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Jeugdigen

Hoe gaat de wet vggz om met
minderjarigen/jeugdigen?

De Wvggz is in beginsel ook op jongeren en jeugdigen van toepassing. In een aantal bepalingen in de
Wvggz wordt echter wel rekening gehouden me de (minderjarige) leeftijd van betrokkenen. Zo beschrijft
art 1.4 wanneer er voor jeugdigen sprake is van verzet en instemming, in de leeftijdscategorieën tot
12 jaar, van 12 – 16 jaar, en 16/17 jaar.
Verder zien we in art 2.1.9 aanvullende zorgvuldigheidseisen voor kinderen en jeugdigen: “Bij de voorbereiding,
de afgifte, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van verplichte zorg bij kinderen en jeugdigen worden zo
nodig aanvullende zorgvuldigheidseisen gesteld en de mogelijk nadelige effecten van de verplichte zorg op lange
termijn op de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van betrokkene en de deelname aan het maatschappelijk
leven betrokken bij de beoordeling van de subsidiariteit, proportionaliteit, effectiviteit en veiligheid en indien mogelijk met ter zake deskundigen besproken.”

Uithuisplaatsing, wat is het verschil met
onvrijwillige verplichte zorg?

JURIDISCHE DILEMMA’S

De kinderrechter kan op verzoek van de Raad voor de Kinderbescherming (RvdK), de gemeente, de ouder of
degene die het kind verzorgt of opvoedt wanneer de ontwikkeling van de jeugdige ernstig wordt bedreigd een
jeugdige onder toezicht van een gecertificeerde instelling stellen. Indien daar aanleiding toe is, kan een gecertificeerde instelling de jeugdige met een separaat door de kinderrechter verkregen machtiging uit huis plaatsen.
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Welke wet
toepassen?

Huiselijk geweld door psychose, welke
wetgeving leidend?

Deze wetten bestaan naast elkaar. Zij bevatten ieder hun eigen voorwaarden en omstandigheden waaronder
maatregelen mogelijk zijn. Er is onder concrete omstandigheden ook een combinatie van maatregelen mogelijk,
bijvoorbeeld een maatregel door de burgemeester tegen woonoverlast op grond van de Gemeentewet en de
algemene plaatselijke verordening en een maatregel door politie en Openbaar Ministerie tegen vernieling in de
openbare ruimte (vandalisme) op grond van artikel 350 Wetboek van strafrecht.

Strafbaar feit plegen door psychose
(bijvoorbeeld vernielingen in de openbare
ruimte), welke wetgeving leidend?
Woonoverlast door psychische
problemen, welke wet is leidend?

Voor de relatie tussen zorg, strafrecht en openbare orde zijn diverse wetten van belang, zoals het Wetboek van
strafrecht, de Wet voorwaardelijke sancties, de Wet verplichte ggz, de Wet zorg en dwang en de Gemeentewet. In
het algemeen geldt dat:
•d
 e burgemeester de discretionaire bevoegdheid heeft om zelf een maatregel te treffen waar die een bevoegdheid voor heeft op grond van bijvoorbeeld hoofdstuk 7 van de Wvggz, de Gemeentewet of de algemene plaatselijke verordening;
•h
 et Openbaar Ministerie een verdachte kan maar niet hoeft niet te vervolgen voor misdrijven en overtredingen
(opportuniteitsbeginsel) en zelf beslist tot de aanvraag van een zorgmachtiging (zie echter ook het antwoord op
de vraag over het nemen van een aanvullende maatregel);
•d
 e rechter zelf afwegingen kan maken tussen de eisen die het Openbaar Ministerie stelt of voor de
afgifte van de zorgmachtiging.
In de voorfase kunnen burgemeester en Openbaar Ministerie in de lokale driehoek overleggen.

Wettelijk kader

Bezwaar en
beroep

Is er tegen een B&W-besluit om geen
verkennend onderzoek uit te voeren
bezwaar en beroep mogelijk?
Zo ja, worden de cliënten daar op
gewezen?
Zo ja, worden de aangevers daar op
gewezen, als het College negatief
beschikt?

