
Nieuwe voorstellen over medische rijgeschiktheid naar Tweede Kamer 

Je zou het door de vele huidige crisissituaties bijna al vergeten, maar de aanleiding voor het brede 
onderzoek naar mogelijke verbeteringen van de regelingen over rijgeschiktheid en aandoeningen 
was de commotie over structurele problemen bij het CBR met het afhandelen van medische 
verklaringen. Vooral 75+ers konden hun rijbewijs daardoor niet tijdig verlengen.  
 
Na evaluatie van alle suggesties uit een uitgebreide landelijke inspraakactie van alle betrokken 
instanties en van particulieren in Nederland door adviesbureau Royal HaskoningDHV en het 
Ministerie van Infrastructuur is in juli jl. een ‘voorkeursscenario’ met zes voorstellen gestuurd aan de 
Tweede Kamer.  
 
Een nieuw in te voeren wettelijke ‘meldplicht’ voor (vooralsnog 3 tot 5) nader aan te wijzen 
aandoeningen die de rijgeschiktheid ernstig kunnen beïnvloeden, bijvoorbeeld door beperkingen in 
het beoordelingsvermogen, het gezichtsvermogen of met een hoog risico op plotseling wegraken 
(waaronder slaapstoornissen). Dit zou mogelijk ook apneu kunnen gaan raken.  
 
Onderstaand alle nieuwe voorstellen: 
1. Meldplicht voor de rijbewijshouder 
2. Uitlegplicht behandelend arts 
3. Toegankelijke 75+ screening in plaats van keuring 
4. Bewustwording bij (elke) verlenging rijbewijs 
5. Verbeteren proces voor melding naasten 
6. Bewustwording algemeen bevorderen medische rijgeschiktheid 
 
Klik hier voor een korte beschrijving van deze voorstellen en hier voor een aanvullende 
onderbouwing met argumenten. Wilt u het gehele eindrapport van Royal Haskoning inzien, klik dan 
hier. 

Rijgeschiktheid en apneu  
Mensen met ernstige niet-gediagnosticeerde en onbehandelde apneu kunnen een risico vormen 
voor de verkeersveiligheid van henzelf en andere weggebruikers. Dit ligt – goed gedocumenteerd- 
echter geheel anders bij patiënten met een adequate behandeling van apneu. Deze inmiddels hele 
grote groep vormt geen aantoonbaar extra risico meer voor de verkeersveiligheid. Maar alleen aan 
deze groep worden -na een vrijwillige eigen melding- in de huidige regeling van het CBR beperkingen 
opgelegd.  
 
De ApneuVereniging heeft al in 2019 bij het CBR en het ministerie het standpunt gemotiveerd dat 
wij de huidige geldigheidsduur van 3 jaar (voor rijbewijzen A/B) en 1 jaar (voor rijbewijzen C/D) voor 
goed behandelde apneu patiënten onnodig kort vinden en stellen voor dit bij te stellen naar de 
gebruikelijke 10 resp. 5 jaar. Wij hebben dit standpunt ook gemotiveerd in een kleine subgroep van 
de beoordelingscommissie van het ministerie. Daar werd het ‘vissen in de verkeerde vijver’ naar 
behandelde apneu patiënten herkend.  
 
Er moet nog worden beslist op welke van de huidige aandoeningen de wettelijke meldplicht 
betrekking zal gaan hebben. Een besluit kan ook alleen per aandoening worden uitgewerkt, waarbij 
ook naar gradaties in de ernst van ieder specifiek aandoening moet worden gekeken. Daarbij moet 
rekening gehouden worden met het te verwachten effect op verkeersveiligheid, de medische 
onderbouwing, patiënten belangen en uitvoerbaarheid van de regeling. De eerste aanwijzingen van 
betreffende aandoeningen zullen mogelijk eind 2022 plaatsvinden. De verdere uitwerking per 
aandoening kan nog minimaal twee jaar duren.  
 
Ons standpunt vanuit al deze insteken is dat wij géén meldplicht voor goed behandelde apneu 
patiënten willen. Onze onderbouwde motivering daarvoor maken wij vooraf kenbaar aan de 
werkgroep (voorzitter) van het Ministerie. Wij houden als ApneuVereniging ook een nauwe vinger 
aan de pols bij de verdere ontwikkelingen. 

https://apneuvereniging.nl/wp-content/uploads/2022/09/Voorkeursscenario-medische-rijgeschiktheid.pdf
https://apneuvereniging.nl/wp-content/uploads/2022/09/Discussiestuk-argumentatie-achter-keuzes.pdf
https://apneuvereniging.nl/wp-content/uploads/2022/09/eindrapport-optimalisatie-stelsel-medische-rijgeschiktheid.pdf


 
 
Wilt u een mening of inhoudelijke argumenten over dit onderwerp delen, stuur dan een mail naar 
peters@apneuvereniging.nl  
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
Communicatiecampagne CBR over autorijden met aandoeningen 
Het CBR werkt momenteel een campagne uit met een serie auto-gesprekken,  waarbij mensen in de 
auto worden geïnterviewd. De campagne is generiek, gericht op medische rijgeschiktheid, maar de 
autogesprekken zullen gaan over specifieke (groepen van) aandoeningen. In het gesprek wordt 
stilgestaan bij het autorijden met een bepaalde aandoening (of leeftijd/situatie, want ook zonder 
specifieke diagnose kan autorijden een probleem worden), wat dat betekent, hoe het werkt, hoe 
mensen aankijken tegen hun eigen veiligheid.   
 
Actuele informatie over de huidige situatie kunt u vinden op de website van het CBR 
https://www.cbr.nl/nl.htm.   
______________________________________________________________________ 
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