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De Richtlijn Psychiatrische Rapportage van de Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie bevat een 
passage over het mogelijke blokkeringsrecht van de onderzochte. De tekst daarvan is in nauw 
overleg met adviseurs van de KNMG tot stand gekomen, rekening houdend met wat bekend was op 
het moment waarop de richtlijn werd opgesteld. Inmiddels is er door nadere jurisprudentie meer
duidelijkheid op dit gebied gekomen. In overleg met de KNMG verzoeken wij u daarom de 
desbetreffende tekst voortaan als volgt te willen lezen.
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“Het blokkeringsrecht  geldt vooralsnog niet voor rapportages, die in het kader van de sociale 
zekerheidswetgeving door de rechter zijn opgedragen. Dit houdt verband met een gefaseerde 
invoering van de wet. Of het blokkeringsrecht wel geldt voor rapportages in de civiel-rechtelijke sfeer 
is niet geheel duidelijk. Uit recente jurisprudentie volgt dat de WGBO wel van toepassing is op het 
deskundigenonderzoek dat door de rechter ambtshalve of op verzoek van partijen is gelast, maar 
dat de persoon op wie het onderzoek betrekking heeft niet kan verhinderen dat het rapport van de 
deskundige aan de opdrachtgever (rechter) wordt verstrekt. Het blokkeringsrecht ingevolge artikel 
464 lid 2 sub b WGBO geldt volgens de rechter derhalve niet. Hoogstens heeft betrokkene de 
vrijheid al dan niet aan het onderzoek mee te werken, waarna het aan de rechter is om hieraan 
consequenties te verbinden, aldus de rechter. De betreffende psychiater die optreedt als deskundige 
zou geadviseerd kunnen worden het verzoek van betrokkene een beroep te doen op het 
blokkeringsrecht ingevolge de WGBO voor te leggen aan de persoon (de rechter) die hem/haar de 
opdracht heeft gegeven en niet zelf daarover te beslissen.” 
 
Evident is dat de ten aanzien van de rapportages uitgebracht door deskundigen die door partijen zelf 
zijn benoemd, wel het blokkeringsrecht geldt. De partij zelf en niet een derde is dan de 
opdrachtgever. 
 
Ook ten aanzien van keuringen in opdracht van een derde zoals een verzekeringsarts in het kader 
van ZW of WAO, geldt het blokkeringsrecht (nog) niet. De wetgever moet nog helder maken of het 
blokkeringsrecht al dan niet van toepassing zal zijn vanaf 1 mei 2005 wat betreft keuringen of 
deskundigenonderzoeken op het terrein van de arbeidsomstandigheden, sociale zekerheid, sociale 
voorzieningen, pensioenregelingen en collectieve arbeidsovereenkomsten (CAO’s).
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