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Geachte minister, 


Op 4 februari 2015 vroeg u mij om advies over rijgeschiktheid en hartaandoeningen, en om daarbij 
het rapport New Standards for Driving and Cardiovascular Diseases van de Europese Expert 
Group te betrekken (bijlage A).1 U verzocht me ook om specifiek in te gaan op de rijgeschiktheid 
van mensen met een steunhart (mechanische pomp die de pompfunctie van een hartkamer kan 
overnemen),  in het Engels Ventricular Assist Device (VAD) of cardiac assist device genoemd. 
Meestal gaat het om een Left Ventricular Assist Device (LVAD). 


Met dit briefadvies beantwoord ik nu die laatste vraag. In een vervolgadvies komt de 
rijgeschiktheid van mensen met andere hartaandoeningen aan bod. 


Aanleiding  


Hoofdstuk 6 van de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 (REG2000) bevat de specifieke eisen voor 
de rijgeschiktheid van mensen met hart- en vaatziekten. Dit hoofdstuk is al geruime tijd niet 
aangepast, terwijl de wetenschappelijke inzichten en de behandelingsmogelijkheden aanmerkelijk 
zijn veranderd.2,3 Nederland heeft op dit moment geen regelgeving voor het bepalen van de 
rijgeschiktheid van mensen met een steunhart. Daarom adviseert de Gezondheidsraad u nu eerst 
over de rijgeschiktheid van mensen bij wie een steunhart is ingebracht. 


Verantwoording advies 


Het voor u liggende briefadvies is opgesteld door de Commissie Rijgeschiktheid van de raad. Voor 
het gebruik van het steunhart in Nederland baseert zij zich voor een groot gedeelte op het rapport 
van de Consensus Werkgroep LVAD van de Nederlandse Vereniging voor Thoraxchirurgie en de 
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Nederlandse Vereniging voor Cardiologie uit 2014.4 Daarnaast  is het rapport van de hierboven 
genoemde Expert Group een belangrijke bron. 


Het steunhart 


Chronisch hartfalen is een veel voorkomend ziektebeeld met een slechte prognose, verminderde 
kwaliteit van leven en in veel gevallen frequente ziekenhuisopnames. Het is een progressieve 
aandoening, en vijf jaar na het stellen van de diagnose is ongeveer de helft van de patiënten 
overleden. De incidentie en prevalentie van hartfalen zullen de komende decennia naar 
verwachting fors toenemen. Moderne medicamenteuze therapie, resynchronisatie-therapie met of 
zonder een interne cardiale defibrillator en nieuwe chirurgische behandelingen hebben geleid tot 
een verbeterde overleving.  


Voor patiënten van wie het hartfalen in het eindstadium verkeert is harttransplantatie de 
behandeling van keuze. Een transplantatie levert in de regel een goede kwaliteit van leven en een 
langer leven op. Voor veel patiënten is harttransplantatie echter niet haalbaar vanwege 
donorschaarste. Door de lange wachttijden hebben patiënten een verhoogd risico om nog voor hun 
operatie te overlijden.  


Tegenwoordig is er de mogelijkheid om de tijd tot transplantatie te overbruggen met behulp van 
een ventricular assist device. De resultaten van zo’n steunhart zijn zeer goed, wat de 
wachtlijststerfte heeft verminderd. Technologische ontwikkelingen hebben de toepasbaarheid van 
de steunharten vergroot en steeds vaker krijgen patiënten het als alternatief voor transplantatie. 


De eerste devices waren nog zo groot dat zij buiten het lichaam van de patiënt werden geplaatst. 
De huidige apparaten kunnen echter volledig in de borstholte worden geïmplanteerd. De 
energievoorziening met batterijen is nog een beperkende factor aangezien dit een verbinding door 
de huid met het apparaat noodzakelijk maakt. Daarmee is de kans op infecties vergroot. De 
komende jaren kan nog veel vooruitgang worden geboekt. Zo worden er nog kleinere apparaten 
ontwikkeld die de hartfunctie geheel of gedeeltelijk kunnen overnemen.5  


Het is niet precies bekend hoeveel van de Nederlandse patiënten met hartfalen in het eindstadium 
in aanmerking komen voor een steunhart als alternatief voor harttransplantatie. Deskundigen 
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schatten het aantal op ongeveer 75  per jaar.6 Een aantal van deze patiënten wil rijden en voelt zich 
daar ook toe in staat. 


Het rapport van de Europese Expert Group 


Het rapport van de Europese Expert Group uit 2013 is opgesteld om als basis te dienen voor 
amendering van Annex III van de richtlijn 2006/126/EC die handelt over medische aandoeningen 
en rijbewijzen. Het deel daarin dat gaat over hart- en vaatziekten dateert uit 1991. Aanleiding voor 
de oprichting van deze Expert Group was een zogenoemde medical opinion die de European 
Society of Cardiology en de European Heart Rhythm Association samen hebben aangeboden aan 
de Europese Commissie. Hierin pleiten de twee organisaties voor aanpassing van  de regeling 
vanwege nieuwe wetenschappelijke inzichten en nieuwe behandelmethoden. In het rapport uit 
2013 doet de Expert Group aanbevelingen voor de beoordeling van rijgeschiktheid bij hart- en 
vaatziekten, gebaseerd op de huidige kennis over hart- en vaatziekten en het effect daarvan op 
rijgeschiktheid. Volgens de Europese regelgeving dienen na goedkeuring door de Europese 
Commissie de aanbevelingen te worden verwerkt in de nationale regelingen van de verschillende 
lidstaten. Daarbij mogen lidstaten wel strengere eisen stellen, maar geen lichtere.  


In paragraaf 5.5.3. van het rapport gaat de Expert Group in op de ventricular (cardiac) assist 
devices. De Expert Group stelt dat patiënten met een steunhart een hoog risico op plotse dood of 
circulatiestilstand (sudden cardiac incapacitation) hebben. Door technologische ontwikkelingen zal 
dat risico in de toekomst mogelijk verminderen. Er zijn echter onvoldoende wetenschappelijke 
gegevens over het risico op plotse dood. Voor rijbewijzen uit groep 1 als bedoeld in artikel 1.1a 
REG2000 beveelt de Expert Group dan ook een individuele beoordeling aan. Voor rijbewijzen uit 
groep 2 als bedoeld in artikel 1.1b REG2000 zijn personen met een steunhart in de opvatting van 
de Expert Group volledig rijongeschikt. 


