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De problemen met het aanvragen van een verlenging van het
rijbewijs voor ouderen
In onze Nieuwsbrief 35 van 2 augustus 2019 hebben wij u geïnformeerd over de
brandbrief, die wij hebben gezonden aan de directie van het Centraal Bureau
Rijvaardigheid. Deze brief, ondertekend door de voorzitters van NVOG en KNVG, ging
over de nog steeds veel te lange periode die het CBR nodig heeft om te komen tot de
afgifte van een verklaring van goedkeuring voor verlenging van het Rijbewijs. Wij vroegen
in de brief ook waarom een besluit over het verlengen van de duur van het huidige
rijbewijs met één jaar 4 maanden moest duren en vroegen ook om een verklaring van de
dictie die wij konden doorsturen naar onze leden.
Wij ontvingen van het CBR een reactie. Wij citeren uit de brief:
“ Op 3 juli heeft de minister de kamer geïnformeerd over haar bevindingen in het
onderzoek naar administratieve verlenging voor de 75+ doelgroep. Hiervoor is een
aanpassing van het Reglement Rijbewijzen (AMvB) en een codering in het
Rijbewijsregister nodig. De brief van de minister is te vinden op onze website en de
website van de rijksoverheid. Hier staat onder andere in: Er wordt naar gestreefd om de
AMvB zo snel mogelijk in te voeren. Dit is mede afhankelijk van instemming door uw
Kamer en de adviestermijn van de Raad van State. De benodigde systeemaanpassing
door RDW en CBR vraagt circa vier tot zes maanden. Het streven is zowel de AMvB als
de uitvoering per 1 december 2019 in werking te laten treden. lk streef er naar het
ontwerpbesluit in de eerste helft september 2019 bij Tweede en Eerste Kamer voor te
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hangen. Wij verwijzen ook naar de website www.rijksoverheid.nl waar recentelijk een
update is geplaatst over de voorgenomen maatregel.”
Schieten wij met deze uitleg iets op? Eigenlijk niet. De problemen blijven bestaan en
worden door de vaak chaotische werkwijze binnen het CBR alleen maar erger. Helaas
zien wij geen mogelijkheden meer om als belangenbehartiger zaken te versnellen. Wij
moeten afwachten of men zich aan 1 december kan houden.
Een publicatie van de Rijksoverheid met informatie waar men naar verwees kunt u hier
downloaden.

Nuttige instructiefilmpjes Geldmaat
In onze nieuwsbrief 28 informeerden wij u over in het gebruik nemen van de eerste
geldmaat in Winkelcentrum Overhees in Soest.
Er zijn nu ook twee instructie-video’s gemaakt, waarin stap voor stap wordt uitgelegd hoe
men geld kan opnemen bij een geldmaat. Zowel een vast bedrag opnemen, als zelf een
bedrag en biljetten kiezen. Hieronder staan de links naar deze twee filmpjes. De filmpjes
staan ook vermeld op de website geldmaat.nl.
1. Video “Een vast bedrag opnemen”.
2. Video “Een zelfgekozen bedrag en biljetten opnemen”.
De filmpjes kunnen door lid-organisaties aan hun leden worden doorgegeven, bij
voorbeeld door ze op de website van de vereniging te plaatsen of de video's met een link
bij een nieuwsbrief in te sluiten. Ook kunnen ze worden gebruikt tijdens informatiebijeenkomsten.

Persoons Gebonden Budget (PGB)
Zowel voor voorzieningen vanuit de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (die bedoeld
zijn voor langer thuis wonen en verstrekt worden door de gemeente) als voor
voorzieningen vanuit de Wet Langdurige Zorg (bv. verpleging in een verpleeghuis of
verpleging thuis) die wordt geleverd door het regionale zorgkantoor als wel voor zorg door
de wijkverpleging ( die wordt gefinancierd door de zorgverzekeraar) is het mogelijk de
zorg in natura te krijgen (dus betaald en geregeld door de verstrekker) of in de vorm van
een Persoons Gebonden Budget.
2

Zelf zorg inkopen geeft een stuk keuzevrijheid maar vraagt wel enige kennis en kunde van
de budgethouder. Aan veel gevallen van zgn. PGB-fraude bleek misbruik van kwetsbare
cliënten ten grondslag te liggen, veelal geregeld door “frauduleuze bureaus“. De cliënten
waren formeel toch zelf verantwoordelijk en zaten dan met de gebakken peren. Soms ging
het om duizenden euro’s aan onrechtmatige of niet geleverde zorg die dan moest worden
terugbetaald door de PGB-houder.
De overheid wil hieraan paal en perk stellen. In het kader van PGB-vaardigheid moeten
voortaan verstrekkers van een PGB aan de PGB-houder van de tevoren duidelijkheid
geven over wat er bij een PGB komt kijken. Deze zijn uitgebracht in een handleiding van
10 punten die is ontwikkeld door het ministerie van VWS in samenwerking met de
Vereniging van Nederlandse Gemeenten, Zorgverzekeraars Nederland en Per Saldo, de
belangenorganisatie voor PGB-houders. In de handleiding ligt de nadruk op de
verplichtingen en verantwoordelijkheden van het PGB-houderschap en welke
vaardigheden daarvoor minimaal nodig zijn. Zo moet de adspirant-pgb-houder inzicht
hebben in de eigen zorgvraag en dit ook kunnen verwoorden. De aanvrager moet in staat
zijn om een “overzichtelijke” pgb- administratie bij te houden en hierover te communiceren
met alle betrokken partijen (de zorgverlener, en de Sociale Verzekeringsbank die het
budget verzorgd).
Het instrument van de 10 punten is volgens de overheid niet bedoeld om een aanvraag af
te kunnen wijzen maar om te voorkomen dat voor de budgethouder moeilijkheden kunnen
ontstaan. De keuze om wel of niet voor een PGB te gaan blijft aan de zorgvrager zelf.
Maar de tien punten van de handleiding lezen niet bepaald als een aanmoediging om een
PGB aan te vragen. De 10 punten kunt u hier lezen.
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