In artikel 5:1 Wvggz is de verplichting opgenomen voor gemeenten om meldingen in behandeling te nemen
over mensen die mogelijk geestelijke gezondheidszorg nodig hebben maar die nog niet eerder in zorg waren, of
waarvan niet bekend is dat zij in zorg zijn bij een zorgaanbieder. Naar aanleiding van deze meldingen moet de
gemeente vervolgens binnen 14 dagen een verkennend onderzoek verrichten naar de noodzaak van verplichte
zorg (5:2 lid 2 Wvggz).
Als het college besluit om geen verkennend onderzoek te verrichten naar de noodzaak van verplichte zorg dan
zal het college alsnog de aanvraag voorbereiden zorgmachtiging (vergezeld van een verkennend onderzoek) op
grond van artikel 5:2 lid 5 Wvggz moeten doen indien degene die de melding heeft gedaan van mening is dat de
noodzaak tot verplichte zorg aanwezig is en de melding is gedaan door:
a) de vertegenwoordiger;
b) de echtgenoot, geregistreerde partner of degene met wie een samenlevingscontract is gesloten;
c) de ouders dan wel een van hen, voor zover deze niet optreden of optreedt als vertegenwoordiger;
d) de voor de continuïteit van zorg essentiële naasten.
d) de voor de continuïteit van zorg essentiële naasten.
Als het college te lang wacht met het alsnog indienen van de aanvraag voorbereiden zorgmachtiging (vergezeld van het verkennend onderzoek), is in artikel 5:2 lid 6 Wvgzz geregeld dat beroep (dus zonder voorafgaand
bezwaar) tegen een niet tijdige aanvraag van het college opengesteld is voor een selecte groep melders (diegene
met doorzettingsmacht, bedoeld in het vijfde lid). En het beroepschrift kan in afwijking van artikel 6:12, tweede
lid, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht zonder ingebrekestelling worden ingediend.
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Aangezien het College een aanvraag
voorbereiden zorgmachtiging stuurt naar
de Officier van Justitie, kan de officier het
College-besluit overrulen?

Het college dient een aanvraag voorbereiden zorgmachtiging in bij de OvJ. Deze kan weliswaar besluiten dit
verzoek ‘af te wijzen’, maar het college kan daar desgewenst ‘overheen besluiten’ en de OvJ verzoeken om het
verzoek toch aan de rechter voor te leggen.

Valt het aansprakelijk stellen van de
officier onder de AWB? En welke bezwaarschriftencommissie betreft dat dan?
Van de gemeente van woonplaats client?

In dergelijke situaties is niet de term aansprakelijkheid van toepassing maar de vraag wie invloed heeft op de
beslissing van de officier van justitie om een verzoekschrift voor een zorgmachtiging in te dienen. Dit staat in de
Wvggz. In artikel 5:18 Wvggz is hierover het volgende opgenomen.
Indien de officier van justitie van oordeel is dat niet is voldaan aan de criteria voor verplichte zorg en besluit geen
verzoekschrift voor een zorgmachtiging in te dienen, kan de aanvrager, bedoeld in artikel 5:3 Wvggz (waaronder
het college van B&W), binnen veertien dagen nadat de beslissing van de officier van justitie aan hem is meegedeeld, bij de officier van justitie schriftelijk en gemotiveerd een aanvraag indienen alsnog een verzoekschrift voor
een zorgmachtiging bij de rechter in te dienen.
Ook degene die de melding heeft gedaan als bedoeld in artikel 5:2, vijfde lid Wvggz, kan in de situatie, bedoeld
in artikel 5:16, tweede lid, tweede volzin (de officier van justitie is van oordeel dat niet is voldaan aan de criteria
voor verplichte zorg en het college deelt dit oordeel), binnen veertien dagen nadat hij bericht heeft ontvangen van
het college van burgemeester en wethouders, bij de officier van justitie schriftelijk en gemotiveerd een aanvraag
indienen alsnog een verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de rechter in te dienen.
Indien uit de medische verklaring blijkt dat de psychische stoornis van betrokkene noodzaakt tot verplichte zorg
en de aanvraag in bovenstaande situaties voldoende gemotiveerd is, moet de officier van justitie alsnog een
verzoekschrift voor een zorgmachtiging bij de rechter indienen.

Wettelijk kader

Als betrokkene over een genomen crisismaatregel bezwaar of beroep wil aantekenen, is het dan Awb? Of, breder, onder
welke wet/recht valt dat? Dan is dat dus
het indienen van bezwaar, welke bezwaarschriftencommissie betreft dat?

Het gaat hier om een crisismaatregel als bedoeld in artikel 7:1 Wvggz. Betrokkene kan door middel van een
schriftelijk en gemotiveerd verzoek binnen drie weken na de dag waarop de burgemeester de crisismaatregel
heeft genomen, bij de rechter rechtstreeks beroep (dus zonder voorafgaand bezwaar) instellen tegen de crisismaatregel. Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking (artikel 7:6 Wvggz).

Wettelijk kader

Stel dat de burgemeester een aanvullende
maatregel wil opnemen in de CM of op
een andere manier afwijkt van het advies
van de psychiater. Kan de burgemeester
dan advies van gemeentelijk adviseurs
inroepen?

Ja, dat kan. Verschillende gemeenten hebben in hun werkproces opgenomen dat de burgemeester in die gevallen
advies vraagt van gemeentelijke adviseurs en/of van ketenpartners zoals de politie. De ‘tussenstap’ van (interne)
advisering kan ook in de workflow in Khonraad opgenomen worden.

