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Deze rapportage “Aanvullingen rapport Woonoverlast; woonoverlast door psychisch kwetsbaren” (kortweg: rapport
“Aanvullingen Woonoverlast 2012”) is de neerslag van een onderzoek naar aanleiding van een van de aanbevelingen
in het rapport “Woonoverlast; analyse van de aanpak van woonoverlast en verloedering” van mei 2010 (kortweg:
rapport “Woonoverlast 2010”). Er bestond behoefte aan meer inzicht in de (on)mogelijkheden van de aanpak van
woonoverlast door mensen die overlast veroorzaken, maar ook zorg behoeven, in dit onderzoek psychisch kwetsbaren genoemd. Exacte cijfers over hoe groot het aandeel van deze groep overlastgevers is in de totale groep zijn er niet.
Dit is nu ook niet onderzocht. Wel wordt aangegeven dat het om een aanzienlijk aandeel gaat, schattingen lopen
uiteen van 30 tot 50%.
Psychisch kwetsbaren zijn mensen die relatief vaak niet, of minder goed, aanspreekbaar zijn. Het reguliere instrumentarium voor de aanpak van woonoverlast is dan soms niet goed inzetbaar, alternatieve middelen kunnen dan de
voorkeur hebben. Het onderzoek Aanvullingen Woonoverlast 2012 vormt de basis voor de brochure Helpen en
ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren, die deze alternatieve middelen in kaart brengt.
Eerder onderzoek naar aanleiding van aanbevelingen in het rapport Woonoverlast 2010 is te vinden in het rapport
“Aanvullingen op rapport Woonoverlast” van juni 2011 (kortweg: rapport “Aanvullingen Woonoverlast 2011”).

Onderzoek 2012
Het rapport “Aanvullingen Woonoverlast 2012” bevat een analyse van het juridisch instrumentarium dat kan worden ingezet bij
woonoverlast door psychisch kwetsbaren. Ook bevat het uitkomsten van raadpleging van deskundigen uit de wetenschap en de
praktijk. Het geeft kort de mogelijkheden weer maar richt zich vooral op aandachts- en knelpunten. De brochure geeft wel een
uitgebreid overzicht van succesvolle bestuursrechtelijke, civielrechtelijke en niet-juridische praktijkinstrumenten.
Naast het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zijn het ministerie van Veiligheid en Justitie en het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport bij het onderzoek betrokken. Het juridische deel van het onderzoek is verricht door mr. T.C. van
Schendel, prof. Mr. J.G. Brouwer en mr. M. Vols van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid van de Rijksuniversiteit Groningen
(RUG). Er zijn voor het onderzoek ook overleggen en een expertmeeting georganiseerd met praktijkdeskundigen van gemeenten, uit de
zorg, de wetenschap en de juridische wereld.

Brochure Helpen en ingrijpen en Handreiking Woonoverlast
De brochure “Helpen en ingrijpen bij woonoverlast” is een apart product gebaseerd op het onderzoek 2012. Hierin staat welke instrumenten ingezet kunnen worden bij de aanpak van woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren. De “Handreiking aanpak
woonoverlast en verloedering; Aanpakken en voorkomen van fysieke en sociale woonoverlast” (kortweg “Handreiking Woonoverlast”)
van april 2011 noemt de reguliere instrumenten die zijn in te zetten bij verschillende vormen van woonoverlast en geeft praktische
handvatten die in alle situaties bruikbaar zijn. De brochure en de handreiking zijn in aanvulling op elkaar te gebruiken en verwijzen
geregeld naar elkaar. Het zijn belangrijke middelen in de bevordering van de leefbaarheid in de grote steden en op het platteland.
De rapporten Woonoverlast 2010, 2011 en 2012 bevatten alle achtergrondinformatie voor de Handreiking Woonoverlast en de Brochure
Helpen en ingrijpen.
Voor alle publicaties Zie: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aandachtswijken.

