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Geachte heer Van Gooi, 

Langs deze weg wil ik u kenbaar maken voornemens te zijn om de Regeling eisen 
geschiktheid 2000 (hierna: de Regeling) onder 8.2 Schizofrenie-
spectrumstoornissen en andere psychotische stoornissen medio februari 2018 aan 
te passen. 

U heeft mij op 21 jul i 2015 geadviseerd over rijgeschiktheid bij psychiatrische 
aandoeningen en op 31 mei 2016 een addendum uitgebracht. Aanleiding was de 
adviesnota van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie (hierna: NVvP). Uw 
advies heb ik overgenomen in de Regeling eisen geschiktheid 2000. 

De NVvP heeft mij naar aanleiding hiervan in haar brief van 3 oktober 2017 
verzocht om de Regeling zodanig aan te passen dat patiënten die hersteld zijn na 
een psychose hun rijbewijs ook beroepsmatig mogen gebruiken. Concreet 
adviseert de NVvP om voor rijbewijzen van groep 1 naast privégebruik ook 
beperkt beroepsmatig gebruik toe te staan, voor maximaal vier uren per dag, 
uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of het onder toezicht doen besturen 
van derden (code 101). Voor 1 juli 2016 was deze mogelijkheid er wel binnen de 
Regeling eisen geschiktheid 2000. Voor de verdere motivatie van het verzoek van 
de NVvP verwijs ik u naar de brief die ik als bijlage heb bijgevoegd. 

Ik ben voornemens om het verzoek van de NVvP over te nemen in de Regeling en 
het CBR de mogelijkheid te geven om op verzoek - in individuele gevallen - een 
uitzondering te maken op de beperking tot privégebruik. Voorwaarde is een 
positief rapport van een psychiater en een verklaring van de werkgever. 

Langs deze weg wil ik u verzoeken om eventuele op- en aanmerkingen van mijn 
voornemen kenbaar te maken. 

Bijlage 
l 
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Voor vragen naar aanleiding van deze brief kunt u contact opnemen met de heer 
John van der Sar. 

Met vriendelijke groet, 

DE MINISTER VAN INFRASTRUCTUUR EN MILIEU, 
namens deze, 
DE DIRECTEUR WEGEN EN VERKEERSVEILIGHEID, 
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Code 100. Alleen tijdens privégebruik 

Code 101. Tijdens privégebruik, en tijdens beroepsmatig gebruik voor 
maximaal vier uren per dag, uitgezonderd beroepsmatig 
personenvervoer of het onder toezicht doen besturen van derden 

Code 105. Tijdens privégebruik, en tijdens beroepsmatig gebruik, 
uitgezonderd beroepsmatig personenvervoer of het onder toezicht doen 
besturen van derden 
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NEDERLANDSE 
VERENIGING VOOR 

PSYCHIATRIE 

Aan de minister van Infrastructuur en Milieu 
Mevrouw M.H. Schultz van Haegen-Maas Geesteranus 
Postbus 20901 
2500 EX DEN HAAG 

Utrecht, 3 oktober 2017 

KenmerlcCJ/lh/2762/17 
Betreft: Regeling eisen geschiktheid 2000 onder 8.2 Schizofreniesrjectxumstxx>rnissen en andere 
psychotische stoornissen 

Hooggeachte mevrouw Schultz van Haegen, 

Namens de Nederlandse Vereniging van Psychiatrie en de werkgroep Rijgeschiktheid bij Psychose 
willen wij u verzoeken om een aanpassing aan te brengen in de Regeling eisen geschiktheid 2000 
onder 8.2 Schizofreniespectrumstoornissen en andere psychotische stoornissen, de Regeling van 
de Minister van Infrastructuur en Milieu, van I juli 2016, nr. IENM/BSK-20I6/I32I32. 

Aanleiding voor dit verzoek is een verzwaring van de eisen in de op I juli 2016 gewijzigde regeling 
ten aanzien van beperkt beroepsmatig gebruik van het rijbewijs. Na deze wijziging leidt deze 
regeling tot een onbedoelde en ongewenste beperking voor ex-patiënten die hersteld zijn en de 
auto nodig hebben voor hun werk. Deelname aan het verkeer is voor hen vaak van cruciaal belang 
om als ZZP-er of voor hun werkgever weer aan de slag te kunnen. 

De verzwaring komt voort uit een van de adviezen in de door ons geformuleerde Adviesnota 
rijgeschiktheid bij stemmingsstoornissen, ADHD en schizofrenie en psychose, uit 2014 welke door 
de Gezondheidsraad is overgenomen. In de adviesnota schreven wij: Mensen met schizofrenie of een 
doorgemaakte psychose met een groep 2-rijbewijs, en met een groep l-rijbewijs die beroepsmatig 
chaufferen, zijn in principe niet rijgeschikt voor het betreffende rijbewijs (p. 72). 
In de Regeling 2000 is ons advies vervolgens geconcretiseerd als: 
Zolang zij niet tevens voldoen aan de eisen van groep 2 kunnen zij alleen geschikt worden verklaard als 
de rijbevoegdheid wordt beperkt tot privégebruik. 

De formulering in de adviesnota doelde echter op professioneel gebruik in de zin van 
beroepsmatig personenvervoer (als in een taxi) of het doen besturen van een auto door een derde 
(als bij het geven van rijles). We kunnen ons voorstellen dat onze formulering voor meerdere 
uitleg vatbaar is, maar conform de overwegingen in de Adviesnota was en is er geen reden om de 
rijgeschiktheid tot alleen privégebruik te beperken. 

Ten gevolge van de te beperkte interpretatie van ons advies kan een groep mensen die hersteld 
zijn van hun psychose niet deelnemen aan het arbeidsproces. Voor I juli 2016 stond deze 
beperking niet in de Regeling eisen geschiktheid 2000. Het gaat om degenen die arbeidsgeschikt 
zijn verklaard, teruggekeerd zijn in hun functie als bijvoorbeeld monteur of wijkverpleegkundige, en 
ongeschikt worden verklaard terwijl ze beroepsmatig weer prima functioneren. 



N E D E R L A N D S E 
V E R E N I G I N G VOOR 

PSYCHIATRIE 

U begrijpt dat er een maatschappelijke urgentie is hier snel iets aan te doen. Wij willen u vragen de 
regeling te verduidelijken zodanig dat men in principe op basis van een positief psychiatrisch 
rapport geschikt kan worden verklaard voor rijbewijzen van groep I waarbij men met een maximum 
van 4 uur per dag een auto mag besturen voor de uitoefening van het beroep, doch waarbij beroepsmatig 
personenvervoer en het onder toezicht doen besturen van derden niet is toegestaan (code 101). Op 
individuele basis zal dan beoordeeld kunnen worden of code 101 kan worden verstrekt 

Wij hopen dat u ons verzoek in welwillende overweging neemt en op korte termijn stappen 
onderneemt om de regeling bij te stellen. 

Met vriendelijke, groet, 
Namens de'NécJerlandse Vereniging voor Psychiatrie, 

Mw. Drs. E.J.V. Sax 
Directeur NVvP 

Namens de Commissie Kwaliteitszorg NVvP, Prof.dr. C L Mulder, psychiater (voorzitter) 
M. Koenen, psychiater, auteur van de Adviesnota rijgeschiktheid bij stemmingsstoornissen, ADHD 
en schizofrenie en psychose, 2014, NVvP 
Dr. A. Korzec. psychiater, idem 
W. van Son, voorzitter werkgroep Rijgeschiktheid bij Psychose NVvP 


