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Tijdens de Algemene Beraadslaging over het wetsontwerp BOPZ op 6 
september en 20 oktober 1983 alsmede tijdens de UCV op 26 september 
1983 over hetzelfde onderwerp werden door mevrouw Beckers-de Bruijn 
een aantal vragen gesteld over het sollicitatiebeleid en benoemingsbeleid 
van de overheid, daar waar het gaat om ex-psychiatrische patiënten. 

In mijn antwoord tijdens de UCV van 26 september heb ik reeds aange-
geven dat mij geen gegevens ter beschikking staan waaruit blijkt of en in 
hoeverre de psychische toestand bij sollicitanten tot afkeuring heeft geleid. 
Mede op verzoek van mevrouw Beckers-de Bruijn heb ik hierover contact 
opgenomen met de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Het resultaat van dit overleg volgt onderstaand, waarbij eerst de nader 
gestelde vragen van mevrouw Beckers-de Bruijn vermeld worden en 
vervolgens de antwoorden. 

Vraag 1 

Betekent een rechterlijke machtiging in het verleden zonder meer een 
afwijzing bij de overheid? Zo nee, welke criteria worden aangelegd voor 
welke functies? 

Antwoord 

Een rechterlijke machtiging betekent niet dat er zonder meer een afkeuring 
door de RGD volgt. Bij de aanstellingskeuring wordt de functionele belast-
baarheid van de sollicitant beoordeeld in relatie tot de te verwachten 
belasting van de functie. 

Vraag 2 

Wordt de landelijke computer gebruikt om voor dit doel (keuring) 
informatie te krijgen of na te trekken? 
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Antwoord 

Neen. Het bedoelde computersysteem levert uitsluitend gebundende en 
volstrekt geanonimiseerde gegevens, hetgeen door de privacy-beschikking 
en door de hoofdinspecteur voor de geestelijke volksgezondheid als 
houder van het systeem worden gegarandeerd. 

Vraag 3 

Is de staatssecretaris bereid na te gaan of en in hoeverre psychiatrisch 
verleden als criterium wordt gehanteerd bij sollicitaties bij de rijksoverheid 
door middel van een onderzoek naar de sollicitatieprocedure bij het Rijk? 

Antwoord 

In het kader van de medische keuring vult de kandidaat een anamnese-
formulier in waarbij ook vragen aan de orde komen die betrekking hebben 
op een eventueel «psychiatrisch verleden». Of een psychiatrisch verleden 
als criterium bij de aanstellingskeuring wordt gehanteerd, hangt af van de 
functie die wordt geambieerd en van de aard en de ernst van het (vroegere) 
ziektebeeld waarbij de prognose een rol speelt. 

De medische dossiers van de RGD vallen wat de bewaartermijnen betreft 
onder de werking van de Archiefwet. Ter bescherming van de privacy van 
de kandidaat en als gevolg van het medisch beroepsgeheim van de 
keuringsarts is de toegang tot deze «gevoelige gegevens» beperkt. 

Om na te gaan in hoeverre een psychiatrisch verleden als criterium 
wordt gehanteerd bij aanstellingskeuringen moeten de anamnese-formu-
lieren van de kandidaten onderzocht worden op eventuele aantekeningen 
omtrent een psychiatrisch verleden. Van de RGD zijn de volgende gegevens 
ontvangen: 

In 1982 werden bij de aanstellingskeuringen 112 kandidaten ongeschikt 
geacht voor de geambieerde functie. Daarvan waren er 18 met de diagno-
segroep «psyche» (zonder meetellen nevendiagnoses), dat is ± 17% (van 
de ongeschikten). Maar dat percentage zegt niets over het aantal dat, met 
een psychiatrisch verleden, geschikt geacht werd voor de geambieerde 
functie. Dat zegt alleen dat de RGD een laag afkeuringspercentage heeft 
(0,7% totaal, met de correctie voor de gemeentepolitie). Dit aantal krijgt 
nog meer betekenis wanneer men kijkt naar de ABP-cijfers betrekking 
hebbende op de P1 "keuringen (blijvend ongeschiktheid voor de functie). 
Het percentage waarbij de psyche de hoofddiagnose vormt bedraagt circa 
30. 

Medenamens de Minister van Binnenlandse Zaken, 

De staatssecretaris van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur. 
J. P. van der Reijden 
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