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Onderzoek naar 
de rijvaardigheid

U hebt op een risicovolle manier aan het verkeer deelgeno-

men. Dit heeft de politie aan ons gemeld. Het CBR vermoedt 

daarom dat u onvoldoende rijvaardig bent en heeft besloten 

dat u moet deelnemen aan een onderzoek naar de rijvaardig-

heid. 
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Hieronder leest u wat dit onderzoek inhoudt en hoe de procedure eromheen in elkaar 

zit. U vindt informatie over uw plichten en rechten en u leest wat u moet doen als u 

verhinderd bent. Wilt u meer weten over de wettelijke en juridische achtergrond, lees 

dan de tekst in het kader. 

Vorderingsprocedure en onderzoek

U moet een onderzoek naar de rijvaardigheid ondergaan. Dit onderzoek is u opgelegd 

in het kader van een vorderingsprocedure. Deze procedure start (meestal) als de politie 

constateert dat u op een risicovolle manier aan het verkeer deelneemt. De politie geeft 

dit door aan de divisie Rijgeschiktheid van het CBR. Zie de 'Wettelijke en juridische 

achtergrond' (in het kader) verderop in deze folder.

De vorderingsprocedure is een wettelijke maatregel om het verkeer veiliger te maken en 

staat los van het strafrecht. Het is daarom mogelijk dat u ook opgeroepen bent door de 

rechtbank. 

Hoe gaat het onderzoek in zijn werk? 

U ontvangt per post een oproep. Daarin staat waar u verwacht wordt en wanneer.  

Het onderzoek  wordt uitgevoerd door een rijvaardigheidsadviseur van het CBR.  

Het onderzoek bestaat uit een theorie- en een praktijktoets. Deze toetsen duren elk 

ongeveer 70 minuten. Tijdens de theorietoets controleert de rijvaardigheidsadviseur  

uw kennis van verkeerstekens en –regels en verkeersinzicht 

aan de hand van foto’s van verkeerssituaties. 

Tijdens de praktijktoets controleert de 

rijvaardigheidsadviseur of u op een 

veilige manier aan het verkeer 

deelneemt.

Gevolgen voor u

Mag ik nu nog autorijden? 

En hoe zit dat na het 

onderzoek? Belangrijke 

vragen, waar voor u veel van 

afhangt. Elk geval is anders, 

maar er zijn twee opties:
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-  Het CBR heeft u een rijvaardigheidsonderzoek opgelegd. U mag rijden totdat de 

uitslag van het onderzoek bekend is. Op basis van die uitslag, bepaalt het CBR of u 

rijvaardig bent, of niet. 

•	Als	u	rijvaardig	bent,	mag	u	het	rijbewijs	houden.	

•	Als	u	niet	rijvaardig	bent,	verklaart	het	CBR	uw	rijbewijs	ongeldig.

-  Het CBR heeft de geldigheid van uw rijbewijs geschorst en u een rijvaardigheids-

onderzoek opgelegd. U mag niet rijden totdat de uitslag van het onderzoek bekend is.  

Op basis van die uitslag, bepaalt het CBR of u rijvaardig bent, of niet. 

•	Als	u	rijvaardig	bent,	krijgt	u	uw	rijbewijs	terug.	

•	Als	u	niet	rijvaardig	bent,	verklaart	het	CBR	uw	rijbewijs	ongeldig.

Let op: ook strafrechterlijk kan u een ontzegging van de rijbevoegdheid worden opgelegd. 

Het kan zo zijn dat u dan niet mag rijden. 

Categorieën van het rijbewijs

Als	uw	rijbewijs	geldig	is	voor	meer	categorieën,	roept	het	CBR	u	op	voor	een	 

onderzoek	voor	de	zwaarste	categorie	op	uw	rijbewijs.	Als	dit	onderzoek	uitwijst	dat	 

u voldoet aan de rijvaardigheidseisen voor deze zwaarste categorie van uw rijbewijs, 

voldoet	u	ook	aan	de	eisen	voor	de	lichtere	categorieën.

