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Wet verplichte GGZ

Aan:

Naam:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Betreft uw melding nummer:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Datum ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Naar aanleiding van uw melding heb ik zoals bekend een verkennend onderzoek uitgevoerd. De 
resultaten van dit verkennend onderzoek zijn aanleiding geweest om de OvJ te vragen te starten met het 
voorbereiden van een aanvraag ZM. Recentelijk hebben wij van de OvJ vernomen dat deze:

*Bij beslissing van de OvJ tot het voorbereiden van een zorgmachtiging:

*Bij beslissing van de OvJ tot het niet voorbereiden van een zorgmachtiging:

U kunt, indien u dat wenst, binnen 14 dagen de OvJ schriftelijk en gemotiveerd verzoeken alsnog een 
verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen.

Gebruiksinstructie

Datum: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Handtekening:

 ■  

Art 5:16 lid 2 Wvggz 314/401 - Besluit OvJ / Afschrift besluit beëindiging 
voorbereiden ZM (informeren melder)

Dit product is geen voorschrift en geeft invulling aan de operationele afspraken tussen ketenpartners voor gebruik onder de Wvggz.  
Deze versie is gebaseerd op de informatieproducten die zijn vastgesteld als uitgangspunt voor informatie-uitwisseling tussen ketenpartners. 
Hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vragen over dit document kunnen worden gemaild naar ketenbureauwvggz@minvws.nl.
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Wet verplichte GGZ
Art 5:16 lid 2 Wvggz 314/401 - Besluit OvJ / Afschrift besluit beëindiging 
voorbereiden ZM (informeren melder)

Gebruiksinstructie

Melder:
- Geadresseerd aan Melder
Melding
- Melding die het betreft: datum, persoon
Beslissing van de Officier van Justitie:
- [314] een aanvraag ZM ingediend heeft.
- [401] voorbereiding beëindigd is en dat de OvJ geen aanvraag ZM zal indienen. Dit omdat niet 

voldaan is aan de wettelijke criteria voor verplichte zorg.
- [Alleen bij 314] Uitleg over verder proces: de rechter zal een besluit nemen. U ontvangt daarover geen 

verder bericht in verband met de privacy van betrokkene.
- [Alleen bij 401] Motivatie, over nemen uit informatieproduct van OvJ: aangevinkte kernvragen en, 

indien een nadere toelichting is gegeven, daar mogelijk een weergave van.
- [Alleen bij 401] Melder wijzen op de mogelijkheid om desgewenst binnen 14 dagen de OvJ schriftelijk 

en gemotiveerd te verzoeken alsnog een verzoekschrift bij de rechtbank in te dienen (5:18.2)
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