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De Bilt, 20 augustus 2019

Geachte mevrouw van Nieuwenhuizen,

Namens de leden van de Patiëntenvereniging NVA - Nederlandse Vereniging voor Autisme, doe ik u
deze brief, met daarin de resultaten van een onderzoek naar de misstanden bij het CBR toekomen.
De NVA is gelet op de hoeveelheid ontvangen klachten van onze leden en de ernst van de klachten
reeds geruime tijd de situatie bij het CBR aan het onderzoeken. De resultaten van dit onderzoek zijn
dusdanig ernstig dat ik u oproep om op zeer korte termijn in te grijpen bij het CBR.
Vanuit diverse instanties (o.a. nationale ombudsman, NZa, 2de kamer) is herhaaldelijk aan u gevraagd
om actief in te grijpen bij het CBR en orde op zaken te stellen. Zo heeft u diverse malen de 2de kamer
per brief geïnformeerd over diverse aanvullende maatregelen voor de korte en lange termijn. Ook
onderzoekt u momenteel de mogelijkheid om de regelgeving voor bepaalde doelgroepen (onder
andere 75+) aan te passen door een AMVB.
Ik pleit ervoor om direct maatregelen te nemen bij het CBR ten aanzien van de
gezondheidsverklaringen voor mensen met de diagnose ASS.
De onderbouwing voor aanpassing van regeling gezondheidsverklaringen voor mensen met de
diagnose ASS (bijlage C Regeling Eisen Geschiktheid 2000, 8.11. Autismespectrumstoornissen (ASS)),
is per punt benoemd in bijlage 1 van deze brief. Daarnaast pleit ik ervoor om de gevraagde
maatregelen genoemd in bijlage 1 (o.a. strafrechtelijk onderzoek naar de zorgfraude bij het CBR)
eveneens per direct te laten uitvoeren.
U heeft binnen de huidige Wegenverkeerswetgeving reeds de bevoegdheid om het CBR door middel
van een eenvoudige notitie deze wijziging door te laten voeren. Daarnaast mag het CBR als ZBO
eveneens van haar discretionaire bevoegdheid gebruik maken in bijzondere gevallen (Kaderwet ZBO,
B5-32).
Veel van de gemelde problematiek bij het CBR is reeds in 2008 gemeld. Het kan en mag niet zo zijn
dat 11 jaar na dato, uw antwoord en daden slechts een herhaling van zetten zijn en feitelijk dienen
om een situatie in stand te houden. Een situatie waarbij burgers keer op keer slachtoffer zijn van een
falend overheidsapparaat.

Gelet op het feit dat de problematiek bij het CBR reeds langer dan 11 jaar duurt, meerdere
departementen en overheidsorganisaties betrokken zijn en er vermoedens zijn van structurele
zorgfraude, verneem ik graag binnen 2 weken uw reactie.
Daarnaast gezien de betrokkenheid van de minister van Justitie en Veiligheid inzake de juridische- en
handhavingsconsequenties, stuur ik hem een kopie van deze brief. Tevens gelet op de
maatschappelijke onrust en de betrokkenheid van vele Kamerleden zal deze brief met bijlagen ook
aan de diverse Kamerleden worden gestuurd.

Met vriendelijke groet,
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