Persbericht - 22 februari 2019
Verlenging rijbewijs: KBO-Brabant niet gerust op snelle oplossing
lange doorlooptijd CBR
Op uitnodiging van politici Laçin (SP), Schonis (D66), Van Aalst (PVV) en Von
Martels (CDA) nam KBO-Brabant op 21 februari deel aan het rondetafelgesprek in
de Tweede Kamer over de lange doorlooptijden van het CBR (Centraal Bureau
Rijvaardigheid) voor verlenging van het rijbewijs.

Seniorenvereniging KBO-Brabant telt 130.000 leden en al geruime tijd en in toenemende
mate maken leden kenbaar dat de wachttijden voor het verlengen van het rijbewijs zeer
hoog zijn en dat er veel onduidelijkheden voorkomen. Regelmatig komt het voor dat het
rijbewijs van een 75-plusser zelfs verloopt, ondanks tijdige aanvraag van het nieuwe
rijbewijs. Het wachten op een geldig rijbewijs heeft gevolgen voor de participatie van
ouderen. Het oppassen op kleinkinderen, mantelzorg en vrijwilligerswerk komen in het
geding, bovendien vergroot het de eenzaamheid onder ouderen.
Antoon van den Heuvel uit het Brabantse Vlierden mag zich inmiddels ‘CBRervaringsdeskundige’ noemen. Hij legde de Tweede Kamer uit wat het voor hem als
mantelzorger betekent om ongewild en onterecht zonder rijbewijs te zitten als gevolg van de
problemen bij het CBR. Leo Bisschops, voorzitter van KBO-Brabant, vulde hem aan met
andere alarmerende signalen uit de achterban. Veel mensen ervaren problemen met de
enorm lange wachttijden, de slechte bereikbaarheid en de ondermaatse toegankelijkheid van
het CBR. Ook ervaren senioren de verplichte aanvraag via DigiD als een grote hindernis.
De toelichting van keuringsartsen tijdens het rondetafelgesprek in de Tweede Kamer was
ronduit schokkend. Zo zijn er grote verschillen in tarieven, wordt per cliënt soms een
kwartier en soms een uur besteed aan de keuring en komt het voor dat goedkeuringen niet
worden geaccepteerd door het CBR en vervolgonderzoek wordt geëist. De maatregelen die
het CBR voornemens is te nemen om de doorlooptijd terug te brengen – versterking van de
balie bij het CBR, een campagne ter ondersteuning van het DigiD-gebruik en inhuur van
extra medisch personeel – gaan naar de mening van KBO-Brabant niet werken zolang de
organisatie niet op orde is.
KBO-Brabant heeft daarom gerede twijfel of de doelgroep met dergelijke maatregelen wel
effectief ondersteund wordt. Op 12 maart vindt een vervolgdebat in de Tweede Kamer plaats.
--------------------------------------------------------------------------------------------------Voetnoot voor de redactie:
KBO-Brabant telt circa 130.000 leden die in 289 lokale Afdelingen zijn vertegenwoordigd. De
KBO werd 70 jaar geleden in Brabant opgericht en KBO-Brabant behoort tot de drie grootste
seniorenverenigingen in Nederland. Daarnaast is het de grootste vereniging in de provincie
Noord-Brabant.
Voor meer informatie over dit bericht kunt u contact opnemen met: Edith Mostert
(beleidsmedewerker mobiliteit) per e-mail emostert@kbo-brabant.nl, telefoon: 06-54923148
of Leo Bisschops (voorzitter KBO-Brabant), telefoon: 06-51558588.