Als	blijkt	dat	u	niet	rijvaardig	bent	voor	de	zwaardere	categorie,	moet	u	opnieuw	een	

rijvaardigheidsonderzoek	ondergaan	voor	een	lichtere	categorie.	Als	blijkt	dat	u	voor	

deze lichtere categorie wel rijvaardig bent, wordt uw rijbewijs ongeldig verklaard  

voor de zwaardere categorie en niet voor de lichtere categorie.

Mogelijkheid van afstand doen

Het is mogelijk dat u zelf afstand wilt doen van uw rijbewijs, of van bepaalde  

categorieën	op	uw	rijbewijs.	Daarmee	voorkomt	u	bijvoorbeeld	dat	u	een	rijvaardig-

heidsonderzoek moet ondergaan met een vrachtauto, terwijl u nooit in een vrachtauto 

rijdt. U moet dan een ‘Verklaring omtrent niet-meewerken’ invullen. Deze verklaring 

stuurt	het	CBR	u	automatisch	toe.	Als	u	hierop	aangeeft	van	welke	categorie(ën)	u	

afstand wilt doen en de verklaring tijdig aan het CBR terugstuurt, wordt uw rijbewijs 

voor	die	categorie(ën)	ongeldig	verklaard.	
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Uw plichten

Het onderzoek naar de rijvaardigheid is een wettelijke maatregel. Dit houdt twee 

dingen in: 

1) Uw medewerking aan het onderzoek is verplicht, en 

2) die medewerking is niet vrijblijvend. Hierna leest u welke verplichtingen gelden:

- Op tijd zijn bij alle onderdelen van het onderzoek.

- Een geldige identiteitskaart of een geldig paspoort kunnen laten zien.

- Meewerken aan alle onderdelen van het onderzoek.

- Meenemen rijbewijs (indien het rijbewijs niet bij het CBR ligt).

- Zorgen voor een lesvoertuig in de juiste categorie. 

Het laatste punt hierboven vereist enige toelichting. Het zit zo: voor de praktijktoets 

moet u beschikken over een motorvoertuig dat voldoet aan de eisen van de categorie 

waarvoor u wordt opgeroepen. Het moet een dubbele bediening hebben en uitgevoerd 

zijn	als	lesvoertuig.	Als	u	bijvoorbeeld	wordt	opgeroepen	voor	een	rijvaardigheids

onderzoek	voor	de	categorie	A,	dient	u	te	beschikken	over	een	motorfiets	met	 

L-aanduiding (lesvoertuig) en een portofoonverbinding. Neem hiervoor contact op met 

een rijschool. De huurkosten hiervan zijn voor uw rekening.

Deelname aan het onderzoek is niet vrijblijvend. Uw rijbewijs zal ongeldig 

verklaard worden als u niet aan deze verplichtingen voldoet. 

Uw rechten

Bent u het niet eens met het besluit 

of met de uitslag van het onder-

zoek?

	 	Als	u	het	niet	eens	bent	

met het besluit kunt u er 

bezwaar tegen maken. 

Binnen zes weken kunt u 

schriftelijk een bezwaar-

schrift indienen bij het CBR, 

divisie Rijgeschiktheid. Meer 

informatie hierover leest u aan het 

eind van het besluit dat het CBR u 

toestuurt. 
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	 	Als	u	het	niet	eens	bent	met	de	uitslag	van	het	onderzoek,	kunt	u	een	tweede	

onderzoek ondergaan. In tegenstelling tot het eerste onderzoek komen de 

kosten van het tweede onderzoek voor uw eigen rekening. Voor een tweede 

onderzoek wijst de divisie Rijgeschiktheid een andere rijvaardigheidsadviseur 

aan. Voor deelname aan een tweede onderzoek gelden dezelfde voorwaarden  

als bij het eerste onderzoek.

