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Aan

Minister van Veiligheid en Justitie: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Straat:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Huisnummer:  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Postcode: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Plaats: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Betreft

Naam cliënt: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Geboortedatum: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Verblijvende in accommodatie: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Maatregel: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Expiratiedatum maatregel: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

  Ingevolge de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg artikel 9:2, verzoek ik u bij dezen een beslissing te 
nemen voor genoemde cliënt inzake het verlenen van:

  Verlof voor de periode  <periode  invullen>

  Ontslag per  <datum invullen>

  Voorwaardelijk ontslag per 
 

 <datum invullen>

De volgende voorwaarden en/of beperkingen stel ik voor1:

1.  

2.  

3.  

 Ingevolge de Wet Verplichte Geestelijke Gezondheidszorg artikel 9:2, verzoek ik u bij dezen een beslissing te 
nemen inzake de overplaatsing van genoemde cliënt.

Mijn overwegingen behorende bij dit verzoek zijn als volgt2:

Wet verplichte GGZ
Product 48: Verzoek tot het nemen van een beslissing inzake het verlenen van 
verlof of (voorwaardelijk) ontslag of tot overplaatsing van een persoon die in 
een accommodatie verblijft en aan wie TBS met bevel tot verpleging of een  
PIJ-maatregel is opgelegd (art. 9:2 Wvggz)

FORMULIER GAAT VERDER OP DE VOLGENDE PAGINA

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.

1 De voorwaarden/beperkingen zijn overeenkomstig artikel 8:20. Dit is niet van toepassing in het geval van overplaatsing.
2 De Minister betrekt de overwegingen en voorwaarden die de GD ingevolgde de artikelen 8:16 en 8:18 nodig oordeelt.
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Ondertekening 

Plaats: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Datum : ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Geneesheer-directeur:: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■
Handtekening:

 ■  

EINDE

Wet verplichte GGZ
Product 48: Verzoek tot het nemen van een beslissing inzake het verlenen van 
verlof of (voorwaardelijk) ontslag of tot overplaatsing van een persoon die in 
een accommodatie verblijft en aan wie TBS met bevel tot verpleging of een  
PIJ-maatregel is opgelegd (art. 9:2 Wvggz)


	Selectievakje 157: Off
	Selectievakje 158: Off
	Selectievakje 159: Off
	Selectievakje 160: Off
	Selectievakje 161: Off
	50: 
	51: 
	52: 
	53: 
	54: 
	55: 
	56: 
	57: 
	58: 
	59: 
	60: 
	61: 
	62: 
	63: 
	64: 
	65: 
	66: 
	67: 
	68: 
	69: 