Aanvullende informatie vanuit Canada 


Als aanvulling op het rapport van de Expert Group is voorts een Canadese publicatie relevant  
waarin gekeken is naar de rijgeschiktheid van mensen met een steunhart.7 In die publicatie is 
gebruik gemaakt van de zogenoemde ‘risk of harm’-formule, een methode om het risico op een 
fataal ongeval te berekenen. De studie concludeert dat het met de moderne apparaten met een 
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continue pompfunctie verantwoord is om twee maanden na een ongecompliceerde implantatie 
iemand rijgeschikt te verklaren voor groep 1. Deze geschiktheid dient beperkt te blijven tot 
privégebruik of beperkt (maximaal vier uren per dag) zakelijk gebruik.  


Oordeel van de Commissie Rijgeschiktheid 


De commissie onderschrijft de bevinding van de Expert Group dat voor rijbewijzen uit groep 1 
(rijbewijzen A, B en B+E) rijgeschiktheid beoordeeld dient te worden op individuele basis. Ze 
deelt de mening van de Expert Group dat de resultaten in individuele gevallen positief zijn en dat 
het verantwoord is om iemand met een steunhart na beoordeling door de behandelend specialist  
rijgeschikt te verklaren. De geschiktheidstermijn is te stellen op twee jaar. Vanwege de 
complexiteit van de aandoening, waarbij er altijd sprake is van multi-orgaanproblematiek  is het 
verstandig de algemene toestand eens in de twee jaar opnieuw te beoordelen. De commissie 
beveelt daarbij aan om – net als bij de beoordeling van ICD-dragers – gebruik te maken van een 
standaardsjabloon met parameters, in te vullen door de beoordelend expert. 


Voor een rijbewijs uit groep 2 (rijbewijzen C, C+E, D en D+E) zijn personen met een steunhart 
volledig ongeschikt. 


Tekstvoorstel REG2000 Steunhart 


Steunhart (VAD) 


Voor de beoordeling van de rijgeschiktheid van personen met een steunhart (VAD) is een 
specialistisch rapport vereist, opgesteld door een cardioloog met kennis en ervaring op dit gebied. 


Personen met een VAD kunnen alleen rijgeschikt worden verklaard voor groep 1 als de 
rijbevoegdheid wordt beperkt tot privégebruik. 


Op speciaal verzoek kan – in individuele gevallen – een uitzondering worden gemaakt op de 
beperking tot privégebruik. Indien personen geschikt worden verklaard voor beperkt beroepsmatig 
vervoer, niet zijnde vervoer van personen, of het onder toezicht doen besturen van derden, is deze 
geschiktheid beperkt tot maximaal vier uren per dag. Voorwaarden voor een 
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geschiktheidsverklaring voor beperkt beroepsmatig vervoer zijn een gerichte beoordeling door een 
cardioloog met kennis en ervaring op het gebied van VAD en een verklaring van de werkgever 
volgens een door het CBR vastgesteld model. 


A groep 1:  


Personen met een VAD zijn tot twee maanden na implantatie ongeschikt om te rijden. Blijkt aan 
het eind van deze periode dat zich geen complicaties hebben voorgedaan en de algehele toestand 
goed is, dan kunnen deze personen geschikt worden verklaard voor rijbewijzen van groep 1. De 
maximale geschiktheidstermijn  is twee jaar. Is er tevens een ICD geïmplanteerd dan gelden ook 
de normen van paragraaf 6.7.4. 


B groep 2:  


Personen met een VAD zijn in alle gevallen ongeschikt voor rijbewijzen van groep 2 Het advies is 
getoetst door een delegatie van de Beraadsgroep Gezondheidszorg, één van de vaste colleges 
binnen de Gezondheidsraad. Ik onderschrijf de bevindingen en het advies van de commissie 
Rijgeschiktheid. 


Met vriendelijke groet, 


 


prof. dr. W.A. van Gool,  
voorzitter 
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ABijlage


De adviesaanvraag


Op 4 februari 2015 ontving de voorzitter van de Gezondheidsraad het verzoek van de 
minister van Infrastructuur en Milieu om advies over Adviesaanvraag cardiovasculair. 
De minister schreef (kenmerkbrief IenM/BSK-2015/20328):


Langs deze weg verzoek ik u mij te adviseren over rijgeschiktheid en hartaandoeningen. Ik verzoek u in uw 


advisering te betrekken het rapport “New Standards for Driving and Cardiovascuiar Diseases, Report of the 


Expert Group on Driving and Cardiovascular Disease (Brussels, October 2013).


Ik verzoek u daarbij ook specifiek in te gaan op rijgeschiktheid voor mensen met een steunhart (LAVD).


Op 20 november heeft u mij geadviseerd over verschillende onderwerpen op het terrein van rijgeschiktheid. 


Hierbij informeer ik u dat ik uw adviezen overneem. Ik zal ik de Regeling eisengeschiktheid 2000 hierop 


aanpassen. Ook zal ik opdracht geven vervolgonderzoek te doen naar het off-iabei gebruik van het medicijn 


Modafinil en naar rijgeschiktheid bij gebruik van een bioptische telescoop in het donker.


Voor vragen met betrekking tot deze adviesaanvraag kunt u contact opnemen met mevr. S. Faber.


de minister van Infrastructuur en Milieu,


Namens deze,


de directeur Wegen en Verkeersveiligheid,


(w.g.)


Mevr. Drs. M. Sonnema
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BBijlage


De commissie


• prof. dr. J.J. Heimans, voorzitter
hoogleraar neurologie, VU Medisch Centrum, Amsterdam


• prof. dr. A. de Boer
hoogleraar farmacotherapie, Universiteit Utrecht


• dr. G.A. Donker
huisarts en epidemioloog, Coördinator Peilstations Nivel, Utrecht; Gezondheidscen-
trum de Weide, Hoogeveen


• prof. dr. Y. van der Graaf
hoogleraar epidemiologie, Universiteit Utrecht


• dr. J. Groeneweg
faculteit sociale wetenschappen, Universiteit Leiden


• prof. dr. A.C. Hendriks
hoogleraar gezondheidsrecht, Universiteit Leiden


• prof. dr. J. B. L. Hoekstra
hoogleraar interne geneeskunde, Academisch Medisch Centrum Amsterdam


• prof. dr. J.E.E. Keunen
hoogleraar oogheelkunde, Radboudumc, Nijmegen


• prof. dr. R.C. van der Mast
hoogleraar psychiatrie Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden


