
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 geschikt-

heid af te geven (Gezondheidsverklarings-

procedure; artikel 97, vierde lid, Reglement 

rijbewijzen). Dit, vanwege het niet-mee-

werken 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 rijbewijzen register 

geregistreerd (artikel 97, vierde lid, 

Reglement rijbewijzen).

naam

De hierboven ingevulde naam, adres, postcode en woonplaats worden automatisch op de volgende pagina, het formulier vermeld.

adres

postcode woonplaats

voor- en achternaam

Toepassing Inzage-, correctie- en 

blokkeringsrecht  oktober 2017 <<   [of ]   >>

Toepassing correctie  
en blokkeringsrecht
Geachte mevrouw/heer,

Naar aanleiding van het onderzoek naar uw geschiktheid voor het besturen van  
motorrijtuigen stuur ik u – zoals door u verzocht – het door mij geschreven keurings-
rapport toe. Dit is het rapport dat ik naar het CBR zal sturen en waar het CBR het 
besluit op baseert.

Leest u deze brief goed 
U kunt gebruik maken van uw recht op correctie of blokkering van het keuringsrapport. 
Als u hiervan gebruik wilt maken, moet u binnen tien dagen na de datum van deze 
brief reageren. Dit doet u per (aangetekende) brief en door bijgevoegd formulier in 
te vullen en mee te sturen. Op bijgevoegd formulier geeft u aan of u gebruik wenst te 
maken van uw correctie- en/of blokkeringsrecht. 

Het adres waarnaar u het formulier vervolgens stuurt is:

Correctierecht
Indien u feitelijke onjuistheden in het rapport aantreft, bijvoorbeeld een onjuiste 
datum of naam, geeft u dat op bijgevoegd formulier aan. Het recht op correctie heeft 
geen betrekking op de door mij gedane specialistische bevindingen en getrokken 
conclusies. 

Na ontvangst van de door u voorgestelde correcties, zal ik u daar in elk geval een  
korte schriftelijke reactie op geven.

Blokkeringsrecht
Indien u wilt voorkomen dat informatie uit het (gecorrigeerde) keuringsrapport  
kenbaar wordt gemaakt aan het CBR, kunt u verzending van het keuringsrapport  
aan het CBR blokkeren.
 
Als ik het ingevulde formulier niet binnen veertien dagen van u heb ontvangen, ga  
ik ervan uit dat u geen bezwaar heeft tegen verzending van het onderzoeksrapport 
naar het CBR. Ik zal daar in dat geval dan ook toe overgaan.

Een reactie die buiten de hierboven genoemde termijn alsnog bij mij binnenkomt, 
wordt niet in behandeling genomen.

Hoogachtend,

Keurend medisch specialist
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Persoonlijke gegevens 
Voor- en achternaam

Geboortedatum

Kenmerk brief CBR

Datum keuring

Ondergetekende
Verklaart hierbij dat hij/zij

Het eventueel gecorrigeerde  
rapport hoeft niet meer vooraf  
naar ondergetekende verzonden  
te worden.

Blokkeringsrecht

Ondertekening
Datum

Plaats en handtekening

Versturen
Aangetekend versturen aan:

  ja  

U kunt gebruik maken van uw recht op 
correctie of blokkering van het keurings-
rapport. Als u hiervan gebruik wilt maken, 
moet u binnen tien dagen na de datum van 
deze brief reageren. Dit doet u per (aangete-
kende) brief en door dit formulier in te vullen 
en mee te sturen. Op dit formulier geeft u aan 
of u gebruik wenst te maken van uw correctie- 
en/of blokkeringsrecht. 

Correctierecht
Indien u feitelijke onjuistheden in het 
rapport aantreft, bijvoorbeeld een onjuiste 
datum of naam, geeft u dat op onderstaand 
formulier aan. Het recht op correctie heeft 
geen betrekking op de specialistische 
bevindingen en getrokken conclusies.  
Na ontvangst van de door u voorgestelde 
correcties, zal de specialist u daar in elk geval 
een korte schriftelijke reactie op geven.

Blokkeringsrecht
Indien u wilt voorkomen dat informatie uit  
het (gecorrigeerde) keuringsrapport kenbaar 
wordt gemaakt aan het CBR, kunt u verzen-
ding van het keuringsrapport aan het CBR 
blokkeren.
 
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 Gezondheids-
verklarings procedure 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).

Binnen 10 dagen opsturen
Als de specialist het ingevulde formulier niet 
binnen veertien dagen van u heeft ontvangen, 
gaat de specialist ervan uit dat u geen 
bezwaar heeft tegen verzending van het 
onderzoeksrapport naar het CBR.  
De specialist zal daar in dat geval dan ook  
toe overgaan.

Een reactie die buiten de hierboven genoemde 
termijn alsnog bij de specialist binnenkomt, 
wordt niet in behandeling genomen.

– –

– –

 akkoord is met verzending van het rapport naar het CBR zonder (feitelijke) correcties.

 akkoord is met verzending van het rapport naar het CBR, met de volgende (feitelijke) correcties:

1 op pagina is vermeld

   hier zou moeten staan:

2 op pagina is vermeld

   hier zou moeten staan:

3 op pagina is vermeld

   hier zou moeten staan:

4 op pagina is vermeld

   hier zou moeten staan:

5 op pagina is vermeld

   hier zou moeten staan:

  Maakt hierbij gebruik van het blokkeringsrecht, waardoor het rapport niet naar het CBR 
wordt verzonden.

Formulier gebruik
Correctie- en/of blokkeringsrecht
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Het adres waarnaar u het formulier vervolgens stuurt is:
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