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Geachte Leden van de Eerste Kamer, 

 

13 juni is de inbrengtermijn van het voorbereidend onderzoek over de Wet verplichte 

ggz (Wvggz), de Wet zorg en dwang (Wzd) en de Wet forensische zorg (Wfz). In 

aansluiting op onze brief die wij u stuurden ten behoeve van de 

deskundigenbijeenkomst van 16 mei jl., brengen wij nog graag het volgende onder u 

aandacht met het verzoek dit bij uw voorbereidende onderzoek te betrekken. 

 

De Wzd lijkt, zoals deze nu voorligt, mede na alle wijzigingen vanwege de 

harmonisatie, moeilijk uitvoerbaar. Dat hebben wij ook tijdens de 

deskundigenbijeenkomst op 16 mei aangegeven. De harmonisatie heeft in onze ogen 

meer slechts dan goeds gebracht. De Wzd is onleesbaar geworden en zelfs voor 

experts is het moeilijk uit te leggen hoe het een en ander in elkaar steekt. Veel 

artikelen die zijn geharmoniseerd, roepen vragen op.  

 

De versie van de Wzd zoals deze in 2013 door de Tweede Kamer was aangenomen 

kon, ondanks dat wij ook op onderdelen bezwaren hadden, op draagvlak en steun 

rekenen van de VGN. De wet die (na alle wijzigingen ten gevolge van de harmonisatie) 

nu voorligt is inmiddels minder goed toegesneden op onze sector en kan daarom 

nauwelijks meer op draagvlak rekenen van de VGN. Ook Ieder(in) en ActiZ hebben 

zich tijdens de deskundigenbijeenkomst kritisch uitgelaten over de harmonisatie. Van 

ActiZ heeft u een uitgebreide bijlage ontvangen waarin knelpunten worden besproken 

en veel vragen worden gesteld. Wij zijn tegen dezelfde punten en vragen aangelopen 

en onderschrijven dit daarom volledig. U kunt die vragen dan ook beschouwen als 

ware deze ook door ons gesteld en wij verzoeken u dan ook nadrukkelijk om alle 

vragen in uw voorbereidende onderzoek mee te nemen. 

 

De beantwoording van al die vragen is van belang voor het eindoordeel van de VGN. 

Daarbij is het ook van belang, gezien de onleesbaarheid van de Wzd (na alle nota’s 

van wijziging en verwijzingen naar toelichtingen op wijzigingen in de Wvggz), dat er 

een integrale toelichting komt op de wetsartikelen van de Wzd. Wij vragen u dan ook, 

de regering te verzoeken - net zoals bij de Wkkgz in 2013- de Wzd van een integrale 

toelichting (op alle wetsartikelen) te voorzien. Met de uitleg van VWS van de 

gewijzigde artikelen en de antwoorden op de vragen kunnen wij pas beoordelen of de 

Wzd een wet is waarmee de praktijk ook echt uit de voeten kan.  

 

Aan de leden van de commissies voor 

Volksgezondheid, Welzijn en Sport en 
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Wij mogen en kunnen de praktijk niet opzadelen met wéér een wet waarmee de 

praktijk niet uit de voeten kan, zoals de huidige wet Bopz. Hoewel het alternatief, 

voorlopig geen eigen wet en doormodderen met de huidige wet Bopz, geen 

aanlokkelijk perspectief is, is het ook ondenkbaar om in te stemmen met een wet die 

niet uitvoerbaar is.  

 

Tot slot heeft de VGN een aantal punten, in aanvulling op de punten die ActiZ 

inmiddels heeft aangedragen, die zij graag nog onder uw aandacht wil brengen. Deze 

treft u aan in de bijlage. Ons verzoek hierbij is, of u deze vragen in uw voorbereidende 

onderzoek mee wilt nemen en ze aan de regering ter beantwoording wilt voorleggen.  

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

 

 

F. (Frank) Bluiminck 

Directeur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bijlage: Aandachtspunten VGN 

 

 

 

 