• prof. dr. M.J. Schalij
hoogleraar cardiologie, Leids Universitair Medisch Centrum, Leiden
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• prof. dr. J.K. Sluiter, hoogleraar Medische selectie en begeleiding van werknemers
Academisch Medisch Centrum Amsterdam


• prof. ir. F Wegman
hoogleraar verkeersveiligheid, TU Delft


• prof. dr. J. Wokke
hoogleraar neurologie, Universitair Medisch Centrum, Utrecht


• drs. R.A. Bredewoud, arts, adviseur
hoofd medische afdeling, Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen, Rijswijk


• drs. S. Faber, waarnemer (tot 1 juni 2015)
ministerie van Infrastructuur en Milieu, Den Haag


• dr. P.M. Engelfriet, arts, secretaris
Gezondheidsraad, Den Haag


• dr. C.A. Postema, arts, secretaris (tot 1 juni 2015)
Gezondheidsraad, Den Haag


De Gezondheidsraad en belangen


Leden van Gezondheidsraadcommissies worden benoemd op persoonlijke titel, wegens 
hun bijzondere expertise inzake de te behandelen adviesvraag. Zij kunnen echter, dik-
wijls juist vanwege die expertise, ook belangen hebben. Dat behoeft op zich geen 
bezwaar te zijn voor het lidmaatschap van een Gezondheidsraadcommissie. Openheid 
over mogelijke belangenconflicten is echter belangrijk, zowel naar de voorzitter en de 
overige leden van de commissie, als naar de voorzitter van de Gezondheidsraad. Bij de 
uitnodiging om tot de commissie toe te treden wordt daarom aan commissieleden 
gevraagd door middel van het invullen van een formulier inzicht te geven in de functies 
die zij bekleden, en andere materiële en niet-materiële belangen die relevant kunnen zijn 
voor het werk van de commissie. Het is aan de voorzitter van de raad te oordelen of 
gemelde belangen reden zijn iemand niet te benoemen. Soms zal een adviseurschap het 
dan mogelijk maken van de expertise van de betrokken deskundige gebruik te maken. 
Tijdens de installatievergadering vindt een bespreking plaats van de verklaringen die 
zijn verstrekt, opdat alle commissieleden van elkaars eventuele belangen op de hoogte 
zijn.
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Rijden met een steunhart kan 
 
 
 
   
Mensen met een steunhart kunnen onder voorwaarden verantwoord rijden. De 
implantatie moet minstens twee maanden achter de rug zijn en geen complicaties 
hebben opgeleverd. De rijbevoegdheid dient vastgesteld te worden door een 
cardioloog, moet na twee jaar opnieuw beoordeeld worden en mag in principe alleen 
privé worden aangewend. Deze bepalingen zouden moeten worden opgenomen in de 
Regeling Eisen Geschiktheid 2000, zo adviseert de Gezondheidsraad de minister van 
Infrastructuur en Milieu. 
 
Per jaar krijgen ongeveer 75 mensen in Nederland die lijden aan chronisch hartfalen 
een steunhart (ventricular assist device of VAD). Een steunhart is een mechanische 
pomp die de pompfunctie van een hartkamer kan overnemen. Het wordt geplaatst in 
afwachting van een harttransplantatie of als alternatief daarvoor.  


Nederland heeft op dit moment wel algemene regelgeving voor rijgeschiktheid bij 
hartaandoeningen, maar niet specifiek voor rijden met een steunhart. Het hoofdstuk in 
de Regeling Eisen Geschiktheid 2000 dat over rijden met hartklachten gaat, is al 
geruime tijd niet aangepast. De wetenschappelijke inzichten en de 
behandelingsmogelijkheden zijn juist wel aanmerkelijk veranderd, en daarom is 
herziening van de regeling nodig.   


Het zojuist uitgebrachte briefadvies van de Gezondheidsraad over rijden met een 
steunhart krijgt nog een vervolg met een advies over de rijgeschiktheid van mensen met 
andere hartaandoeningen. 
 
Het briefadvies Rijgeschiktheid bij gebruik steunhart (nr. 2015/21) is te downloaden 
van www.gr.nl. Nadere inhoudelijke inlichtingen verstrekt Eert Schoten, tel. 06 46 23 
69 98, e-mail: ej.schoten@gr.nl. 








B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door
belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande
verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan bibliotheek@gr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens aanvrager


Commissie Commissie Rijgeschiktheid


Naam lid Anthonius (Ton) de Boer


Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft


Hoogleraar Farmacotherapie (1,0 fte) waarvan 0,5 fte hoofd van het departement
Farmaceutische Wetenschappen te Utrecht


Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en of deze betaald ofonbetaald zijn


-Plaatsvervangend lid CCMO (discipline klinische farmacologie) (vacatiegelden)
-Vicevoorzitter Commissie Farmaceutische Hulp van het College voor Zorgverzekeringen
(vacatiegelden)
-Lid Raad van Toezicht van het Instituut voor Verantwoord Medicijngebruik
(vacatiegelden)
-Voorziffer Stichtingsbestuur PAOFarmacie (onbetaald)
-Secretaris/penningmeester Bestuur Nederlandse Vereniging voor Klinische
Farmacologie en Biofarmacie (onbetaald)
-Vicevoorzitter ZonMW commissie Goed Gebruik Geneesmiddelen (vacatiegelden)
-Sectieredacteur Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (onbetaald)
-Executive Editor van de British Journal of Clinical Pharmacology (vacatiegelden)
-Lid Editorial Board of the Annals of Pharmacotherapy (onbetaald)
-Lid Wetenschappelijke Adviesraad Geneesmiddelenbulletin (onbetaald)


11







Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’


van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op het gebied waar het
advies/richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


Geen


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat


kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


Geen


Reputatiernanagement


Voorbeelden:


Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.


Geen
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen ofindustrie, waarbij de
financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


Binnen de afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie waar ik leiding
aan geef lopen verschillende projecten die potentieel een CCI kunnen geven indien er in
de commissie geneesmiddelen worden besproken waarbij de registratiehouder sponsor
is van een project binnen mijn afdeling.
Dit is het algemene COl-statement van mijn afdeling:


The department of Pharmacoepidemiology and Clinical Pharmacology, Utrecht Institute
for Pharmaceutical Sciences, has received unrestricted research funding from the
Netherlands Organisation for Health Research and Development (Z0nMW), the Dutch
I-1Ith In’iirnc Rnrr1 (fl\/7’ th RnwI fliitr’h Phrrnr’icf Acncifinn t1CNMP


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die
mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie
zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept of model, ofvernieuwde aanpak van Organisatie
en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


Geen


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw


omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?


