
 
Wvggz Klachtencommissie  

[locatie Fivoor]  

Beslissing d.d. 24 december 2021 inzake de klacht tegen de beslissing 8 december 2021 tot het 
beperken van het recht op vrij gebruik van communicatiemiddelen.  
 
 
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 bij [locatie Fivoor] verblijft op grond van een voorwaardelijke 
strafrechtelijke veroordeling waarbij de opname bij [Locatie Fivoor] als bijzondere voorwaarde geldt. 
Hieruit volgt dat klager is aan te merken als forensisch patiënt in de zin van artikel 1.1 lid 2 Wet 
forensische zorg (Wfz). Hoewel de opname in een ggz-instelling een door de rechter opgelegde 
voorwaarde bij het strafvonnis is, geldt het verblijf van klager bij [locatie Fivoor] als vrijwillig. Ten 
overvloede merkt de commissie op dat de rechtpositie van klager is geregeld in hoofdstuk 9 Wvggz.  
 
De Wvggz biedt een ggz-instelling mogelijkheden om ten aanzien van forensische patiënten, die met 
hun instemming in een accommodatie verblijven, beheersmaatregelen te treffen. Deze zijn limitatief 
in hoofdstuk 9 Wvggz genoemd. Met deze maatregelen wordt onder andere invulling gegeven aan 
een veilig verblijf in de accommodatie op vrijwillige basis. Op grond van artikel 9:9 lid 3 Wvggz kan 
het recht op het vrij gebruik van communicatiemiddelen worden beperkt indien:  
a. gevreesd wordt voor ernstige nadelige gevolgen voor de gezondheidstoestand van een patiënt; 

dan wel  

b. 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.  

 
Een beslissing tot beperking van het recht op vrij gebruik van communicatiemiddelen wordt door de 
zorgverantwoordelijke met een motivering op schrift gesteld. De geneesheerdirecteur stuurt de 
betrokkene (en zijn advocaat en eventuele vertegenwoordiger) een afschrift van die beslissing met 
een informatiebrief over de klachtwaardigheid van de beslissing en de mogelijkheid van advies en 
bijstand door een vertrouwenspersoon (artikel 9:9 lid 4 jo. artikel 8:9 Wvggz). Over een beslissing op 
grond van artikel 9:9 Wvggz kan een patiënt of zijn vertegenwoordiger een schriftelijke en 
gemotiveerde klacht indienen bij de klachtencommissie (artikel 9:10 lid 2 Wvggz).  
 
De commissie stelt vast dat de zorgverantwoordelijke op 8 december 2021 een beslisbrief op grond 
van artikel 8:9 Wvggz aan klager heeft overhandigd, waarbij de zorgverantwoordelijke stelt dat er 
verplichte zorg aan klager zal worden verleend ter afwending van ernstig nadeel. In de 
informatiebrief van de geneesheer-directeur staat dat de zorgverantwoordelijke verplichte zorg gaat 
verlenen op basis van een door de rechtbank ten aanzien van klager afgegeven crisismachtiging, 
machtiging voorzetting van de crisismachtiging of zorgmachtiging. Dit is onjuist. Ten aanzien van 
klager is immers geen crisismaatregel, zorgmachtiging of andere in artikel 3:1 Wvggz genoemde 
grondslag voor verplichte zorg afgegeven. Daarbij komt dat de bewoordingen: 'het afwenden van 
ernstig nadeel' niet voorkomen in artikel 9:9 lid 3 Wvggz.  
 
De inname van een telefoon is een inbreuk op een grondrecht. Dit heeft, ook bij klager zo blijkt op de 
zitting, een behoorlijke impact. Mede om die reden is het belangrijk om dergelijke ingrijpende 



beslissingen zorgvuldig te nemen, waarbij ook zorgvuldigheid dient te worden betracht door de 
zorgverantwoordelijke en geneesheer-directeur.  
 
Nu er een beslissing is genomen die geen grondslag vindt in de wet komt de klachtencommissie tot 
de conclusies dat de klacht formeel gegrond is en komt de commissie niet toe aan een inhoudelijke 
beoordeling van de klacht.  
 
 
Beslissing  
Gelet op het bovenstaande verklaart de commissie de klacht gegrond op formele gronden.  


