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Betreft Adviesaanvraag autisme en rijgeschiktheid 

Geachte Prof. Dr. B.J. Kullberg, 

In 2013 heeft de Commissie Rijgeschiktheid van de Gezondheidsraad op aanvraag 
van mijn ministerie advies uitgebracht over rijden met een 
autismespectrumstoornis. De Gezondheidsraad adviseerde1 destijds om de keuring 
voor mensen met autismespectrumstoornissen (ASS) die voor het eerst een 
rijbewijs aanvragen te behouden. De maatschappelijke behoefte aan een up-to-
date advies over rijden met ASS is groot. Ik vraag u daarom om een nieuw advies 
rondom ASS.  

Op dit moment zijn mensen met ASS verplicht om bij de eerste rijbewijsaanvraag 
een psychiater te bezoeken en deel te nemen aan een rijtest. Het afgelopen jaar 
zijn, zoals u weet, meermaals vragen gesteld door de Nederlandse Vereniging van 
Autisme over de wetenschappelijke kennis die destijds beschikbaar was over deze 
relatie. Waar in 2013 het wetenschappelijk onderzoek naar de relatie tussen ASS 
en rijgeschiktheid gering was, heb ik vernomen dat sinds 2013 meerdere nieuwe 
onderzoeken zijn gepubliceerd over rijden met autisme. Ik zie daarom aanleiding 
om u te vragen deze nieuwe beschikbare literatuur over autisme en rijgeschiktheid 
onder de loep te nemen. 

Mijn verzoek aan u is om op basis van de nieuwe wetenschappelijke inzichten 
advies uit te brengen over de risico’s van ASS op de rijgeschiktheid en de kans dat 
deze risico’s zich voordoen. Hierbij wil ik u ook vragen om mee te denken over 
een eventuele differentiatie die van te voren aangebracht zou kunnen worden 
tussen mensen met een verschillend type autismespectrumstoornis. Daarnaast wil 
ik u vragen om in dit advies in te gaan op zowel de verplichte medische keuring 
als de verplichte rijtest bij de rijbewijsaanvraag. 

1 https://www.gezondheidsraad.nl/documenten/adviezen/2013/07/04/rijgeschiktheid-bij-
autisme  
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Tot slot zou ik u willen verzoeken prioriteit te geven aan deze adviesaanvraag. 
Graag ontvang ik in uw reactie een indicatie hoe lang u verwacht nodig te hebben 
om dit onderzoek uit te voeren. 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN WATERSTAAT, 
Namens deze, 
DE DIRECTEUR WEGEN EN VERKEERSVEILIGHEID, 
Wnd., 

Mr. Drs. J-B. Dijkstra 