Geen
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


Print het formulier, onderteken het en stuur het op naar de Organisatie.


-


Insturen (door organisatie in te vullen)


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheekgr. nI


Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.
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Oordeel (door Organisatie in te vullen)


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op


oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie


mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het


dossier.


0r


VV C.R.


Datum


Paraaf


Toelichting (optioneel)


Naam lid


Commissie


S


Naam


Functie Cc


3/ 14
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Extern gefinancierd onderzoek


Binnen de afdeling Farmaco-epidemiologie en Klinische Farmacologie waar ik leiding
aan geef lopen verschillende projecten die potentieel een COI kunnen geven indien er in
de commissie geneesmiddelen worden besproken waarbij de registratiehouder sponsor
is van een project binnen mijn afdeling.
Dit is het algemene COI-statement van mijn afdeling:


"The department of Pharmacoepidemiology and Clinical Pharmacology, Utrecht Institute
for Pharmaceutical Sciences, has received unrestricted research funding from the
Netherlands Organisation for Health Research and Development (ZonMW), the Dutch
Health Care Insurance Board (CVZ), the Royal Dutch Pharmacists Association (KNMP),
the private-public funded Top Institute Pharma ( www.tipharma.nl, includes co-funding
from universities, government, and industry), the EU Innovative Medicines Initiative (IMI),
EU 7th Framework Program (FP7), the Dutch Medicines Evaluation Board, the Dutch
Ministry of Health and industry (including GlaxoSmithKline, Pfizer, and others)."


















































B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door


belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van
wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande
verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan bibliotheek©gr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens aanvrager


Commissie Rijgeschiktheid


Naam lid F.C.M. Wegman


Hoofdfunctie(s)
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft


Hoogleraar Verkeersveiligheid (0,2 fte)


Nevenwerkzaamheden
Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


Ik heb een 0-uren contract bij de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek
Verkeersveiligheid SWOV.


Ik ben adviseur bij de Wereld Bank (onbetaald, wel onkostenvergoedingen), Imtech
(betaald), International Centre for Alcohol Policies (betaald), Koninklijk Nederlands
Vervoer (presentiegeld), International Transport Forum (onkostenvergoedingen),
cursusleider Delft Road Safety Courses (onbetaald)
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Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op hetgebied waar het
advies/richtlijn zich op richt.


Directefinanciële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


Geen directe belangen in een bedrijf
Advieswerk richt zich niet op onderwerpen van de Commissie Rijgeschiktheid


c


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoalsfamilieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bij een bepaalde uitkomst van een advies.


Nee


c


Reputatiemanagement


Voorbeelden:


Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen oferkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bijeen patiënten- ofberoepsorganisatie.


Nee
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Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overheid,fondsen of industrie, waarbij de


financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek


Nee


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deel)gebied waar het advies/richtlijn zich op richt die


mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure ofinterventie


zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van Organisatie


en logistiek


Eigendom van een patent van een product.


Nee


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw


omgeving of de organisatie in verlegenheid kunnen brengen?
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Ondertekening


1. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


Print hetformulier, onderteken het en stuur het op naar de Organisatie.


Handtekening beoogdlid


Datum
7 april 2014


Insturen (door Organisatie fl te vullen)


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheek@gr.nl


Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.


0
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Oordeel (door Organisatie fl te vullen)


Naam lid


Commissie


QG


geen belemmeringen voor deelname aan commissie.


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en
besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op


oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie
mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het


dossier.


Naam JAJ (/;:IL


Functie AS


Datum t ( 0 C( (t1


Paraaf


Toelichting (optioneel)


1/Y(1
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Nadere toelichting relaties en belangen (optioneel)


C


16




























































































B elangenverklaring


In het kader van de Code ter voorkoming van oneigenlijke beïnvloeding door


belangenverstrengeling wordt alle beoogd betrokkenen bij de totstandkoming van


wetenschappelijke adviesrapporten en medische richtlijnen gevraagd onderstaande


verklaring in te vullen, te ondertekenen en te retourneren.


U kunt dit formulier invullen en per e-mall retourneren aan bibliotheek@gr.nl
Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de installatievergadering
van de commissie.


Bij gebrek aan invulruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken van de ruimte op
pagina 16.


Het formulier zal na beoordeling openbaar worden gemaakt.


Persoonlijke gegevens aanvrager


Commissie Ç ç cLJ4j (cc6


Naam lid t’\ (
,e


Hoofdfunctie(s) (Cc \<. i\J.-. (c. )
Graag omvang perfunctie vermelden als u meerderefuncties heeft


Nevenwerkzaamheden


Graag kort perfunctie de werkzaamheden vermelden en ofdeze betaald ofonbetaald zijn


‘jr z”— L’.!







Beschrijving van relaties en belangen


Zie voor een uitgebreidere toelichting de paragraaf ‘Transparantie in relaties en belangen’
van de Code.


Persoonlijke financiële belangen


Voorbeelden:


Lid van een adviescommissie die in dienst van een bedrijfopereert op liet gebied waar het
advies/richtlijn zich op richt.


Directe financiële belangen in een bedrijf (aandelen ofopties).


Persoonlijke relaties


Voorbeeld:


Mensen uit directe omgeving (zoals familieleden, partner, vrienden, naaste collega’s) die baat
kunnen hebben bijeen bepaalde uitkomst van een advies.


Reputatiernanagement


Voorbeelden:


Deelname aan (onbetaalde) commissie om de eigen reputatie/positie, positie van de werkgever
ofandere belangenorganisaties te beschermen of erkenning te verwerven.


Boegbeeldfunctie bij een patiënten- ofberoepsorganisatie.







Extern gefinancierd onderzoek


Voorbeeld:


Deelname aan onderzoek gefinancierd door (semi-)overh eid, fondsen of industrie, waarbij de


financier belangen kan hebben bij bepaalde resultaten van het onderzoek.


Kennisvalorisatie


Voorbeelden:


Bijzondere en unieke expertise op (deeljqebied waar het advies/richtlijn zich op richt die


mogelijkheden biedt voor ‘vermarkting Dit kan een medisch product, procedure of interventie


zijn, maar ook een nieuw theoretisch concept ofmodel, ofvernieuwde aanpak van Organisatie


en logistiek.


