Ontheffing autogordel
Een autogordel moet
Maar niet altijd!

U wilt ontheffing aanvragen voor het dragen van een autogordel.
Het CBR beoordeelt deze aanvragen altijd kritisch. Dit doen we omdat
het veiliger is om een autogordel te dragen. Daarom raden we altijd
aanpassingen aan als die mogelijk zijn. Een ontheffing verlenen we alleen
als daar medische of beroepsmatige redenen voor zijn. U bent er zelf
verantwoordelijk voor om de bewijzen voor die redenen aan te voeren.
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Veiliger mét autogordel
Als u een autogordel draagt, hebt u bij een botsing veertig procent meer kans om er
zonder letsel vanaf te komen. Daarom is het dragen van de autogordel sinds 1975
wettelijk verplicht. Sinds 1992 ook voor de achterbank. Dit is ingevoerd om het aantal
verkeersdoden en gewonden te verlagen. Veilig Verkeer Nederland heeft berekend
dat er jaarlijks 100 doden en 10.000 gewonden minder zijn doordat de overgrote
meerderheid van de automobilisten de autogordel gebruikt.
Zo mogelijk aanpassing
Omdat de veiligheid zo duidelijk in het geding is, maken we niet graag uitzonderingen op de draagplicht van de autogordels. U krijgt géén ontheffing als uw klachten
te verhelpen zijn met een aanpassing aan de auto. Mogelijke aanpassingen zijn:
- de autogordel verlengen;
- het ‘kliksysteem’ van de autogordel verplaatsen;
- extra spiegels aanbrengen.
De divisie Vorderingen stuurt u op verzoek graag een lijst toe met bedrijven die deze
aanpassingen aan de auto kunnen uitvoeren.
Ook bij medische problemen zijn aanpassingen soms mogelijk. Zo kunnen
stomapatiënten baat hebben bij een ‘stomacap’. Dit kapje beschermt de stoma
tegen stoten en knellen. Informatie hierover is te verkrijgen bij de Nederlandse
Stomavereniging (zie ook: www.stomavereniging.nl).
Wanneer ontheffing?
De Wegenverkeerswet 1994 (art.149, lid 2) zegt dat er ontheffing kan worden
verleend van de draagplicht van de autogordel. Maar niet zomaar. Ten eerste is
het immers veiliger om mét autogordels te rijden. En ten tweede zijn autogordels
de afgelopen jaren technisch beter geworden en comfortabeler geworden in het
gebruik. Allemaal redenen om alleen ontheffing te verlenen onder strenge voorwaarden. Voor ontheffingen op medische gronden moet u kunnen aantonen dat
het voor u onmogelijk is een autogordel te dragen. Zo geldt claustrofobie alleen als
reden als u hiervoor gericht behandelingen hebt ondergaan. En bij aanvragen op
basis van overgewicht vragen we u een verklaring van een aanpassingsbedrijf dat
gordels niet aan uw postuur kunnen worden aangepast. Als u ontheffing aanvraagt
na een operatie, kunt u in sommige gevallen een tijdelijke ontheffing krijgen. Dit kan
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alleen als u die operatie minder dan zes maanden geleden hebt ondergaan.
U kunt ook beroepsmatig ontheffing aanvragen, bijvoorbeeld omdat u bij een
bezorgdienst werkt. Voor een dergelijke aanvraag geldt dat u:
-	moet aangeven wat de afstand is tussen de bezoekadressen en hiervan bewijs
moet leveren;
-	moet aangeven hoeveel tijd de bezorgwerkzaamheden in beslag nemen;
-	een bewijs van inschrijving bij de Kamer van Koophandel of een werkgevers
verklaring moet meesturen.
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Uw verzoek om ontheffing wordt zo snel mogelijk juridisch en medisch beoordeeld.
Als uw aanvraag wordt afgewezen, worden de door u betaalde kosten niet teruggestort.
Ontheffing aanvragen
Hoe gaat het aanvragen van een ontheffing concreet in zijn werk? Namens de
minister van Verkeer en Waterstaat kan de divisie Vorderingen van het CBR uw aanvraag, na ontvangst van uw betaling, in behandeling nemen. U kunt het formulier
dat op uw situatie van toepassing is zelf downloaden.
Ontheffing autogordel kan voor verschillende categorieën worden aangevraagd:
- Ontheffing op grond van beroep
- Ontheffing op medische gronden
Het formulier moet worden ingevuld en ondertekend. U stuurt het ingevulde formulier op aan de divisie Vorderingen. U wordt niet gekeurd of onderzocht door een
arts van de divisie Vorderingen. We beoordelen uw aanvraag op basis van de door
u verstrekte gegevens. Het is daarom uw verantwoordelijkheid als aanvrager dat de
gegevens duidelijk en compleet zijn.
Alle kosten verbonden aan een aanvraag komen voor rekening van de aanvrager.
Wij nemen na ontvangst van uw betaling uw aanvraag in behandeling.
Tip: vermeld bij betaling altijd het kenmerknummer dat in het midden bovenaan het
te downloaden formulier vermeld staat bij de betaling.
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Misvattingen over autogordels
Over het dragen van een autogordel bestaat een aantal misvattingen. Hoe vaak
u ze ook hoort, ze kloppen niet.
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Dit klopt niet
In mijn auto zit een airbag. De kans op
letsel bij een ongeval is dus kleiner.

Zo zit het wel
Ook in een auto met airbag bent u
wettelijk verplicht om de autogordel te
dragen. Een airbag is een aanvullend
beveiligingsmiddel bij zware frontale
botsingen. Bij minder zware en nietfrontale botsingen werkt de airbag
niet en bent u aangewezen op de
autogordel.

De klap van een aanrijding kan ik met
mijn handen opvangen.

Niemand kan de krachten bij een
aanrijding met zijn handen opvangen.
Zelfs niet bij een snelheid van twintig
kilometer per uur!

Als mijn auto te water raakt zit mijn
autogordel in de weg.

Als u zonder gordel te water raakt,
slaat u waarschijnlijk tegen het dashboard, het stuur of de voorruit. De kans
op bewusteloosheid is dan groot en
uw kans op ontsnappen klein. Als u
een autogordel draagt, bent u beter af.
Met de life-hammer kunt u uw gordel
altijd doorsnijden.
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Nog vragen?
Hebt u nog vragen over het aanvragen van ontheffing van de draagplicht van
autogordels? Dan kunt u deze schriftelijk stellen aan de divisie Vorderingen,
Postbus 3012, 2280 GA Rijswijk. U kunt ons ook bellen op nummer (070) 413 02 00.
Deze brochure is een uitgave van het CBR en is zorgvuldig samengesteld. Toch
kunnen er fouten in zijn geslopen. De toepasselijke wet- en regelgeving is in alle
gevallen bepalend.

VOWEB-907-0110

Voor meer informatie:

Divisie Vorderingen

CBR Hoofdkantoor

Internet

Postbus 3012
2280 GA Rijswijk (ZH)
Telefoon (070) 413 02 00

Postbus 5301
2280 HH Rijswijk (ZH)
Telefoon (070) 372 05 00

www.cbr.nl
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