Spoedwet stand van zaken april 2020
De afgelopen maanden heeft GGZ Nederland, richting politiek, aangedrongen op snelle
reparatiewetgeving. De huidige wet schrijft complexe procedures voor met veel verplichte
overleggen en brieven; dat knelt in de praktische uitvoering.
Wij werden positief verrast door het nieuws dat VWS een spoedwetsvoorstel Wvggz en Wzd
heeft opgesteld. Het doel van dit spoedwetsvoorstel is om de uitvoerbaarheid van de wetten
te verbeteren en zodoende de administratieve lasten te verminderen. Het streven is om dit
wetsvoorstel vóór het zomerreces aan de Tweede Kamer voor te leggen, zodat de
aangepaste wet zo snel mogelijk na behandeling door de Tweede en Eerste Kamer in
werking kan treden.
Het wetsvoorstel beperkt zich tot wijzigingen in de procedure van de crisismaatregel en de
machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel. Belangrijke punten uit het wetsvoorstel
zijn:
•
Termijn crisismaatregel
Als de crisismaatregel eindigt in het weekend of op een feestdag wordt de crisismaatregel
verlengd tot de eerstvolgende werkdag. Dit om te voorkomen dat de officier van justitie niet
binnen de termijn een verzoekschrift kan indienen en de crisismaatregel verloopt terwijl een
betrokkene nog wel verplichte zorg nodig heeft.
•
Zitting machtiging voortzetting crisismaatregel
Ter zitting van de machtiging tot voortzetting van de crisismaatregel kan de rechter afwijken
van de vormen van verplichte zorg zoals die vermeld staan in het verzoekschrift van de
officier van justitie. Ter zitting kan bijvoorbeeld blijken dat andere verplichte zorg nodig is.
Door de rechter deze mogelijkheid te geven, wordt voorkomen dat bij wijziging van de
zorgbehoefte een nieuwe crisismaatregel van de burgemeester noodzakelijk is.
•
Mogelijkheid tot wijziging van de machtiging voortzetting crisismaatregel
Vanuit een noodsituatie kan een machtiging tot voortzetting van een crisismaatregel via de
rechter gewijzigd worden, net als de huidige Wvggz dat regelt voor wijziging van de
zorgmachtiging. Op deze manier kan worden voorzien in een plotseling opgekomen
gewijzigde zorgbehoefte, zonder dat daarvoor een nieuwe crisismaatregel hoeft worden
aangevraagd.
Het Adviescollege Toetsing Regeldruk (ATR) heeft gevraagd om een inschatting te maken in
hoeverre met dit wetsvoorstel de regeldruk wordt verminderd. De NVvP heeft hiervoor input
aangeleverd.
Dit spoedwetsvoorstel is de eerste van in totaal drie wetsvoorstellen.
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