Rijbewijskeuringen.
Chauffeurskeuring (BGZ)
Frequentie:
• Taxichauffeurs: 1x per 3 jaar; chauffeurs moeten voor de aanvraag van hun chauffeurspas in het bezit zijn
van een geldige geneeskundige verklaring die niet ouder is dat 2 maanden. De pas is 3 jaar geldig.
• Buschauffeurs: 1x per 5 jaar (50-59: 1x per 3 jaar, vanaf 59: 1x per jaar); Dit is geen wettelijke verplichting,
maar een verplichting volgend uit de CAO (BGZ Wegvervoer).
• Chauffeurs goederenvervoer: 1x per 5 jaar (50-59: 1x per 3 jaar, vanaf 59: 1x per jaar); Er bestaat geen
wettelijke verplichting, maar een periodieke keuring vanuit BGZ Wegvervoer.
• Lage kraanmachinisten, vorkheftruckchauffeurs: 1x per 3 jaar (vanaf 60: 1x per jaar)
• Besloten busvervoer (Medibus): 1x per 5 jaar
Rijbewijs C / D / E
Per 1-1-2005 is een medische keuring verplicht bij het verlengen van rijbewijs C(E) of D(E).
De frequentie is 1x per 5 jaar. De rijbewijskeuring is lichter dan de Chauffeurskeuring voor
Beroepsgoederenvervoer.
De aanvrager dient zelf een “Formulier eigen verklaring en formulier geneeskundig verslag” te kopen, te
verkrijgen bij het CBR.
De aanvrager vult vooraf de eigen verklaring in, deze wordt tijdens de keuring besproken met de bedrijfsarts.
De bedrijfsarts verricht vervolgens de noodzakelijke onderzoeken en vult de geneeskundige verklaring in.
De verklaringen worden aan de medisch adviseur van het CBR verzonden die de goed of afkeuring doet.

Rijbewijs B / E
Leeftijdsgrens bij verlengen rijbewijs:
60 - 65 jaar : u ontvangt een rijbewijs dat geldig is tot het zeventigste jaar.
> 65 jaar : u ontvangt een rijbewijs dat vijf jaar geldig is.
> 70 jaar : u dient bij elke vernieuwing van het rijbewijs een medische keuring te krijgen
voordat het CBR een “Verklaring van geschiktheid” afgeeft.
De keuring vindt elke vijf jaar plaats en is steeds verplicht.
Voor het aanvragen van de “Verklaring van geschiktheid” bij het CBR moet u een Eigen verklaring invullen en
opsturen. Daarnaast moet een arts het Geneeskundig verslag bij de Eigen verklaring invullen tijdens het medisch
onderzoek.
Daarnaast moet u ook een afschrift van de persoonsgegevens uit de gemeentelijke basisadministratie meezenden.
Het formulier voor de Eigen verklaring met het Geneeskundig verslag is te koop bij de gemeenten en het CBR
voor rond de € 34,80.
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Rijbewijskeuringen tarieven 2019
Rijbewijskeuring B/E

€ 41,00

Rijbewijskeuring C/D/E

€ 70,50

Rijbewijskeuring C/D/E + BGZ

€ 139,00

Excl. BTW

€ 145,00

Excl. BTW

Taxikeuring

Excl. BTW
Excl. BTW

