Overzicht van wetten op het gebied van de volksgezondheid
Bijlage bij
het
Samenwerkingsprotocol gezondheidszorg tussen de IGZ en het OM
versie 12/6/15

Dit overzicht is de uitwerking van de wetten op het gebied van de volksgezondheid als bedoeld in
de aanhef van het Samenwerkingsprotocol gezondheidszorg tussen de Inspectie voor de
Gezondheidszorg (hierna de IGZ) en het Openbaar Ministerie (hierna het OM), hierna gezamenlijk
de partijen.
In dit overzicht worden alle wetten opgesomd waarvoor de IGZ bevoegd is tot handhaving. Per
wet is aangegeven welke bepalingen de mogelijkheid bieden om een handhavingsinstrument in te
zetten. Per wet zijn eveneens de gedragingen aangegeven die krachtens de Wet op de
economische delicten (tevens) als economisch delicten worden aangemerkt.
Ten aanzien van dit overzicht wordt het volgende opgemerkt:
-

de bepalingen die voortkomen uit de Gezondheidswet en andere regelgeving die betrekking
hebben op de BES-eilanden zijn achterwege gelaten;
indien de bevoegdheden in een wet in een centraal artikel zijn geregeld, is in de voetnoot dit
centrale artikel opgenomen;
in dit overzicht zijn uitsluitend de bevoegdheden opgenomen die de IGZ heeft en via de
minister van VWS kunnen worden gegeven, zoals een aanwijzing; en
voor de vermelde wetsartikelen is de tekst in de oorspronkelijke wettekst leidend.

I nhou d
A.
B.
C.

Overzicht van wetten op het gebied van de volksgezondheid
Schema van handhavingsinstrumenten per wet
Wetten met artikelen per handhavingsinstrument
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A . Ov er z i c ht v an w etten op het g ebi e d v an d e v ol ksg ez ondhei d
1.

Wet afbreking zwangerschap

2.

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting

3.

Embryowet

4.

Wet foetaal weefsel

5.

Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen

6.

Wet op de orgaandonatie

7.

Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal

8.

Wet op de bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen

9.

Kwaliteitswet zorginstellingen

10.

Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg

11.

Wet klachtrecht cliënten zorgsector

12.

Wet toelating zorginstellingen

13.

Wet marktordening gezondheidszorg

14.

Wet veiligheidsregio’s

15.

Wet op de bijzondere medische verrichtingen

16.

Wet maatschappelijke ondersteuning

17.

Wet inzake bloedvoorziening

18.

Wet publieke gezondheid

19.

Wet op het bevolkingsonderzoek

20.

Kernenergiewet

21.

Geneesmiddelenwet

22.

Wet op de medische hulpmiddelen

23.

Opiumwet

24.

Metrologiewet

25.

Gezondheidswet

26.

Tijdelijke wet ambulancezorg

27.

Wet langdurige zorg

28.

Jeugdwet

29.

Wet handhaving consumentenbescherming

30.

Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
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B.

Sc hema v an h an dhav i ng s i nstr umenten per w et

LoD
LoB
Bevel
Aanwijzing
BB
Strafrecht
WED

last onder dwangsom
last onder bestuursdwang

J
N
Nvt

ja
nee
niet van toepassing

schriftelijke aanwijzing
bestuurlijke boete
strafrechtelijke sanctie
economisch delict als bedoeld in de Wet op de economische delicten
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C.

Wetten met ar ti kel e n per han dh av i ng si nstrument

1.

Wet afbreking zwangerschap
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bevel
Bestuurlijke boete1
Strafrechtelijke sancties
Economische delicten

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 10
artikel 11, tweede lid, laatste volzin, derde, vierde of
zesde lid
artikel 15, 16, 17, 18, 19
geen mogelijkheid

N.B. Artikel 14a, tweede lid: De toezichthouder beschikt niet over de bevoegdheden,
genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.
2.

Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sanctie
Economische delicten

3.

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 11
geen mogelijkheid

Embryowet
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties2
Economische delicten

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 12, 17 eerste lid, 21 eerste lid, 24, 25, 26, 27, 2, 3,
5, 8, 14, 15, 20 of 22
geen mogelijkheid

N.B. Artikel 29, tweede lid: De in het eerste lid bedoelde personen beschikken niet over de
bevoegdheden genoemd in artikel 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.
4.