JURIDISCHE DILEMMA’S
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Als burgemeester een aanvullende maatregel oplegt, is dat dan onder de AWB?

Dit valt onder de bevoegdheid van de burgemeester zoals geregeld in de Wvggz.

Wettelijk kader

Hoe werkt het afwijken van het advies van
de psychiater in Khonraad?

De optie om af te wijken van het advies van de psychiater wordt door het systeem van Khonraad ondersteund,
maar niet in de versie die op de smartphone getoond wordt; wel in de versie die getoond wordt op laptop of
computer (i.e. met groter scherm wat voor de functie van afwijken noodzakelijk is).
De knop in Khonraad waarmee de burgemeester kan afwijken van het advies van de psychiater heet nu ‘terugverwijzen’, wat wellicht lijkt te suggereren dat het bericht terug wordt gestuurd aan de psychiater om de medische
verklaring te herzien, maar dit is niet het geval. De acties die na ‘terugverwijzen’ nog uitgevoerd moeten worden
zijn het waar nodig aanvullen van de zorgcontext (bijvoorbeeld in het geval de burgemeester opname opneemt in
de CM en de psychiater ambulante zorg had aanbevolen); dit kan veelal door een administratief medewerker van
de GGZ gedaan worden.

Wettelijk kader

Kan de psychiater de burgemeester
‘negeren’?
Wie kan de psychiater overrulen?

Nadat de burgemeester een CM heeft genomen, ligt de verantwoordelijkheid voor de uitvoering bij de geneesheer-directeur. Die kan inderdaad besluiten de CM te beëindigen, ook tussentijds. Dat gebeurt in bepaalde gevallen in afstemming of pas na informeren van de burgemeester:
•A
 ls de GD beëindiging van CM overweegt overlegt hij/zij eerst met BM die de CM heeft afgegeven, in geval
betrokkene opgenomen is en ernstig nadeel veroorzaakt voor anderen.
• De GD informeert de BM tijdig over het beëindigen van een CM.

Hoe is de aansprakelijkheid van de
BIG-geregistreerden geregeld?

Voor alle medewerkers (dus ook de BIG-geregistreerden) die onder de CAO ggz vallen geldt dat geregeld is dat de
GGZ-instelling aansprakelijk is en deze alleen kan verhalen op de medewerker als er sprake is van opzet
of bewuste roekeloosheid van de betreffende professional. De GGZ-instelling heeft hiertoe een beroeps
aansprakelijkheidsverzekering afgesloten die de schade dekt bij aansprakelijkheid. Medewerkers met een
arbeidsovereenkomst vallen onder de CAO. Voor de medewerkers die op andere wijze worden ingezet kan dat
verschillen per instelling.

En hoe verhoudt zich dat met de AWB en
het gezag cq aansprakelijkheid van de
burgemeester?

De burgemeester is verantwoordelijk voor de ‘tenuitvoerlegging’ van de CM, wat zoveel betekent als ‘het nemen
van de CM’. Dat eindigt zodra de beschikking van de CM door de GD/instelling ontvangen is. De uitvoering van
zorg (voortkomend uit de CM) valt daar niet onder; dat is de verantwoordelijkheid van de instelling die deze zorg
verleent.
De burgemeester moet er wel op letten dat er binnen 24 uur zorg wordt verleend.

Wettelijk kader

AVG

JURIDISCHE DILEMMA’S

Hoe zit het met de informatie-uitwisseling
in de keten?

Zie de handreiking Gegevensuitwisseling bij samenwerking rond casuïstiek in het zorg- en veiligheidsdomein op
www.veiligheidshuizen.nl
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Informatie
voorafgaand
CM

Is de informatie standaard op te vragen in
CM online?

Via Khonraad is de volgende informatie voor de burgemeester beschikbaar voorafgaand aan het nemen
van een CM:
- De medische verklaring van de psychiater
- Of en door wie tijdelijke verplichte zorg verleend is voorafgaand aan het nemen van de CM
- De historie van eerder verleende verplichte zorg aan betrokkene

Hoe worden deze gegevens meegewogen
in de beoordeling van het ernstig nadeel
(art 7:1, lid 5)?

Op voorhand is niet te zeggen hoe deze informatie precies meegewogen wordt in de criteria van de CM.

Wat zijn de grootste verschillen?

De voornaamste verschillen voor de burgemeester zijn:
•O
 nder de Wvggz moet betrokkene in de gelegenheid gesteld worden te worden gehoord; de Wzd kent deze
bepaling niet.
•O
 ok inzicht in de tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan het nemen van de CM en de historie van eerder
verleende verplichte zorg wordt voor de Wzd niet getoond.
• Daarnaast zijn er bijvoorbeeld verschillen in terminologie: Wvggz spreekt van betrokkene, de Wzd van cliënt.
• En de Wvggz spreekt van een CM, waar de Wzd de ‘oude’ term IBS handhaaft.

