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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.

Tips en opmerkingen over
deze nieuwsbrief kunt u mailen aan:
rijgeschiktheid.specialistenbeheer@cbr.nl
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Wijziging Regeling eisen geschiktheid 2000
Op 22 november 2019 is er een wijziging van de
regels door het Ministerie van Infrastructuur en
Waterstaat gepubliceerd in de Staatscourant. Deze
wijzigingen zijn met terugwerkende kracht per 1
november 2019 van toepassing. In deze
nieuwsbrief vindt u de wijzigingen
De wijziging betreft paragrafen:
Paragraaf 3.2.1.	Rijden met een bioptisch
telescoopsysteem
Paragraaf 10.4 Psychostimulantia
In het kort is het volgende gewijzigd
Mensen die rijden met een monoculair bioptisch
telescoopsysteem (BTS) kunnen onder bepaalde
voorwaarden nu ook geschikt verklaard worden
om in het donker te rijden.

Het gebruik van psychostimulantia is nu voor
groep 1 ook toegestaan wanneer er geen sprake is
van AD(H)D, narcolepsie en pathologische
hypersomnolentie. Voor groep 2 blijft dit echter
ongewijzigd.
De volledige tekst van de nieuwe paragrafen luidt
als volgt:
3.2.1. Rijden met een monoculair bioptisch
telescoopsysteem
3.2.1.1. Rijden met een monoculair bioptisch
telescoopsysteem bij daglicht
Onder voorwaarden kunnen personen die de visus
van 0,5 bereiken met behulp van een monoculair
bioptisch telescoopsysteem (BTS) geschikt
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worden verklaard voor een rijbewijs van de
categorieën B, BE en T met de beperking ‘alleen
rijden met daglicht’.
De voorwaarden zijn dat:
•	de visus met beide ogen tezamen, eventueel
gecorrigeerd, ten minste 0,16 bedraagt;
•	de visus bij kijken door de bioptische telescoop
ten minste 0,5 bedraagt;
• die persoon niet het gezichtsvermogen van één
oog volledig is kwijtgeraakt of slechts één oog
gebruikt; en
•	er geen andere hinderlijke oogheelkundige
functiestoornissen met betrekking tot
verkeersdeelname zijn.
Een rapport van een oogarts is vereist. De
maximale geschiktheidstermijn is vijf jaar. Voor de
beoordeling van de geschiktheid is een rijtest
vereist met een deskundige op het gebied van de
praktische geschiktheid van het CBR. Het CBR heeft
voor de rijtest een protocol. Voor een rijtest komen
alleen personen in aanmerking die, blijkend uit een
verklaring van een door het CBR erkende instelling,
voldoende training hebben gehad in het rijden met
een bioptisch telescoopsysteem bij daglicht.
Na een positieve rijtest kunnen personen die een
bioptisch telescoopsysteem gebruiken geschikt
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worden verklaard met beperking van de
rijbevoegdheid tot:
• alleen rijden met een bioptisch
telescoopsysteem;
• alleen rijden bij daglicht (vanaf één uur na
zonsopgang tot één uur voor zonsondergang);
• alleen tijdens privégebruik; en
•	rijden met voertuigen met een automatische
schakeling in geval van rijbewijzen van de
categorie B en BE.
Op verzoek kunnen personen met een bioptisch
telescoopsysteem geschikt worden verklaard voor
beroepsmatig gebruik voor maximaal vier uren per
dag, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer
of het onder toezicht doen besturen van derden.
Voorwaarde is een verklaring van de werkgever,
volgens een door het CBR vastgesteld model.
3.2.1.2. Rijden met een monoculair bioptisch
telescoopsysteem in het donker
Onder voorwaarden kunnen personen die de visus
van 0,5 bereiken met behulp van een monoculair
bioptisch telescoopsysteem (BTS) geschikt
worden verklaard voor een rijbewijs van de
categorieën B, BE en T zonder de beperking
‘alleen rijden bij daglicht’.

De voorwaarden zijn dat:
•	de rijbewijsbezitter ten minste één jaar in het
bezit is van een rijbewijs voor het rijden met een
BTS bij daglicht voor de categorie waarop de
aanvraag betrekking heeft;
•	de visus met beide ogen tezamen, eventueel
gecorrigeerd, ten minste 0,16 bedraagt;
•	de visus bij kijken door de bioptische telescoop
ten minste 0,5 bedraagt;
•	die persoon niet het gezichtsvermogen van één
oog volledig is kwijtgeraakt of slechts één oog
gebruikt; en
•	er geen andere hinderlijke oogheelkundige
functiestoornissen met betrekking tot
verkeersdeelname zijn.
Een rapport van een oogarts is vereist. De
maximale geschiktheidstermijn is vijf jaar. Voor de
beoordeling van de geschiktheid is een rijtest in
het donker vereist met een deskundige op het
gebied van de praktische geschiktheid van het
CBR. Het CBR heeft voor de rijtest een protocol.
Voor een rijtest komen alleen personen in
aanmerking die, blijkend uit een verklaring van
een door het CBR erkende instelling, voldoende
training hebben gehad in het rijden met een
bioptisch telescoopsysteem in het donker. De
rijtest wordt afgenomen in de avonduren tussen
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1 november en 1 april. Aanvang van de rijtest is
minimaal 40 minuten na zonsondergang. Het
maximum aantal rijtesten voor het rijden in het
donker is twee rijtesten per persoon per vijf jaar.

Groep 1
Personen die worden behandeld met deze
geneesmiddelen kunnen geschikt worden
verklaard.

Na een positieve rijtest in het donker kunnen
personen die een bioptisch telescoopsysteem
gebruiken geschikt worden verklaard met
beperking van de rijbevoegdheid tot:
•	alleen rijden met een bioptisch
telescoopsysteem;
•	alleen tijdens privégebruik; en
•	rijden met voertuigen met een automatische
schakeling ingeval van rijbewijzen van de
categorie B en BE.

Groep 2
Gebruik van deze geneesmiddelen maakt iemand
ongeschikt. Een uitzondering is mogelijk voor
zover psychostimulantia in therapeutische
dosering gebruikt worden voor de behandeling
van ADHD bij volwassenen, narcolepsie of
pathologische hypersomnolentie. Wanneer er
geen rijgevaarlijke bijwerkingen zijn, bestaat er in
die gevallen geschiktheid.

Op verzoek kunnen personen met een bioptisch
telescoopsysteem geschikt worden verklaard voor
beroepsmatig gebruik voor maximaal vier uren per
dag, uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer
of het onder toezicht doen besturen van derden.
Voorwaarde is een verklaring van de werkgever,
volgens een door het CBR vastgesteld model.
10.4 Psychostimulantie
Hieronder vallen de groep amfetamines (o.a.
dexamfetamine, amfetamine en methylfenidaat) en
de groep overige psychostimulantia (modafinil).
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Contact met het CBR
U kunt ons op verschillende manieren bereiken.
Voor dossierinhoudelijk intercollegiaal overleg of
dossiergebonden praktisch overleg belt u de artsenlijn.
De CBR-Klantenservice schakelt u dan door naar een
arts van het CBR.
Artsenlijn: 088 227 63 00
Voor procedurele of andere vragen belt u het algemene nummer van
onze Klantenservice. Dit nummer kunt u ook doorgeven aan
betrokkene om contact op te nemen met het CBR.
Klantenservice: 088 227 77 00

