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Lees deze vragen zorgvuldig!!     

1. Kunt u uw arm, hand of vingers door een beperking slecht gebruiken? 

2. Kunt u uw been of voet door een beperking slecht gebruiken? 

3. Kunt u met één of beide ogen beperkt zien, zelfs als u een bril of lenzen gebruikt? 

4. Wordt of werd u behandeld door een oogarts voor iets anders dan voor een bril of lenzen? 

5. Heeft u diabetes mellitus? 

6. Heeft u chronische schade aan uw nieren (een verminderde nierfunctie)? 

7. Heeft u een aandoening van uw longen (COPD), een hoge bloeddruk of een bloedziekte? Of 

heeft u een orgaantransplantatie gehad? 

8. Heeft u een ziekte van uw hart of van uw bloedvaten? 

9. Heeft een arts bij u een aandoening vastgesteld van uw ruggenmerg, zenuwstelsel of 

hersenen (bijvoorbeeld een beroerte of spierziekte)? 

10. Heeft u weleens een epileptische aanval gehad? 

11. Heeft u weleens overdag last gehad van abnormale slaperigheid? 

12. Bent u in de afgelopen drie jaar meerdere keren plotseling uw bewustzijn verloren 

(bijvoorbeeld flauwgevallen)? 

13. Heeft u als gevolg van de ziekte van Ménière in het afgelopen jaar aanvallen van duizeligheid 

gehad? 

14. Heeft u ADHD of ADD? 

15. Heeft een arts bij u autisme of een vorm daarvan vastgesteld, zoals PDD-NOS, McDD of 

Asperger? 

16. Heeft een arts bij u een andere psychische of psychiatrische diagnose gesteld? 

17. Heeft u de afgelopen vijf jaar overmatig gebruik (misbruik) gemaakt van alcohol, drugs of 

andere verslavende middelen? 

18. Gebruikt u medicijnen die de rijvaardigheid negatief beïnvloeden? 

19. Heeft u verder nog klachten of aandoeningen die u kunnen beperken bij het besturen van 

een voertuig? 

Als je één of meer van de bovenstaande vragen met "JA" gaat beantwoorden, vul dan bij aanvang rijlessen 
meteen de gezondheidsverklaring in via www.cbr.nl. Dit om lange wachttijden te voorkomen.  Kun je alle 
vragen met "NEE" beantwoorden, vul dan je gezondheidsverklaring in voor aanvraag van het examen via 
www.cbr.nl ( Een gezondheidsverklaring blijft 1 jaar geldig )   
 
De leerling verklaart. 

1. Voordat hij/zij start met de praktijklessen in de auto de leeftijd van 16,5 jaar heeft bereikt.  
2. Voordat hij/zij start met de praktijklessen op de motor de leeftijd van 17 jaar heeft bereikt.  
3. Voordat hij/zij start met de praktijklessen op de brommer de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.  
4. Voordat hij/zij start met de praktijklessen in de tractor de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt. 
5. Voordat hij/zij start met de praktijklessen in de auto met aanhangwagen leeftijd van 18 jaar heeft 

bereikt en in bezit is van een auto rijbewijs. 
6. Dat hij/zij de bevoegdheid tot het besturen van motorvoertuigen niet is ontzegd, zijn rijbewijs niet is 

ingevorderd, noch zijn rijbewijs is ingenomen. 
7. Dat hij/zij in het bezit is van de juiste verblijfsdocumenten voor het behalen van het rijbewijs.              

 

 