Eigendom van een patent van een product.


Overige belangen


Zijn er voor het overige bij u of in uw omgeving nog belangen die, als ze bekend worden u, uw


omgeving of de Organisatie fl verlegenheid kunnen brengen?







Ondertekening


T. Verklaart kennis te hebben genomen van de Code ter voorkoming van oneigenlijke
beïnvloeding door belangenverstrengeling;


II. Verklaart de interne beraadslagingen van de commissie als vertrouwelijk te zullen
beschouwen;


III. Verklaart naar eer en geweten hierboven een opsomming te hebben gegeven van alle
relevante relaties en belangen die hij/zij heeft;


IV. Verklaart te zullen melden indien er tussentijds sprake is van nieuwe, verdwenen, gewijzigde
of vergrote belangen


Print hetformuliei; onderteken het en stuur het op naar de organisatie.


Handtekening beoogd lid


C.’-I(c.,iZ
Datum


— —-—-


/ .-/ —.——


Insturen (door Organisatie H te vullen)


U kunt dit formulier invullen en per e-mail retourneren aan
bibliotheek©gr. nl


Definitieve ondertekening van het formulier vindt plaats tijdens de
installatievergadering van de commissie.


Bij gebrek aan in vu/ruimte in de tekstvakken kunt u gebruik maken
van de ruimte op pagina 16.







Oordeel (door Organisatie in te vullen)


zAøC ‘‘


geen belemmeringen voor deelname aan commissie. ct ‘ -


deelname aan commissie onder voorwaarde dat betrokkene bij behandeling en


besluitvorming van dossier [naam dossier] zich uit de beraadslaging terugtrekt.


geen deelname aan commissie mogelijk in verband met inschatting van te hoog risico op


oneigenlijke beïnvloeding.


geen deelname aan commissie mogelijk, maar inbreng van gewenste expertise in commissie


mogelijk door middel van hoorprocedure bij de behandeling en besluitvorming van het


dossier.


Naam
%J4JÂl(/::7P


Functie


Datum


Paraa f


Naam lid


kv 4c.
Commissie


(o.(leJU2


Toelichting (optioneel)







‘as


Gezondheidsraad
Actv.


Nr, o.
Health Council of the Netherlands ——


ING. 18 NOV 2010
-


jVRGO


wj
Formulier nevenfuncties leden beraadsgroepen


S


Arehef


Naam: A .C. (‘Sc )


Beraadsgroep: •> -


.
Hoofdfunctie


(Aard en omvang dienstverband bij universiteit, onderzoeksinstelling ed.; In eerste


instantie gaat het om functie met grootste tijdsbeslag, maar indien relevant ook andere


functies noemen.)


COc-’’-’JV’ 5.L < 6


‘-‘ 2CJ’ U, L&- / LZ


2 Nevenfuncties


(Bestuurslidmaatschap: commissariaat; adviseurschap; consultancy; lidmaatschap


adviesorgaan; functie in beroepsorganisatie; patiëntenvereniging; bedrijf e.d.


Steeds aangeven of het om een functie gaat in de publieke of private sfeer en of het een


betaalde of onbetaalde functie betreft. Bij betaalde functies arngeven of het om


honorering gaat of alleen om vacatiegeld en/of vergoeding van reiskosten.)


L Q.T c’1 - •ç (ei.


çr(T (‘V
C:k S C) - rvfc..cJ— r2-’


L,4 (So’- - pri


°« “-‘ p--- - - :‘C2
Datum Handtekening


‘ (\tJ .-


— — —


Bezoekadres Postadres


ParnassuspIen 5 Postbus 16052


251 1 VX Den Haag 2500 88 Den Haag


Telefoon (070) 340 7520 Telefax (070) 340 75 23


E-mailadres: voorzitter@gr.nl www.grnl







Gezondheidsraad


Health Counoil of the Netherlands


Formulier nevenfuncties leden beraadsgroepen


Oordeel leiding Gezondheldsraad


( (R’


•
Datum 2—2 1 ( — 0 Handteken voörzitter / vievoorzitter GR


22iu(O
Datum \Han4tekening algemeen secretaris GR


.


Deze verklaring wordt bewaard in een separaat register van het archief van de


Gezondheidsraad. De verklaringen zijn passief openbaar en kunnen dus door derden


worden opgevraagd. Betrokkenen zullen op de hoogte worden gesteld van een dergelijk


verzoek en van de wijze van afhandeling door de leiding.


Bezoekadres Postadres


Parnassusplein 5 Postbus 16052


2511 VX Den Haag 2500 BB Cen Haag


Telefoon (070) 340 7520 Telefax (070) 340 75 23


E-mailadres: voorzitter@ gr.nl Www.gr.nl







Postema, C.A. (Cees)


Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:


Beste Cees,
Wat een werk.
Behalve dat ik sinds april 2012 voorzitter ben van Vereniging voor Gezondheidsrecht (was sinds 2010
gewoon bestuurslid), niets vermeldenswaardig Gr Aart


Prof. dr. A.C. (Aart) HENDRIKS 1 Professor of Health Law 1 Institute for Public Law 1 Leiden University
Law School 1 Kamerlingh Onnes Building, Steenschuur 25, office B 1.18 1 P.O. Box 9520, 2300 RA
Leiden, The
Netherlands( Present: Wednesdays T +31 (0)71 527 77 13 / 7636 1 t
htt : //www.Iaw.lejcjenuniv.nl/org/Qubllekrecht/sbrecht/medewerkers/hendrj
ksac.html 1 E a.c.hendriksclaw.leidenuniv.nl


Beste Aart,


Zoals te doen gebruikelijk heeft het voorzitterschap bij het instellen van de Rijgeschiktheid commissie
naar de belangenverklaringen gekeken.
Die van jou uit 2010 staat duidelijk op de Gr site. De vraag die rees is of je na 2010 nog andere
nevenfuncties hebt gekregen dan wel of er veranderingen zijn sinds 2010.


Mag ik van je vernemen?


Met vriendelijke groet, Cees Postema


Dr C.A.Postema, arts
Secretaris





































Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2015–2016 


29 398 Maatregelen verkeersveiligheid 


Nr. 482  BRIEF VAN DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU 


Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 


Den Haag, 2 december 2015 


Ik informeer u hierbij over een aantal dossiers met betrekking tot het 
wegverkeer en de verkeersveiligheid. Over het aantal ernstige verkeersge-
wonden in 2014 en de verkenning van SWOV naar het aantal doden en 
gewonden in het verkeer in 2020 en 2030 ontvangt u, zoals elk jaar 
gebruikelijk is, een separate brief. 


