
 
 

 

Arrondissementsparket <ParketNaam> 

 

8 12 lid 6 Verzoek tot wijziging voortgezette CM (v1) 

Verzoekschrift tot wijziging van de machtiging tot voortzetting 
van de crisismaatregel 
 

 
Aanleiding 
Op <datum afgifte crisismaatregel> heeft de burgemeester van 
<naam gemeente crisismaatregel> ten aanzien van betrokkene een 
crisismaatregel genomen. 
 
Op <datum indiening verzoekschrift VCM> heeft de officier van justitie een 
verzoek om voortzetting van de crisismaatregel ingediend. Door de rechtbank 
<naam rechtbank VCM> is dit verzoek op toegewezen.  
 
<LET OP: onderstaande paragraaf is optioneel. Verwijder optioneel (zie instructie)> 
De machtiging van de rechtbank tot voorzetting van de crisismaatregel heeft een 
geldigheidsduur van drie weken. De officier van justitie heeft voor het verstrijken 
van de geldigheidsduur een verzoekschrift voor een zorgmachtiging als bedoeld in 
artikel 7:11, eerste lid, Wvggz bij de rechter ingediend, ten gevolge waarvan de 
duur van de machtiging o.g.v. art. 7:10 sub a Wvggz met maximaal drie weken is 
verlengd. 
 
Op <datum aanvraag wijziging VCM> heeft de geneesheer-directeur 
<voor- en achternaam GHD> van <naam instelling GHD> een aanvraag bij de 
officier van justitie ingediend tot wijziging van de voortzetting van de 
crisismaatregel (VCM) van bovengenoemde betrokkene (bijlage aanvraag). 
 
Bij de aanvraag van de geneesheer-directeur zijn gevoegd: 
 
- De gemotiveerde aanvraag d.d. <datum aanvraag zorgverantwoordelijke> 

van de zorgverantwoordelijke <voor- en achternaam zorgverantwoordelijke>
tot wijziging van de VCM voor betrokkene, waarop is aangegeven met welke 
vormen van verplichte zorg de VCM gewijzigd/aangevuld moet worden. 

- Het advies van de geneesheer-directeur aangaande de wijziging van de 
zorgmachtiging voor betrokkene. 

 
Oordeel officier van justitie 

Betrokkenenummer  OMZIS betrokkene nummer 
BSN  BSN betrokkene 

Naam  Voor- en achternaam betrokkene 
Geboren  Geboortedatum- en plaats betrokkene 

GBA-adres  Straat en huisnummer 
Postcode en plaats 

Verblijvende te  Naam instelling waar betrokkene verblijft 
Straat en huisnummer 
Postcode en plaats 
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De officier van justitie is op basis van de bijgevoegde documenten van 
oordeel dat de tijdelijke verplichte zorg na de in artikel 8:12 lid 1 de Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) bepaalde periode van maximaal 
drie dagen moet worden voortgezet, aan de criteria voor verplichte zorg en de 
uitgangspunten van de Wvggz is voldaan en stelt gezien de artikelen 2:1, 3:2 t/m 
3:4 & 8:12 van de Wvggz voor de zorgmachtiging op de volgende onderdelen te 
wijzigen: 
 
<beschrijf hier de te wijzigen vormen van verplichte zorg > 
 
<LET OP: belanghebbenden zijn optioneel. Verwijder optioneel (zie instructie)>
Belanghebbenden 
<voor- en achternaam> <straat en huisnummer> 

<postcode en plaats> 
<rol > 
 

  
Verzoek 
De officier van justitie verzoekt de rechtbank om de zorgmachtiging van de 
betrokkene te wijzigen/aan te vullen met de vormen van verplichte zorg, zoals in 
dit verzoek vermeld. 
 
De officier van justitie is <"wel" of "niet" invullen > voornemens de zitting bij te 
wonen. 

 
<verplichte motivatie wanneer OvJ niet naar zitting gaat > 
 
Bijlagen bij dit verzoek: 
 

□ De aanvraag en het advies van de geneesheer-directeur als bedoeld in 
artikel 8:12 lid 4 Wvggz 

□ De gemotiveerde aanvraag van de zorgverantwoordelijke tot wijziging van 
de zorgmachtiging als bedoeld in artikel 8:12 lid 4 Wvggz 

□ Medische verklaring 

□ Zorgplan  

□ 
Overige documenten:  
 
 

 
 
<datum indiening verzoekschrift> 
De officier van justitie, 
 
 