In hoeverre is dit onderscheid
relevant voor een burgemeester?

De burgemeester wordt in de applicatie van Khonraad door de juiste procedure geloodst. De burgemeester hoeft
zelf dus niet na te gaan of er bijvoorbeeld sprake is van de Wvggz en er dus gehoord moet worden; dit wordt automatisch verzorgd op basis van de eerder gemaakte inschatting van de psychiater. Ook de vervolgstappen nadat
de burgemeester een beslissing heeft genomen (CM onder de Wvggz of IBS onder de Wzd) worden automatisch
vanuit Khonraad ingezet.

In hoeverre verschillen de doelen met de
wet BOPZ?

Ten opzichte van de BOPZ heeft de wetgever met de Wvggz de volgende doelen nagestreefd:
- Versterken rechtspositie cliënt
- Voorkomen dwang en duur beperken
- Verhogen kwaliteit zorg (integrale zorg op maat)
- Betere rolverdeling tussen samenwerkende actoren
- Verbeterd toezicht IGJ (meldingsplicht zorgverlener, signaleringsfunctie pvp/fvp)

Doelen

Doelen

Verschil Wvggz
/ Wzd

Algemeen

De nadruk van de Wvggz ligt daarmee meer op de betrokkene en op preventie.

JURIDISCHE DILEMMA’S
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Wat is de ‘toolbox’ die je als
burgemeester hebt?

Er zijn over de Wvggz verschillende informatieproducten gemaakt voor burgemeesters:
- Handreiking Crisismaatregel (www.vng.nl)
- Mindmap Wvggz (www.burgemeesters.nl/mindmap)
- Crisisondersteuning NGB 24/7 (070 - 373 8080)
- ICT helpdesk Khonraad 24/7 (0900-5555544 (lokaal tarief)
Daarnaast worden op verzoek themasessies over de Wvggz verzorgd, vanuit VNG Connect
(vngconnectacademy@vng.nl).

Verkennend
onderzoek

Melding

Hoe wordt over de komst van de Wvggz
gecommuniceerd aan burgers?

Omdat er geen landelijke publiekscampagne over de Wvggz verzorgd is, is de communicatie aan burgers deels
lokaal (bijvoorbeeld vanuit de gemeente zelf) alsook deels vanuit landelijk werkende organisaties (zoals die voor
de familievertrouwenspersonen) verzorgd. Vanuit gemeenten is dat veelal door de ambtelijke implementatie
verzorgd.

Welke scholing in de Wvggz krijgen
ambtenaren?

Lokaal kan bepaald worden welke scholing voor ambtenaren wordt aangeboden. De VNG Connect biedt verschillende trainingen, waaronder voor het Verkennend onderzoek, voor Meldingen en voor Wijkteams, naast themasessies voor colleges over de Wvggz (vngconnectacademy@vng.nl).
Betrokkene kan beroep instellen tegen een genomen CM
Rechter kan burgemeester verplichten te verschijnen bij behandeling van het beroep
Familie en essentiële naasten van betrokkene kunnen bij overschrijden van termijn van 14 dagen bij VO beroep
instellen bij de bestuursrechter
Betrokkene kan in beroep gaan tegen de beschikking om een ZM te verlenen
Client kan bezwaar maken tegen het verstrekken van gegevens (voor statistiek of wetenschappelijk onderzoek)

Bezwaar en
beroep

Wvggz

Welke mogelijkheden voor bezwaar en
beroep kent de Wvggz?

Verkennend
onderzoek

Verkennend
onderzoek

Collegebevoegdheid. Hoe gaat dit ingericht Het verwerken van meldingen, verrichten van een verkennend onderzoek en het al dan niet besluiten tot een
aanvraag voorbereiden zorgmachtiging valt onder de verantwoordelijkheid van het college. De uitvoering van deze
worden?
werkzaamheden kan worden gemandateerd. Wie deze werkzaamheden lokaal gaat uitvoeren wordt niet door
de wet voorgeschreven; gemeenten zijn vrij daarover inrichtingskeuzes te maken. De mandatering zal formeel
Wie gaat de uitvoering/triage doen?
bekrachtigd moeten worden.
Hoe wordt dit juridisch sluitend?
Als de gemeente besluit om naar aanleiding van een melding geen verkennend onderzoek te doen, dan betekent
dit dat de melding niet als Wvggz-melding geclassificeerd is. In dat geval hoeft vanuit de Wvggz geen terugkopVerantwoording bij geen verkennend
peling aan de melder gegeven te worden. Als de melding wel als een Wvggz-melding gekwalificeerd wordt, volgt
onderzoek?
standaard een verkennend onderzoek.

