JA, WEL EEN RIJBEWIJS!
Indien u in het bezit bent van een Nederlands rijbewijs maar door een ongeval of ziekte een lichamelijke
beperking heeft gekregen heeft u een morele plicht om dit te melden aan het CBR. Indien u dit niet doet kunt
u namelijk onverzekerd rondrijden! Het is dus belangrijk deze inschatting goed te maken. Eventueel kunt u
dit met uw (huis)arts of specialist bespreken. Als u of uw (huis)arts hierover twijfels heeft, kunt u altijd
contact met Bierman of het CBR opnemen voor advies.
“Ter geruststelling” => U hoeft niet opnieuw een rijexamen te doen!
Indien er aanpassingen nodig zijn aan het voertuig om weer zelf te rijden dient u de volgende stappen te
doorlopen voor het behalen van een “aangepast” rijbewijs (incl. coderingen):
1. Neem contact op met Bierman voor advies, tel. 0252-210611 / info@bierman.eu
2. Maak vervolgens een afspraak bij Bierman voor een intakegesprek met de Rijinstructeur.
3. Vul de gezondheidsverklaring in bij de website van “Mijn CBR” (https://www.cbr.nl/nl/mijncbr.htm)
• Vul deze Gezondheidsverklaring in, laat een arts deze ondertekenen en de toelichting schrijven.
• Stuur de ingevulde Gezondheidsverklaring op naar het CBR.
4. Na medisch akkoord van het CBR neemt u contact op met Bierman voor het inplannen van de
gewenningslessen.
5. Na positief advies van de Rijinstructeur word in overleg met u dan een afsluitende rijtest bij Bierman
(Nieuw-Vennep) of Heliomare (wijk aan Zee) ingepland. Deze rijtest is met een deskundige van het
CBR in de (aangepaste) lesauto. U hoeft niet opnieuw een rijexamen te doen!
6. Als deze rijtest positief is verlopen dan ontvangt u van het CBR een verklaring van de rijgeschiktheid
met daarop de noodzakelijke codes. Met deze verklaring kunt u op het gemeentehuis uw nieuwe
rijbewijs ophalen. Controleer altijd of de codes goed zijn overgenomen op het rijbewijs.
7. Ons advies is om een kopie van deze geschiktheidsverklaring naar uw verzekeringsmaatschappij te
sturen.
Op basis van uw CBR-Coderingen (verklaring van rijvaardigheid en rijgeschiktheid) kunnen wij een gewenste
auto of bus aanpassen naar uw situatie. Dit kan een nieuwe auto of bus zijn; maar dit kan uiteraard ook een
mooie occasion zijn. Bovendien zijn er soms nog tegemoetkomingen vanuit de overheid (bijvoorbeeld UWV
of WMO) voor de vergoeding van de aanpassingen. Graag adviseren wij u over de vervolgstappen voor het
aanschaffen van een aangepaste auto en aanpassingen.
Voor meer informatie & video’s: https://biermanab.nl/aangepaste-auto/zelf-rijden
Of neem contact op met ons via info@bierman.eu of tel. 0252-210611.
Heliomare (Relweg 51, 1949 EC, Wijk aan Zee)
Bierman (Pesetaweg 16, 2153 PJ, Nieuw-Vennep)