Medische rijgeschiktheid 


Zoals ik reeds in mijn brief van 9 februari 2015 (Kamerstuk 29 398, nr. 448) 
heb aangegeven vind ik het van belang om met betrekking tot de 
rijgeschiktheid geen strengere eisen te stellen dan nodig is voor de 
verkeersveiligheid. 


Rijbewijskeuringen 


In de hiervoor genoemde brief heb ik u reeds geïnformeerd dat ik een 
aantal wijzingen zou doorvoeren op advies van de Gezondheidsraad. Per 
1 april 2015 is de regeling eisen geschiktheid 2000 (hierna: de regeling) 
aangepast. Ik heb, op advies van de Gezondheidsraad, het mogelijk 
gemaakt dat het CBR in specifieke gevallen, ook een beslissing over de 
rijgeschiktheid mag nemen op basis van een feitelijke rapportage van de 
eigen behandelend arts. Dit betekent dat de betreffende rijbewijshouders 
niet meer bij een andere specialist een keuringsrapport hoeven laten 
opstellen. Hiermee besparen ze kosten en wordt de procedure versneld. 
Verder is de regeling aangepast voor personen met epilepsie. Voor 
rijbewijsgroep 1 (motoren, personenauto’s en tractoren) is de keuring 
door de specialist komen te vervallen zodra sprake is van een aanvalsvrije 
periode van meer dan vijf jaar. Tot slot is de regeling aangepast zodat 
geen keuring door een neuroloog meer is vereist voor restloos genezen 
beroertes en TIA’s. Er kan worden volstaan met een door een (huis)arts 
geplaatste aantekening omtrent de aard en ernst van de aandoening op 
de Eigen Verklaring of een ingevulde beroertevragenlijst. 


 
 
 
 
kst-29398-482
ISSN 0921 - 7371
’s-Gravenhage 2015 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 29 398, nr. 482 1







In september 2014 is het CBR een pilot gestart met het openbaar maken 
van een lijst met specialisten op het gebied van ADHD en autisme die 
kunnen adviseren over rijgeschiktheid. Deze pilot is succesvol verlopen. 
Daarom is deze werkwijze in juli 2015 definitief ingevoerd. Kandidaten 
voor een rijexamen motorfiets, auto of trekker met deze aandoeningen 
kunnen voortaan zelf hun keurend specialist (psychiater) kiezen uit de lijst 
die beschikbaar wordt gesteld door het CBR op internet. Na de keuring 
stuurt de psychiater de Eigen Verklaring met het rapport erbij naar het 
CBR, wat de doorlooptijd tot het besluit van het CBR verkort. 


Recente adviezen Gezondheidsraad 


De Gezondheidsraad heeft op mijn verzoek op 20 en 21 juli 2015 over twee 
onderwerpen een advies uitgebracht (www.gr.nl). Het betreft de rijge-
schiktheid van personen met een steunhart en de rijgeschiktheid bij 
stemmingsstoornissen, ADHD, schizofrenie en psychosen. 


Een steunhart is een pomp die de pompfunctie van een zeer slecht 
werkende hartkamer overneemt. In Nederland is er op dit moment geen 
regelgeving voor de rijgeschiktheid van mensen met een steunhart. Dit 
geeft onduidelijkheid bij patiënten en kan leiden tot willekeur in de 
beoordeling van rijgeschiktheid. De Gezondheidsraad is van mening dat 
het verantwoord is iemand met een steunhart na beoordeling door de 
behandelend specialist rijgeschikt te verklaren voor privé gebruik van 
motoren, personenauto’s en tractoren. Deze personen mogen op speciaal 
verzoek geschikt worden verklaard voor beperkt beroepsmatig vervoer, 
niet zijnde vervoer van personen of het onder toezicht doen besturen van 
derden, voor maximaal vier uren per dag. In overleg met het CBR bezie ik 
hoe ik dit advies kan overnemen. Ik streef ernaar dat de aangepaste 
regeling nog dit jaar in werking treedt. Het uitgebrachte briefadvies van de 
Gezondheidsraad over rijden met een steunhart krijgt nog een vervolg 
met een overkoepelend advies over de rijgeschiktheid van mensen met 
hartaandoeningen. Dit advies verwacht ik in het eerste kwartaal van 2016 
te ontvangen. 


De wetenschap omtrent risico’s voor het verkeer en de behandelmogelijk-
heden voor mensen met psychische aandoeningen heeft zich de 
afgelopen jaren ontwikkeld. Bij ADHD adviseert de Gezondheidsraad de 
regels voor rijgeschiktheid niet aan te passen na de doorgevoerde 
versoepeling in 2014. Bij stemmingsstoornissen, schizofrenie en 
psychosen adviseert de Gezondheidsraad de regels te versoepelen. Bij 
stemmingsstoornissen gaat het dan om het niet meer altijd vereist zijn 
van een keuring door een specialist en een kortere termijn van 
ongeschiktheid in bepaalde gevallen. Bij schizofrenie en psychose gaat 
het om een verkorting van de benodigde hersteltermijn tot een halfjaar 
voor bestuurders van motoren, personenauto’s en tractoren. Ook 
adviseert de Gezondheidsraad de mogelijkheid te openen dat iemand die 
een eenmalige psychose heeft doorgemaakt na twee recidiefvrije jaren 
gekeurd kan worden voor het besturen van een vrachtauto of bus of het 
professioneel gebruik van een motor, personenauto of tractor. In overleg 
met de Gezondheidsraad en het CBR bekijk ik hoe dit advies moet worden 
vertaald naar de uitvoeringspraktijk. Ik verwacht dat dit in de eerste helft 
van 2016 tot een aanpassing van de regeling zal leiden. 


Onderzoek 


Zoals aangegeven in mijn brief van 1 oktober 2014 (Kamerstuk 29 398, nr. 
420) aan uw Kamer heb ik slaap- en waakcentrum SEIN opdracht gegeven 
om in samenwerking met het Leids Universitair Medisch Centrum 
onderzoek te doen naar een goedkopere testmethoden in de keuringspro-
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cedure voor mensen met ernstige slaapziekten. Ik verwacht eind 2016 het 
eindrapport te ontvangen. Op basis van het onderzoek zal ik bezien of de 
goedkopere methode valide genoeg is om de huidige methode te 
vervangen. 