JURIDISCHE DILEMMA’S
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Zorgmachtiging

Wat is de duur van een zorgmachtiging.

De rechter verleent een zorgmachtiging voor de duur die noodzakelijk is om het doel van verplichte zorg te realiseren, maar maximaal voor:
a. z es maanden, indien het doel van verplichte zorg is om ernstig nadeel af te wenden of de fysieke en/of psychische gezondheid van betrokkene te stabiliseren of herstellen;
b. twaalf maanden, indien het een zorgmachtiging betreft die aansluit op een zorgmachtiging als bedoeld in
onderdeel a;
c. twee jaar, indien het een aansluitende zorgmachtiging betreft voor een persoon aan wie gedurende ten minste
de afgelopen vijf jaar aaneengesloten verplichte zorg is verleend.

Hoe omgaan met rechtelijke afwijzing?
Wat is erna mogelijk?

Tegen de beschikking inzake het verlenen vaan een zorgmachtiging staat geen hoger beroep open.

Is het afzien van en/of doen van een
‘aanvraag voorbereiden verzoekschrift
zorgmachtiging’ een besluit in termen van
de Awb?

Ja, dit wordt gezien als Awb-besluit, en tegelijkertijd is van belang om op te merken dat de mogelijkheden voor
beroep en bezwaar in de Wvggz geregeld en ingekaderd zijn.
Het gaat hier om een aanvraag voorbereiden zorgmachtiging als bedoeld in artikel 5:2 Wvggz. Als het college de
aanvraag niet bij de officier van justitie wil indienen, dan moet het college dit op grond van artikel 5:2 lid 5 Wvggz
alsnog doen indien degene die de melding heeft gedaan van mening is dat de noodzaak tot verplichte zorg aanwezig is en de melding is gedaan door:
a) de vertegenwoordiger;
b) de echtgenoot, geregistreerde partner of degene met wie een samenlevingscontract is gesloten;
c) de ouders dan wel een van hen, voor zover deze niet optreden of optreedt als vertegenwoordiger;
d) de voor de continuïteit van zorg essentiële naasten.
Als het college te lang wacht met het alsnog indienen van de aanvraag voorbereiden zorgmachtiging, is in artikel
5:2 lid 6 Wvgzz geregeld dat beroep (dus zonder voorafgaand bezwaar) tegen een niet tijdige aanvraag van het
college opengesteld is voor een selecte groep melders (diegene met doorzettingsmacht, bedoeld in het vijfde lid).
En het beroepschrift kan in afwijking van artikel 6:12, tweede lid, onderdeel b, van de Algemene wet bestuursrecht zonder ingebrekestelling worden ingediend.

Mandateren

ZM

JURIDISCHE DILEMMA’S

Kan het besluit om al dan niet een aanvraag voorbereiden zorgmachtiging aan
de OvJ te sturen gemandateerd worden?
Aan wie?

Het college kan het besluit om al dan niet een aanvraag voorbereiden zorgmachtiging aan de officier te sturen,
mandateren (artikel 10:3 Awb). Een door de gemandateerde binnen de grenzen van zijn bevoegdheid genomen
besluit geldt als een besluit van de mandaatgever (artikel 10:2 Awb). Indien de gemandateerde niet werkzaam is
onder verantwoordelijkheid van de mandaatgever, behoeft de mandaatverlening de instemming van de gemandateerde en in het voorkomende geval van degene onder wiens verantwoordelijkheid hij werkt (artikel 10:4 Awb).
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Bevoegdheid

CM

Hoe omgaan met negatief advies van
psychiater?

De Wvggz geeft de burgemeester de mogelijkheid om ook een CM te nemen in geval de psychiater dat niet
adviseert. In dat geval moet in de toelichting goed gemotiveerd worden waarom toch een CM genomen wordt.
Het ligt niet in de lijn der verwachting dat de burgemeester op het criterium van ‘psychische stoornis’ een andere
inschatting zal maken dan de psychiater. Wel is het in voorkomende gevallen denkbaar dat de burgemeester, beschikkend over een ruimere informatiepositie over de lokale situatie, een andere inschatting over ‘ernstig nadeel’
kan maken.

Bevoegdheid

Crisismaatregel Bieden de criteria voor het nemen van
een CM (in de Wvggz) meer ruimte dan die
voor een IBS (in de Wet BOPZ)?

