
30 492 Wijziging van de Wet bijzondere opnemingen in
psychiatrische ziekenhuizen (voorwaardelijke
machtiging en dwangbehandeling)

F BRIEF VAN DE MINISTERS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN
EN SPORT EN VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 18 december 2007

Graag brengen wij het volgende onder uw aandacht.

Op 25 mei 2007 hebben wij eindrapport «Voortschrijdende inzichten» van
de derde evaluatiecommissie Wet bijzondere opnemingen in psychiatri-
sche ziekenhuizen (Wet bopz) aan uw Kamer toegezonden.

De evaluatiecommissie trekt de conclusie dat de Wet bopz niet toekomst-
bestendig is en doet de aanbeveling om de Wet bopz te vervangen door
een nieuwe regeling waarin het uitgangspunt van «passende zorg» voor
de psychiatrische patiënt centraal staat. Zij schetst daarbij de contouren
van een dergelijke nieuwe regeling.

Wij hebben een groot aantal uitvoeringsorganisaties en andere instanties
die betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet bopz, hierover schriftelijk
geconsulteerd. In september hebben wij een aantal «invitational confe-
rences» georganiseerd waarop de standpunten van de veldpartijen
mondeling zijn toegelicht en besproken.

Mede op basis van de uitkomsten van deze consultatieronde zijn wij tot de
conclusie gekomen dat de constatering van de evaluatiecommissie een
juiste is en dat de Wet bopz moet worden vervangen door een nieuwe
regeling. Wij willen nog deze kabinetsperiode een nieuwe regeling tot
stand brengen.

Eerder hebben wij aangegeven dat wij ernaar streven om u in het najaar
het kabinetsstandpunt over het eindrapport te doen toekomen. Er bleek
echter meer tijd nodig om de hoofdlijnen van de nieuwe regeling te
kunnen schetsen. De voorbereiding van het kabinetsstandpunt bevindt
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zich thans in de afrondende fase. Het kabinetsstandpunt zal u begin 2008
kunnen worden toegezonden.

De Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport,
A. Klink

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin
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