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Rijbewijs verlengen na uw 75ste 

Extra Nieuwsbrief juli 2020 

 

Blijven rijden met een verlopen rijbewijs 

Vanaf 1 december 2019 mogen 75-plussers tijdelijk blijven rijden met een verlopen rijbewijs. De regeling 

geldt tot 31 december 2020. Iedereen die mag blijven rijden met een verlopen rijbewijs, krijgt persoonlijk 

bericht van het CBR. 

  

Tot wanneer kunt u blijven rijden? 

U kunt met een verlopen rijbewijs blijven rijden tot het CBR een besluit neemt. Dit kan uiterlijk tot één 

jaar nadat uw rijbewijs verlopen is. 

In verband met corona maatregelen geldt er een extra coulance:  

De Europese Commissie heeft besloten om de geldigheid van alle EU-rijbewijzen, die in de periode vanaf 

1 februari tot en met 31 augustus 2020 verlopen, met zeven maanden te verlengen. Wanneer u 75 jaar 

of ouder bent en een tijdelijke verlenging van het rijbewijs heeft, kunt u door dit Europese besluit ook in 

de EU rijden. Dit geldt voor mensen van wie het rijbewijs tussen 1 februari en 31 augustus 2020 verlopen 

is of verloopt. 

  

Geldt de regeling ook voor u? 

De regeling geldt voor u in de volgende situatie: 

U bent 75 of ouder op het moment dat uw rijbewijs verloopt. 

En: u dient uw Gezondheidsverklaring in voordat uw rijbewijs verloopt. Of, als u uw  

Gezondheidsverklaring al heeft ingediend, heeft u dat voor de verloopdatum van uw rijbewijs gedaan. 

En: uw rijbewijs is minimaal 5 jaar geldig. U kunt dit zien op uw rijbewijs.  

De begindatum staat op de voorkant van uw rijbewijs: bij 4a.  

De einddatum staat op de achterkant van uw rijbewijs: in kolom 11, achter ‘B’ 

Bron: CBR 

  

Eventueel een bezoek aan een specialist kan nodig zijn, houdt hierbij rekening met weken wachten op 

een afspraak in de ziekenhuizen, zij zijn momenteel bezig de reguliere zorg weer op gang te brengen. 

Bv. een verklaring van een oogarts kan het lang duren voordat je een afspraak hebt. Sneller gaat het bij 

een oogkliniek.  

Het CBR ook af en toe eens bellen als het te lang duurt voordat men wat hoort kan ook helpen. 

 

 

In Venlo kunt u voor een rijbewijskeuring een afspraak maken bij het Groene Kruis in Blerick. 

Dr. Kessels, Schaapsdijkweg 7, Venlo  is m.i.v. 1 juli 2020 gestopt met de rijbewijs keuringen. 

 

  

https://www.cbr.nl/nl/over-het-cbr/over/laatste-nieuws/nieuws/europese-commissie-alle-rijbewijzen-zeven-maanden-langer-geldig.htm
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Regels binnen 

 U houdt binnen altijd 1,5 meter afstand. 

 Bij ruimtes binnen mogen maximaal 100 mensen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee. 

 Meer dan 100 mensen mag. Maar alleen als u een plek reserveert en u krijgt een gezondheids-

check. Dit geldt bijvoorbeeld bij bioscopen, cafés, restaurants, theaters, bruiloften en uitvaarten. 

discotheken en nachtclubs blijven dicht tot 1 september. 

 Er komen nog regels voor zangkoren. 

Regels buiten 

 U houdt buiten altijd 1,5 meter afstand. 

 Bij ruimtes buiten mogen 250 personen bij elkaar komen. Personeel telt niet mee. 

 Meer dan 250 mensen mag op plekken met vaste zitplaatsen. U reserveert een plek. En u krijgt 

een gezondheidscheck. Dit geldt bijvoorbeeld in de horeca. 

 Bij dierentuinen en pretparken geldt geen maximaal aantal personen. 

Regels in het vervoer 

 U moet altijd een mondkapje dragen in het openbaar vervoer. 

 U draagt in taxi’s, busjes en touringcars altijd een mondkapje. U moet reserveren. En u krijgt een 

gezondheidscheck. 

 Zitten er mensen uit een ander huishouden bij u in de auto? Draag dan allemaal een mondkapje. 

 In al het andere vervoer moet u 1,5 meter afstand houden. Zoals op een rondvaartboot. 

Uitzonderingen op de 1,5 meter afstand 

 Er gelden uitzonderingen op de 1,5 meter afstand voor kinderen en jongeren: 

 Mensen uit 1 huishouden hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden. 

 Kinderen tot en met 12 jaar hoeven geen 1,5 meter afstand te houden van anderen. 

 Jongeren tot 18 jaar hoeven bij elkaar geen 1,5 meter afstand te houden.  

Ze moeten wel 1,5 meter afstand houden van volwassenen. 

 

In sommige situaties is het moeilijk om 1,5 meter afstand te houden. Daarom gelden er ook  

uitzonderingen voor: 

 Hulpbehoevenden en hun begeleiders. 

 Kappers, masseurs en instructeurs in lesauto’s. 

 Sporters, acteurs en dansers. 

  

 Niet vergeten: 

 Houd 1,5 meter afstand van anderen. 

 Reis zoveel mogelijk buiten de spits. 

 Blijf weg van drukke plekken. 

 Was vaak uw handen.  

 

Blijf thuis bij klachten en laat u testen. 

Heeft u vragen over het coronavirus? Bel naar 0800 - 1351 (tussen 08:00 en 20:00 uur). 

Vanuit het buitenland belt u naar +31 20 205 1351. 

Nieuwe Corona regels per 1 juli 2020 in eenvoudige taal 
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