Nee, ‘ernstig nadeel’ is materieel hetzelfde als ‘gevaar’ onder de Bopz. Doordat de Wvggz ook behandeling kan
verplichten en niet alleen opname, kan het zijn dat eerder wordt voldaan aan het criterium dat de verplichte zorg
effectief is. Onder de Bopz kon het voorkomen dat iemand een gevaar was voor zichzelf, maar dat een opname
niet effectief was. In die zin biedt de wet meer instrumenten, maar de criteria zijn ongewijzigd.
In de toelichting bij de tweede nota van wijziging bij het wetsontwerp zegt de minister dat met de nieuwe benaming niet werd beoogd een materiële uitbreiding te geven aan het begrip, zie p. 146 tm 148. Dus is ernstig
nadeel inhoudelijk hetzelfde als gevaar.
Wat relevant is om hieraan toe te voegen is dat het bij de crisismaatregel gaat om een noodmaatregel en niet om
een ordemaatregel. Verstoring van de openbare orde sec was en is geen reden voor een crisismaatregel. Ook zegt
dezelfde passage in de tweede nota van wijziging dat verward gedrag niet zonder meer aanleiding kan zijn een
crisismaatregel af te geven. In de afweging voor het nemen van een CM zijn daarom alle 3 criteria van belang:
ernstig nadeel, psychische stoornis dat het gedrag veroorzaakt en geen mogelijkheden in het vrijwillig kader.

Crisismaatregel Wat indien instelling opname weigert (bv
ihk van beveiliging cliënt), wie is verantwoordelijk om plek te vinden?

De zorgaanbieder is ogv 8:7 verplicht de zorg genoemd in de CM, de machtiging tot voortzetting van de CM of
ZM te leveren. De burgemeester kan inderdaad geen bevel opleggen als onder de Bopz of ogv art 34 de Wzd het
geval is. De IGJ kan een bestuurlijke boete opleggen of een last onder dwangsom.

Horen bij CM

Gemeenten kunnen lokaal bepalen wie het horen zal uitvoeren. De hooragenten zullen daarvoor in de regel 24x7
beschikbaar moeten zijn.
Khonraad kent verschillende opties rondom het horen:
1) Gebruik maken van de nationale hoorservice van Khonraad, waarin ook de hooragenten ‘geleverd’ worden.
2) Gebruik maken van de infrastructuur, maar een andere externe partij laten horen.
3) Het horen zelf uitvoeren.
Verslaglegging wordt (bondig) gemaakt of ingevoerd in het Khonraad systeem en is daarmee zichtbaar voor de
burgemeester.
Er is in de oefenomgeving van Khonraad een opzet voor het hoorscript beschikbaar. Gemeenten kunnen (mede
op basis daarvan) waar nodig hun eigen lokale invulling aan het hoorscript geven.

Wie gaat er horen (binnen 12 uur)? Indien
gemandateerd, is deze dan tevens 24/7
beschikbaar?
Wat is er mogelijk in Khonraad omtrent
het horen?
Hoe werkt de verslaglegging ervan?
Komt er een protocol indien zelf gehoord
gaat worden (juridische toetsing)?

JURIDISCHE DILEMMA’S
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Indeling

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Bevoegdheid

Welke
Burgemeester
is aan zet?

Wat als betrokkene in gemeente A in crisis
raakt en daarna vervoerd wordt naar
gemeente B: kan dan burgemeester B de
crisismaatregel nemen?

Bepalend voor welke burgemeester de CM neemt is waar betrokkene zich bevindt op het moment van het nemen
van de CM. Daarvan kan desgewenst door het maken van onderlinge afspraken afgeweken worden.

Wie informeert wie bij beëindiging zorg of
bij overplaatsing andere instelling (andere
gemeente/regio)?

Rondom de CM stelt de Wvggz de volgende afstemming / informatie verplicht bij het beëindigen van de zorg:
•A
 ls de GD beëindiging van CM overweegt overlegt hij/zij eerst met BM die de CM heeft afgegeven, in geval
betrokkene opgenomen is en ernstig nadeel veroorzaakt voor anderen.
• De GD informeert de BM tijdig over het beëindigen van een CM.
Daarnaast kunnen lokaal aanvullende afspraken gemaakt worden over wie wanneer informeert bij bepaalde
situaties.

Wie is er verantwoordelijk in de eerste
18 uur, als er dan al (tijdelijk) verplichte
zorg wordt geboden, voorafgaand aan
nemen CM?

De verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de tijdelijk verleende verplichte zorg, voorafgaand aan het nemen
van een CM, ligt bij de partij die besluit tot het verlenen van die zorg. Dit kan bijvoorbeeld de politie zijn of de ambulance. Dit ligt niet bij de burgemeester, dus de burgemeester draagt daar ook geen verantwoordelijkheid voor.
De eindverantwoordelijkheid voor de procedure vd CM is voor de burgemeester, maar dat neemt niet weg dat
degenen die de tijdelijke verplichte zorg verlenen verantwoordelijk zijn voor hun beslissingen ogv art. 7:3. Die beslissing is klachtwaardig en de IGJ kan de personen genoemd in 7:3 een boete opleggen (behalve de politie). De
werkafspraken zijn dat de tijdelijke verplichte zorg pas wordt verleend en de 18 uur start als er overleg is met de
GGZ-crisisdienst en degene die dit uitvoert dit in afstemming met (als een “onderaannemer” van) de GGZ-aanbieder doet en de zorgaanbieder (eind)verantwoordelijk is voor de verleende zorg (nogmaals, met inachtneming van
ieders eigen tuchtrechtelijke verantwoordelijkheid). Voorstel is om dit in de reparatiewet te verduidelijken.