Achtergrond
In 2009 heeft de toenmalig minister voor WWI (Wonen, Wijken en Integratie) de Tweede Kamer, mede namens de toenmalige ministers
van Justitie en Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK), toegezegd een “Handreiking Woonoverlast” te ontwikkelen. Deze
toezegging is gedaan naar aanleiding van het onderzoek “Overlast en verloedering; evaluatie wetten Victoria en Victor” van de
VROM-Inspectie in 2009 en maakt onderdeel uit van het Actieplan “Overlast en Verloedering”. Dit Actieplan is een onderdeel van het
project “Veiligheid begint bij voorkomen”.
Het Actieplan “Overlast en Verloedering” richt zich op het oplossen van knelpunten, die gemeenten en hun veiligheidspartners in de
aanpak van diverse vormen van overlast ervaren. De VROM-Inspectie (VI) heeft tot 2012 de ontwikkeling van de handreiking voor
gemeenten uitgevoerd.
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1 Samenvatting

Er zijn verschillende opties om woonoverlast aan te pakken, maar bij veel gemeenten zijn niet alle mogelijkheden bekend. Dit bleek uit
het onderzoek “Overlast en verloedering; evaluatie van de wetten Victoria en Victor” van de VROM-Inspectie (VI) uit 2009. Niet alleen
kennen gemeenten de mogelijkheden van deze wetten niet goed, maar ook zijn ze niet op de hoogte van aanverwant instrumentarium
om op te treden bij woonoverlast. Daardoor worden de mogelijkheden weinig benut, ook wanneer de omstandigheden er wel naar zijn.
Daarnaast worden bevoegdheden soms ten onrechte gebruikt.
De toenmalige Minister voor WWI kondigde, mede namens zijn collega-ministers van BZK en Justitie, per brief aan de Tweede Kamer
van 14 april 2009 aan dat er een “Handreiking Woonoverlast” zou worden ontwikkeld, met daarin het gehele instrumentarium dat ter
beschikking is.
Onder woonoverlast wordt verstaan overlast vanuit de woning en in de directe woonomgeving (bijvoorbeeld het portiek, de tuin of de
straat rondom de woning) en hieronder valt niet overlast in de ruimere woonomgeving. Over deze laatste vorm van overlast bestaat een
aparte publicatie. Het instrumentarium voor de aanpak van de problematiek omvat zowel juridische als niet-juridische middelen.
De ontwikkeling van de handreiking gebeurde in fasen. In juni 2010 en april 2011 is gefaseerd de “Handreiking aanpak woonoverlast en
verloedering; Aanpakken en voorkomen van fysieke en sociale woonoverlast” (kortweg: “Handreiking Woonoverlast”) verschenen. Deze
geeft een overzicht van de reguliere instrumenten.
Bij veel gevallen van woonoverlast zijn mensen betrokken die niet, of moeilijk aanspreekbaar zijn. Voor dergelijke mensen zijn de
reguliere instrumenten voor de aanpak van het probleem niet altijd de meest goede. De Handreiking Woonoverlast is daarom in die
gevallen vaak maar beperkt bruikbaar. Er zijn alternatieve instrumenten, maar ook deze zijn niet bij alle gemeenten evengoed bekend,
zo bleek uit de verschillende onderzoeken van de Vrom Inspectie uit 2009 en 2010. Daardoor worden de mogelijkheden die er zijn weinig
benut, ook wanneer de omstandigheden er wel naar zijn.
De alternatieve middelen zijn samengebracht in de “Brochure Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren”
(kortweg: “Brochure Helpen en ingrijpen”). Hij bevat beproefde mogelijkheden, tips en waarschuwingen. De brochure verwijst geregeld
naar de handreiking. De brochure en de handreiking zijn in aanvulling op elkaar te gebruiken. Het zijn beide belangrijke middelen in de
bevordering van de leefbaarheid in de grote steden en op het platteland.
Zij zijn beide te vinden op: www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/aandachtswijken.
Het rapport “Aanvullingen Woonoverlast 2012” bevat een analyse van het juridisch instrumentarium dat ingezet kan worden bij
woonoverlast door psychisch kwetsbaren. Ook bevat het uitkomsten van raadpleging van deskundigen uit de wetenschap en de
praktijk. Hieruit komen veel voorbeelden van niet-juridische instrumenten naar voren, bruikbare elementen uit het bestuursrecht en het
civiele recht, maar ook knel- en aandachtspunten.

