Persbericht – 21 juni 2019
KBO-Brabant is hoopvol maar oplossing lange wachttijden CBR laat
nog op zich wachten
Al zo’n twee jaar hebben senioren te kampen met de lange wachttijden bij
rijbewijsverlenging als gevolg van het falen van Centraal Bureau
Rijvaardigheidsbewijzen (CBR). Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en
Waterstaat) heeft op 19 juni een voorstel gedaan aan de Tweede Kamer om te
komen tot een tussentijdse oplossing voor dit omvangrijke probleem. KBO-Brabant,
belangenvereniging van 130.000 senioren, is blij met de brede wil van de Kamer en
de minister om mensen te helpen. De oplossing is echter nog niet zo eenvoudig.
De minister zoekt oplossingen voor de korte en de lange termijn. Ze schrijft in haar brief aan
de Tweede Kamer dat zij voor de korte termijn de mogelijkheid gaat onderzoeken om de
regeling voor rijbewijsverlenging van 75 plussers (onder voorwaarden) aan te passen door
een administratieve verlenging van rijbewijzen met maximaal een jaar.
Aangezien alles via wetgeving is bepaald, kan een dergelijke aanpassing nog wel even op
zich laten wachten. Bovendien is het zomerreces in aantocht. De minister verwacht dat de
aanpassing van het reglement zes tot negen maanden gaat duren.
In het voorjaar zijn leden van KBO-Brabant zo dapper geweest om in de media en in de
Tweede Kamer te vertellen over de grote problemen waarmee zij te kampen hebben. Als
gevolg van de achterstanden van het CBR zaten (en zitten!) velen van hen zelfs kortere of
langere tijd zonder rijbewijs. Ouderen die mantelzorg verlenen of andere verplichtingen
hebben, hebben regelmatig hoge bijkomende kosten omdat zij alternatief vervoer moeten
regelen. En alledaagse activiteiten zoals boodschappen doen of familie bezoeken worden
moeilijker, waardoor mensen in een isolement dreigen te raken. Zó lang in het ongewisse
blijven terwijl je aan alle verplichtingen van het CBR hebt voldaan, levert bovendien veel
stress op.
KBO-Brabant is blij dat senioren zich hebben laten horen in de Tweede Kamer en in de
media. Ons pleidooi toen: het CBR vergoedt de schade van gedupeerden en een
coulanceregeling waarbij het oude rijbewijs zijn geldigheid behoudt zolang vertraging bij de
afgifte van het nieuwe te wijten is aan het CBR.
We zijn verheugd dat de minister onze pleidooien heeft overgenomen, ook al laat de
aanpassing van de wetgeving nog op zich wachten.
KBO-Brabant wil Brabantse senioren helpen bij het indienen van een schadeclaim bij het CBR
en roept gedupeerden op zich per e-mail te melden bij info@kbo-brabant.nl o.v.v. van
‘Schadeclaim CBR’ of telefonisch op nummer (073) 644 40 66.
--------------------------------------------------------------------------------------------------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) per e-mail emostert@kbo-brabant.nl, telefoon: 06-54923148 of Leo
Bisschops (voorzitter KBO-Brabant), telefoon: 06-51558588.
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