Op advies van de Gezondheidsraad heb ik onderzoek laten uitvoeren naar 
off-label gebruik van psychostimulantia (waaronder modafinil) met 
betrekking tot rijgeschiktheid. Off-label gebruik betekent het gebruik van 
een medicijn voor een indicatie die niet op een officiële bijsluiter staat 
vermeld. De Koninklijke Nederlandse Maatschappij ter bevordering der 
Pharmacie (KNMP) heeft op mijn verzoek een rapport opgesteld over 
rijgeschiktheid bij off-label gebruik van psychostimulantia. In overleg met 
de Gezondheidsraad en het CBR zal ik bezien of dit onderzoek aanleiding 
geeft tot aanpassing van de regeling. Als dit het geval is zal ik eerst de 
Gezondheidsraad vragen hierover nader te adviseren. 


Op dit moment mogen mensen bij gebruik van geneesmiddelen met een 
ernstige negatieve invloed op de rijvaardigheid, zogenoemde categorie III 
medicijnen, in bijna alle gevallen niet rijden. Ik heb de Universiteit Utrecht 
opdracht verleend onderzoek uit te voeren naar de effecten op het 
rijgedrag bij langdurig gebruik van deze geneesmiddelen. Het is namelijk 
mogelijk dat gewenning optreedt voor de ongewenste bijwerkingen. Dit 
onderzoek zal naar verwachting in 2016 worden afgerond. Op basis 
hiervan zal ik Gezondheidsraad vragen mij te adviseren over een 
eventuele aanpassing van de regeling. 


Tarieven tachograafkaarten 


De motie Bisschop (Kamerstuk 34 000 XII, nr. 45) verzoekt de regering 
voor de tachograafkaarten zo veel mogelijk de kostprijs te berekenen. Dit, 
omdat de transporteurs voor de verplichte tachograafkaarten meer dan de 
kostprijs moeten betalen en de prijs in andere Europese landen lager ligt. 
In mijn brief aan uw Kamer van 21 april jl. (Kamerstuk 29 362, nr. 242) heb 
ik toegezegd u over het onderzoek naar de tarieven van de tachograaf-
kaarten na overleg met de sector nader te informeren. 


Het onderzoek naar de tarieven van de tachograafkaarten is onderdeel van 
een breed herzieningsproces van de tariefstructuur voor vergunningen 
van mijn Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) en Kiwa. Het streven 
in deze herziening is om zoveel mogelijk kostendekkende tarieven te 
hanteren. Zo heeft de ILT Kiwa verzocht om met behulp van een verbeterd 
kostprijsmodel de kosten van alle vergunningen in beeld te brengen. De 
ILT heeft een vergelijkbare actie uitgevoerd voor zijn eigen tarieven. De 
sector wordt bij dit proces nauw betrokken en in verschillende ronden 
geconsulteerd. 


Op dit moment worden de kostenberekeningen van ILT en Kiwa getoetst 
door middel van een onafhankelijke audit. Het rapport van deze onafhan-
kelijke audit verwacht ik eind 2015, waarna verdere consultatie en 
besluitvorming kan plaatsvinden. Ik vind het van groot belang dat het 
herzieningsproces zorgvuldig wordt doorlopen. Naar verwachting zullen 
in de loop van 2016 de nieuwe tarievenstelsels ingevoerd kunnen worden. 
De tarieven worden per 1 januari 2016 nog aangepast volgens de 
gebruikelijke procedure. 


Schorsing tenaamstelling kentekenregister 


Indien een voertuigeigenaar langere tijd geen gebruik maakt van een 
voertuig, kan hij de tenaamstelling in het kentekenregister laten schorsen. 
Dit houdt in dat de verplichtingen van de WA-verzekering, de motorrijtui-
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genbelasting en APK (indien van toepassing) tijdelijk worden stopgezet. 
Op dit moment is een verhoogd tarief van toepassing bij eerste aanvraag 
van de schorsing en als iemand binnen het jaar na aanvang van de 
schorsing en opheffing daarvan, opnieuw schorst. Het gaat hier, juist 
vanwege de relatie met de voertuig-verplichtingen, om zogenoemde 
drempeltarieven om te voorkomen dat «te makkelijk» wordt geschorst. De 
motie Madlener (29 oktober 2015, Kamerstuk 34 300 XII, nr. 53) verzoekt 
mij om te onderzoeken op welke wijze de kosten van het schorsen van een 
kenteken fors in prijs kan worden verlaagd. Samen met de RDW en het 
Ministerie van Financiën zal ik komende tijd onderzoeken of en hoe een 
verlaging van deze tarieven mogelijk is. Daarbij zal ik tevens ingaan op de 
vraag of de schorsingstermijn van een jaar aangepast wordt ter verlaging 
van de administratieve lasten van schorsing, zodat ik u het totale overzicht 
kan geven van de aspecten van dit dossier. Ik verwacht u hierover in het 
volgende najaar te informeren, op het moment dat de RDW de tarieven 
voor het volgende jaar bij mij indient. 


Alcoholslotprogramma 


Tijdens het Algemeen Overleg Wegverkeer en Verkeersveiligheid van 
28 mei jongstleden heeft mijn collega van Veiligheid en Justitie aange-
geven bereid te zijn te bekijken of het alcoholslotprogramma in het 
strafrecht kan worden ondergebracht. Op het moment worden verschil-
lende alternatieven onderzocht. Eind dit jaar zullen wij in een brief nader 
ingaan op de hoofdlijnen van het alcoholslotprogramma. Voor de huidige 
groep deelnemers heb ik enkele aanpassingen gedaan om deelname aan 
het programma in overeenstemming te brengen met de laatste 
bevindingen. 