Wet foetaal weefsel
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties3
Economische delicten

1
2
3

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 2, 3, 4, 6, 9, 10 en 12; 5, 6 en 11
geen mogelijkheid

Centraal geregeld in artikel 19a.
Centraal geregeld in artikel 28.
Centraal geregeld in artikel 13, eerste en tweede lid.
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5.

Wet medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties4
Economische delicten

6.

Wet op de orgaandonatie
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties5
Economische delicten

7.

Strafrechtelijke sancties
Economisch delict7

Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete8

Strafrechtelijke sancties9
Economische delicten

5
6
7
8
9

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 3, 4 eerste of derde lid, 5, 7 eerste, tweede of
vierde lid, of 20
geen mogelijkheid
artikel 3, 3a, 4 eerste en derde lid, 5, 7 eerste, tweede en
vierde lid, 8, 8a, 8b, 9 eerste lid, 10 vierde lid, 12 eerste
lid, 20, 21 en 22, tweede lid

Wet op de bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen
Last onder dwangsom

4

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 2,7,8, 21,22,24
geen mogelijkheid

Wet veiligheid en kwaliteit lichaamsmateriaal
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete6

8.

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 6 eerste lid, artikel 2 eerste of tweede lid. of 7
paragrafen 5 en 5a, 13n, artikel 4, 5, 13c
geen mogelijkheid

artikel 37a, 38 eerste lid, 38 tweede lid, 41 tweede of
derde lid, 43 derde of vierde lid, laatste volzin, 48 eerste
lid; 56 eerste of tweede lid, 57
geen bevoegdheid
artikel 3, 38 zesde lid, 38 c vijfde lid, 39 eerste, tweede
of derde lid, 40 tweede, derde, vierde, vijfde of zesde lid,
45 zesde lid, 46 eerste lid, laatste volzin, 47 tweede lid,
53 eerste of derde lid, 54 eerste of tweede lid, 56 derde
lid
nader uitgewerkt in artikel 69 en 70 (onder voorwaarden
van toepassing op meerdere artikelen uit Wet BOPZ)
geen mogelijkheid

Centraal geregeld in artikel 33.
Centraal geregeld in artikel 32.
Centraal geregeld in artikel 20a.
Centraal geregeld in Wet op de economische delicten, artikel 1, onder 4°.
Centraal geregeld in artikel 70 a.
Centraal geregeld in artikel 69 en 70.
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N.B. Artikel 63, tweede lid: De hoofdinspecteur en inspecteurs beschikken over de
bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:15 tot en met 5:17 van de Algemene wet
bestuursrecht voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van hun in het eerste lid
bedoelde taak noodzakelijk is. Zij zijn daarbij tevens bevoegd, met medeneming van de
benodigde apparatuur, een woning binnen te treden zonder toestemming van de
bewoner.
Artikel 65a, tweede lid: De in het eerste lid bedoelde ambtenaren beschikken niet
over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet
bestuursrecht.
9.

Kwaliteitswet zorginstellingen
Last onder dwangsom10
Last onder bestuursdwang
Bevel
Aanwijzing11
Bestuurlijke boete12
Strafrechtelijke sancties
Economische delicten

artikel 7 derde lid (onder voorwaarden)
artikel 8 en 8a (onder voorwaarden)
artikel 8 vierde lid
artikel 2, 3, 3a
artikel 4a, 4b tweede lid, 5, 9 derde lid
artikel 9 derde en vierde lid, 4a (onder voorwaarden)
geen mogelijkheid

N.B. Artikel 7
1. Met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de artikelen 2, 3, 3a, 4, 4a,
4b, tweede lid, en 5 gestelde eisen en een krachtens artikel 8 gegeven aanwijzing of
bevel zijn belast de ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid.
2. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn bevoegd, met medeneming van de
benodigde apparatuur, een woning binnen te treden zonder toestemming van de
bewoner, voor zover de woning deel uitmaakt van een instelling.
3. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van
hun taak noodzakelijk is en in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de
Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot inzage van de patiëntendossiers. Voor
zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot
geheimhouding van het dossier verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de
betrokken ambtenaar.
10. Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg
Last onder dwangsom13
Last onder bestuursdwang14
Bevel
Bestuurlijke boete15