Bevoegdheid

Verantwoordelijkheid bij tijdelijke verplichte
zorg (duur
18/12 uur na
psychiatrisch
onderzoek)

Waar vindt de tijdelijke verplichte
zorg plaats?
Wat indien de veiligheid van hulpverleners
in het geding is?

Tijdelijk verleende verplichte zorg vindt plaats waar betrokkene zich op dat moment bevindt. Dat kan dus ook zijn
in een ambulance of politieauto.
De politie heeft een rol in het bewaken van de veiligheid van hulpverleners.
Informatie
systeem/ICT

Informatie na
afgeven CM

Informatie
systeem/ICT

JURIDISCHE DILEMMA’S

Hoe werkt het informeren van de ketenpartners na het nemen van een CM?

Nadat de burgemeester een CM heeft genomen, worden vanuit Khonraad de betrokken ketenpartners daarvan
automatisch op de hoogte gesteld: de zorginstelling, raad voor de rechtsbijstand (voor het toewijzen van een
advocaat), het openbaar ministerie, de IGJ, de Stichting PVP (indien betrokkene toestemming heeft gegeven voor
het verstrekken van zijn/haar persoonsgegevens).

Het doorgeleiden van een aanvraag voorbereiden zorgmachtiging naar de officier
valt onder de Wvggz onder de verantwoordelijkheid van het college. Hoe werkt dat
in Khonraad?

In Khonraad kan voor de verschillende acties aangegeven worden wie daar uitvoering aan zou moeten geven.
De gemeente bepaalt eerst wie de handelingen uitvoert en richt vervolgens in overleg met Khonraad de rollen
daarvoor in. In de oefenomgeving wordt hier de rol ‘burgemeester’ genoemd, maar dat betekent niet dat de burgemeester zelf deze stap moet zetten in het systeem.
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Indeling

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Samenwerkende partners

Meervoudige
problematiek

Hoe gaat de psychiater (wzd functionaris
ambulante setting/extramuraal?) hiermee
om zin onderzoek in de zorgmachtiging cq
crisissituatie?

De Wvggz is van toepassing op betrokkenen waarbij het gedrag voortkomt uit een psychische stoornis. Bij meervoudige problematiek betekent dit dat de psychische stoornis voorliggend moet zijn. De inschatting daarover is
een medische en wordt door de psychiater gemaakt.

Welke aandoening is leidend voor de te
nemen maatregel?
Indien in crisis naar GGZ-instelling maar
psychogeriatrisch beter is voor betrokkene
(bv dementie), wie is aan zet?
Samenwerking

Samenwerkende partners

Partners

Patiënt
vertrouwenspersoon
versus familievertrouwenspersoon

Tijdelijke
verplichte zorg
door politie

Politie

JURIDISCHE DILEMMA’S

Wat is het verschil tussen de pvp en de
fvp? Welke rol / invloed hebben
genoemden?

In de Wvggz worden zowel de patiëntvertrouwenspersoon (pvp) als de familievertrouwenspersoon (fvp) genoemd,
respectievelijk in artikel 11 en 12. De taken van beide functies komen aardig overeen: advisering, ondersteuning
en signalering.
Het belangrijkste verschil is dat de pvp de cliënt/patiënt (partijdig) ondersteunt en niet de familie of andere betrokkenen, en de fvp ondersteunt de familie van de cliënt. De pvp onderscheidt zich daarbij ook omdat deze met
toestemming van de cliënt de persoonsgegevens toegestuurd krijgt door de burgemeester.

In hoeverre heeft de burgemeester hiermee te maken? Is deze naast wijzen op
juridische bijstand ook verplicht om hierop
te wijzen?

Onder verantwoordelijkheid van de burgemeester wordt bij het nemen van een CM aan betrokkene gevraagd of
hij/zij instemt met het verstrekken van de persoonsgegevens aan de pvp. In dat licht wordt ook toegelicht wat de
rol en mogelijke meerwaarde van de pvp is.
De fvp wordt niet expliciet in het werkproces van de burgemeester benoemd.

