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Aanvraagformulier:

Ontheffing autogordel medische gronden
Verzoek om ontheffing van de draagplicht autogordel op medische gronden.
Indien u ontheffing vraagt in verband met medische redenen moet u, gelet op het bepaalde in artikel 88 van het RVV 1990, de
bijgevoegde vragenlijst door een arts volledig laten invullen. Het is niet noodzakelijk dat deze arts uw behandelend arts is.
Onvolledige en/of door u zelf ingevulde en/of niet ondertekende vragenlijsten zullen niet in behandeling worden genomen.
De kosten, die door u worden gemaakt voor het verkrijgen van een medische verklaring, komen voor uw eigen rekening.
U dient het nummer op dit formulier als betalingskenmerk te vermelden.

Achternaam / geslacht

man

vrouw

Voornamen [voluit]
Invullen in cijfers: dd-mm-jjjj

Geboortedatum / geboorteplaats
Adres / huisnummer
Postcode / woonplaats
Telefoonnummer / e-mailadres

Verzoekt als

bestuurder
passagier,
i.v.m. rolstoelvervoer

ja

nee

beiden,
om ontheffing van de draagplicht van de autogordel op grond van de volgende reden(en);

Invullen in cijfers: dd-mm-jjjj

Datum / plaats

Handtekening

Formulier volledig ingevuld en voorzien van plaats, datum en handtekening opsturen naar: CBR, team Autogordels, Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk ZH

rijgesd . 914 . 0510

Door CBR in te vullen:
contr. + dat. + ontvangst
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Verklaring arts voor het aanvragen van:

Ontheffing draagplicht autogordel
Verklaring arts voor het aanvragen van ontheffing draagplicht autogordel op medische gronden.
Vragenlijst in te vullen door een huisarts of een specialist.

Gegevens betrokkene
Achternaam / voorletter(s)
Adres / huisnummer
Postcode / woonplaats

Geachte collega,
Gelieve de onderstaande vragenlijst zo gedetailleerd mogelijk in te vullen.
De aanvraag tot ontheffing draagplicht autogordel wordt ter advies voorgelegd aan een medisch adviseur van het CBR. In de verklaring dient
daarom een diagnose te worden vermeld. Uit de antwoorden op de vragen moet de noodzaak tot ontheffing autogordelplicht blijken. ‘Om medische
redenen’ of ‘vanwege ziekte’ wordt als onvoldoende beoordeeld.
Onderstaande vragenlijst dient door een arts ingevuld te worden en NIET door betrokkene zelf.

1. Wat is de diagnose waarvoor
betrokkene ontheffing vraagt?

2. Wat zijn de klachten van
betrokkene in relatie tot het
dragen van de autogordel?
Verergert de gordel deze klachten?

nee

ja, specificeer

n.v.t.

nee

Indien er sprake is van pijn,
kunt u de aard van de pijn dan
omschrijven ?

Wordt betrokkene behandeld voor
de pijn?

ja, wat is de behandeling

3. W
 at zijn uw bevindingen bij
het lichamelijk onderzoek met
betrekking tot het probleem
gebied?

rijgesd . 914 . 0510 / med.verklaring

[graag uw bevindingen zo gedetailleerd mogelijk weergeven]

ga verder op pagina 3
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Vervolg verklaring arts
4. Worden de klachten veroorzaakt
door een stoma?

nee [ga door met vraag 5]

ja, dan de volgende vragen beantwoorden:

a] wanneer is de stoma aangelegd?
nee

b] zijn er complicaties met betrekking tot de stoma?

