.nl. 

Colofon

Dit is een uitgave van het CBR (Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen). Er kunnen geen rechten aan 

worden ontleend. 

Inwoners van de provincies  Groningen, Friesland en 
Drenthe kunnen zich wenden tot:

CBR regio Noord
Overcingellaan 13
Postbus 40
9400 AA Assen
Telefoon (0592) 32 48 88

Inwoners van de provincies Limburg, Noord-Brabant en 
Zeeland kunnen zich wenden tot:

CBR regio Zuid
Hoevenweg 20
Postbus 7936
5605 SH Eindhoven
Telefoon (040) 250 28 02

Voor meer informatie:

Inwoners van de provincies Overijssel, Gelderland en 
Flevoland kunnen zich wenden tot:

CBR regio Oost
Hazenkamp 10
Postbus 4046
6803 EA Arnhem
Telefoon (026) 323 87 00

Inwoners van de provincies Noord-Holland en Utrecht 
kunnen zich wenden tot:

CBR regio West-Noord
Naritaweg 150
Postbus 58001
1040 HA Amsterdam
Telefoon (020) 584 02 40

Inwoners van de provincie Zuid-Holland 
kunnen zich wenden tot:

CBR regio West-Zuid
Lange Kleiweg 30
Postbus 1062
2280 CB Rijswijk (ZH)
Telefoon (070) 413 01 00

CBR Hoofdkantoor 
P.C. Boutenslaan 1
Postbus 5301
2280 HH Rijswijk (ZH)
Telefoon (070) 372 05 00

Internet
www.cbr.nl
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