
Ketenconferentie 12 september 2019 

Beleef het proces van de 
zorgmachtiging 



 

Introductie 

• Voorstellen 
 

• Wat gaan we doen?  
Aan de hand van stellingen het proces van 
de zorgmachtiging doorlopen vanuit het 
perspectief van de officier van justitie. 

  
   Doel: meer inzicht voor deelnemers in rol  
   van de officier van justitie in proces ZM. 
 
 



 

Programma 

• Rol officier van justitie 
- werk officier van justitie in zijn 
algemeenheid 
- positionering OvJ in de Wet 
verplichte ggz (Wvggz) 
 

• Proces zorgmachtiging  
Proces doorlopen a.h.v. casus Piet en 
stellingen 

 
• Vragen? 
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Wat doet de officier van justitie? 
 

 
 
 
 



 

Rol officier van justitie 

• Meest bekend: “boeven vangen” 
 
• Toezicht houden op goede uitvoering van 

vonnis 
 

• Civiele neventaken waaronder de Wet BOPZ 
 
 
 



 

Nieuwe rol in Wet verplichte ggz 

Wat ging eraan vooraf? 
 
• In Wet BOPZ heeft OvJ een verzoekersrol 

 
• Eerste voorstel Wvggz  geen rol meer 

voor OvJ 
 

• Rapport commissie Hoekstra  
uitbreiding werkzaamheden BOPZ-OvJ 
 

• Tweede  nota van wijziging Wvggz  OvJ 
krijgt actieve rol → OvJ is eind-
verantwoordelijke voor het proces 
 

• Procesregisseur en centrale verzoeker 
 
 
 
 



Aanvraag bij OvJ 

OvJ start voorbereiding 

Aanwijzing GD 

Voorbereiding ZM door GD 

Stukken naar OvJ 

OvJ verzoekschrift RB 

Uitspraak RB: Zorgmachtiging 

Proces Zorgmachtiging Aanvraag: 
B&W 
GD 
Zorgverlener 
Forensische zorgaanbieder (WFZ) 
Politieambtenaar 

• Beoordelen aanvraag 
• Informeren GD 
• Verstrekken historie 
• Verstrekken relevante politie- en 

justitie gegevens 
• Persoonsgegevens naar RB 

• Informeren diverse pp 
• Informeren betrokkene 
• Overleggen ketenpartners 
• Gegevens naar PVP 
• Aanwijzen zorgverantwoordelijke 
• Eigen PvA? Dan toetsen 
• Medische verklaring psychiater 
• Beoordelen zorgplan 
• Bevindingen GD 

Beoordeling: is voldaan aan criteria 
verplichte zorg? 
Motivering verzoekschrift 
Mogelijk mee naar zitting 



• Piet heeft het moeilijk met het overlijden van zijn 
moeder 

• Is onlangs ontslagen vanwege blow-/drankproblemen 
• Neemt geen medicijnen i.v.m. schizofrenie 
• Heeft betalingsachterstanden m.b.t. huurwoning 
• Buren hebben geklaagd bij politie en buren vanwege 

geluidsoverlast van Piet  
• Politie heeft hem meermalen op straat in beschonken 

toestand aangetroffen 
• Bekend met huiselijk geweld 
• Piet houdt alle zorg af, ook die van familie 
• Vader is ten einde raad en wil verplichte zorg voor 

Piet 
 

Casus Piet (30 jaar)  
 



 

Processtap 1 

 
 
 
 
 

Aanvraag bij OvJ 

• Het proces begint met het besluit van de 
officier van justitie tot voorbereiding van een 
verzoekschrift voor een zorgmachtiging.  

• De officier kan de voorbereiding ambtshalve 
starten of op aanvraag.  



Stelling 1 

De vader van Piet kan bij de 
officier van justitie een aanvraag 
indienen om een verzoekschrift 
voor een ZM voor te bereiden. 
 

 



 

Processtap 1 

 
 
 
 
 

Aanvraag bij OvJ 

• Naar aanleiding van de melding van de 
buren en de vader van Piet is een 
verkennend onderzoek uitgevoerd.  