Let op: een tweede onderzoek kunt u alleen ondergaan als u hiervoor betaalt 

binnen twee weken na bekendmaking van de uitslag van het eerste onderzoek. 

Zodra de betaling door de divisie Rijgeschiktheid ontvangen is, krijgt u automa-

tisch een oproep voor het tweede onderzoek. Hiervoor hoeft u dus geen aanvraag 

in te dienen.

Bij verhindering

Wij benadrukken dat uitstel van het (aanvullende) onderzoek en/of het tweede 

onderzoek alleen mogelijk is in situaties die buiten uw schuld ontstaan en die  

u niet kunt veranderen of voorkomen. In dit soort situaties moet u bewijs aan-

leveren. Bij verhindering wegens ziekte moet u in alle gevallen medisch inhoude-

lijk bewijs overleggen. Zaken die bijvoorbeeld met werk te maken hebben worden 

niet als geldige reden voor verhindering aangemerkt. Reeds geboekte vakanties en 

dergelijke kunt u binnen vier weken na het besluit schriftelijk kenbaar maken, 

voorzien van bewijs. Zodra het onderzoek gepland is en u daarvoor bent uit-

genodigd, kan geen rekening meer worden gehouden met uw afspraken.

Wettelijke en juridische achtergrond 

De vorderingsprocedure die tegen u loopt, is een verkeersveiligheidsmaatregel.  

De divisie Rijgeschiktheid van het CBR voert deze uit namens de minister van  

Infrastructuur en Milieu. Met deze vorderingsprocedure worden bepalingen uitgevoerd 

uit de volgende wet en regelingen: de Wegenverkeerswet 1994 (artikelen 130 - 134a), de 

Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid, de Regeling eisen geschiktheid 

2000, en het Reglement rijbewijzen.

Deze tekst vertaalt deze wetten en regels zo goed mogelijk in uw rechten en plichten, 

maar u kunt aan deze tekst geen rechten ontlenen. Eventuele problemen of bezwaren 

van uw kant worden door de juristen van het CBR altijd direct getoetst aan de 

genoemde wet en regelingen.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0008074/geldigheidsdatum_24-03-2009
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008074/geldigheidsdatum_24-03-2009
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008074/geldigheidsdatum_24-03-2009
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008074/geldigheidsdatum_24-03-2009
http://wetten.overheid.nl/BWBR0008074/geldigheidsdatum_24-03-2009
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Nog vragen?

Hebt u nog vragen over de vorderingsprocedure of over het onderzoek naar de  

rijvaardigheid? Dan kunt u deze schriftelijk stellen aan de divisie Rijgeschiktheid, 

Postbus	3012,	2280	GA	Rijswijk.	Vermeld	hierbij	altijd	het	dossiernummer	dat	staat	 

in het besluit. U kunt ons ook bellen op nummer 0900 0210. Houdt u ook dan uw 

dossiernummer bij de hand. Wij raden we u aan eerst op www.cbr.nl te kijken. Daar 

vindt u veel informatie onder het kopje 'Vorderingsprocedure'.

Colofon

Deze folder is een uitgave van het CBR. Hoewel de inhoud met de grootst mogelijke 

zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen aan deze folder geen rechten worden  

ontleend.

Voor meer informatie:

Divisie Rijgeschiktheid
Postbus 3012
2280	GA	Rijswijk
Tel 0900 0210
www.cbr.nl
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If you don’t understand this leaflet

This leaflet explains your rights and obligations in case of a Educational Sanction: 

(AntiSocial)	Behaviour	in	road	traffic.	The	procedure	is	based	on	the	Dutch	Traffic	

Law of 1994, articles 130-134a. If you don’t understand this leaflet you can contact 

the CBR: telephone 0900 0210.

http://www.cbr.nl
http://www.cbr.nl/

