Onderstaande tekst is uit de nieuwsbrief van
KBO-PCOB van 13-11-2019
Ook de teksten van het ministerie en het cbr zijn
opgenomen

Rijbewijs 75-plussers tijdelijk
verlengd
13-11-2019

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75plussers met maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in. Dat
heeft minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en
Waterstaat) 13 november in een brief aan de Tweede Kamer laten
weten.
U moet, vóór de verloopdatum van uw rijbewijs, een Gezondheidsverklaring hebben
ingediend bij het CBR. Ook gelden nog een paar andere voorwaarden. U ontvangt daarna
bericht van het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt.
Als u mag uw verlopen rijbewijs mag blijven gebruiken gelden wel een paar extra regels. U
kunt alleen in Nederland rijden, dus niet in het buitenland. U mag niet met vrachtwagen of
bus rijden en uw verlopen rijbewijs is niet geldig als legitimatiebewijs.

Kbo-pcob Hulppunt CBR
Dreigt u in de knel te komen omdat u naar het buitenland gaat of een vrachtwagen rijdt? Bent
u tijdig gestart met de procedure en het insturen van uw gezondheidsverklaring? Dan kan

KBO-PCOB u wellicht helpen door uw situatie onder de aandacht te brengen bij het CBR.
Kijk op bij ons hulppunt hoe we u kunnen helpen.

informatie van het ministerie

Rijbewijs 75-plusser tijdelijk met
maximaal één jaar verlengd
13-11-2019

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met
maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in.

De tijdelijke verlenging van de geldigheid van het rijbewijs voor 75-plussers met
maximaal één jaar, gaat per 1 december 2019 in. Dat heeft minister Cora van

Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een brief aan de Tweede Kamer
laten weten. De ministerraad stemde eerder al in met een aanpassing van het
Reglement Rijbewijzen. Het wachten was nog op advies van de Raad van State, die
is positief over de verlenging zo meldt de minister in haar brief. Door de regeling
kunnen 75-plussers blijven rijden tot het moment dat het CBR een besluit heeft
genomen over hun rijgeschiktheid.
Er geldt een aantal voorwaarden voor deze Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB). Zo
moet een 75-plusser om in aanmerking te komen voor de regeling de

gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend vóórdat het rijbewijs verlopen is.
Dankzij deze administratieve regeling mag de groep 75-plussers tot maximaal één jaar
na verlopen van het rijbewijs doorrijden. Deze automobilisten behouden hun huidige

document met daarop de verlopen datum, maar in het Rijbewijsregister zet de RDW een
code bij het rijbewijs waaraan af te lezen is dat zij onder de nieuwe tijdelijke regeling

vallen. Deze bestuurders mogen dan niet in het buitenland rijden omdat hun rijbewijs
daar niet geldig is. In totaal komen er per 1 december direct ruim 86.000 ouderen die
hun gezondheidsverklaring hebben ingediend in aanmerking voor de regeling.

In het belang van de verkeersveiligheid geldt de regeling niet voor mensen waarvan het
rijbewijs korter dan vijf jaar geldig is vanwege een medische achtergrond. Ook 75-

plussers waarvan het rijbewijs is ingevorderd, ingehouden of geschorst, vallen niet in de

regeling. Door deze regeling ontstaat er bij het CBR tijdelijk ruimte om met prioriteit aan

de slag te gaan met de groep mensen die zich vanwege een medische aandoening

tussentijds meldt bij het CBR. Ook komt er meer ruimte vrij voor het beoordelen van de
rijgeschiktheid van examenkandidaten. Het CBR en de RDW hebben de afgelopen

maanden hun systemen klaar gemaakt voor de praktische uitvoering van de tijdelijke
regeling.

informatie van het CBR

Blijven rijden met een verlopen
rijbewijs

Vanaf 1 december mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een
verlopen rijbewijs. De regeling geldt tot 31 december 2020. Iedereen die
mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk bericht van
het CBR.

Tot wanneer kunt u blijven rijden?
U kunt met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit
neemt. Dit kan uiterlijk één jaar nadat uw rijbewijs verlopen is.

Geldt de regeling ook voor u?
De regeling geldt voor u in de volgende situatie:
1. U bent 75 of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt.
2. En: u dient uw Gezondheidsverklaring in voordat uw rijbewijs verloopt. Of,
als u uw Gezondheidsverklaring al heeft ingediend, heeft u dat voor de
verloopdatum van uw rijbewijs gedaan.
3. En: uw rijbewijs is minimaal 5 jaar geldig. U kunt dit zien op uw rijbewijs. De
begindatum staat op de voorkant van uw rijbewijs: bij 4a. De einddatum
staat op de achterkant van uw rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’

Wanneer geldt de regeling niet?

1. U heeft uw Gezondheidsverklaring ingediend nadat uw rijbewijs verliep.
2. Of: u heeft van de politie of het CBR bericht gekregen dat u op dit moment
niet mag rijden. Bijvoorbeeld omdat ze uw rijbewijs ingevorderd,
ingehouden, geschorst of ongeldig verklaard hebben.
3. Of: u heeft een rijbewijs dat 1 of 3 jaar geldig is. De begindatum staat op de
voorkant van uw rijbewijs: bij 4a. De einddatum staat op de achterkant van
uw rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’.

Hoe loopt het verder, nadat u uw Gezondheidsverklaring
heeft ingediend?
U heeft of krijgt van ons een verwijzing naar een arts of specialist. U moet
namelijk voor de verlenging van uw rijbewijs gekeurd worden. Zorg dat u de
afspraken maakt zodra u dit bericht krijgt. Als u hier te lang mee wacht,
sturen wij u een herinnering. Als u hier niet op reageert, dan stoppen wij de
procedure. U mag dan, ook met uw verlopen rijbewijs, niet meer rijden.

Hoe weet ik of ik in de regeling val?
Nadat u uw Gezondheidsverklaring heeft ingediend, ontvangt u bericht van
het CBR. Daarin staat of u wel of niet in de regeling valt. En wat de
vervolgstappen zijn.

Wat mag wel en wat mag niet met een verlopen
rijbewijs?

U kunt uw huidige rijbewijs gewoon blijven gebruiken. Maar er gelden wel
extra regels als u rijdt met een verlopen rijbewijs.





U kunt alleen in Nederland rijden, dus niet in het buitenland.
U kunt alleen met uw auto (B), auto met aanhanger (BE), motor (A), tractor
(T) en bromfiets (AM) rijden. Dus niet met vrachtwagen of bus (C of D, CE of
DE).
Uw verlopen rijbewijs is niet geldig als legitimatiebewijs.
Twijfelt u zelf of u nog wel veilig kunt rijden? Bijvoorbeeld omdat uw
gezondheid achteruit is gegaan? Neem dan contact op met de
klantenservice van het CBR. Zij helpen u graag verder.

Ongeval of aangehouden?





Bij een ongeval bent u gewoon verzekerd.
De politie kan altijd zien of u mag rijden met uw verlopen rijbewijs. Het
staat niet op uw rijbewijs, maar zij kunnen dit controleren in het centraal
Rijbewijzenregister van de RDW.
Komt u in aanraking met de politie, omdat u niet veilig rijdt? Bijvoorbeeld
vanwege uw medische situatie, of omdat u met alcohol of drugs hebt
gereden? Dan meldt de politie dit aan het CBR. Het CBR kan dan besluiten
dat u niet meer mag rijden met een verlopen rijbewijs.

