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Wvggz klachtencommissie 

[locatie Fivoor]  

 

Beslissing d.d. 5 juni 2020 inzake klacht tegen beslissingen tot beperking bewegingsvrijheid  

 
Beoordeling  
 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting komt de commissie tot de 
volgende beoordeling.  
 
Voor de behandeling van de klacht is waar het gaat om de rechtspositie van klager het uitgangspunt 
dat zijn interne rechtspositie geregeerd wordt door hoofdstuk 9 Wvggz dat bijzondere bepalingen 
bevat ten aanzien van personen met een strafrechtelijke titel.  
Artikel 9:1 Wvggz stelt immers dat “een persoon die in een accommodatie verblijft en aan wie tevens 
de maatregel van terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege (….) is opgelegd, 
voor de toepassing van deze wet vanaf het moment van opname in de accommodatie wordt 
aangemerkt als betrokkene aan wie op grond van een zorgmachtiging verplichte zorg strekkende tot 
opname in een accommodatie wordt verleend. In de daarop volgende artikelen van dit hoofdstuk 
worden de rechten en plichten van de patiënten nader uitgewerkt.  
 
In de behandeling van de klacht is vastgesteld dat klager op 14 mei 2018 is opgenomen in de [locatie 
Fivoor]. Zijn verblijf in [locatie Fivoor] geldt als transmuraal verlof uit de sinds 20 maart 2006 ten 
uitvoer gelegde maatregel van tbs met dwangverpleging. Nadat klager voor kortere of langere tijd 
verschillende units had aangedaan is hij op 20 januari 2020 doorgestroomd naar unit 5. Waar het 
gaat om verlof had hij inmiddels fase 5b, de op één na hoogste fase van het verlofbeleid OFZ, bereikt. 
Op 16 maart 2020 is de maatregel van tbs met twee jaar verlengd. Op diezelfde dag werden vanwege 
het risico van besmetting met het coronavirus alle sociale- en werkverloven van de patiënten 
stopgezet. Voor klager betekende dat dat hij nog slechts anderhalf uur per dag naar buiten mocht 
voor ontspanning of om boodschappen te doen. In termen van het verlofbeleid OFZ ging hij terug 
naar fase 1. Vanwege het risico van besmetting van de patiënten van de verschillende units met het 
coronavirus door onderlinge contacten is ook besloten dat patiënten binnen hun eigen unit moesten 
blijven.  
 
Op 18 maart 2020 heeft klager te laat zijn urine ten behoeve van uds ingeleverd, naar zijn zeggen 
omdat hij zich verslapen had. Volgens klager sliep hij in die periode pas laat in en sliep hij slecht. Bij 
wijze van sanctie is hem de bewegingsvrijheid die hem nog restte ontnomen. Doordat unit 5 geen 
buitenruimte heeft betekende dat voor hem dat hij zelfs niet kon luchten. De sanctie gold tot 24 
maart 2020. 
Op 27 maart 2020 is de coronamaatregel die op 16 maart 2020 was ingevoerd aangescherpt in die zin 
dat patiënten nog slechts onder begeleiding naar buiten mochten. 
Op 29 april 2020 heeft klager opnieuw te laat zijn urine ten behoeve van uds ingeleverd. Ook toen 
had hij zich verslapen. De sanctie was dezelfde als de sanctie die hem op 18 maart was opgelegd en 
gold tot 4 mei 2020. 
Op 11 mei was klager niet bij de dagopening aanwezig. Hij moest toen de rest van de dag binnen 
blijven. 
De verschillende beslissingen zijn klager mondeling medegedeeld; hij heeft daarvan niets op schrift 
gekregen.  
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Waar het gaat om de sancties hebben verweersters zich beroepen op het verlofbeleid OFZ. Volgens 
dit beleid is meewerken aan drugs- en alcoholcontroles, die bovendien moeten uitwijzen dat de 
betrokken patiënt geen drugs of alcohol gebruikt heeft, een randvoorwaarde om verlof te kunnen 
opnemen. Wanneer niet aan deze voorwaarde is voldaan wordt de patiënt teruggeplaatst naar fase 
0. In die fase is de bewegingsvrijheid beperkt tot de unit waar de patiënt verblijft c.q. het gebouw van 
de [locatie Fivoor]. 
De sanctie geldt steeds tot de eerstvolgende VGB. Het tijdsverloop tussen twee VGB’n is twee weken. 
Volgens verweersters is het niet gebruikelijk dat patiënten van de beslissing dat hun verlof is 
aangehouden een schriftelijke bevestiging krijgen. Dat is ook niet nodig omdat patiënten weten wat 
het verlofbeleid inhoudt. 
 
