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Rijbewijs

•Verklaring van Rijvaardigheid (1927)
• Besluit van over kennen en kunnen

•Verklaring van Geschiktheid (1951)
• Medisch besluit DUS juridisch

“Lichamelijke en geestelijke geschiktheid tot het 

besturen van motorrijtuigen”
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Spanning?

“The first thing we do, let's kill all the lawyers”

William Shakespeare

Henry VI, Act IV, scene 2

De relatie tussen artsen en juristen
“sue the bastards or kill the lawyers”

Medisch Contact 1994, nummer 43 blz. 1361



Naam manager4

Arts en rijgeschiktheid

•Keurend arts

•Behandelend arts/ bedrijfsarts

•Behandelend arts als keurend arts
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Behandelen en keuren?

•Verkeerswetgeving
• geen verbod

•Gezondheidsraad
• rapport is van onafhankelijk specialist

•KNMG
• “absoluut” tegen

•Praktijk
• zeer, zeer divers

• CBR: inhoud telt
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Wat is een keuring?

•Feit: Klant CBR meldt zich bij u, dokter.

•Vraag: Waarom?

• Vraag met ja : geen oordeel

• Geneeskundig verslag: geen oordeel

• Specialistisch rapport: wel een oordeel
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Wetten

•Regeling eisen geschiktheid 2000

•Reglement rijbewijzen

•WGBO

•Wet BIG
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Eisen geschiktheid 2000

•Staatscourant; www.cbr.nl

•Normen voor geschiktheid
• Europese minimumnormen Annex III

• Nederlandse adviezen aan Onze Minister

•Bindend voor het CBR
• CBR kan en mag niet afwijken
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Reglement rijbewijzen

•Aantekening arts
• aard en ernst

•Geneeskundig Verslag
• ouderen

• beroepschauffeurs

•Aangewezen medisch specialist
• oordeel over voldoen aan de eisen

• advies over termijn
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Wegenverkeerswet 1994

•Vorderingsprocedure
• LEMA

• EMA

• EMG

• Onderzoek

• Alcoholslot
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Andere wetten

•WGBO
• correctie- en blokkeringsrecht *

• bewaartermijnen *

• informatieplicht

•Wet BIG
• tuchtrechtelijke eisen aan de rapportage *

• beroepsgeheim

*de keurend arts
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Correctie en blokkering*

• Recht als eerste geïnformeerd te worden

• Doel: bescherming (beter van worden?)

• Juridische chaos op dit moment

• CTG: n.v.t.

• MC: n.m.e.

• RvS: a.v.t.
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Bewaartermijnen*

• WGBO algemeen: 15 jaar

• Keuringen: 

Zo lang als noodzakelijk is voor het doel van 

de keuring. Dit zal ‘meestal’ korter zijn dan 15 

jaar

• Tuchtrecht: verjaring na 10 jaar

• Maximale geldigheid rijbewijs: 10 jaar
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Informatieplicht

• Informeren, adviseren en begeleiden

• MC 2004, 16

• CTG: Noteren

• Jurisprudentie

• Rechtbank Middelburg

• Rechtbank Roermond
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Eisen rapportage*

• inzichtelijke en consistente uiteenzetting op welke 

gronden de conclusie berust

• de gronden moeten aantoonbaar steun vinden in 

feiten en bevindingen; 

• de gronden moeten de conclusie rechtvaardigen;

Centraal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg
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Doorbreken zwijgplicht

•Alles gedaan voor toestemming

•Er is geen andere weg

•Er dreigt schade voor derde

•Doorbreken beperkt schade

•Arts in gewetensnood

Handboek Gezondheidsrecht

Prof HJJ Leenen
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Vragen?

Dank u

Werkgroep Ergoftalmologie