10
11
12
13
14
15

artikel 87 tweede lid
artikel 87a (onder voorwaarden)
artikel 87 a
artikel 4 tweede lid, 17 tweede lid, 34 vierde lid, 35, 38,
40 vierde lid, 41 derde lid onder b, 48 eerste lid onder e,

Centraal geregeld in artikel 9, vijfde lid.
Centraal geregeld in artikel 8a.
Centraal geregeld in artikel 9.
Centraal geregeld in artikel 100a, tweede lid.
Centraal geregeld in artikel 100a, eerste lid.
Centraal geregeld in artikel 100.
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Strafrechtelijke sancties
Economische delicten

80 eerste lid onder a of b, 88, 96, 105 derde lid, 108
tweede lid
artikel 96, 97, 98, 99, 101
geen mogelijkheid

N.B. Artikel 87
1. De met het toezicht belaste ambtenaren beschikken niet over de bevoegdheden,
genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.
2. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van
hun taak noodzakelijk is en in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de
Algemene wet bestuursrecht en van artikel 88 van deze wet, bevoegd tot inzage
van de patiëntendossiers. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde
van zijn beroep tot geheimhouding van het dossier verplicht is, geldt gelijke
verplichting voor de betrokken ambtenaar.
11. Wet klachtrecht cliënten zorgsector
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Aanwijzing
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties
Economische delicten

artikel 3b tweede lid
geen mogelijkheid
artikel 3
artikel 3b eerste lid (onder voorwaarden)
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid

N.B. Artikel 3a, eerste lid: Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of
krachtens deze wet zijn belast de hoofdinspecteurs, de inspecteurs en de onder hun
bevelen werkzame ambtenaren van het Staatstoezicht op de Volksgezondheid.
Artikel 3a, tweede lid: De toezichthouders, genoemd in het eerste lid, beschikken niet
over de bevoegdheden, genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet
bestuursrecht.
12. Wet toelating zorginstellingen
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang16
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties
Economische delicten

geen mogelijkheid
artikel 5 eerste lid, 13, 15 en 16
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid

N.B. Artikel 36: De in artikel 35 bedoelde personen beschikken niet over de bevoegdheden,
genoemd in de artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.
13. Wet marktordening gezondheidszorg
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete
16

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid

Geregeld in artikel 37.
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Strafrechtelijke sancties
Economische delicten

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid

14. Wet veiligheidsregio’s
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties17
Economische delicten18

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 3 tweede en derde lid, 30, 31 tweede, vijfde en
zesde lid. Artikel 48 eerste lid en 50 tweede lid (onder
voorwaarden)
artikel 48 eerste en zesde lid, en 50 tweede en derde lid

N.B. Artikel 57, derde lid: De artikelen 5:12 tot en met 5:20 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing op de ambtenaren van de
inspectie.
15. Wet op de bijzondere medische verrichtingen
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete19
Strafrechtelijke sancties
Economische delicten

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 2, 4 en 9
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid

N.B. Artikel 11: De toezichthouders zijn bevoegd, met medeneming van de benodigde
apparatuur, een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner voor
zover deze woning deel uitmaakt van een instelling.
16. Wet maatschappelijke ondersteuning
N.B. Regeling vervallen per 1 januari 2015.
17. Wet inzake bloedvoorziening
Last onder dwangsom20
Last onder bestuursdwang
Aanwijzing
Bestuurlijke boete21
Strafrechtelijke sancties22

17
18
19
20
21

artikel 10 (onder voorwaarden)
geen mogelijkheid
artikel 10
artikel 4 eerste of tweede lid, 12, 13 eerste of derde lid,
14; 15 eerste of derde lid; 16 eerste of derde lid of 17
eerste lid
artikel 4 eerste of tweede lid, 10 vierde lid, 12 eerste of
tweede lid, 13 eerste lid, 14, 15 eerste lid, 16 eerste lid,
of 17 eerste lid