De klachtencommissie kan verweersters in hun stellingen niet volgen.  
De klachtencommissie heeft met betrekking tot de beperking van de bewegingsvrijheid overwogen 
dat de maatregel om alle sociale- en werkverloven van patiënten stop te zetten te beschouwen is als 
een noodmaatregel ingegeven door een van buiten komende oorzaak waarop noch de [locatie 
Fivoor] noch de patiënten invloed hebben gehad. Voor patiënten, zoals klager, die inmiddels 
verloffase 5b hadden bereikt betekende de teruggang naar uiteindelijk slechts voor zeer beperkte 
duur begeleid wandelen op het terrein rond de [locatie Fivoor] een rigoureuze ingreep in hun verlof, 
met mogelijk gevolgen voor de ontwikkeling van hun gezondheidstoestand. Onder die 
omstandigheden is het niet redelijk het sanctiebeleid waarin het verlofbeleid OFZ voorziet onverkort 
uit te voeren. Het had dan ook redelijkerwijs op de weg van de [locatie Fivoor] gelegen om ook voor 
de uitvoering van het sanctiebeleid een noodmaatregel te treffen. 
Daar komt bij dat het huidige sanctiebeleid, door de geldigheidsduur af te laten hangen van de duur 
van de periode tot de eerstvolgende VGB, in hoge mate willekeurig is, nu de geldigheidsduur kan 
variëren van één tot dertien dagen. Een dergelijke willekeur verdraagt zich niet met het karakter van 
het recht op bewegingsvrijheid als fundamenteel recht. De beperking van de bewegingsvrijheid die 
klager op 18 maart 2020 opgelegd is heeft zeven dagen geduurd en de beperking die hem op 29 april 
is opgelegd vijf dagen. Mede in aanmerking genomen dat deze beslissingen in feite tot gevolg hadden 
dat klager in de unit opgesloten was beoordeelt de klachtencommissie deze beperkingen als 
disproportioneel ten opzichte van de aanleiding tot de beperkingen.  
 
Met betrekking tot het ontbreken van een schriftelijke bevestiging van de beslissingen heeft de 
klachtencommissie het volgende overwogen.  
Volgens de begripsbepaling in het verlofbeleid OFZ verstaat Fivoor onder verlof “elke beweging 
buiten de afdeling gericht op het oefenen met bewegingsvrijheid.” Het doel van verlof wordt 
omschreven als “oefenen met bewegingsvrijheid in het kader van resocialisatie”. Onderkend wordt 
dat de uitvoering van het verlofbeleid “zich dient te voegen naar het behandelplan en de juridische 
titel met de daaraan verbonden interne en externe rechtspositie van de patiënt.” In artikel 8:17 
Wvggz wordt wat in de Wet Bopz verlof heette een tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg 
genoemd. Voor patiënten in de [locatie Fivoor] aan wie tevens de maatregel van 
terbeschikkingstelling met bevel tot verpleging van overheidswege is opgelegd is de beslissing 
daartoe voorbehouden aan de Minister van Veiligheid en Justitie. De beperkingen in het recht op 
bewegingsvrijheid van artikel 9:9 Wvggz betreffen de bewegingsvrijheid in en rond de 
accommodatie. 
  