1.1 Rapport en brochure
Het onderzoek dat ter voorbereiding van de “Brochure Helpen en ingrijpen” plaatsvond, bestond uit een juridische analyse en onderzoek
naar praktijkervaringen. Gestreefd is naar het zo volledig mogelijk in kaart brengen van het juridisch instrumentarium en de relevante
wetsgeschiedenis, jurisprudentie en literatuur.
Er is daarnaast praktijkonderzoek gedaan naar ervaringen van gemeenten die ondervinding hebben met de aanpak van woonoverlast en
van mensen met kennis en ervaring in de zorg en juristen. Een expertmeeting over de conceptbrochure met voornamelijk medewerkers
van gemeenten, corporaties, zorginstellingen en politie heeft tot aanpassingen en aanvullingen geleid. Er is verondersteld dat met deze
werkwijze de meeste goede voorbeelden en ook eventuele knelpunten te vinden zijn. Het onderzoek geeft geen representatief beeld
van de aanpak door gemeenten.
Dit rapport gaat dus over de onderzoeksbevindingen en is een tussenproduct op weg naar de totstandkoming van de brochure. Het
bevat een kort overzicht van de bevindingen en zoomt vooral in op de knel- en aandachtspunten en onduidelijkheden. De bijlage bevat
het volledige onderzoeksrapport van de RUG met uitvoerige achtergrondinformatie, jurisprudentie en praktijkvoorbeelden, met het
accent op de bestuursrechtelijke mogelijkheden.
De informatie uit het onderzoek komt voor de overzichtelijkheid en bruikbaarheid slechts gedeeltelijk terug in de brochure. Wel wordt in
de brochure naar dit onderzoeksrapport verwezen.
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De “Brochure Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren” dient om het (beproefde) pallet van mogelijkheden te
schetsen om woonoverlast door psychisch kwetsbaren aan te pakken, om de kennis over niet-juridische methoden en de wetgeving te
verbreiden, de mogelijkheden tot gebruik breder bekend te maken en praktische hulp te bieden door tips en stimulerende voorbeelden.
De Brochure Helpen en ingrijpen is een losse brochure. Het is echter wel een aanvulling op de Handreiking Woonoverlast, waar ook vaak
naar wordt verwezen.

1.2 Definities
Woonoverlast is in het onderzoek gedefinieerd als: hinder in en rondom de woning (inclusief tuin en erf) en woonomgeving, die
onrechtmatig kan zijn. Voor de verdere uitwerking van deze definitie en andere algemene definities die voor het onderzoek worden
gebruikt wordt verwezen naar het rapport “Woonoverlast” uit mei 2010, paragraaf 3.1, zie www.vrominspectie.nl/overlastenverloedering, onder het kopje ‘Publicaties’.
Hinder (overlast) kan onrechtmatig zijn wanneer de overlastgevende gedraging of een inbreuk maakt op het recht van een ander, of in
strijd is met een wettelijke plicht, of de gedraging in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in maatschappelijk verkeer
betamelijk is. Bij de laatste vorm wordt gehandeld in strijd met zorgvuldigheidsnormen.
Onder psychisch kwetsbaren worden in dit rapport verstaan mensen met psychische of psychogeriatrische stoornissen, mensen met
een alcohol- of drugsverslaving, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychosociale problemen. Deze indeling is
ontleend aan de DSM-IV .

1.3 Bevindingen
Gemeentelijke overheden hebben bij de aanpak van woonoverlast door psychisch kwetsbaren meerdere mogelijkheden in plaats van, of
in aanvulling op de algemene instrumenten die aan de orde komen in de “Handreiking Woonoverlast
en verloedering”. De extra mogelijkheden staan in de “Brochure Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren”. Er
wordt nu nog te weinig gebruik van de mogelijkheden gemaakt, bijvoorbeeld van de bestuursrechtelijke mogelijkheden van de Wet
Bopz. Dit komt doordat de mogelijkheden slecht bekend, zowel bij gemeenten, corporaties als binnen de zorg. Vaak wordt het begrip
‘gevaar’ te beperkt geïnterpreteerd en de toetsing te weinig aan de rechter over gelaten.
Hulp alleen is niet altijd voldoende om de psychisch kwetsbare de woonoverlast te doen laten stoppen. Het in een hulptraject zitten mag
geen reden zijn om de woonoverlast maar voort te laten duren. Een combinatie van hulp en (dreiging van) boete, andere straf of
opname kan effectief zijn in het oplossen van het probleem.
De aanvullende juridische mogelijkheden bij de aanpak van woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren liggen gedeeltelijk in
de civielrechtelijke sfeer en ook zijn er goede bestuursrechtelijke mogelijkheden. Deze laatste zijn gebaseerd op de Wet Bopz. Verder zijn
de Wet tijdelijk huisverbod en de -maatregel soms bruikbaar. Op zich zijn deze wetten niet bedoeld voor de aanpak van woonoverlast,
maar zij kunnen hierbij toch behulpzaam.
Wanneer bij de aanpak van woonoverlast door psychisch kwetsbaren niet van deze extra mogelijkheden gebruik wordt gemaakt, kan dit
mogelijk onnodig nadelig voor hen en/of de omwonenden uitpakken.
Het is bij een overlastmelding van belang datwanneer wordt ingeschat dat de overlastveroorzaker psychisch kwetsbaar is, direct
samenwerking wordt gezocht met de hulpverlening. Hierbij speelt wel de privacywetgeving een belangrijke rol en de bescherming van
het huisrecht.
De praktijk heeft zorg om een mogelijke toename van woonoverlast door verdergaande extramuralisering en een vermoedelijke
beperking van middelen.