Politie mag (artikel 3:2) b t/m k maatregelen nemen zoals insluiten, beperken van
vrijheid, fouilleren en opnemen in accommodatie

Voorafgaand aan de beslissing over een crisismaatregel kan, indien redelijkerwijs mag worden verondersteld dat
een crisismaatregel zal worden genomen, gedurende korte tijd verplichte zorg aan een persoon worden verleend.

Mag politie verplichte zorg uitvoeren?

De politie mag deze tijdelijke verplichte zorg ook verlenen.

Rol politie, hoe ultimum remedium
afwegen?

De politie is veelal als (één van de) eerste ter plaatse in geval iemand in een crisis raakt. Aan hen is dan de eerste
inschatting of er mogelijk sprake is van een situatie die onder de Wvggz valt. Als de politie inschat dat dit mogelijk
zo is, zoekt de politie in de regel contact met de crisisdienst. De crisisdienst maakt vervolgens de inschatting of
er sprake is van de Wvggz en of de bijbehorende procedure gevolgd gaat worden.

Wat is de informatiepositie van de politie?

De politie beschikt over eigen informatie vanuit de situatie zoals die aangetroffen wordt, eventueel gecombineerd
met de bij de politie intern beschikbare informatie en wat vanuit de crisisdienst eventueel gedeeld wordt.
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Indeling

Onderwerp

Vraag

Antwoord

Partners

Ambulante
uitvoering

Risico voor personeel bij ambulante
uitvoering. Wie is dan aansprakelijk?

De (al dan niet ambulante) uitvoering van verplichte ggz valt niet onder de verantwoordelijkheid van de burgemeester of gemeente, maar onder die van de GGZ-instelling. Voor alle medewerkers (dus ook de BIG-geregistreerden) die onder de CAO ggz vallen geldt dat geregeld is dat de GGZ-instelling aansprakelijk is.

Periodiek
overleg

Periodiek
overleg

Hoe richt je het periodiek overleg in?
Welke rol voor burgemeester / bestuurders? Wie schuiven aan?
Welke partijen sluiten aan (bv tevens
Veiligheidshuizen?)
Nieuw in te richten overleg of uitbreiden
bestaand overleg?
Welke schaalgrootte?

De Wvggz stelt een periodiek overleg tussen ketenpartners verplicht, zoals beschreven in Artikel 8:31:
1. De officieren van justitie, de colleges van burgemeester en wethouders en de geneesheren-directeuren van
zorgaanbieders die deel uitmaken van een regio voeren periodiek overleg met elkaar, de politie en overige
ketenpartners in de zorg, over het aanbod van verplichte zorg in de regio, de knelpunten bij de voorbereiding
daarop en de tenuitvoerlegging en de uitvoering ervan, waaronder in ieder geval begrepen de noodzakelijke
gegevensverstrekking, alsmede het toezicht op de verplichte zorg.
2. Het overleg, bedoeld in het eerste lid, vindt in ieder geval eenmaal per drie maanden plaats.

Hoe om te gaan met media en persvoorlichting, in relatie tot de mogelijke
verbinding tussen melding / verkennend
onderzoek en crisismaatregel

De Wvggz brengt nieuwe situaties met zich mee, waarin de verantwoordelijkheid van de burgemeester verbonden wordt met activiteiten vanuit de ambtelijke kant. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de gemeente een
Wvggz-melding krijgt over een persoon en na een verkennend onderzoek concludeert dat er geen noodzaak tot
verplichte ggz is. En dat een week later diezelfde persoon in crisis raakt en ernstig nadeel veroorzaakt. Het is
denkbaar dat dan op (sociale) media de teneur zal zijn: ‘de gemeente wist dit al lang!’.

Crisis
communicatie

Media training

Het periodiek overleg is naast de eis aan welke partijen aansluiten, waar het overleg over gaat en hoe vaak het
gehouden wordt verder vormvrij: gemeenten kunnen samen met de ketenpartners zelf bepalen hoe het overleg
wordt ingericht. Veelal wordt in de praktijk onderscheid gemaakt tussen een bestuurlijk overleg dat ambtelijk
wordt voorbereid (eventueel ook met een ambtelijk overleg tussen ketenpartners) en wordt waar mogelijk aangesloten bij bestaande overlegstructuren. Het is mogelijk dat naast de in de wet genoemde partijen ook andere
partners aansluiten. Het periodiek overleg wordt veelal regionaal ingericht, waarbij de Wvggz voor het begrip
‘regio’ uit gaat van de veiligheidsregio’s.

Het is goed om op dit soort situaties voorbereid te zijn. Dat kan door de afdelingen communicatie en persvoorlichting te wijzen op de Wvggz en het mogelijke verband tussen het (niet) nemen van een crisismaatregel en een
verkennend onderzoek. Indien handig kan op dit soort situaties geanticipeerd worden door de mediastrategie
hiervoor op voorhand uit te werken.
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