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Rijbewijs- Medische criteria
De Nationale Raad heeft kennis genomen van het "Ontwerp van medische criteria in
functie van de Richtlijn 91/439/EEG" aangaande het rijbewijs. Hij zond aan de minister
van Volksgezondheid en Leefmilieu, de heer Colla, het volgende advies :

Advies van de Nationale Raad :
Zoals aangekondigd in zijn brief van 23 april 1997, heeft de Nationale Raad in zijn
zitting van 24 mei 1997, de analyse van en de discussie over een nieuwe tekst
"Ontwerp van medische criteria in functie van de Richtlijn 91/439/EEG" verdergezet.
De tekst van 29 januari 1996 werd gewijzigd met name in de artikels 6 en 7.
De aandachtige studie van de voornoemde Richtlijn levert geen enkel directe reden om
de onderzoekende arts ertoe te verplichten de arts van de Medische Dienst in te lichten
over de fysieke of psychische toestand van de houder van een rijbewijs.
De Nationale Raad bevestigt dus de inhoud van zijn brief van 26 maart 1997 waarin hij
schreef niet akkoord te kunnen gaan met de wijzigingen die werden aangebracht aan
de tekst van 29 januari 1996 en die het gevolg waren van een consensus (zie de brief
van 21 februari 1997) met name de artikels 6 en 7, meer bepaald wat betreft de
verplichting tot verwittiging in artikel 6.
De Nationale Raad is van mening dat bij gebrek aan een precieze wetgeving ter zake,
er geen uitzondering moet gemaakt worden op de bepalingen van art. 458 van het
Strafwetboek over het medisch geheim en dat in deze materie het respect van het
medisch geheim van toepassing blijft.
Het advies van de Nationale Raad van 21 april 1992 behandelde een specifieke en
concrete situatie.
Men kan een noodtoestand van overmacht waarvan de toepassing afhangt van
bijzondere feiten en per geval moet beschouwd worden niet verheffen tot regel.