1.4 Conclusies
Gezien het maatschappelijk belang van een succesvolle en efficiënte aanpak van woonoverlast is het van belang de mogelijkheden die er
zijn om overlastproblemen op te lossen volop te gebruiken. Dit geldt ook wanneer de woonoverlast veroorzaakt wordt door psychisch
kwetsbaren.
Psychisch kwetsbaren zijn minder goed aanspreekbaar op hun gedrag en het is zaak om met hun belangen rekening te houden, maar dit
geldt ook voor de omgeving die de last ervaart.Hulp mag geen reden zijn om de woonoverlast onnodig voort te laten duren.
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Gemeentelijke overheden hebben meerdere mogelijkheden in plaats van, of in aanvulling op de algemene juridische en niet-juridische
instrumenten wanneer de overlastveroorzaker psychisch kwetsbaar is. De (on)mogelijkheden van een goede aanpak zijn onvoldoende
bekend.Dit kan onnodig nadelig uitpakken voor de betreffende overlastveroorzakers en ook voor de omwonenden.
Het is van belang dat al meteen bij een overlastmelding onderzocht wordt of de overlastveroorzaker als psychisch kwetsbaar moet
worden ingeschat. Is dat het geval, dan kan meteen contact met de hulpverlening worden gezocht. Vanuit de hulpverlening is het goed
om alert te zijn op mogelijke overlastproblematiek bij de cliënten.
De aanvullende juridische mogelijkheden bij de aanpak van woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren zijn met name
gebaseerd op decivielrechtelijke maatregelen als mentorschap, bewindvoering of curatele,op de bestuursrechtelijke maatregelen uit de
Wet Bopz en op de strafrechtelijke maatregelen van de Wet tijdelijk huisverbod en de ISD-maatregel kunnen. Deze maatregelen zijn niet
bedoeld voor de aanpak van woonoverlast, maar zij kunnen hierbij regelmatig toch behulpzaam zijn. Het begrip gevaar uit de Wet Bopz
blijkt meer te kunnen omvatten dan in de praktijk vaak wordt verondersteld.
Vroegsignalering en een goede samenwerkingvan gemeenten, corporaties, zorg en politie onder regie van één dossierhouder zijn van
groot belang. Tegelijkertijd spelen de wetgeving over de bescherming van het huisrecht de bescherming persoonsgegevens een
belangrijke rol. Met toestemming van de betrokkene is, wanneer hem juiste informatie is verstrekt over welke gegevens worden
gedeeld, waarom en wat eventueel de consequenties kunnen zijn, meer samenwerking en gegevensuitwisseling mogelijk.Zonder diens
toestemming zijn er nog steeds mogelijkheden, maar met name pas in meer ernstige situaties.
De aanbevelingen aan gemeenten en partners betreffen met name het vergroten van de bestuurlijke aandacht voor het onderwerp
aanpak woonoverlast, het goed benutten van de diverse mogelijkheden van een goede aanpak en het inrichten van samenwerking met
een duidelijke regiehouder.
Verder is het wenselijk om verdere voorlichting te organiseren over de aanpak van woonoverlast, om onderzoek te doen naar de
wenselijkheid en eventuele vorm van een systeem voor gegevensuitwisseling en om onderzoek te verrichten over de overige belemmeringen (organisatorisch, financieel, kwalitatief) in de samenwerking en de mogelijke oplossingen ervoor.
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2. Inleiding
2.1 Aanleiding
De VI heeft in de tweede helft van 2008 de evaluatie uitgevoerd van de wetten Victoria en Victor (respectievelijk artikel 174a
Gemeentewet en onder andere
artikel 14 van de Woningwet). Deze wetten geven de burgemeester en het college van burgemeester en wethouders de bevoegdheid om
panden waar overlast wordt veroorzaakt te sluiten en in gebruik te (laten) geven aan derden. Zij vormen daarmee belangrijke middelen
in de bevordering van de leefbaarheid.
De evaluatie van de wetten Victoria en Victor in 2008 heeft tot de conclusie geleid dat er een aantal knelpunten in de wetgeving bestaan,
maar ook dat bij veel gemeenten niet alle mogelijkheden van de wetten bekend zijn.
De wetten Victoria en Victor maken bovendien onderdeel uit van een op elkaar aansluitend systeem van wetten, die elk voor een andere
vorm van woonoverlast zijn bedoeld. Ook de (on)mogelijkheden van het aanverwant instrumentarium bleken slecht bekend. De
toenmalig Minister voor WWI kondigde daarom, mede namens de toenmalige Ministers van BZK en Justitie, in zijn brief van begin 2009
aan de Tweede Kamer (TK) aan dat er een “Handreiking Woonoverlast” wordt ontwikkeld, over het gehele instrumentarium voor
woonoverlast. Dit is gebeurd in fasen, omdat de praktijk anders te lang op de handreiking moest wachten.
In juni 2010 is de basisversie van de “Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering; Aanpakken en voorkomen van fysieke en
sociale woonoverlast” (kortweg: “Handreiking Woonoverlast 2010”) verschenen. Alle gemeenten hebben twee exemplaren toegestuurd
gekregen en ook is de handreiking digitaal beschikbaar gesteld.
Voor deze basisversie van de handreiking is uitgebreid onderzoek verricht. Hierover verscheen het rapport “Woonoverlast; analyse van
de aanpak van woonoverlast en verloedering” van mei, 2010 (kortweg: rapport Woonoverlast 2010). In dit rapport zijn aanbevelingen
gedaan. Hieruit komen de onderwerpen voort voor de latere uitbreidingen. Het gaat enerzijds om onderwerpen die gemeenten graag
toegevoegd zien aan de handreiking en anderzijds om onderwerpen waarbij volgens de VI mogelijk onduidelijkheid is in de praktijk over
de uitvoering van de wet- en regelgeving.
De eerste uitbreiding van de Handreiking Woonoverlast is begin 2011 aan de handreiking toegevoegd. Daarbij is de hele handreiking
tevens geactualiseerd. Ook toen hebben alle gemeenten twee exemplaren opgestuurd gekregen, ter vervanging van de oude versie, en
is de digitale versie op het internet integraal vervangen.
Ter voorbereiding van de huidige uitbreiding in de vorm van Brochure Helpen en ingrijpen is vervolgonderzoek gedaan, zowel op
juridisch terrein als over de uitvoeringspraktijk. Dit keer wordt niet de hele handreiking vervangen, maar is een losse brochure uitgebracht. In de brochure wordt geregeld verwezen naar de handreiking.

