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Onderwerp 

Plenaire behandeling wijziging Wvggz en Wzd 
 
 
 
Geachte leden van de vaste Kamercommissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport en Justitie en 
Veiligheid, 
 
Op donderdag 27 mei a.s. behandelt u de Wijziging van de Wet verplichte geestelijke 

gezondheidszorg (Wvggz) en de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk 

gehandicapte cliënten (Wzd). Het doel van dit reparatievoorstel is het vereenvoudigen van de 

uitvoering van de Wvggz en Wzd.  

De Stichting PVP, de Nederlandse ggz, V&VN, de NVvP en MIND waarderen het initiatief van 

staatssecretaris Paul Blokhuis en de inzet van het Ministerie van VWS om met deze tweede 

reparatie een verdere stap te zetten in de zeer gewenste en noodzakelijke verbetering van de 

wetten. Het wetsvoorstel zorgt door technische reparaties dat de Wvggz op onderdelen beter 

uitvoerbaar is, minder administratieve lasten geeft, terwijl de rechtspositie van de patiënt 

gewaarborgd blijft. 

Met deze reparatiewet wordt een aantal belangrijke -maar relatief kleine- knelpunten in de 

uitvoering van de Wvggz opgelost, waaronder: 

• de eis van een medische verklaring bij het tussentijds beëindigen van een (machtiging tot 

voortzetting van de) crisismaatregel vervalt; 

• de geneesheer-directeur en zorgverantwoordelijke krijgen meer tijd om een volgende 

zorgmachtiging voor te bereiden; 

• het gebruik van het BSN wordt geregeld voor het verstrekken van gegevens aan de 

inspectie (IGJ). 

 

Aan de leden van de vaste commissie voor 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport van de Tweede 
Kamer Staten-Generaal                                                   
Aan de leden van de vaste commissie voor Justitie en 
Veiligheid van de Tweede Kamer Staten-Generaal 
Postbus 20018  
2500 EA Den Haag 
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Bijstandsuitkering 

Als cliënten-, familie-, beroeps- en brancheorganisaties staan wij ook verenigd in onze blijdschap 

over het amendement ingediend door het lid Kwint (kamerstuk 35.667 nr. 8).  

De Wvggz beoogt nadrukkelijk om de maatschappelijke voorwaarden voor het herstel van de 

betrokkene aan wie verplichte zorg wordt opgelegd, te borgen. Het ontnemen van het recht op een 

bijstandsuitkering voor de betrokkene die gedwongen wordt opgenomen staat haaks op dit doel; 

daarmee wordt juist een maatschappelijke blokkade voor het herstel van betrokkene opgeworpen.  

Bovendien schept deze praktijk een directe rechtsongelijkheid. Een gedwongen opname is immers 

geen strafmaatregel, het is in (juridische) essentie een ziekenhuisopname, en zou voor de bijstand 

niet anders behandeld behoren te worden dan enige andere ziekenhuisopname. Mensen die 

onvrijwillig worden opgenomen onder de WGBO en mensen die vrijwillig worden opgenomen in 

een ggz-instelling, wordt immers ook niet het recht op bijstand ontnomen. 

Dit zou wat ons betreft géén politiek controversieel onderwerp mogen zijn, en als gezamenlijke 

partijen rond de verplichte zorg moedigen wij de Kamerleden dan ook aan om unaniem voor dit 

amendement te stemmen. 

 

Grotere knelpunten 

Dit alles laat echter onverlet dat een aantal grotere knelpunten in de uitvoering van de Wvggz, niet 

aangepakt wordt met dit wetsvoorstel. Als veldpartijen zijn wij continu in gesprek met het 

Ministerie van VWS over deze verdere knelpunten, en zetten wij ons actief in om tot breed 

gedragen oplossingen te komen. Ook worden voor het einde van het jaar de resultaten van een 

bredere wetsevaluatie van de Wvggz verwacht. 

Wij begrijpen dat het mogelijk nog wel enige tijd duurt alvorens een nieuw Kabinet geïnstalleerd 

wordt, maar we zijn van mening dat de urgentie van deze overige knelpunten zich niet verhoudt 

met het wachten op een mogelijk langdurige kabinetsformatie. Wij willen daarom gezamenlijk aan 

de Kamer vragen om daar waar verdere knelpunten in de uitvoering van de Wvggz bij u ter tafel 

komen (bijvoorbeeld vanuit ons als veldpartijen of via de wetsevaluatie), de aanpak daarvan ook 

met de benodigde spoed ter hand te nemen, ongeacht de voortgang van de kabinetsformatie. 

Wij hopen op een constructieve samenwerking, waarvoor alvast onze dank.  
 
 
Met vriendelijke groet,  
mede namens: 
de heer E.J.D. Prinsen, voorzitter NVvP 
mevrouw M. ter Avast, directeur Mind 
mevrouw S. Attema-van den Broek, directeur-bestuurder Stichting PVP 
de heer J. Kappert, bestuurslid V&VN 
  
 
 
 
 
 
 
mevrouw drs. V.J.W.C. Esman-Peeters   
directeur de Nederlandse ggz     
 


