
– –

– –

– –

rij
ge

s 
• 8

10
 • 

b

  >>

Persoonlijke gegevens 
Voor- en achternaam

Geboortedatum

Kenmerk brief CBR

Datum onderzoek

Ondergetekende
verklaart hierbij dat hij/zij

Keurling wenst kopie van 
het rapport te ontvangen

Ondertekening

Datum

Plaats en handtekening

  ja   nee

Het keuringsrapport
Het keuringsrapport dat de keurend medisch 
specialist opstelt bevat de bevindingen uit 
het onderzoek, eventueel aangevuld met 
informatie van een behandelaar of andere 
derden en het advies aan het CBR. Indien 
daartoe aanleiding is kan de medisch adviseur 
van het CBR de keurend medisch specialist 
om een aanvulling verzoeken. Dit kan leiden 
tot een aanpassing in het rapport.

Het is aan de medisch adviseur van het CBR 
om het advies omtrent de rijgeschiktheid al  
dan niet over te nemen. 
Van het advies van de keurend medisch 
specialist kan door de medisch adviseur 
worden afgeweken als de Regeling 
eisen geschiktheid 2000 een ander 
besluit voorschrijft of als er nog andere 
keuringsrapporten of informatie in uw dossier 
beschikbaar zijn die daartoe aanleiding geven. 

De keurend medisch specialist betrekt 
de betreffende paragraaf van de Regeling 
eisen geschiktheid 2000 waarop het advies 
is gebaseerd in het keuringsrapport. Het 
uiteindelijke besluit ligt altijd bij het CBR. 

Inzage-, correctie- en blokkeringsrecht
• Inzagerecht: het recht om het 

keuringsrapport in te zien. 
• Correctierecht: het recht om de keurend 

medisch specialist te verzoeken feitelijke 
onjuistheden in het rapport te corrigeren 
(zoals: data, spelling van namen, 
adresgegevens, etc.). 

• Blokkeringsrecht: het recht om aan te 
geven dat het rapport niet door de keurend 
medisch specialist aan het CBR mag 
worden verzonden. 

Let op: het CBR zal bij gebruik van het 
blokkeringsrecht uw rijbewijs ongeldig 
verklaren (Vorderingsprocedure; artikel 132, 
1e en 2e lid Wegenverkeerswet 1994) of 
weigeren een Verklaring van geschiktheid af 
te geven (Gezondheidsverklaringsprocedure; 
artikel 97, vierde lid, Reglement rijbewijzen). 
Dit, vanwege het niet-meewerken aan 
het onderzoek en het ontbreken van het 
onderzoeksrapport. U krijgt na het blokkeren 
van het rapport in de Vorderingsprocedure of 
de Gezondheidsverklaringsprocedure gedurende 
één jaar na de datum van de keuring of het 
onderzoek geen verklaring van geschiktheid in 
het rijbewijzenregister geregistreerd (artikel 97, 
vierde lid, Reglement rijbewijzen).

U doet afstand van het inzagerecht,  
correctierecht en blokkeringsrecht
U mag kiezen of u de uitslag en de 
gevolgtrekking van het onderzoek wenst te 
vernemen. Indien u geen gebruik wenst te 
maken van deze mogelijkheid, ziet u eveneens 
af van het inzagerecht, correctierecht en 
blokkeringsrecht. Uw keurend medisch 
specialist heeft dit aan u uitgelegd en u 
dient ter bevestiging onderhavig formulier 
in te vullen en te ondertekenen. De keurend 
medisch specialist zal dit formulier 
bewaren en maakt hiervan aantekening in 
het keuringsrapport (conform artikel 4.3h. 
Beleidsregel keuring medisch specialisten) 
of stuurt een kopie van het ondertekende 
formulier mee.

Wat als u wel vooraf  de uitslag en gevolg - 
trekking van het onderzoek wilt weten?
U kunt op het formulier het hokje aanvinken 
dat u een kopie wenst te ontvangen.

Wat als u gebruik wenst te maken van het 
inzage- correctie- en blokkeringsrecht?
U dient dit formulier niet in te vullen of te 
ondertekenen. De keurend medisch specialist 
zal u informeren over de verdere gang 
van zaken met betrekking tot het inzage-, 
correctie- en blokkeringsrecht.

- de uitslag en de gevolgtrekking van het onderzoek door de keurend medisch specialist 
niet wil vernemen;

- het keuringsrapport niet wil inzien voordat dit naar het CBR wordt gestuurd  
en gaat onvoorwaardelijk akkoord met rechtstreekse  
verzending van het keuringsrapport aan het CBR, ook al is de inhoud van het  
keuringsrapport ondergetekende niet bekend;

- geen gebruik wil maken van zijn/haar inzage-, correctie- en blokkeringsrecht met 
betrekking tot het keuringsrapport;

- begrijpt van welke rechten hij/zij afstand doet door ondertekening van dit formulier  
en heeft kennisgenomen van onderstaande toelichting. 

Formulier afzien
Inzage-, correctie- en blokkeringsrecht
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