5. Is er sprake van één of meerdere
herniaties? [indien nee, ga dan
door naar vraag 6]

nee

ja, aantal

	Is een operatief herstel van de
herniatie(s) gepland?

nee

ja, wanneer

6. Z
 ijn de klachten het gevolg van
een longaandoening?

nee

ja, sinds wanneer

7. H
 ebben de klachten verband met
ernstig overgewicht?

grootte

gebruikt betrokkene extra zuurstof tijdens het autorijden?
nee [ga door met vraag 8]

ja, specificeer

cm

nee

ja

ja, dan de volgende vragen beantwoorden:

a] hoeveel weegt betrokkene

kg

wat is de lengte van betrokkene		

cm

b] heeft betrokkene contact opgenomen met een aanpassingsbedrijf om te kijken naar de mogelijkheden van verlengen
nee
ja, welk resultaat had dit?
of verplaatsen van de autogordel:

8. Hebben de klachten verband
met een operatie?

nee [ga door met vraag 9]

ja, dan de volgende vragen beantwoorden:

a] wat voor operatie heeft er plaatsgevonden
b] wat is de datum van de [met name] laatste operatie
c] zijn er nog nieuwe operaties gepland in de nabije toekomst

nee

ja, specificeer aard ingreep en ge-

plande datum:

9. Z
 ijn de klachten van
psychiatrische aard?

nee [ga door met vraag 10]

ja, dan de volgende vragen beantwoorden:

a] wat is de diagnose?

b] is betrokkenne in verband met deze klachten onder behandeling geweest van een psychiater of psycholoog?
[N.B. Een behandeling bestaat uit therapeutische sessies en niet slechts uit één of meerdere intake gesprekken. Aanvragen wat betreft psychiatrische aandoeningen worden slechts in behandeling genomen indien aan het bovenstaande is
voldaan].
nee

ja, uit hoeveel sessies bestond de behandeling

[kopie van recent behandelverslag meesturen]

Vervolg rijgesd . 914 . 0510 (med.verklaring)

c] wat is het verband tussen de klachten en het niet kunnen dragen van de autogordel?

d] is bij behandeling specifiek aandacht besteed aan de klachten in relatie tot de autogordel?

nee

ja

ga verder op pagina 4
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Vervolg verklaring arts

10. Heeft betrokkene vóór het
optreden van de klachten de
autogordel wel gedragen?

11. Is er in het geval van betrokkene sprake van een aanvraag tot
verlenging van een reeds verleende
ontheffing van de draagplicht autogordel?

nee [geef toelichting]

nee

ja [ga door met vraag 11]

ja, dan de volgende vragen beantwoorden:

a] vul het nummer in van de eerder verleende ontheffing
b] is er sprake van een gewijzigde situatie vergeleken met de situatie op basis waarvan de vorige
ontheffing werd verleend?
nee

ja, specificeer

c] zijn er op dit ogenblik complicerende factoren aanwezig die een ontheffing gewenst maken?
nee

ja, specificeer

d] zijn deze complicaties van tijdelijke aard

nee

ja

Invullen in cijfers: dd-mm-jjjj

Datum
Plaats

Handtekening arts

Vervolg rijgesd . 914 . 0510 (med.verklaring)

Stempel arts

Formulier volledig ingevuld en voorzien van datum, plaats, handtekening en stempel van arts,
opsturen naar: CBR, team Autogordels, Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk ZH
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Ontheffing draagplicht autogordel medisch

Toelichting
Inlichtingen/uitleg betreffende het beleid inzake het verlenen van ontheffing van de draagplicht
autogordel

