De minister van Infrastructuur en Waterstaat
Postbus 20901
2500 EX DEN HAAG
Datum
: 26 maart 2020
Kenmerk
: 2020/205056/LB.em
Onderwerp : CBR tijdens coronacrisis
Geachte mevrouw Van Nieuwenhuizen,
KBO-Brabant, belangenvereniging van senioren met 130.000 leden, signaleert dat senioren
zwaar worden getroffen in hun mobiliteit tijdens de coronacrisis. De terechte adviezen van
het RIVM leiden ertoe dat de mobiliteit en daarmee de zelfredzaamheid van senioren
dubbelop is bemoeilijkt.
Het verlengen van het rijbewijs wordt sterk vertraagd. Keuringsartsen en specialisten
cancelen terecht de afspraken met kandidaten. Logisch gevolg is dat de aanvragers niet
kunnen voldoen aan de eisen die het CBR stelt om hun rijbewijs te kunnen laten verlengen;
nu dat niet mogelijk is, komt ook de toegezegde administratieve verlenging te vervallen. Dan
kunnen zij dus ook niet meer tijdelijk met het verlopen rijbewijs doorrijden in Nederland.
Daarbovenop is het advies van het RIVM om als senior het Openbaar Vervoer te vermijden.
Dit treft grote groepen senioren zwaar. Wij krijgen wanhopige mensen aan de telefoon. Als
voorbeeld willen wij u wijzen op een man die mantelzorger is voor zijn vrouw. Het echtpaar
woont op het platteland, mijnheer kan niet meer de dagelijkse zorg regelen, zoals
boodschappen doen of medicijnen halen bij de apotheek.
KBO-Brabant heeft hierover vragen gesteld bij het CBR. Antwoord van het CBR is dat dit
overmacht is; zij kunnen hier niets aan doen. Advies is dat mensen zodra het weer kan een
nieuwe afspraak inplannen. Wat betekent dit concreet? Alle kandidaten voor de verlenging
van het rijbewijs lopen hierin vast; zij kunnen niet tijdig voldoen aan de huidige eisen van
het CBR en verliezen het recht op doorrijden met het verlopen rijbewijs.
KBO-Brabant realiseert zich dat de veiligheid op de weg vooropstaat. Vraag aan u is of
tijdens deze coronacrisis de procedure van verlenging van het rijbewijs nog eens onder de
loep kan worden genomen, en daar waar mogelijk realistische souplesse in het proces op kan
worden genomen, zonder dat voornoemde veiligheid in het geding is. Wellicht een telefonisch
of digitaal consult, of versoepeling van de termijnen van inzending van rapportages van
medici, zodat bij senioren niet door overmacht de 75-plus regeling wordt stopgezet.
Met vriendelijke groet,
namens het Algemeen Bestuur van KBO-Brabant,

Leo Bisschops, voorzitter
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