Centraal geregeld in artikel 64.
Centraal geregeld Wet op de economische delicten, artikel 1a, onder 1°.
Centraal geregeld in artikel 12.
Centraal geregeld in artikel 19a.
Centraal geregeld in artikel 19a.
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Economische delicten

geen mogelijkheid

18. Wet publieke gezondheid
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties23

Economische delicten

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 21 eerste, tweede of derde lid, 22 eerste, tweede
of derde lid, 24 vierde lid, of 30; artikel 25 tweede of
vijfde lid, 26 eerste lid, 50 eerste of tweede lid, 51 en 53
derde lid, onder b; artikel 50 vierde lid, 58 eerste en
derde lid; artikel 38 eerste lid, of 47 tweede of derde lid,
onder a of b, ten aanzien van hem genomen
maatregelen, dan wel de in artikel 47, derde lid, onder c,
bedoelde waren onttrekt aan een krachtens dat lid
genomen maatregel, artikel 49 tweede lid, of met een
krachtens artikel 54 gegeven opdracht (onder
voorwaarden), artikel 49 derde lid, of met een krachtens
artikel 54 gegeven opdracht, artikel 55 gegeven
opdracht, artikel 53 eerste of tweede lid, zijn gegeven,
artikel 53 derde lid onder a, 31 of 35 ten aanzien van
genomen maatregel
geen mogelijkheid

19. Wet op het bevolkingsonderzoek
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties24
Economische delicten

geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 3 tweede, derde, vierde en vijfde lid
geen mogelijkheid

N.B. Artikel 11: De toezichthouders beschikken niet over de bevoegdheden, genoemd in de
artikelen 5:18 en 5:19 van de Algemene wet bestuursrecht.
20. Kernenergiewet
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties25
Economisch delict

22
23
24
25

geen mogelijkheid
artikel 22
geen mogelijkheid
artikel 79, 80 (opsomming onder voorwaarden voor
andere artikelen)
artikel 15, 15f eerste en zesde lid, 21, 21a, 21e eerste lid,
29 eerste lid, 31, 32 eerste lid, 34 eerste, vijfde en zesde

Centraal geregeld in artikel 19.
Centraal geregeld in artikel 66, 67, 68 en 86l.
Centraal geregeld in artikel 13.
Centraal geregeld in artikel 79 en 80.
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lid, 37b, 38a, 46 eerste lid, 47 eerste lid, 49b eerste lid,
49d, 75 tweede lid, en 76a;
artikel 14, 22 eerste lid, 26 tweede lid, 28, 33 eerste lid,
37 eerste lid, 39, 67 eerste en vierde lid, 68 en 76 derde
lid; artikel 36 eerste lid, en - voor zover aangeduid als
strafbare feiten - 73;
N.B. Artikel 66: Het bevoegd gezag is bevoegd tot oplegging van een last onder
bestuursdwang ter handhaving van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht,
voor zover het betreft de verplichting tot het verlenen van medewerking aan een
krachtens de artikelen 58 en 65 aangewezen persoon of ambtenaar.
Artikel 83a: Met betrekking tot de handhaving van het bij of krachtens deze wet
bepaalde zijn de artikelen 5.15 tot en met 5.18, 5.19, eerste en derde lid, en 5.21 tot
en met 5.23 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht van toepassing.
Artikel 83b, eerste lid: De artikelen 5:13 en 5:15 tot en met 5:20 van de Algemene wet
bestuursrecht zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de in artikel 83
bedoelde ambtenaren bij de uitoefening van de in dat artikel bedoelde taken.
Artikel 83b, tweede lid: De in artikel 83 bedoelde ambtenaren zijn bij de uitoefening
van de in dat artikel bedoelde taken bevoegd, met medeneming van de benodigde
apparatuur, een woning binnen te treden zonder toestemming van de bewoner.
21. Geneesmiddelenwet
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bevel
Bestuurlijke boete26

Strafrechtelijke sancties
Economische delicten27

geen mogelijkheid
artikel 114
artikel 115
artikel 18, 26, 27, 27a, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36,
37, 38 eerste lid, 38a tweede en vierde lid, 38b eerste en
tweede lid, 38c, 39 eerste lid, 39a eerste lid, 40, 48, 49,
50, 61, 62, 64, 65, 66, 66a, 67, 67a eerste lid, 69 eerste
en tweede lid, 76a eerste lid, 77a, 78 eerste en derde lid,
78a eerste lid, 80 eerste en tweede lid, 84, 85, 86, 87,
88, 89, 91, 92, 93, 94, 95, 96 of 122a
artikel 101 tweede, derde en vierde lid (de artikelen voor
bestuurlijke boete onder voorwaarden)
artikel 18 eerste lid, 28 eerste lid, 37 derde lid, 38 eerste
lid, 39 eerste lid, 40 eerste en tweede lid, 61 eerste lid,
62 eerste en derde lid, 67 en 67a eerste lid

