
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2018–2019 

35 087 Wijziging van de Wet zorg en dwang 
psychogeriatrische en verstandelijk 
gehandicapte cliënten en de Wet op de beroepen 
in de individuele gezondheidszorg in verband 
met de invoering van de Wzd-functionaris 

Nr. 11  AMENDEMENT VAN HET LID BERGKAMP 
Ontvangen 12 juni 2019 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel I wordt na onderdeel Ab een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Ac

Aan artikel 1 wordt een lid toegevoegd, luidende: 
8. Een ministeriële regeling als bedoeld in het eerste lid, onderdeel g, 

wordt niet eerder vastgesteld dan vier weken nadat het ontwerp aan beide 
kamers der Staten-Generaal is overgelegd. 

Toelichting  

Artikel 1, eerste lid, onderdeel g, van de Wet zorg en dwang psychogeri-
atrische en verstandelijk gehandicapte cliënten (Wzd) bepaalt dat de 
zorgverantwoordelijke een ter zake kundige arts is of degene die behoort 
tot een bij regeling van Onze Minister aangewezen categorie van 
deskundigen, die door de zorgaanbieder als zorgverantwoordelijke is 
aangewezen. Dit amendement regelt dat deze ministeriële regeling moet 
worden voorgehangen. De zorgverantwoordelijke vervult een belangrijke 
rol binnen de uitvoering van de Wzd, met name kijkend naar het zorgplan 
in relatie tot onvrijwillige zorg. De zorgverantwoordelijke dient het 
zorgplan op te stellen, vast te stellen, uit te voeren, te evalueren en zo 
nodig het zorgplan periodiek aan te passen. Voor deze belangrijke rol is de 
juiste deskundigheid nodig om de oorzaak van bijvoorbeeld het gedrag te 
achterhalen en om vervolgens passende maatregelen in te zetten. De 
indiener is van mening dat hier dan ook een passend niveau van de 
zorgverantwoordelijke bij hoort, hetgeen ook diverse organisaties uit het 
veld aangeven. Met dit amendement beoogt de indiener dus een 
voorhangprocedure voor de ministeriële regeling. Op die manier kunnen 
beide Kamers zich uitspreken over de kwalificatie-eisen die aan de 
zorgverantwoordelijke worden gesteld. 

Bergkamp
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