Informatie van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat
Administratieve verlenging van de geldigheidsduur van het rijbewijs met
1 jaar
Tijdelijke maatregel voor 75-plussers die aanvraag voor verlenging van rijbewijs bij CBR
hebben ingediend of nog gaan indienen
Wat houdt de regeling in?
De geldigheidsduur van het huidige rijbewijs wordt automatisch verlengd met maximaal één jaar.
Mensen behouden hun huidige document met daarop de verlopen datum. In het Rijbewijsregister
zet de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) echter een code bij het rijbewijs, waaraan af te
lezen is dat iemand onder de regeling valt. De politie checkt het Rijbewijsregister als iemand wordt
aangehouden en ziet dat het rijbewijs weliswaar is verlopen, maar dat de bezitter van het rijbewijs
al een nieuw rijbewijs heeft aangevraagd bij het CBR.
Voor wie gaat deze nieuwe regeling gelden?
Voor 75-plussers:
 die een gezondheidsverklaring bij het CBR hebben ingediend vóórdat hun rijbewijs was
verlopen.
 van wie het huidige rijbewijs voor een normale termijn is afgegeven (5 of 10 jaar). Het
rijbewijs mag niet afgegeven zijn voor een termijn van 1 of 3 jaar.
 van wie op het huidige rijbewijs geen beperkende rijbewijscodes met een medische
achtergrond van toepassing zijn.
Als voorwaarde geldt ook dat mensen blijven meewerken aan de medische beoordeling door het
CBR. Dus een afspraak bij de medisch specialist maken of een rijtest doen als het CBR hierom
vraagt.
Voor wie geldt de nieuwe regeling niet?
Buiten deze regeling vallen 75-plussers:
 met de categorieën C1, C, D1, D en E op het rijbewijs. Dit vanwege Europese Regelgeving.
Een E categorie in combinatie met een B rijbewijs is wel toegestaan.
 die na een eerdere vordering ongeschikt zijn bevonden of niet hebben meegewerkt;
 waarvan het rijbewijs ingevorderd, ingehouden of geschorst is.
Wanneer gaat de nieuwe regeling in?
Gestreefd wordt naar invoering van de nieuwe regeling op 1 december 2019. De regeling is van
kracht tot 1 december 2020. Iedereen die in deze periode aan de voorwaarden voldoet, kan van de
regeling gebruik maken. Daarvoor hoeft u niets te doen. Het CBR informeert iedereen die in de
doelgroep valt met een brief. Alle mensen die hun gezondheidsverklaring hebben ingediend voordat
hun rijbewijs verlopen was en die aan de criteria voldoen, krijgen dus vanzelf bericht van het CBR
op het moment dat de regeling in werking treedt.
Mag je nu alvast rijden met een verlopen rijbewijs?
Het is niet toegestaan om met een verlopen rijbewijs de weg op te gaan. Doet u dit wel dan kan
dit strafrechtelijke gevolgen hebben. U bent aansprakelijk bij het veroorzaken van schade of een
ongeval. Verzekeraars vergoeden schade alleen als u rijdt met een geldig rijbewijs.
Waarom duurt het nog tot 1 december voordat de regeling van kracht gaat?
Er wordt hard gewerkt om de regeling zo snel mogelijk in te voeren. Dit is mede afhankelijk van
instemming door de Eerste en Tweede Kamer en de adviestermijn van de Raad van State. Daar
gaan meerdere maanden overheen voordat dit geregeld is. Daarnaast zullen de RDW en het CBR
de benodigde systeemaanpassingen moeten doorvoeren.
Waarom is deze tijdelijke maatregel nodig?
Door de aanblijvende hoge werkvoorraden bij het CBR wordt het rijbewijs van een grote groep
mensen niet tijdig verlengd. Door het verlengen van de geldigheidsduur van het rijbewijs van 75plussers met maximaal 1 jaar, krijgt het CBR meer tijd om de aanvragen weg te werken. De
regeling kan daarna weer worden ingetrokken.
Zitten er ook nadelen aan de regeling?
Ja, helaas wel. Zo kunnen er praktische nadelen kleven aan het gebruik van een rijbewijs met een
verlopen datum als identificatiebewijs. Het is dus aan te raden om een paspoort of ID-kaart bij de
hand te hebben. Daarnaast is het niet mogelijk om met het verlopen rijbewijs in het buitenland te
rijden, omdat de politie in het buitenland niet de mogelijkheid heeft ons Rijbewijsregister te
raadplegen.

