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Korting op verplichte rijbewijskeuring 

Vanaf 75 jaar is een gezondheidskeuring verplicht bij het verlengen van het rijbewijs. 
Dat is prima, maar ook kostbaar. De kosten voor een rijbewijskeuring variëren van 
37,50 euro tot 75 euro. Daar komen de kosten voor de aanvraag van een nieuw 
rijbewijs en het maken van een pasfoto nog eens bij. Alles bij elkaar betaalt een 75-
plusser gemiddeld 125 euro voor een nieuw rijbewijs.  Veel te duur, vindt KBO 
Limburg! Als lid van de KBO krijgt u de keuring vanaf  30 euro. Bel voor een 
keuringsarts bij u in de buurt op werkdagen 0475-381740. Op vrijdagmiddag is KBO 
Limburg gesloten. 
 

Hoe kan ik als 75-plusser mijn rijbewijs verlengen? 

Verloopt uw rijbewijs op of na uw 75ste en wilt u dit verlengen, dan moet u medisch 
gekeurd worden. Hiervoor volgt U de onderstaande procedure. Dit kan digitaal of op 
papier. 

Zo verlengt u als 75-plusser uw rijbewijs DIGITAAL: 

1. Ga naar de website vaan het CBR (mijn.cbr.nl) en vul een 
Gezondheidsverklaring in   
Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid, bijvoorbeeld welke 
medicijnen u gebruikt. U krijgt bericht van het CBR waarin staat dat u een 
afspraak moet maken met een keuringsarts.   

2. Maak een afspraak met een keuringsarts. 
Bel naar KBO Limburg voor een keuringsarts bij u in de buurt op werkdagen 
0475-381740 en maak een afspraak met de bettreffende keuringsarts. 
Neem naar uw afspraak alle formulieren van het CBR mee.  

3. Laat uw gezondheid onderzoeken 
De arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren in. Indien 
nodig zal hij u verwijzen naar andere artsen (bijv. oogarts) voor aanvullende 
verklaringen. Vult de arts de formulieren online in dan komen de formulieren 
automatisch bij het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan 
stuurt u deze zelf naar het CBR. 

4. CBR beoordeelt uw aanvraag 
Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en bepaalt of u nog geschikt 
bent om te rijden (rijgeschikt). Soms is een rijtest of aanvullende medische 
informatie nodig. Dan ontvangt u opnieuw een verwijzing naar een arts en 
volgt opnieuw een beoordeling door het CBR. 

5. Uw rijbewijs verlengen 
Als het CBR akkoord is en u rijgeschikt vindt ontvangt u een verklaring 
waarmee u uw rijbewijs kunt verlengen bij uw gemeente. 
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Zo verlengt u als 75-plusser uw rijbewijs OP PAPIER: 
 

1. Ga naar uw gemeentehuis en vraag daar een Gezondheidsverklaring 
voor het verlengen van uw rijbewijs.   
 Vul dit volledig in. Hierin beantwoordt u vragen over uw gezondheid, 
bijvoorbeeld welke medicijnen u gebruikt.  
Stuur het volledig ingevulde formulier naar het CBR. Sommige gemeenten 
rekenen extra administratiekosten voor de Gezondheidsverklaring. 

2. Maak een afspraak met een keuringsarts 
Bel naar KBO Limburg voor een keuringsarts bij u in de buurt op werkdagen 
0475-381740 en maak een afspraak met de bettreffende keuringsarts. 
Neem naar uw afspraak alle formulieren van het CBR mee.  

3. Laat uw gezondheid onderzoeken 
De arts onderzoekt uw gezondheid en vult de nodige formulieren in. Indien 
nodig zal hij u verwijzen naar andere artsen (bijv. oogarts) voor aanvullende 
verklaringen. Vult de arts de formulieren online in dan komen de formulieren 
automatisch bij het CBR terecht. Vult de arts papieren formulieren in, dan 
stuurt u deze zelf naar het CBR. 

4. CBR beoordeelt uw aanvraag 
Een arts van het CBR beoordeelt alle informatie en bepaalt of u nog geschikt 
bent om te rijden (rijgeschikt). Soms is een rijtest of aanvullende medische 
informatie nodig. Dan ontvangt u opnieuw een verwijzing naar een arts en 
volgt opnieuw een beoordeling door het CBR. 

5. Uw rijbewijs verlengen 
Als het CBR akkoord is en u rijgeschikt vindt ontvangt u een verklaring 
waarmee u uw rijbewijs kunt verlengen bij uw gemeente. 
 

Vul uw Gezondheidsverklaring 4 maanden voor het verlopen van uw rijbewijs 
in 
Door drukte bij het CBR is het raadzaam om 4 maanden voor uw rijbewijs verloopt de 
Gezondheidsverklaring in te vullen. 
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Tijdelijke regeling: 

Kan ik blijven rijden met een verlopen rijbewijs omdat ik niet 

gekeurd kan worden? 

Om te voorkomen dat mensen door de gevolgen van de eerdere corona lockdown 
niet meer kunnen rijden, heeft de Europese Commissie besloten om de geldigheid 
van alle Nederlandse rijbewijzen te verlengen. Deze regeling geldt alleen voor rijden 
binnen de Europese Unie. De nieuwe einddatum die u kunt aanhouden is afhankelijk 
van de einddatum die op uw rijbewijs staat: 

 tussen 1 februari t/m 31 mei 2020: het rijbewijs was geldig tot 1 juli 2021. 
 tussen 1 juni t/m 31 augustus 2020: het rijbewijs is nog 13 maanden geldig 

vanaf de einddatum op het rijbewijs. 
 Tussen 1 september 2020 t/m 30 juni 2021: het rijbewijs is nog 10 maanden 

geldig vanaf de einddatum op het rijbewijs. 
Hier komt voor beroepschauffeurs bij: 

 een einddatum tussen 1 juli en 31 oktober 2021: het CDE-rijbewijs en/of de 
code 95 is nog 10 maanden geldig vanaf de einddatum op het rijbewijs. 

U hoeft niet langs de gemeente of de RDW om deze nieuwe geldigheid te krijgen. 

De regeling geldt niet voor rijbewijzen die zijn ingevorderd, geschorst of ongeldig 
verklaard, bijvoorbeeld vanwege een ernstige verkeersovertreding, alcoholgebruik in 
het verkeer of het besluit ‘niet rijgeschikt’ door het CBR. 


