Beantwoording van de 7 vragen uit het Integraal afwegingskader voor beleid en
regelgeving (IAK)
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 Minister en Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport hebben de Tweede
Kamer toegezegd niet de wetsevaluatie van de Wzd en de Wvggz af te wachten, als aanleiding
is om voornoemde wetten op onderdelen te wijzigen. Daartoe is op 11 mei 2020 een
spoedreparatiewetsvoorstel (Kamerstukken 35456) bij de Tweede Kamer ingediend. Het
wetsvoorstel dat thans ter consultatie voorligt, betreft een omvangrijker wetsvoorstel om de
Wzd en Wvggz op onderdelen te vereenvoudigen en enkele wetstechnische onvolkomenheden
en omissies te herstellen. Met dit wetsvoorstel wordt ook tegemoetgekomen aan het verzoek
van het veld om enkele ervaren knelpunten in de uitvoerbaarheid op te lossen.
2. Wie zijn betrokken?
Wzd
Personen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking, de
cliëntenvertrouwenspersoon en cliëntenbelangenorganisaties. Zorgaanbieders, zorgverleners,
ICT-leveranciers en belangenorganisaties van voornoemde partijen. De Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het CIZ en de Rechtspraak.
Wvggz
Personen met een psychiatrische stoornis, de patiënten- en familievertrouwenspersoon en
patiëntenbelangenorganisaties. Zorgaanbieders, zorgverleners, gemeenten, de Inspectie
Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ), het Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, de Politie, ICTleveranciers en belangenorganisaties van voornoemde partijen.
3. Wat is het probleem?
Aan de hand van eerste ervaringen met de Wzd en Wvggz geeft de sector aan dat de
uitvoerbaarheid van beide wetten op onderdelen knelt en de uitvoeringslasten als hoog worden
ervaren.
4. Wat is het doel?
Het doel is de uitvoerbaarheid van de Wzd en Wvggz op onderdelen te vereenvoudigen en de
regeldruk te reduceren, waarbij de rechtspositie van de betrokkene gewaarborgd blijft.
5. Wat rechtvaardigt overheidsinterventie?
Om de uitvoerbaarheid van de Wzd en Wvggz te vereenvoudigen wordt op meerdere punten
actie ondernomen. Zo is 2020 ten aanzien van de Wzd als overgangsjaar bestempeld en wordt
voor beide wetten met steun van de overheid gewerkt aan informatievoorziening (IV).
Wettelijke knelpunten kunnen echter enkel worden opgelost door de Wzd en Wvggz te wijzigen.
Daartoe dient dit wetsvoorstel.
6. Wat is het beste instrument?
Een wet kan enkel bij wet gewijzigd worden. Voor knelpunten waar een wetswijziging niet het
aangewezen instrument is, wordt het veld ondersteund om die knelpunten op te lossen. Andere
overheidsinstrumenten worden op dat vlak ingezet.

7. Wat zijn de gevolgen voor burgers, bedrijven, overheid en milieu?
Betrokkenen
De rechtspositie van de betrokkene staat in de Wzd en Wvggz centraal. Om goede zorg te
bieden en de continuïteit van zorg te kunnen waarborgen is een goede uitvoerbaarheid van de
Wzd en Wvggz van belang. Door het reduceren van de regeldruk kunnen zorgverleners hun
kostbare tijd meer richten op patiëntenzorg.
Zorgprofessionals
Wijzigingen van de Wzd en Wvggz kunnen positieve gevolgen hebben voor de werkzaamheden
omtrent besluitvorming en toepassing van gedwongen zorg, opdat zorgprofessionals meer tijd
aan patiëntenzorg kunnen besteden.
Overheid
Voorgesteld wordt om enkele procedurele vereisten aan te passen, wat positieve gevolgen kan
hebben voor de werkzaamheden van de rechtspraak en het OM.

