Aan de leden van de commissie Infrastructuur en Waterstaat
Geacht Kamerlid,
Op 12 maart debatteert u met minister Van Nieuwenhuizen over de aanhoudende
problemen bij het CBR. Tijdens de hoorzitting op 21 februari jl. heeft KBO-Brabant
aangegeven wat de impact op het leven van ouderen is als zij het rijbewijs vanwege deze
problemen (dreigen) te verliezen en voor onbepaalde tijd in het ongewisse worden
gelaten. Talloze mensen zijn momenteel de dupe van het falen van het CBR. Senioren die
correct hebben gehandeld mogen niet de dupe mogen zijn van een falend
overheidsapparaat. Het CBR dient correct te handelen. Graag dragen wij een aantal
aandachtspunten en oplossingsrichtingen aan.
Aandachtspunten
1. Lange wachttijden CBR vergroten eenzaamheid senioren
Senioren die door toedoen van het CBR geen rijbewijs hebben, komen vanwege
vervoersproblemen de deur niet meer uit. Dit vergroot de eenzaamheid onder
ouderen en staat haaks op het programma Eén tegen eenzaamheid van minister
Hugo de Jonge. Met dit actieprogramma wil het ministerie van VWS samen met
gemeenten en maatschappelijke organisaties de eenzaamheid onder ouderen
bestrijden.
2. Lange wachttijden CBR beperken mogelijkheden mantelzorg en participatie senioren
Senioren blijven langer thuis wonen. Wij zien mobiliteit als een belangrijke
voorwaarde om langer thuis te kunnen blijven wonen en vinden dat dit gefaciliteerd
moet worden. Veel ouderen zijn ook de mantelzorger van hun partner. Een
voorwaarde om mantelzorg te kunnen verlenen is goede mobiliteit.
Mobiliteitsproblemen beperken senioren in hun rol als mantelzorger.
3. Verbeteren dienstverlening CBR
KBO-Brabant heeft een QuickScan gedaan onder senioren in Brabant (zie bijlage).
Deze scan geeft weer met welke problemen ouderen te kampen hebben bij de
verlenging van hun rijbewijs.
Oplossingsrichtingen
 Wij verzoeken u de minister te vragen om met gezwinde spoed de lange
wachttijden bij het CBR op te lossen.
 Wij verzoeken u de minister te vragen om aan te dringen op een
seniorvriendelijke dienstverlening door het CBR.
 Wij verzoeken u de minister te vragen om toe te kennen dat het oude rijbewijs
geldig blijft totdat het CBR aanvraag voor verlenging heeft afgehandeld (bij een
tijdige en complete aanvraag).
 Wij verzoeken u de minister te vragen om toe te kennen dat de kosten van door
het CBR gedupeerden (extra keuringen, extra reiskosten, etc.) worden vergoed
door het CBR.
Voor uw informatie:
Dit is de link naar een recente uitzending van Omroep Brabant over het CBR
Ook zijn enkele bijlagen toegevoegd:
 QuickScan onder Brabantse ouderen
 Artikel Eindhovens Dagblad
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