U heeft een formulier gedownload voor het aanvragen van ontheffing van de draagplicht van de autogordel.
Wij verzoeken u om bijgaand aanvraagformulier en medische vragenlijst volledig in te vullen en ondertekend aan
ons toe te zenden. Het is niet noodzakelijk dat de medische verklaring van de hand is van de behandelend arts.
Een verklaring van een andere, daartoe bevoegde, arts waaruit blijkt wat de medische klachten zijn is in deze ook
toereikend.
U dient er rekening mee te houden dat de door u of door de arts overgelegde medische gegevens ertoe kunnen
leiden dat er een procedure wordt gestart op grond van de artikelen 130-134a van de Wegenverkeerswet 1994. Dit
kan uiteindelijk betekenen dat het CBR u na onderzoek door een specialist, ongeschikt verklaart voor het besturen
van een motorrijtuig en uw rijbewijs ongeldig verklaart.
Gezien de aard van de informatie adviseren wij u op de enveloppe ‘medisch geheim’ te vermelden.
Let op:
Uw aanvraag om een ontheffing zal pas in behandeling genomen worden als uw betaling bij ons binnen is.
U dient daartoe het juiste bedrag (zie tarievenlijst) over te maken op girorekening 373601 van het CBR divisie
Rijgeschiktheid, te Rijswijk, onder vermelding van het kenmerknummer dat bovenaan het aanvraagformulier
vermeld staat.
Voor meer informatie over het verlenen van ontheffing van de draagplicht van de autogordel verwijzen wij u naar
onze brochure ‘Ontheffing autogordel’ op www.cbr.nl.
Informatie betreffende het beleid van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu inzake het verlenen van
ontheffingen van de draagplicht van de autogordel.
1. Op grond van artikel 59 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (RVV 1990) moeten
bestuurders en passagiers van motorvoertuigen gebruik maken van de voor hen beschikbare autogordel. De
Wegenverkeerswet 1994 [artikel 149, tweede lid], biedt mij de mogelijkheid om van deze verplichting ontheffing
te verlenen.
2. Een ontheffing van een algemene gedragsregel moet voor anderen, die zich wel aan die gedragsregel
moeten houden, begrijpelijk en acceptabel zijn. Immers, anders bestaat het gevaar dat zij het navolgen van
die gedragsregel niet meer ernstig nemen, wanneer zij zien dat velen door middel van een ontheffing van die
gedragsregel worden ontslagen. Daarom wordt bij het verlenen van een ontheffing van de draagplicht van
de autogordel een terughoudend beleid gevoerd.
3. Een andere reden waarom een terughoudend beleid wordt gevoerd ligt in het volgende. De verplichting om een
autogordel te dragen vloeit voort uit het streven de ernstige gevolgen van verkeersongevallen zoveel mogelijk te
beperken. Het is dus zaak bij het nastreven van dit doel zo min mogelijk uitzonderingen toe te laten. Daarom
kan ik dan ook alleen ontheffing verlenen voor die gevallen, waarin dit naar mijn mening zo noodzakelijk is, dat
dit opweegt tegen het bezwaar dat betrokkene de beschermende werking van een autogordel moet ontberen.

Vervolg rijgesd . 914 . 0311 (toelichting)

4. Bij het ontwikkelen van een door mij terzake van het verlenen van ontheffingen te voeren beleid heb ik mij laten
adviseren door een commissie van medische en andere deskundigen. Voorts laat ik mij voor de beoordeling
van elke aanvraag adviseren door een medisch adviseur.
5. In grote trekken komt het beleid, zoals ik dat bij het verlenen van ontheffingen van de draagplicht van
autogordels voer, neer op het volgende.
Een ontheffing wordt op aanvraag verleend aan een bestuurder of aan een passagier,
a. voor wie naar mijn mening door het gemis van het gebruik van één of beide handen het praktisch
onmogelijk is een autogordel vast of los te maken;
b. voor wie naar mijn mening het dragen van een autogordel een te grote psychische belasting betekent; hierbij
dient gedacht te worden aan gevallen van zeer ernstige mate van claustrofobie of soms ook andere fobieën.
In ieder geval dient de medische reden zo ernstig te zijn, dat betrokkene onder specialistische behandeling
is of is geweest;
c. voor wie naar mijn mening het dragen van een autogordel in zo hoge mate ongewenst is, dat dit met een
absolute onmogelijkheid gelijk gesteld kan worden; hierbij dient gedacht te worden aan bepaalde handicaps,
wanneer geen redelijke oplossing gevonden kan worden;
d. ook in enkele andere, zeer bijzondere gevallen van medische aard kan worden overwogen om ontheffing te
verlenen.
De Minister van Infrastructuur en Milieu
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