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Rijgeschiktheid

� Ministerie Infrastructuur en Milieu

Reglement rijbewijzen 

Wegenverkeerswet

Regeling eisen geschiktheid 2000

� Keurende artsen en specialisten

keuringen en advies CBR

� Het CBR

besluit: Verklaring van geschiktheid
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Rijbewijzen

�Groep 1: mobiliteit

• Auto, motorfiets en aanhanger

� Groep 2: professionaliteit

• Vrachtwagen, autobus en aanhanger



Eigen verklaring, wanneer
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� Rijexamen

� Vernieuwing

• Groep 2 elke 5 jaar 

vanaf 19-01-2013

• Periodiek vanaf 70 elke 5 jaar

� Gewijzigde Gezondheidstoestand 

morele plicht: artikel 5 WVW
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Procedure

€ 23,40 op het gemeentehuis

� Vragenlijst

• Aantekening arts

�Geneeskundig verslag

• ‘Groot rijbewijs’

• 70 PLUS

�Aanvullend

• Specialist

• Rijtest



© CBR© CBR

Verwijzing naar Oogarts

� Beste oog < 0,7

� Diabetes mellitus: periodieke keuring

� Progressieve oogaandoeningen

� Glaucoom echter alleen bij aanvraag groep 2

� Gezichtsvelddefecten

� Bioptic driving



Regeling eisen geschiktheid 2000

Nieuwste versie altijd op:

www.overheid.nl

Wet- en regelgeving

Regeling eisen geschiktheid 2000
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Eisen Gezichtsvelden Groep 1

� Horizontaal minimaal 120 graden 

Bereik links en rechts minstens 50 graden

� Verticaal 20 graden naar boven en beneden

� Geen defecten binnen straal van 20 graden vanuit centrum

� Bij niet voldoen aan bovenstaande normen

Rijtest mits horizontaal tenminste 90 graden

Geen andere visuele functiestoornissen

Alleen bij positief advies van oogarts
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Eisen Gezichtsvelden Groep 2

� Binoculair horizontaal minimaal 160 graden 

Bereik links en rechts minstens 70 graden

� Verticaal 30 graden naar boven en beneden

� Geen defecten binnen straal van 30 graden vanuit centrum

� No exceptions!
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Gewijzigde gezondheidstoestand

� Rol behandelend arts

� Patiënt heeft eigen verantwoordelijkheid

� Mogelijk consequenties patiënt bij niet melden

� Verzekeraar ???

� Strafrecht
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Informeren

“De behandelend arts heeft op het gebied 

van rijgeschiktheid een belangrijke 

voorlichtende, begeleidende en ook 

adviserende taak naar de patiënt.”

KNMG jurist R.M.S. Doppegieter,

Artikel Keuren of informeren 

Medisch Contact 2004



Geldig rijbewijs

� Adviseren: Eigen verklaring

� Melding: doorbreken zwijgplicht
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Doorbreken zwijgplicht?

Vijf cumulatieve criteria KNMG

1. Alles is gedaan om toestemming te krijgen

2. Er is geen andere weg

3. Er dreigt schade voor derden

4. Doorbreken beperkt de schade

5. De arts is in gewetensnood

Handboek Gezondheidsrecht, 

Prof. Dr. H.J.J. Leenen
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Tenslotte

Voor vragen, belt u de medisch adviseur

van het CBR op telefoonnummer:

0900-0210


