Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK) voor Rzd en Rvggz
Het Integraal afwegingskader voor beleid en regelgeving bevat normen waaraan goed beleid of
goede regelgeving dient te voldoen. Uitgebreide informatie vind je op www.naarhetiak.nl (klik dan
op de tekst “Naar het IAK” in de linker kolom).
1. Wat is de aanleiding?
De twee met elkaar samenhangende ministeriele regelingen stellen nadere regels op grond van
de Wet zorg en dwang psychogeriatrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) en de Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz).

2. Wie zijn betrokken?
De volgende groepen, organisaties, instanties worden geraakt door dit voorstel en geconsulteerd:
- personen die vallen binnen de doelgroepen voor de Wvggz, de Wzd en de Wfz, dus personen
met een psychische stoornis, verstandelijke handicap of psychogeriatrische aandoening, bij wie
die stoornis/handicap/aandoening tot ernstig nadeel leidt voor diegene zelf of voor anderen of
aan wie een vorm van forensische zorg is opgelegd;
- zorgaanbieders, met name in de ggz en de sector verstandelijk gehandicapten en personen met
een psychogeriatrische aandoening (vg/pg-sector) en de forensische zorg sector;
- zorgverleners, met name in de ggz en de vg/pg-sector en de forensische zorg sector;
- de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ);
- De Minister van Justitie en Veiligheid.
3. Wat is het probleem?
De twee conceptregelingen bevatten bepalingen inzake de gegevensverwerking, aanwijzing van
enkele categorieën van deskundigen en nadere eisen aan het digitale overzicht en de analyse .

4. Wat is het doel?
Duidelijkheid geven aan het veld mbt de aan de inspectie aan te leveren gegevens ten behoeve
van het toezicht

5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Gedwongen zorg als iemand door zijn aandoening ernstig nadeel voor zichzelf of anderen
veroorzaakt moet met voldoende waarborgen zijn omkleed.

6. Wat is het beste instrument?
Zowel gedwongen zorg als gegevensuitwisseling vergt een wettelijke grondslag
7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?

Registratie van verplichte zorg was al geregeld in de Wet bopz en blijft onverminderd van belang,
daar het gaat om de inperking van de grondrechten van een betrokkene en de bescherming van
diens rechtspositie. De wijze waarop is met de komst van de Wvggz veranderd. De individuele
meldplicht van elke separate dwangmaatregel zoals onder de Wet bopz gold was administratief
belastend voor zowel zorgaanbieders als de inspectie en resulteerde door verschillende wijzen van
aanlevering (mail, post) in lastig vergelijkbare cijfers. Deze melding van middelen en maatregelen is

met de komst van de Wvggz vervangen door de plicht om halfjaarlijks een digitaal overzicht en een
analyse daarvan aan de inspectie te verstrekken over de verleende verplichte zorg.