22. Wet op de medische hulpmiddelen
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang28

26
27
28

geen bevoegdheid
artikel 12a, artikel 5:20, eerste lid, van de Algemene wet
bestuursrecht

Centraal geregeld in artikel 101, eerste lid.
Centraal geregeld in artikel 1, onder 1°, Wet op de economische delicten.
Centraal geregeld in artikel 12.
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Bevel
Schriftelijke aanwijzing
Bestuurlijke boete29
Strafrechtelijke sancties
Economische delicten30

artikel 12a
artikel 10c
artikel 2, 3, 4, 5, 7 eerste lid, 9 eerste of derde lid, of 13
artikel 13
artikel 2, 3 eerste lid, 4, 5, 7 eerste lid, en 9 eerste en
derde lid

23. Opiumwet
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete31
Strafrechtelijke sancties

Economisch delicten

geen bevoegdheid
artikel 13b – bevoegdheid ligt bij burgemeester
artikel 3c, 4 eerste of tweede lid, of 5 eerste lid
10, 10a, 11, 11a, 12 en 13 (centrale artikelen voor
meerdere feiten die onder voorwaarden strafrechtelijk
zijn gesanctioneerd)
artikel 2, 3, 3b eerste lid, 3c tweede lid, 4 en 8a eerste lid

24. Metrologiewet
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang32
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties
Economische delicten33

geen mogelijkheid
artikel 22, 23, 24, 25 en 26
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 22 eerste lid, 23 eerste en tweede lid en vijfde lid,
tweede volzin, 24 eerste, tweede, derde en vierde lid,
tweede volzin, 25, 26 en 36 eerste lid

25. Gezondheidswet
Last onder dwangsom
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties
Economische delicten

artikel 39 tweede lid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid

N.B. Artikel 39, eerste lid: Met betrekking tot de uitvoering van de in artikel 36, eerste lid,
onder a, bedoelde taak:
a. zijn de artikelen 5:12, 5:13, 5:15, 5:16, 5:17, 5:18 en 5:20 van de Algemene wet
bestuursrecht van overeenkomstige toepassing.
b. zijn de ambtenaren, voor zover dat voor de vervulling van hun taak noodzakelijk is
en in afwijking van artikel 5:20 van de Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot
inzage van de patiëntendossiers. Voor zover de betrokken beroepsbeoefenaar uit
hoofde van zijn beroep tot geheimhouding van het dossier verplicht is, geldt gelijke
verplichting voor de betrokken ambtenaar.
29
30
31
32
33

Centraal geregeld in artikel 14.
Centraal geregeld in artikel 1, onder 4° Wet op de economische delicten.
Centraal geregeld in artikel 9a.
Centraal geregeld in artikel 35.
Centraal geregeld in artikel 1, onder 4° Wet op de economische delicten.
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26. Tijdelijke wet ambulancezorg
Last onder dwangsom34
Last onder bestuursdwang
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties35
Economische delicten

artikel 4 tweede derde en vierde lid; 7 eerste lid; 8 vijfde
lid; 10 en 11
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
artikel 4 tweede, derde en vierde lid; 8 vijfde lid; 10 en
11
geen mogelijkheid

27. Wet langdurige zorg
Last onder dwangsom36
Last onder bestuursdwang37
Bevel
Schriftelijke aanwijzing38
Bestuurlijke boete
Strafrechtelijke sancties
Economische delicten

artikel 10.4.1 tweede lid en 10.4.4 eerste lid
artikel 10.4.2
artikel 10.4.2 vierde lid
niet naleving van artikel 8.1.1, 8.1.2, 8.1.3, of 9.1.2.
eerste lid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid
geen mogelijkheid