2.2 Achtergrond
Het project “Verloedering en overlast; handreiking woonoverlast” maakte onderdeel uit van het brede VI project: Ondersteuning
handhaving regelgeving op het terrein van Wonen en Wijken. Het is eertijds gestart in het kader van het Actieplan “Overlast en
Verloedering” van het kabinet Balkenende IV, dat gecoördineerd werd door de minister van BZK. Dit actieplan was onderdeel van het
project “Veiligheid begint bij voorkomen”, waarvoor de Minister van Justitie projectminister was. Het richt zich op versterking van de
lokale aanpak van diverse vormen van overlast en verloedering. WBI rondt het project nu af.

2.3 Inhoud rapport
In hoofdstuk 3 worden de opdracht, de doelstelling van het onderzoek en de onderzoeksmethode besproken. Hoofdstuk 4 bevat per
onderwerp dat is onderzocht de gebruikte definities, een korte samenvatting van de juridische analyse van de diverse wettelijke
mogelijkheden om woonoverlast door psychisch kwetsbaren aan te pakken en de eventuele knel- en aandachtspunten en onduidelijkheden. Het rapport wordt afgesloten met de conclusies en aanbevelingen, in respectievelijk hoofdstuk 5 en 6.
In de bijlage staat het onderzoeksrapport van de RUG over voornamelijk de bestuursrechtelijke en enkele niet-juridische mogelijkheden.
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3. Opdracht en onderzoeksmethodiek
Ter voorbereiding van een tweede aanvulling op de “Handreiking Woonoverlast” is onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor de
aanpak van woonoverlast veroorzaakt door mensen die niet, of minder goed aanspreekbaar zijn, zonder dat zij kwaadwillend zijn. Deze
mensen worden in dit rapport psychisch kwetsbaren genoemd. Over dit onderzoek doet dit rapport verslag.
Enerzijds zijn de juridische instrumenten om woonoverlast in deze gevallen aan te pakken geanalyseerd en anderzijds is oriënterend
onderzoek verricht over de uitvoeringspraktijk.
Het onderzoek is gestart binnen het kader van een project van de VI en voor een belangrijk deel uitgevoerd door het Centrum voor
Openbare Orde en Veiligheid (COOV) van de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). De voormalige VROM-Inspectie heeft dit onderzoek
begeleid en is ook bij het onderzoek naar de uitvoeringspraktijk betrokken geweest en heeft een expertmeeting belegd. De afronding
van het project is van de VI overgegaan naar BZK/WBI.
In dit hoofdstuk worden achtereenvolgens de opdracht en doelstelling besproken en de onderzoeksmethodiek. De onderzoeksresultaten zijn kort terug te vinden in
hoofdstuk 4.

