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Duizenden mensen zitten noodgedwongen thuis omdat het CBR er niet in slaagt om hun
rijbewijs op tijd te verlengen.
Wanneer de Tweede Kamer met een oplossing komt, wordt dit door de minister afgeschoten.

Miljarden en miljarden euro’s betalen wij ieder jaar opnieuw van onze zuurverdiende centen om
een apparaat neer te zetten dat overheid heet en dat ons leven in bijna alle opzichten nog eens
extra verzuurd.
Afgezien van de grotere agenda is het woord dat bij de overheid in gedachten komt:
Incompetent. Niet in staat om die dingen te doen die ze zouden moeten doen.
Zoals waarschijnlijk bekend, is het een enorme puinhoop bij overheidsorganisatie CBR die
verantwoordelijk is voor de uitgifte van rijbewijzen.
Dit betekent vooral een strop voor mensen boven de 75 die niet automatisch hun rijbewijs
kunnen verlengen, maar daarvoor eerst een medische keuring moeten ondergaan. Deze
mensen sturen tijdig hun aanvraag voor verlenging in, maar het CBR doet er maanden en
maanden over voordat dit rijbewijs daadwerkelijk wordt verlengd. Al deze mensen hebben een
geldig medisch keuringsbewijs.
De Tweede Kamer had een eenvoudige tussenoplossing bedacht, waardoor de gedupeerden
weer de weg op konden:
De Kamer steunde een regeling waarbij gedupeerden zouden mogen rijden met een verlopen
rijbewijs mits zij in bezit zijn van een geldige gezondheidsverklaring en een document van het
CBR waarin staat dat een verlenging van het rijbewijs is aangevraagd.
Maar volgens minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur) levert de regeling voorgesteld door regeringspartijen D66 en CDA - risico's op voor de verkeersveiligheid en is het
lastig uitvoerbaar en fraudegevoelig.
Hoezo, het is moeilijk uitvoerbaar? Alles wat er nodig is zijn enkele uitzendkrachten die
gedurende een paar weken een brief van het CBR versturen met een paar handtekeningen,
een stempel en een telefoonnummer dat door de politie kan worden gebeld als ze denken dat
de brief vals zou zijn.
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Een paar duizend euro aan kosten en het hele probleem is opgelost. De bewuste mensen
hebben tenslotte een geldig medisch keuringsbewijs en uiteindelijk zal 99.9 procent van hen
toch dat rijbewijs uiteindelijk krijgen. Het CBR kan dan rustig en gestructureerd de
achterstanden wegwerken en helemaal niemand is gedupeerd.
In plaats daarvan wordt er weer met (ons) geld gesmeten om dingen te bedenken die het
probleem nu niet oplossen:
Het CBR heeft meerdere tijdelijke maatregelen genomen om de oplopende doorlooptijden van
oudere automobilisten tegen te gaan. Zo wordt er extra medisch personeel aangetrokken om de
medische dossiers van oudere automobilisten te kunnen beoordelen. De capaciteit van de
klantenservice is verder fors opgeschroefd– en wordt verder uitgebreid. De openingstijden van
de klantenservice zijn eveneens verruimd. Mensen die al langere tijd bezig zijn en van wie het
rijbewijs binnenkort verloopt of verlopen is, worden als eerste geholpen.
Uitbreiding van de klantenservice. Daar zal je blij mee zijn als je thuis zit zonder rijbewijs, aan
alle wettelijke voorschriften heb voldaan om te mogen rijden en dat niet mag/kan wegens
geklungel bij de overheid.
We hebben met onze overheid een monster gecreëerd dat zo log en bureaucratisch is
geworden dat het zelfs de meest simpele dingen niet voor elkaar krijgt.
Het enige waar ze zich de hele dag mee bezighouden is het bedenken van ene verbod na het
andere op van alles en nog wat zodat we in een land leven waar zo goed als alles al verboden
was, maar waar voor de zekerheid nog een laag verboden overheen wordt gegooid.
Weg met al die centralisatie.
Laat de gemeente nieuwe rijbewijzen uitgeven, net zoals ze dat doen met paspoorten en maak
een einde aan die incompetente onbetrouwbare voortdurend liegende vriendjeskliek in Den
Haag die niet het volk dienen, maar hun meesters, via de Bilderberg Conferentie.
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