N.B. Artikel 10.4.1
1. De ambtenaren van het Staatstoezicht op de volksgezondheid zijn belast met het
toezicht op de naleving door zorgaanbieders van de verplichtingen die voor hen uit
het bepaalde bij of krachtens hoofdstuk 8 voortvloeien.
2. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van
hun taak noodzakelijk is, bevoegd tot inzage van de dossiers van verzekerden. In
afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de Algemene wet bestuursrecht, dienen
ook zorgverleners die uit hoofde van hun beroep tot geheimhouding van de
dossiers verplicht zijn, de ambtenaren, bedoeld in de eerste volzin, inzage te geven
in de daar bedoelde dossiers. In dat geval zijn de betrokken ambtenaren verplicht
tot geheimhouding van de dossiers.
3. De in het eerste lid bedoelde ambtenaren zijn bevoegd het niet naleven door een
zorgaanbieder van een verplichting die voor hem uit het bepaalde bij of krachtens
deze wet voortvloeit, buiten behandeling te laten, tenzij sprake is van een situatie
die voor de veiligheid van verzekerden of de zorg een ernstige bedreiging kan
betekenen, of het belang van goede zorg anderszins daaraan redelijkerwijs in de
weg staat.

34
35
36
37
38

Centraal geregeld in artikel 13.
Centraal geregeld in artikel 14.3.
Centraal geregeld in artikel 10.4.3 en 10.4.4, tweede lid.
Centraal geregeld in artikel 10.4.3, tweede lid.
Centraal geregeld in artikel 10.4.2, eerste lid, en 10.4.4, eerste lid.
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28. Jeugdwet
Last onder dwangsom39
Last onder bestuursdwang40
Bevel
Schriftelijke aanwijzing
Bestuurlijke boete41
Strafrechtelijke sancties42
Economische delicten

artikel 4.2.1 lid 1, 2, 3 en vijf; 9.2 derde lid
artikel 8.3.1 en 8.3.2. 9.3
9.3 vierde lid
9.3 eerste lid
artikel 9.3, 4.3.1 tweede lid, onderdelen d tot en met j,
4.1.6, 4.1.8, of 4.3.2.
4.1.8
geen mogelijkheid

N.B. Artikel 9.1, derde lid: De artikelen 5:12, 5:13, 5:15, 5:16, 5:17 en 5:20 van de
Algemene wet bestuursreht zijn van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de
ambtenaren van de inspecties, bij de uitvoering van de taak, bedoeld in het eerste lid.
Artikel 9.2
1. Met het toezicht op de naleving van het bepaalde bij of krachtens deze wet zijn
belast de door Onze Ministers aangewezen ambtenaren.
2. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn voor zover dat voor de vervulling van
hun taak noodzakelijk is en in afwijking van artikel 5:15, eerste lid, van de Algemene
wet bestuursrecht, bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur, een
woning van een jeugdhulpaanbieder binnen te treden zonder toestemming van de
bewoner, voor zover die woning wordt gebruikt ten behoeve van de verlening van
jeugdhulp of de uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of
jeugdreclassering.
3. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn, voor zover dat voor de vervulling van
hun taak noodzakelijk is en in afwijking van artikel 5:20, tweede lid, van de
Algemene wet bestuursrecht, bevoegd tot inzage van de dossiers. Voor zover de
betrokken beroepsbeoefenaar uit hoofde van zijn beroep tot geheimhouding van
het dossier verplicht is, geldt gelijke verplichting voor de betrokken ambtenaar.
4. De met het toezicht belaste ambtenaren zijn bevoegd het niet naleven door een
jeugdhulpaanbieder of een gecertificeerde instelling van een verplichting die voor
hem uit het bepaalde bij of krachtens deze wet voortvloeit, buiten behandeling te
laten, tenzij sprake is van een situatie die een ernstige bedreiging kan betekenen
die voor de veiligheid van jeugdigen of ouders, de verlening van jeugdhulp of de
uitvoering van een kinderbeschermingsmaatregel of van jeugdreclassering, of het
belang van verantwoorde hulp anderszins daaraan redelijkerwijs in de weg staat.
29. Wet handhaving consumentenbescherming
N.B. Inspectie houdt alleen toezicht op bijlage C die verwijst naar artikelen uit de
Geneesmiddelenwet.

39
40
41
42

Centraal geregeld in artikel 9.5.
Centraal geregeld in artikel 9.5, eerste lid.
Centraal geregeld in artikel 9.6.
Centraal geregeld in artikel 9.6, derde lid.
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30. Wet maatschappelijke ondersteuning 2015
N.B. Uitsluitend de bevoegdheid om advies te geven, bevoegdheid is neergelegd in artikel
6.2
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