
Klachtencommissie   

[locatie Fivoor] 

Beslissing d.d. 24 februari 2022 inzake het voortduren van de opname in een accommodatie zonder 
nieuwe schriftelijke beslissing zoals bedoeld in artikel 8:9 Wvggz.  
 
Beoordeling 
 
Gelet op de ingebrachte stukken en gehoord de toelichtingen op de zitting is de commissie tot de 
volgende beoordeling gekomen.  
 
De commissie gaat uit van de volgende feiten: 
 

 Op 14 september 2021 is ten aanzien van klager een zorgmachtiging afgegeven voor de duur 
van zes maanden. De zorgmachtiging legitimeert (onder meer) opname in een 
accommodatie.  

 Op 25 januari 2022 heeft verweerder als zorgverantwoordelijke, beslist tot opname van 
klager bij [locatie Fivoor]. De beslissing is op 25 januari 2022 gemotiveerd op schrift gesteld 
en aan klager uitgereikt.  

 Op 4 februari 2022 heeft [Rechtbank] beslist op de aanvraag voor een nieuwe 
zorgmachtiging. De nieuwe zorgmachtiging is voor de duur van twaalf maanden afgegeven. 
De nieuwe zorgmachtiging legitimeert (onder meer) opname in een accommodatie. 

 De Rechtbank heeft op 4 februari 2022 aan Fivoor een kennisgeving mondelinge uitspraak 
zorgmachtiging Wvggz afgegeven.   

 Uit artikel 6:6 lid 1 onder d Wvggz volgt dat met de toewijzing van de nieuwe zorgmachtiging 
op 4 februari 2022, de eerdere zorgmachtiging is vervallen;  

 Klager heeft in de ochtend van 7 februari 2022 een ontslagwens geuit en aangegeven dat zijn 
zorgverantwoordelijke op grond van de vereisten van de Wvggz een nieuwe beslissing tot 
opname in de accommodatie had moeten nemen.  

 In de middag van 7 februari 2022 heeft de dienstdoende psychiater, bij afwezigheid van 
verweerder een nieuwe schriftelijke beslissing omtrent de opname aan klager uitgereikt.  

 
 
De commissie vat de klacht van klager als volgt samen:  

1. Klager stelt dat aan hem op grond van artikel 8:9 Wvggz een nieuwe beslisbrief had moeten 
worden uitgereikt. En dat hij na het uiten van zijn ontslagwens en tot het uitreiken van de 
nieuwe beslisbrief zonder rechtsgrond onvrijwillig in [locatie Fivoor] opgenomen is geweest.   

2. Klager stelt dat hij vanaf 4 februari 2022 sowieso zonder rechtsgrond onvrijwillig in het CDP 
opgenomen was omdat Fivoor geen afschrift van de nieuwe zorgmachtiging aan klager heeft 
overgelegd en dit op grond van artikel 8:7 lid 3 Wvggz is vereist.  

3. Klager betwist de juistheid van de in de schriftelijke beslissing d.d. 7 februari 2022 
opgenomen motivering.   

 
 
De commissie overweegt verder als volgt. 
 
Ten aanzien van klachtonderdeel 1 en 3 
De commissie is van oordeel dat uit artikel 8:9 Wvggz niet volgt dat een beslissing ter uitvoering van 
verplichte zorg automatisch vervalt indien een nieuwe zorgmachtiging is afgegeven. Een dergelijke 
strikte uitleg van dit artikel volgt niet uit het systeem van de Wvggz en acht de commissie bovendien 
niet in het belang van een betrokkene. Het is zonder meer voorstelbaar dat de afgifte van een 
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nieuwe zorgmachtiging aanleiding geeft tot het nemen van een nieuwe beslissing ter uitvoering van 
verplichte zorg maar dat hoeft niet altijd het geval te zijn. Met verweerder ziet de commissie in de 
omstandigheden van de voorgelegde casus geen redenen voor een nieuwe beslissing. De nieuwe 
zorgmachtiging is immers aangevraagd met de bedoeling die op de eerdere zorgmachtiging te laten 
aansluiten en uitvoering aan verplichte zorg te kunnen blijven geven. Op 4 februari 2022 is een 
nieuwe -inhoudelijk gelijke- zorgmachtiging afgegeven, terwijl de beslissing tot opname slechts een 
week daarvoor is genomen. In het licht van de recente mondelinge behandeling van de eerdere 
klacht (op 3 februari 2022) kan de commissie verweerder volgen in zijn stelling dat ten tijde van de 
hoorzitting op 15 februari 2022 geen sprake was van gewijzigde inzichten of omstandigheden. Onder 
die feiten en omstandigheden voegt het nemen van een nieuwe beslissing tot (voortzetting van de) 
opname niets toe en is het uitreiken van een schriftelijke beslissing louter een administratieve 
handeling.  
Nu de commissie van oordeel is dat een nieuwe beslissing tot opname niet noodzakelijk was, komt 
de commissie aan de inhoudelijk beoordeling van de beslisbrief van 7 februari 2022, niet toe. 
De commissie acht deze klachtonderdelen ongegrond. 
 
Ten aanzien van klachtonderdeel 2  
Het is een feit van algemene bekendheid dat de rechtbank een bepaalde periode nodig heeft om de 
beschikking op papier te zetten en te versturen. Een periode van twee weken is niet ongebruikelijk. 
Ter overbrugging van deze periode wordt doorgaans, en zo ook in deze zaak, een zogenaamde 
kennisgeving mondelinge uitspraak aan de zorgaanbieder uitgereikt. Deze kennisgeving is gedateerd 
4 februari 2022 en op of rond die datum ter kennis van Fivoor gebracht. Het is niet geheel duidelijk of 
en wanneer klager een afschrift van deze kennisgeving heeft ontvangen. Er is echter geen twijfel dat 
klager op of kort na 4 februari 2022 op de hoogte was van de beslissing van de Rechtbank en kennis 
kon nemen van die beslissing. Nu de inhoud van de beslissing van de Rechtbank op 7 februari 2022 
aan klager bekend was en deze inhoudelijk niet afweek van de eerdere zorgmachtiging acht de 
commissie de klacht voor zover die zich richt tegen het feit dat klager geen afschrift heeft ontvangen 
van de nieuwe zorgmachtiging, eveneens ongegrond.  
 

Beslissing 
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht ongegrond. Hieruit volgt dat de 
commissie niet toe komt aan de beoordeling van het verzoek tot schadevergoeding.  
 


