CBR update voor:

keurend specialisten

uitgave • december 2016

U heeft zich bij het CBR aangemeld
als keurend medisch specialist.
Via deze nieuwsbrief ontvangt u
informatie die relevant is voor de
keuringen die u verricht.
Soms is dit algemene informatie die
we aan alle specialisten zenden, maar
soms ook inhoudelijke informatie voor
een specifiek specialisme of naar
aanleiding van een bepaalde paragraaf
van de Regeling eisen geschiktheid
2000. Wij verzoeken u dan ook deze
nieuwsbrieven aandachtig te lezen.
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Nieuw: kosten vorderingsonderzoeken voor rekening
betrokkenen
Vanaf 1 januari 2017 betaalt de overheid niet langer
de volledige kosten voor de onderzoeken na
melding van de politie of derden vanwege een
vermoeden van medische ongeschiktheid of
onvoldoende rijvaardigheid. Het CBR legt jaarlijks
zo’n 3.000 onderzoeken medisch en rijvaardigheid
op. Voor de onderzoeken naar alcohol en/of
drugsgebruik betaalde de overheid sinds 2009 al
niet meer.
Deze wijziging betekent voor u als keurend spe
cialist dat het declareren van kosten voor medische
onderzoeken in de vorderingsprocedure verandert.
U declareert vanaf 2017 direct bij betrokkenen. In
deze nieuwsbrief leest u hier meer over.
Achtergrond
Vanuit de gedachte dat iedereen een eigen
verantwoordelijkheid heeft voor veilige

verkeersdeelname, moeten rijbewijshouders
vanaf januari 2017 de medische onderzoeken in
de vorderingsprocedure gedeeltelijk zelf gaan
betalen. De overheid blijft deze onderzoeken deels
compenseren, omdat er meestal geen sprake is
van intentioneel gevaarlijk rijgedrag en het risico
voor de
verkeersveiligheid
niet bewust is
aangegaan.
Lichamelijke
beperkingen en
geestelijke
achteruitgang zijn
bij deze groep
vaak aanleiding
van het risicovol
en afwijkend
rijgedrag.
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Eigen initiatief
Bij twijfel aan de rijgeschiktheid, kan iemand
beter zelf het initiatief nemen om niet meer te
rijden of zich te melden bij het CBR voor een
medische keuring. Dat is aanmerkelijk goedkoper
(33,80 euro) dan de kosten die volgen voor een
onderzoek na staandehouding door de politie en
melding bij het CBR (minimaal 384 euro).

Nieuwe werkwijze onderzoeken medisch (geen
alcohol/drugs onderzoek)
De werkwijze bij onderzoeken medisch in de vor
deringsprocedure is vanaf 1 januari 2017 als volgt:
• Het CBR maakt de afspraak met betrokkene en u
als specialist. U ontvangt per brief de
afspraakbevestiging en benodigde informatie.
• De kosten voor het onderzoek declareert u direct
bij betrokkene. De Nederlandse Zorgautoriteit
(NZa) stelt de tarieven voor keuringen vast en
bepaalt hiermee hoeveel u maximaal voor een
keuring mag declareren.
Als tijdens de keuring blijkt dat er ook sprake is
van alcohol- en/of drugsmisbruik, dan blijft het
voor het CBR een onderzoek medisch en
declareert u de kosten direct bij betrokkene.

2

keurend specialisten

Overgangsperiode
De verzenddatum van de melding van de politie
of derden aan het CBR is leidend. Bij verzend
data vanaf 1 januari 2017 geldt de nieuwe
werkwijze. Bij verzenddata van vóór 1 januari
2017 kunnen de kosten gedeclareerd worden bij
het CBR. De verzenddatum van de mededeling
staat in de brieven met het verzoek tot onder
zoek die u van ons ontvangt. Alle reeds
geplande onderzoeken in de vorderingsproce
dure kunnen dus nog gedeclareerd worden bij
het CBR.

Kosten voor aanvullende
diagnostiek
Kosten voor aanvullende diagnostiek declareert u
bij betrokkene. Wij adviseren u dit vooraf met
betrokkene te bespreken. Wanneer het
aanvullende onderzoek niet op dezelfde dag als
het initiële onderzoek plaatsvindt, verzoeken we u
de datum van het aanvullende onderzoek aan ons
door te geven.
Afspraken voor bloed- en urineonderzoek hoeft u
niet door te geven.

