Gezondheidsverklaring aanvragen
Wil je je rijbewijs halen? Dan moet je
theorie- en praktijkexamen doen én een
Gezondheidsverklaring invullen. Een
Gezondheidsverklaring vraag je aan via
mijn.cbr.nl. Je beantwoordt een aantal vragen
over je gezondheid. Als je gezond bent, dan
krijg je bericht dat je rijgeschikt bent. Als je
een aandoening hebt, die de veiligheid van
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?
Geen DigiD
met SMS code?

Vraag DigiD met sms gratis
aan of download de DigiD app
via www.DigiD.nl.

mijn.DigiD.nl

jezelf of van andere weggebruikers in gevaar
kan brengen, dan kan het CBR om een keuring
of advies van een arts vragen.
Om een Gezondheidsverklaring te kunnen
invullen op mijn.cbr.nl, heb je DigiD met smscontrole nodig. Of de DigiD app. Deze extra
beveiliging is nodig vanwege de privacy van
jouw gezondheidsgegevens.
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Ga naar mijn.cbr.nl en
klik op het DigiD logo
om in te loggen

mijn.cbr.nl

Onderteken je Gezondheidsverklaring met je
DigiD met sms.
Vul de vragen
over je gezondheid naar
waarheid in

Kies voor inloggen
met sms. Vul je DigiD en
wachtwoord in.
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Vul de sms code in.

Betaal de verklaring met iDEAL.
Let op: de verklaring is
pas ingediend als je ook
betaald hebt.
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e-mail
bevestiging
Je ontvangt per e-mail een notificatie
als er een bericht voor je klaar staat.
Dit kan zijn:
-d
 e ontvangstbevestiging van de
verklaring;
- e en overzicht van je antwoorden;
- de Verklaring van Geschiktheid;
-o
 f het verzoek om contact op te
nemen met een arts.
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Het CBR beoordeelt of je geschikt
bent om te rijden. Dat kan razendsnel
gebeuren. Het kan ook enige tijd duren.
Zie cbr.nl/gezondheidsverklaring voor
meer informatie over de procedure.
Let op: het aanvragen van de DigiD
met sms code of het activeren van
de DigiD app duurt een paar dagen.
Begin er dus op tijd mee!
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Meld het je rijschool als je een
Verklaring van Geschiktheid hebt
gekregen. Je rijschool kan dan het
praktijkexamen voor je aanvragen.

