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Wvggz klachtencommissie 

[locatie Fivoor] 

 

Beslissing d.d. 10 juli 2020 op het verzoek tot schadevergoeding behorend bij klacht inzake 

beperking bewegingsvrijheid 

 
Beoordeling verzoek tot schadevergoeding  
 
Een klager in de zin van de Wvggz kan op grond van artikel 10:11 van die wet een verzoek tot 
schadevergoeding indienen bij de klachtencommissie. Een door de commissie toegekende 
schadevergoeding komt voor rekening van de zorgaanbieder. 
 
Nu de commissie de klacht van klager d.d. 11 mei 2020 gegrond heeft verklaard, heeft de commissie 
ook te oordelen over het verzoek tot schadevergoeding. 
 
Klager stelt door toedoen van Fivoor schade te hebben geleden en stelt de schade bestaat uit: 
"ervaren gevoelens van onrecht en frustratie door het opgesloten zitten in de kliniek. Ook is sprake 
van een gevoel van rechtsonzekerheid door het ontbreken van schriftelijke communicatie over de 
beslissing en de klachtmogelijkheden." 
 
De geleden schade is begroot op een bedrag van totaal € 2.100,00. De PVP heeft bij de begroting 
aansluiting gezocht bij  de - forfaitaire - bedragen zoals genoemd in het onderzoeksrapport van de 
Universiteit van Amsterdam: “Schadevergoeding vragen aan een klachtencommissie als bedoeld in 
de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg; wat is billijk?”. 
 
Fivoor bestrijdt primair de beslissing van de klachtencommissie d.d. 5 juni 2020. Verder stelt Fivoor 
dat wanneer er al sprake zou zijn geweest van het niet in acht nemen van relevante bepalingen van 
de Wvggz, klager hierdoor niet is benadeeld en derhalve geen schade heeft geleden. Tenslotte meent 
Fivoor dat wanneer klager wel daadwerkelijk schade zou hebben geleden, er geen causaal verband 
bestaat tussen een handelen of nalaten van Fivoor en de door klager geleden schade.  
 
Voor wat betreft de hoogte van de schadevergoeding stelt Fivoor zich op het standpunt dat hierop 
het civiele aansprakelijkheidsrecht van toepassing is en dat geen aanleiding wordt gezien om 
aansluiting te zoeken bij eerdergenoemd forfaitaire stelsel.  
 
De commissie overweegt verder als volgt.  
 
Op 11 mei 2020 heeft klager zich gewend tot de klachtencommissie. Zijn klaagschrift in de zin van 
artikel 10:3 Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)richt zich tegen  

a. de beslissing van zijn behandelaar om hem tegen zijn zin van 18 tot 24 maart 2020 te 
beperken in zijn bewegingsvrijheid (art. 9:9 lid 2 j⁰ art. 8:9 Wvggz);  

b. de beslissing van zijn behandelaar om hem tegen zijn zin van 29 april tot 4 mei 2020 te 
beperken in zijn bewegingsvrijheid (art. 9:9 lid 2 j⁰ art. 8:9 Wvggz);  

c. de beperking in zijn bewegingsvrijheid op 11 mei 2020 omdat hij niet bij de dagopening 
aanwezig was (art. 9:9 lid 2 j⁰ art. 8:9 Wvggz).  

 
De commissie heeft de klacht op 5 juni 2020 op alle drie onderdelen gegrond bevonden. In het kader 
van het verzoek tot schadevergoeding herhaalt de commissie hier de navolgende overwegingen uit 
de beslissing van 5 juni 2020: 
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De klachtencommissie heeft met betrekking tot de beperking van de bewegingsvrijheid overwogen 
[...] 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. 
 
en 
 
Met betrekking tot het ontbreken van een schriftelijke bevestiging van de beslissingen heeft de 
klachtencommissie het volgende overwogen. [...] 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. 
 
Ten aanzien van voornoemde schending van de informatieverplichtingen van artikel 8:9 lid 2 en lid 3 
Wvggz overweegt de commissie als volgt. Hoewel de hier relevante bepalingen van de Wvggz niet in 
acht zijn genomen, is de commissie onvoldoende gebleken dat klager als gevolg hiervan is benadeeld. 
Klager was ondanks het ontbreken van een schriftelijk besluit wel van de beslissing op de hoogte en 
kende ook zijn rechten. Klager heeft immers de weg naar de klachtencommissie gevonden en is bij de 
klachtenprocedure bijgestaan door een patiëntvertrouwenspersoon. Daarbij komt dat wanneer 
klager wel schriftelijk over de beperking zou zijn geïnformeerd, klager - naar het op dat moment 
geldende beleid naar aanleiding van de 'coronamaatregelen- zou zijn beperkt in zijn 
bewegingsvrijheid. De mogelijke schade door de beperking van zijn bewegingsvrijheid zelf kan niet 
worden gezien als causaal in verband staand met de schending van de informatieverplichtingen. De 
commissie is daarom van oordeel dat klager niet in een andere situatie is komen te verkeren dan 
wanneer de bedoelde bepalingen juist zouden zijn nageleefd. Voor toewijzing van het verzoek tot 
schadevergoeding in verband met de schending van de hier bedoelde verplichtingen is derhalve geen 
plaats. 
 
De commissie is van oordeel dat ten aanzien van de (naar het oordeel van de commissie 
disproportionele) beperking van de bewegingsvrijheid van klager evenmin gebleken is van een 
causaal verband tussen de rechtsinbreuk en de gestelde schade. Klager heeft de gestelde 
immateriële schade in de vorm van ervaren gevoelens van onrecht en frustratie niet nader 
onderbouwd. Voor toewijzing van het verzoek tot schadevergoeding in verband met immateriële 
schade is derhalve evenmin plaats.  
 
Beslissing: gelet op het bovenstaande wijst de commissie het verzoek tot schadevergoeding af.  


