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1. Samenvatting van het verzoekschrift

Indiener verzoekt om versoepeling van de Europese regelgeving voor het verkrijgen van een 
verklaring van rijgeschiktheid ten behoeve van de verlenging van zijn rijbewijs CE. Indiener 
heeft diabetes mellitus en is sinds 1991 in het bezit van het rijbewijs BCE. Dit werd tot dusver 
ondanks zijn ziekte zonder problemen verlengd. Sinds enkele jaren lijdt hij aan een lichte 
vorm van retinopathie. Dat was voor de bevoegde instantie (CBR) reden verdere verlenging 
van het rijbewijs te weigeren. Door indiener geraadpleegde specialisten zijn van opvatting dat 
een verlenging geen probleem zou zijn en dat indiener beschikt over voldoende 
gezichtsvermogen. Indiener stelt dat mensen met ernstigere aandoeningen, bijvoorbeeld 
doofheid, zonder problemen verlenging van hun rijbewijs krijgen.

2. Ontvankelijkheid

Ontvankelijk verklaard op 22 oktober 2009. De Commissie is om inlichtingen verzocht 
(artikel 202, lid 6 van het Reglement).

3. Antwoord van de Commissie, ontvangen op 21 januari 2010

Overeenkomstig artikel 7 van Richtlijn 91/439/EEG is de afgifte van een rijbewijs 
onderworpen aan de voorwaarde dat de aanvrager onder meer voldoet aan de medische 
normen die zijn vervat in bijlage III van de richtlijn.

Bijlage III van Richtlijn 91/439/EEG stelt de minimumnormen inzake lichamelijke en 
geestelijke geschiktheid voor het besturen van een motorrijtuig vast. Daarbij worden 
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bestuurders in twee groepen ingedeeld. Groep I omvat bestuurders van voertuigen van de 
categorieën A, B en B+E en van de subcategorieën A1 en B1. Groep 2 omvat bestuurders van 
voertuigen van de categorieën C, C+E, D, D+E en van de subcategorieën C1, C1+E, D1 en 
D1+E. Bijlage III is uitgewerkt met de hulp van werkgroepen bestaande uit door de lidstaten 
benoemde medisch specialisten in de respectieve in de bijlage beschreven vakgebieden.

Aanvragers van een rijbewijs die tot groep 1 behoren, moeten een medisch onderzoek 
ondergaan, indien bij het vervullen van de vereiste formaliteiten of tijdens het examen dat zij 
moeten afleggen voor het verkrijgen van een rijbewijs, blijkt dat zij een of meer van de in de 
bijlage vermelde lichamelijke of geestelijke gebreken hebben (zoals gehoorgestoordheid, hart-
en vaatziekte, diabetes mellitus, een neurologische ziekte, enzovoort). Aanvragers van een 
rijbewijs die tot groep 2 behoren (dat wil zeggen, beroepschauffeurs), moeten een medisch 
onderzoek ondergaan vóór de eerste afgifte van een rijbewijs, en vervolgens dienen zij de 
periodieke onderzoeken te ondergaan die de nationale wetgeving voorschrijft. De 
minimumvoorwaarden inzake rijgeschiktheid zijn echter niet volledig geharmoniseerd.

Ten aanzien van diabetes en verminderd gezichtsvermogen (met name in geval van een 
progressieve oogziekte zoals retinopathie) geldt dat de lidstaten krachtens bijlage III een 
rijbewijs mogen afgeven of verlengen onder voorbehoud van een officieel medisch advies en 
verder geregelde medische controle. De Commissie is niet bevoegd om zich te mengen in de 
door de medische instanties van de lidstaten uitgevoerde medische beoordeling.

Bovendien zijn de in bijlage III uiteengezette criteria slechts minimumcriteria. Krachtens punt 
5 van deze bijlage kunnen de lidstaten zelf strengere normen vaststellen dan die vervat in de 
bijlage.

Vorig jaar is bijlage III bijgewerkt middels Richtlijn 2009/112/EG en Richtlijn 2009/113/EG 
van de Commissie van 25 augustus 2009. Deze richtlijnen behelzen een verdere harmonisatie 
van de criteria voor de afgifte en verlenging van rijbewijzen bij verminderd 
gezichtsvermogen, diabetes en epilepsie. Tevens hebben de richtlijnen tot doel artsen bij hun 
beoordeling van de conditie van patiënten meer flexibiliteit en nauwkeuriger richtsnoeren te 
geven. Ten aanzien van bestuurders van groep 1 die medicatie gebruiken, geldt dat de richtlijn 
de mogelijkheid erkent om een rijbewijs af te geven of te verlengen, mits de betrokken 
personen een officieel medisch advies inwinnen en geregelde specifieke medische controles 
ondergaan. Daarnaast geldt ten aanzien van bestuurders van groep 2, aan wie in het kader van 
Richtlijn 91/439/EEG alleen in uitzonderlijke gevallen een rijbewijs mag worden afgegeven, 
dat de bevoegde instanties van de lidstaten op grond van de recente wijzigingen een rijbewijs 
kunnen afgeven of verlengen.

Conclusie

Met het verzoek om versoepeling van de regels voor afgifte en verlenging van rijbewijzen in 
geval van diabetes mellitus is in Richtlijn 2009/112/EG en Richtlijn 2009/113/EG rekening 
gehouden, met name als het gaat om rijbewijzen voor beroepschauffeurs. Maar aan het 
beginsel dat lidstaten strengere regels kunnen vaststellen dan die vervat in bijlage III, is niet 
getornd. Bovendien blijft de beoordeling van de medische conditie van patiënten tot de 
bevoegdheid van de betreffende nationale medische instanties behoren. Richtlijn 
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2009/112/EG en Richtlijn 2009/113/EG stellen dat de beslissing aangaande de afgifte van een 
rijbewijs wordt genomen na een onderzoek door een bevoegde medische instantie. Daarom 
mag de aanwezigheid van de ziekte, zonder enig onderzoek, op zichzelf, overeenkomstig 
bijlage III, voor de voor de afgifte van rijbewijzen bevoegde instantie geen reden zijn om 
verlenging van een rijbewijs te weigeren. Maar zoals hierboven is gezegd, mogen lidstaten 
strengere regels vaststellen. Mocht indiener het oneens zijn met de toegepaste procedure, dan 
kan hij gebruik maken van de beroepsmiddelen die hem op nationaal niveau ten dienste staan.

De Commissie zal de tenuitvoerlegging van de nieuwe medische bepalingen van bijlage III op 
de voet volgen. Daarbij tekent zij aan dat, wanneer op grond van de wetenschappelijke en 
medische vooruitgang blijkt dat verdere harmonisatie of versoepeling van de regels 
noodzakelijk is, bijlage III dienovereenkomstig zal worden bijgewerkt.