Zo kunnen vanaf 1 september jongstleden deelnemers aan het 
alcoholslot-programma weer de beschikking krijgen over de categorie E 
bij B, opdat zij met zware aanhangwagens kunnen rijden. Er zijn 
deelnemers aan het alcoholslotprogramma die hierdoor hun werkzaam-
heden weer kunnen uitoefenen. Naar aanleiding van de resultaten van het 
vervolgonderzoek van Rikilt Wageningen uitgevoerd in mijn opdracht naar 
de effecten van bepaalde stoffen op de uitkomst van de blaastesten van 
het alcoholslot heeft het CBR zijn werkprocessen aangepast. Uit het 
onderzoek blijkt dat slechts enkele producten een vals-positieve uitslag 
kunnen geven, maar dat in al deze gevallen binnen enkele minuten de 
waarde weer onder de vastgestelde limiet daalt. Om geen onduidelijk-
heden te laten bestaan over de vraag of een positieve uitslag door 
etenswaren wordt veroorzaakt zal het CBR in het vervolg de afbouwcurve 
(de reeks van meetwaarden van de blaastesten na een foutieve blaastest) 
bestuderen. Hieruit kan met grote zekerheid worden opgemaakt of de 
foutieve blaastest te wijten is aan consumptie van alcohol of door een 
andere oorzaak komt. Dit ontslaat de deelnemer aan het alcoholslotpro-
gramma niet van zijn verantwoordelijkheid voorzichtig om te gaan met 
eten en drinken voor het blazen. Bij de inbouw van het alcoholslot en de 
begeleidende cursus van het alcoholslotprogramma is altijd gewezen op 
de risico’s en zijn ook handvatten aangereikt hoe daarmee om te gaan. De 
mogelijkheid die het CBR nu heeft door de resultaten van het RIKILT-
onderzoek om foutieve testen te beoordelen (en dan eventueel niet aan te 
rekenen) is een aanvulling op het bestaande systeem, waarbij het CBR in 
bepaalde gevallen al kon besluiten foutieve blaastesten niet aan te 
rekenen als deze evident niet te wijten waren aan de deelnemer van het 
alcoholslotprogramma. 


Ten gevolge van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State kan het alcoholslotprogramma niet langer worden 
opgelegd. Hierdoor neemt het aantal deelnemers geleidelijk af. Ik ben 
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daarom genoodzaakt de eis voor landelijke dekking voor het aantal 
werkplaatsen voor inbouw, uitlezen en uitbouw van het alcoholslotpro-
gramma aan te passen; anders zou de leverancier van alcoholsloten niet 
meer voldoen aan de eisen die aan zijn erkenning worden gesteld. In de 
loop van 2016 kan dit het gevolg hebben dat minder werkplaatsen 
beschikbaar zijn, waarbij er wel voor wordt gezorgd dat een werkplaats 
binnen redelijke afstand is voor de deelnemers. 


Tot slot wil ik uw Kamer informeren dat het Gerechtshof van Den Haag op 
3 november jongstleden een tweetal arresten heeft gewezen over het 
alcoholslotprogramma. In de zaak van 98 deelnemers aan het alcoholslot-
programma versus de Staat en het CBR heeft het Hof het vonnis van de 
voorzieningenrecht bekrachtigd. Dit betekent dat deze personen het 
alcoholslotprogramma moeten afmaken. In de zaak van twee personen 
aan wie het alcoholslotprogramma is opgelegd (maar niet deelnemen) 
versus het CBR heeft het Hof geoordeeld dat zij hun rijbewijs zonder 
oplegging van het alcoholslotprogramma terug moeten krijgen. Het CBR 
heeft besloten in cassatie te gaan tegen deze uitspraak. 


Stand van zaken wijziging Wet rijonderricht motorrijtuigen (WRM) 


Naar aanleiding van de evaluatie van de WRM in 2013 heb ik op 31 maart 
2015 een voorstel tot wijziging van deze wet aan uw Kamer gezonden 
(Kamerstuk 34 182, nr. 2). Op 20 mei 2015 heeft uw Kamer het verslag 
uitgebracht en een groot aantal nadere vragen gesteld. Vanwege het 
noodzakelijke overleg met de uitvoeringsinstanties zal de nota naar het 
verslag naar verwachting eind dit jaar worden verzonden. 


Vorig jaar (Kamerstuk 29 398, nr. 421) heb ik u aangegeven dat de 
gewijzigde WRM naar verwachting medio 2016 in werking kon treden. De 
beantwoording van de vragen en de afstemming tijdens de zomerperiode 
heeft meer tijd gekost dan voorzien. Rekening houdend met het kabinets-
beleid voor de vaste verandermomenten van wetgeving, is de planning 
bijgesteld naar 1 januari 2017. 


Campagnes verkeersveiligheid 


In 2015 voer ik een drietal massamediale campagnes uit. Het gaat om 
Bob, Aandacht in het verkeer en verbeteren van de naleving van 
snelheidslimieten binnen de bebouwde kom. Voor Bob en Aandacht zijn 
nieuwe materialen ontwikkeld. De campagne Aandacht bestaat uit een 
deel dat zich richt op de automobilist en een deel dat zich richt op jonge 
fietsers. Voor bestuurders is de boodschap nu dat zij zich niet laten 
afleiden door social media tijdens het rijden. Voor jonge fietsers heb ik, in 
samenwerking met de grote telecomproviders, de Fietsmodus weer 
ingezet. Dit is een app waarmee jongeren kans maken op prijzen als zij 
fietsen zonder hun telefoon te gebruiken. Tot slot heb ik dit jaar onderzoek 
gedaan naar het gebruik van fietsverlichting door verschillende 
doelgroepen en een toolkit ontwikkeld waar de campagnepartners zoals 
provincies, ANWB, VVN, Politie, Team Alert, Fietsersbond, Bovag en RAI 
gebruik van konden maken voor hun acties gericht op fietsverlichting. 


In 2016 ben ik voornemens om de campagnes Bob en Aandacht weer 
massamediaal in te zetten. Voor het naleven van snelheidslimieten binnen 
de bebouwde kom ga ik met de decentrale wegbeheerders en maatschap-
pelijke partners inventariseren of er behoefte is aan een toolkit ter 
ondersteuning van hun acties. Als hier voldoende vraag naar is zal ik deze 
toolkit in 2016 ontwikkelen. 
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Snelheidsverhoging A20 


Naar aanleiding van de ingediende ziens wijze op het ontwerpverkeersbe-
sluit om de snelheid te verhogen op de A20 tussen Prins-Alexander en 
Moordrecht v.v. heeft nader onderzoek plaatsgevonden naar de verkeers-
veiligheid op dit weggedeelte. Het wegprofiel is opgemeten en anders dan 
gemeld in mijn antwoorden op de Kamervragen van het lid Bisschop 
(SGP), is gebleken dat er ontwerpbeperkingen zijn waardoor ik afzie van 
een snelheidsverhoging op dit traject. Mijn beleid is om alleen de snelheid 
te verhogen wanneer dit veilig kan en past binnen de regelgeving van 
milieu en natuur. De ingediende zienswijze heeft hieraan bijgedragen. 


De Minister van Infrastructuur en Milieu, 
M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus
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