Wegblijftarief
Wanneer betrokkene niet verschijnt, declareert
u een eventueel wegblijftarief rechtstreeks bij
betrokkene. Overigens verwacht het CBR weinig
‘no shows’, omdat betrokkene vanaf 1 januari 2017
nog voor het onderzoek opgelegd wordt, een
brief krijgt waarin gewezen wordt op de
mogelijkheid om vrijwillig afstand te doen van
het rijbewijs bij de gemeente. Hiermee worden
kosten vermeden.
Wat betekent dit bij een melding van vermoeden
van ongeschiktheid?
Als u vermoedt dat uw patiënt ongeschikt is voor
het besturen van een motorvoertuig, adviseert u
uw patiënt dan eerst om een Eigen verklaring in
te dienen bij het CBR. Op de Eigen verklaring
maakt u een aantekening waaruit het gezond
heidsprobleem of beperking en de ernst ervan
blijkt. Het CBR beoordeelt vervolgens de
rijgeschiktheid en verwijst betrokkene indien
nodig naar een medisch specialist of rijtest. Het
indienen van een Eigen verklaring is aanmerkelijk
goedkoper dan de kosten die volgen voor een
onderzoek als een bestuurder door de politie of
derden bij het CBR wordt aangemeld.
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Als uw patiënt geen Eigen verklaring wil indienen,
kunt u dit melden bij het CBR. Bij de keuze om uw
beroepsgeheim in een dergelijke situatie te
doorbreken kunt u de 5 cumulatieve criteria van de
KNMG gebruiken. Naar aanleiding van uw
melding kan de directeur van het CBR, op advies
van een senior medisch adviseur, een medisch
onderzoek opleggen. Vanaf 1 januari 2017 betekent
dit dat betrokkene in deze situatie zelf moet
betalen voor het onderzoek. De kosten voor dit
onderzoek zijn aanmerkelijk hoger dan de kosten
voor het indienen van een Eigen Verklaring.
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Onderzoeken alcohol en
drugs
De werkwijze voor de onderzoeken alcohol
en drugs blijft onveranderd:
• Het CBR maakt de afspraak met betrokkene.
• De kosten voor de keuring betaalt betrokkene
aan het CBR.
• U declareert de rekening voor het onderzoek
bij het CBR.
• Ook het wegblijftarief kunt u onveranderd
bij het CBR declareren.
Mocht tijdens de keuring blijken dat er ook
sprake is van andere psychiatrische
aandoeningen, blijft het een onderzoek naar
het alcohol- en/of drugsgebruik dat u bij het
CBR kunt declareren.

Kosten onderzoeken medisch:
gevolgen voor betrokkenen
Betrokkene moet zelf de kosten voor het opleggen van
het onderzoek en de kosten voor het onderzoek betalen.
De administratieve kosten voor het uitvoeren van het
onderzoek worden door de overheid betaald.
Kosten voor betrokkene
Wat

Kosten

Betrokkene

in 2017 */**

betaalt aan

1e onderzoek medisch
Opleggen onderzoek

€ 384,00

CBR

2e onderzoek medisch (herkeuring op verzoek betrokkene)
Uitvoering maatregel

€ 450,00

CBR

Specialistisch onderzoek, zowel

Conform

specialist

bij 1e als 2e onderzoek medisch

NZa tarieven +
eventuele
kosten voor

Vijf cumulatieve criteria KNMG
1. Alles is gedaan om toestemming te krijgen.
2. Er is geen andere weg.
3. Er dreigt schade voor derden.
4. Doorbreken beperkt de schade.
5. De arts is in gewetensnood.
Handboek Gezondheidsrecht,
Prof. Dr. HJJ Leenen
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aanvullende
diagnostiek
Wegblijftarief
Kosten voor aanvulling rapport
gevraagd vanuit het CBR binnen

geen NZa tarief

specialist

Conform

specialist

NZa tarieven

de vorderingsprocedure		
1e onderzoek alcohol en drugs
Opleggen maatregel

€ 384,00

CBR
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Uitvoering maatregel

€ 762,00

CBR

€ 543,00

CBR

€ 710,00

CBR

Wegblijftarief (bij niet verschijnen,
in plaats van kosten ‘uitvoering
maatregel’)
2e onderzoek alcohol en drugs
Uitvoering maatregel
Wegblijftarief (bij niet verschijnen,
in plaats van kosten ‘uitvoering
maartregel’)

€ 543,00

CBR

* Bron tarievenlijst CBR 2017.
** Tarieven van medisch specialisten worden
		 vastgesteld door de Nederlandse
		Zorgautoriteit.

Afstand doen van het
rijbewijs
Om te voorkomen dat rijbewijsbezitters onnodig
kosten maken, worden zij vanaf 1 januari 2017 per
brief gewezen op de mogelijkheid om vóórdat er
een onderzoek medisch opgelegd wordt, vrijwillig
afstand te doen van hun rijbewijs.
Zij hoeven dan de kosten voor het opleggen van
de maatregel niet te betalen en geen onderzoek te
ondergaan.
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Er wordt in dit geval afstand gedaan van zowel de
rijgeschiktheid als de rijvaardigheid. Dit betekent
dat betrokkene voor het opnieuw aanvragen van
een rijbewijs niet alleen rijgeschikt verklaard moet
worden, maar ook opnieuw moet slagen voor het
theorie- en praktijkexamen.
Niet meewerken
Als betrokkene geen afstand doet van het rijbewijs,
wordt het onderzoek opgelegd en moeten de
kosten hiervoor betaald worden. Als betrokkene
vervolgens niet meewerkt aan het onderzoek,
wordt zijn rijbewijs ongeldig verklaard. Om
opnieuw een rijbewijs aan te vragen is beoordeling
van de rijgeschiktheid door het insturen van een
Eigen verklaring nodig. Betrokkene hoeft in dit
geval geen theorie- en praktijkexamen te doen.

