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Betreft: Verzoekschrift 1150/2008, ingediend door A. Cleveringa (Nederlandse 
nationaliteit), over aanpassing van de Europese normen voor het 
gezichtsvermogen van chauffeurs

1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener is diabeet en vrachtwagenchauffeur. Hij ondervindt geen enkele hinder van zijn 
ziekte bij de uitoefening van zijn beroep. Indieners rijbewijs moest worden verlengd en hij 
moest in verband daarmee een oogonderzoek ondergaan. Bij hem werd een kleine complicatie 
waargenomen. Deze werd door de oogarts echter als minimaal beschouwd en niet van invloed 
op zijn activiteit als chauffeur. Indieners onderzoeksuitslag viel echter niet binnen de 
Europese normen voor het gezichtsvermogen van bepaalde rijbewijshouders. Volgens artsen 
is indieners daadwerkelijke gezichtsvermogen echter ruim voldoende om zijn werkzaamheden 
als vrachtwagenchauffeur uit te voeren. Indiener was chauffeur met hart en ziel en is zeer 
gefrustreerd dat hij door een onschuldige complicatie niet meer mag werken. Hij verzoekt om 
aanpassing van de Europese normen in de richtlijn betreffende het rijbewijs.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 5 februari 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht (artikel 
192, lid 4 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 20 maart 2009

Het verzoekschrift

Indiener is vrachtwagenchauffeur. Toen zijn rijbewijs moest worden verlengd, werd hij 
ongeschikt verklaard voor het beroep van chauffeur, aangezien hij niet langer aan de Europese 
minimumnormen met betrekking tot het gezichtsvermogen voldeed. Indiener is gefrustreerd 
dat hij niet meer mag werken en verzoekt daarom om aanpassing van de wetgeving.
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Opmerkingen van de Commissie in verband met het verzoekschrift
De minimumnormen inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van 
een gemotoriseerd voertuig zijn vastgelegd in bijlage III van Richtlijn 91/439/EEG1 en in 
bijlage III van Richtlijn 2006/126/EG2 betreffende het rijbewijs. In punt 6 van beide 
bijlagen, over gezichtsvermogen en het besturen van motorvoertuigen, wordt aangegeven
dat het besturen van een vrachtwagen of touringcar aan strengere eisen is gebonden dan het 
besturen van een auto of motor.
De Commissie heeft zich echter in 2004 voorgenomen de wetgeving aan technische en 
wetenschappelijke ontwikkelingen aan te passen, teneinde een aantal minimumnormen 
inzake lichamelijke en geestelijke geschiktheid voor het besturen van motorvoertuigen, met 
inbegrip van de normen ten aanzien van het gezichtsvermogen, te herzien. Een werkgroep 
bestaande uit oogartsen uit verschillende lidstaten heeft een verslag over hun 
werkzaamheden opgesteld dat op de website van het directoraat-generaal Energie en 
vervoer is gepubliceerd3 .
Naar aanleiding van dit verslag heeft de Commissie amendementen opgesteld met 
betrekking tot het toepasselijke gedeelte van bijlage III van beide richtlijnen, over 
gezichtsvermogen, vooral met het doel de normen voor bestuurders van zware voertuigen te 
versoepelen, mits een bevoegde medische instantie om advies is gevraagd.
Op 5 februari 2009 heeft het comité voor het rijbewijs unaniem een gunstig advies gegeven 
over deze amendementen. Afhankelijk van de verwachte goedkeuring van de richtlijnen tot 
wijziging door de Commissie, zouden de nieuwe minimumnormen inzake het 
gezichtsvermogen volgend jaar van toepassing moeten zijn, aangezien lidstaten verplicht 
zijn de nodige bepalingen om aan deze richtlijnen te voldoen uiterlijk één jaar na 
inwerkingtreding van kracht te laten zijn.
Conclusie

Indiener vermeldt niet aan welk criterium of aan welke criteria van de momenteel 
toepasselijke medische minimumnormen inzake het gezichtsvermogen hij niet voldoet. Als de 
hierboven beschreven amendementen op de wetgeving van toepassing zijn op zijn 
omstandigheden, kan zijn situatie opnieuw worden onderzocht op het moment dat de nieuwe 
normen van kracht zijn.

                                               
1 Richtlijn 91/439/EEG van 29 juli 1991 betreffende het rijbewijs, PB L 237 van 24.8.1991, 
blz. 1
2 Richtlijn 2006/126/EG van 20 december 2006 betreffende het rijbewijs, PB L 403/18 van 

30.12.2006, blz.18
3 http://ec.europa.eu/transport/roadsafety/behavior/fitness_to_drive_en.htm: "new standards 

for the visual functions of the drivers" (nieuwe normen voor de gezichtsfunctie van 
bestuurders).


