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KBO-Brabant:
Verwarring coulance verzekeraars bij verlopen rijbewijs
Net voor het zomerreces heeft Minister Van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en
Waterstaat) bekendgemaakt dat zij een tijdelijke maatregel wil invoeren om de
acute problemen van de lange wachttijden bij verlengen van het rijbewijs enigszins
te kunnen ondervangen. De maatregel, bedoeld voor 75-plussers die tijdig de
aanvraag voor verlenging van hun rijbewijs bij het CBR hebben ingediend of nog
gaan indienen, wordt pas in december van kracht. Tot die tijd is rijden met een
verlopen rijbewijs strafbaar. Ondertussen regent het verzoeken van gedupeerden
bij KBO-Brabant om hen te ondersteunen. Als klap op de vuurpijl hebben
verzekeraars recentelijk bekendgemaakt dat zij onder voorwaarden coulant zullen
zijn als senioren rijden met een verlopen rijbewijs. De verwarring ten top.
Geen overtreding, maar een strafbaar feit
Totdat de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) van kracht is, blijft rijden met een
verlopen rijbewijs strafbaar. De politie zal mensen beboeten als zij met een verlopen
rijbewijs rijden. Pas na invoering van de nieuwe regeling kunt u met een administratief
verlengd rijbewijs rijden, conform de brief van de minister van net voor het zomerreces. Dus
als u een politieagent tegen het lijf loopt en u kunt geen geldig rijbewijs laten zien, mag u
niet doorrijden. De Officier van Justitie zal voor het rijden zonder geldig rijbewijs een boete
opleggen of de bestuurder dagvaarden om voor de (Kanton)rechter te verschijnen, en zulks
geheel los van het feit of de autoverzekeraar eventuele schade, ontstaan tijdens het rijden
zonder geldig rijbewijs, wel of niet zal vergoeden.
Wat is coulance bij verzekeraars?
Coulance is een rekkelijk begrip. Wat het Verbond van Verzekeraars hier precies mee bedoelt
is onduidelijk. Als u onverhoopt een aanrijding en schade veroorzaakt terwijl u met een
verlopen rijbewijs rijdt, kan het misschien zo zijn dat de verzekering uw schade vergoedt,
maar u kunt toch de pech hebben voor de rechter of kantonrechter te moeten verschijnen als
gevolg van het rijden zonder rijbewijs en het veroorzaken van schade.
Verklaring van de verzekeraar
Mocht u toch ervoor kiezen om met een verlopen rijbewijs te rijden, zorg dan dat uw eigen
verzekeraar u een schriftelijke verklaring geeft dat u verzekerd bent.
Rijden met verlopen rijbewijs in het buitenland uitgesloten
Zeker niet doen! De politie in het buitenland kan dit al helemaal niet volgen, bovendien is in
de te verwachten AMvB opgenomen dat rijden in het buitenland met een administratieve
verlenging van het rijbewijs is uitgesloten. Bewoners in de grensstreek met België en
Duitsland dienen hier dus extra alert op te zijn omdat juist zij gewend zijn om – zonder erbij
stil te staan – ‘even’ de grens over te steken.
KBO-Brabant helpt senioren die in de problemen raken bij het CBR, ook met het indienen van
een schadeclaim bij het CBR voor onnodig gemaakte kosten, 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.
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