
Klachtencommissie 
 
[Locatie Fivoor] 
 
Beslissing d.d. 21 november 2022 inzake klacht tegen overschrijding van de termijn van verplichte 
opname.  
 
Beoordeling 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 
De commissie stelt vast dat klager op [datum] is overgeplaatst vanuit [Locatie Inforsa] en is 
opgenomen bij [Locatie Fivoor]. Klager verblijft bij [Locatie Fivoor] ter uitvoering van een 
zorgmachtiging d.d. [datum] met een geldigheidsduur van zes maanden. De [Rechtbank] heeft in 
haar beschikking van [datum] vastgesteld dat klager lijdt aan een psychische stoornis, te weten 
schizofrenie van het paranoïde type en dat deze stoornis leidt tot ernstig nadeel, met name gelegen 
in het bestaan van of het aanzienlijk risico op ernstig lichamelijk letsel voor anderen.  
 
De zorgmachtiging legitimeerde, onder meer en voor zover relevant voor de klacht: 

- opname in een accommodatie, voor de duur van drie maanden. 
 
De commissie stelt het volgende voorop.  
Verplichte zorg in het kader van een zorgmachtiging kan worden verleend om ernstig nadeel af te 
wenden en/of de geestelijke gezondheid van een betrokkene te stabiliseren en/of de geestelijke 
gezondheid van een betrokkene dusdanig te herstellen dat hij zijn autonomie zo veel mogelijk 
herwint. Aan een betrokkene kan verplichte zorg worden verleend als zijn gedrag als gevolg van zijn 
psychische stoornis tot ernstig nadeel voor hemzelf of anderen leidt. 
 
Iedere vorm van verplichte zorg dient met terughoudendheid te worden toegepast en vooraf 
getoetst te worden aan de algemene beginselen van proportionaliteit, subsidiariteit, effectiviteit en 
veiligheid. Deze toetsing moet ertoe leiden dat de verplichte zorg alleen wordt ingezet als uiterste 
middel, als er geen mogelijkheden voor vrijwillige zorg meer zijn. Daartoe moet worden beoordeeld 
of er geen lichtere interventies mogelijk zijn en of de verplichte zorg effectief is en het (aanzienlijk 
risico op) ernstig nadeel ook daadwerkelijk wegneemt. De toetsing houdt ook in dat wordt 
beoordeeld of de verplichte zorg mogelijk nadelige gevolgen op de lange termijn voor een 
betrokkene met zich meebrengt. 
 
De commissie overweegt verder als volgt.  
 
De zorgmachtiging d.d. [datum] voorziet in een opname voor de duur van maximaal drie maanden.  
 
Nu ervan moet worden uitgegaan dat klager op [datum] al was opgenomen, kon de opname in een 
accommodatie tot uiterlijk [datum] duren.  
 
Aansluitend is geen nieuwe zorgmachtiging aangevraagd. Eerst op [datum] is opnieuw een 
zorgmachtiging verleend waarin opname als een van de vormen van zorg wordt genoemd.  
 
De commissie is gelet op het voorgaande van oordeel dat klager in de periode van [datum] tot en 
met [datum] zonder geldige titel opgenomen is geweest op [Locatie Fivoor]. De commissie acht de 
klacht daarom gegrond.  
 
Schadevergoeding 
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De commissie ziet in het licht van de gegrondverklaring van de klacht aanleiding te komen tot de  
toekenning van een schadevergoeding. Artikel 10:11 lid 4 Wvggz bepaalt dat de klachtencommissie 
een schadevergoeding in de zin van de Wvggz naar billijkheid vaststelt. De klachtencommissie acht 

een schadevergoeding van €25,-- per dag onder de gegeven omstandigheden billijk. Daarbij neemt 
de commissie in aanmerking dat sprake is van een procedurele fout. Gelet op de zorgmachtiging die 
op [datum] is verleend, is aannemelijk dat deze ook zou zijn verleend als de aanvraag daartoe begin 
[datum] was ingediend. Nu klager tussentijds een verzoek heeft gedaan om te worden overgeplaatst 
naar een ambulante setting en ook overigens uit de stukken blijkt dat klager graag weggewild had uit 
[Locatie Fivoor], is de klachtencommissie van oordeel, dat immateriële schade voldoende 
aannemelijk is.  
 
De klachtencommissie berekent het aantal dagen waarover klager recht heeft op een 
schadevergoeding op 75. De schadevergoeding komt dan uit op een bedrag van € 1.875,00. 
 
Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht gegrond.  
 
Bepaalt dat klager recht heeft op een schadevergoeding van € 1.875,00. 
 