 
• Dit geeft het college van B&W aanleiding 

een aanvraag te doen bij de OvJ tot 
voorbereiding van een verzoekschrift van 
een zorgmachtiging voor Piet. 

Aanvraag: 
B&W 
GD 
Zorgverlener 
Forensische zorgaanbieder (WFZ) 
Politieambtenaar 



Stelling 2 

Nu de aanvraag is gebaseerd op 
een verkennend onderzoek is de 
OvJ verplicht de voorbereiding 
van een verzoekschrift voor een 
ZM te starten. 

 



 

Processtap 2 en 3 
 
 
 
 
 

• De OvJ besluit naar aanleiding van de aanvraag 
van B&W de voorbereiding voor een 
verzoekschrift voor een ZM voor Piet te starten. 

• Het OM wijst een geneesheer-directeur aan.  
• De OvJ verstrekt gegevens, o.a. politie- 
   en/of strafvorderlijke en justitiële gegevens.  
• Het blijkt dat over Piet recente politiemutaties 

zijn opgemaakt. Ook heeft hij een strafblad. 

OvJ start voorbereiding 

Aanwijzing GD 



Stelling 3 

De OvJ kan ook besluiten de 
politiegegevens en/of strafvorderlijke en 
justitiële gegevens van Piet niet aan de 
geneesheer-directeur te verstrekken. 



 

Processtap 4 

 
 
 
 
 

Voorbereiding ZM door GD 

• De geneesheer-directeur informeert Piet 
dat een verzoek voor een zorgmachtiging 
wordt voorbereid. 

  
• Piet geeft binnen 3 dagen schriftelijk te 

kennen dat hij samen met zijn vader een 
plan van aanpak wil opstellen om 
verplichte zorg te voorkomen.  



Stelling 4 

De OvJ beslist of Piet een eigen plan van 
aanpak mag opstellen.  



 

Processtap 5 

 
 
 
 
 

Stukken naar OvJ 

• De geneesheer-directeur verstrekt de 
medische verklaring, opgesteld door een 
onafhankelijke psychiater, aan de officier van 
justitie. 



Stelling 5 

De OvJ ontvangt de medische verklaring 
over Piet. Als deze negatief is, kan de 
officier de verdere voorbereiding van de 
procedure beëindigen.  



 

Processtap 5 

 
 
 
 
 

Stukken naar OvJ 

• De geneesheer-directeur beoordeelt of het 
zorgplan voldoet aan de uitgangspunten van 
de wet en draagt zijn bevindingen, 
vergezeld van de zorgkaart en het zorgplan 
over aan de officier van justitie.  



Stelling 6 

Na ontvangst van alle stukken kan de 
OvJ besluiten geen verzoekschrift in 
te dienen, ook al is het voorstel van de 
geneesheer-directeur positief. 



 

Processtap 6 

 
 
 
 
 

OvJ verzoekschrift RB 

• Na beoordeling van de stukken die de OvJ van 
de geneesheer-directeur heeft ontvangen is de 
OvJ van oordeel dat in het geval van Piet is 
voldaan aan de criteria voor verplichte zorg.  

 
• De OvJ dient onverwijld een verzoekschrift 

voor een zorgmachtiging in bij de rechter. Bij 
het gemotiveerde verzoekschrift voegt de 
officier vele bijlagen.  
 



 
Processtap 7 

 
 
 
 
 

Uitspraak RB: Zorgmachtiging 

• De rechter hoort Piet na ontvangst van 
het verzoekschrift, tenzij de rechter 
vaststelt dat Piet niet in staat of bereid is 
zich te doen horen.  
 

• De rechter doet zo spoedig mogelijk, 
maar uiterlijk binnen 3 weken uitspraak. 
 
 



Stelling 7 

De officier is altijd op de zitting 
aanwezig, dus ook in de zaak van 
Piet.  



Stelling 8 

De officier van justitie kan afdwingen 
dat Piet ook daadwerkelijk wordt 
opgenomen. 
 

 