In het onderhavige geval lijdt het naar het oordeel van de klachtencommissie geen twijfel dat de 
ontzegging van de toegang aan klager tot andere ruimten dan die behorend tot unit 5, waaronder de 
binnentuin en het dakterras, als een beperking van de bewegingsvrijheid in de accommodatie als 
bedoeld in artikel 9:9 Wvggz is aan te merken. Klager had immers als gevolg van de beslissingen van 
verweerder geen toegang meer tot een buitenruimte. Gelet hierop hoeft de commissie in deze zaak 
geen oordeel te geven over de vraag of de dagelijkse wandeling van max 1.5 uur en onder  
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begeleiding op het terrein rond de instelling als verlof dan wel als een beperking van de 
bewegingsvrijheid is aan te merken.  
 
Volgens artikel 9:9 lid 2 Wvggz kunnen beperkingen in het recht op bewegingsvrijheid in en rond de 
accommodatie (….) door de zorgverantwoordelijke worden opgelegd indien 
a. naar het oordeel van de zorgverantwoordelijke van de uitoefening van het recht op 

bewegingsvrijheid ernstige nadelige gevolgen moeten worden gevreesd voor de 
gezondheidstoestand van betrokkene, dan wel 

b. dit ter voorkoming van verstoring van de orde of voor de veiligheid in de accommodatie, zoals 
die in de huisregels is beschreven of ter voorkoming van strafbare feiten noodzakelijk is. 

Lid 4 van dit artikel verklaart artikel 8:9 Wvggz van overeenkomstige toepassing. Dit artikel verbindt 
aan het opleggen van een beperking in de bewegingsvrijheid enkele voorwaarden. Voordat de 
zorgverantwoordelijke daartoe overgaat dient hij/zij  
- zich op de hoogte te stellen van de actuele gezondheidstoestand van betrokkene, 
- met betrokkene te overleggen. 
- (in het geval van klager) overeenstemming te bereiken met de geneesheer-directeur en, 
- de beslissing , voorzien van een motivering, waaronder ook de verwachte duur, op schrift te 

stellen. 
De geneesheer-directeur geeft betrokkene en zijn advocaat een afschrift van de beslissing en stelt 
hen schriftelijk in kennis van de klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en 
bijstand door de patiëntenvertrouwenspersoon en de familievertrouwenspersoon. Voor de praktijk 
van Fivoor is een en ander uitgewerkt in de Werkinstructie Beperkingen bij forensische patiënten. 
  
De bepaling met betrekking tot de mogelijkheden van de beperking van rechten van patiënten en de 
daaraan verbonden informatieverplichting zijn voor het overgrote deel gelijkluidend aan de regeling 
in de Wet Bopz. Afgaande op de inmiddels vaste jurisprudentie van de Hoge Raad die onder de Wet 
Bopz ter zake is ontwikkeld is de verplichting de patiënt te informeren geen louter formeel-
administratieve opdracht, maar dient de eis van een schriftelijke beslissing ertoe dat de beslissing tot 
beperking van de bewegingsvrijheid op zorgvuldige wijze wordt genomen en dat de patiënt 
beschermd wordt tegen een ongerechtvaardigde inbreuk op zijn lichamelijke integriteit. Het vereiste 
van schriftelijkheid geldt in de jurisprudentie als een waarborg waaraan strikt de hand moet worden 
gehouden, ook in het geval het klager bekend is dat hij tegen de beslissing op kan komen. 
  
In het geval van klager is die waarborg ten aanzien van alle onderdelen van zijn klacht achterwege 
gebleven. Dit brengt mee dat de klacht op alle drie onderdelen gegrond moet worden bevonden.   
 
Beslissing  
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht op alle onderdelen gegrond.  
 
 
Aanbeveling  
De klachtencommissie beveelt aan dat aan de voorwaarden die de Wvggz aan een beslissing tot 
beperken van de bewegingsvrijheid van een patiënt stelt strikt de hand wordt gehouden.  
 
Tenslotte  
Klager heeft aan zijn klacht een verzoek tot schadevergoeding verbonden. Omdat de schriftelijke 
onderbouwing van dat verzoek de klachtencommissie nog niet heeft bereikt heeft de 
klachtencommissie de behandeling van dat verzoek aangehouden totdat de onderbouwing en de 
zienswijze van de instelling op die onderbouwing haar bekend zijn. Derhalve zal met de behandeling 
van het verzoek tot schadevergoeding nog enige tijd gemoeid zijn.  