3.1 Opdracht en doel
De opdracht is het produceren van een handreiking die dient voor de bewustwording van en kennisoverdracht aan gemeenten over de
mogelijkheden in de aanpak van diverse vormen van woonoverlast. De doelgroep is dus ‘de gemeenten’.
De “Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering” is in twee fasen beschikbaar gekomen. Naar aanleiding van de aanbevelingen
uit de eerdere onderzoeken is nu onderzoek verricht naar de mogelijkheden voor de aanpak van woonoverlast veroorzaakt door
psychisch kwetsbaren en is over dit onderwerp een brochure gemaakt.
De uiteindelijke doelstelling is een efficiënte en betere uitvoering van de aanpak van woonoverlast voor een betere leefbaarheid. De
bedoeling is om dit bij woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren te doen op een manier waarbij rekening wordt gehouden
met de achtergrond van de overlastveroorzakers, maar ook de belangen van de omgeving worden gediend.
Als basis voor de “Brochure Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren” vond onderzoek plaats. Dit bestond uit
een juridische analyse, een oriënterend onderzoek naar praktijkervaringen en een expertmeeting.
Dit rapport gaat over de onderzoeksbevindingen en is een tussenproduct op weg naar de totstandkoming van de brochure. Het bevat
een kort overzicht van de bevindingen en de knel- en aandachtspunten en onduidelijkheden. De bijlage bevat het onderzoeksrapport
van de RUG over met name de bestuursrechtelijke mogelijkheden bij de aanpak van woonoverlast door psychisch kwetsbaren, inclusief
jurisprudentie, en enige niet-juridische voorbeelden.
De informatie uit het onderzoek komt voor de bruikbaarheid slechts gedeeltelijk terug in de brochure. Wel wordt in de brochure naar dit
onderzoeksrapport verwezen.
Er komt geen vernieuwde handreiking, die de oude in zijn geheel vervangt, zoals bij de vorige uitbreiding is gedaan. De “Handreiking
aanpak woonoverlast en verloedering” blijft het (beproefde) reguliere pallet van mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken
schetsen. Daarnaast komt de brochure Helpen en ingrijpen met (beproefde) aanvullende middelen. In de brochure wordt, waar dit ter
zake is, verwezen naar de handreiking.
Net als de handreiking is ook de brochure bedoeld om de kennis over de wetgeving te verspreiden, de mogelijkheden tot gebruik breder
bekend te maken en praktische hulp te bieden door tips, stimulerende voorbeelden en verwijzingen naar informatieve sites.

3.2 Methodiek
Er is, in opdracht van de voormalige VROM-Inspectie, door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) een juridische analyse en onderzoek
naar praktijkervaringen uitgevoerd. Het onderzoek is uitgevoerd door mr. T.C. van Schendel, mr. M. Vols en prof.dr.mr. J.G. Brouwer,
werkzaam bij de RUG.
Het praktijkonderzoek is gericht gedaan bij gemeenten en instellingen waarvan op basis van signalen uit de eerdere onderzoeken, de
jurisprudentie of de vakliteratuur kon worden vermoed dat men kennis heeft over de mogelijkheden tot de aanpak van woonoverlast
door psychisch kwetsbaren.
Op basis van dit onderzoek is een conceptversie van de Brochure Helpen en ingrijpen gemaakt. Hierop is onder andere tijdens een
expertmeeting met praktijkdeskundigen om feedback gevraagd. Ook zijn een aantal conclusies en eventuele knelpunten besproken.
Naar aanleiding hiervan is de brochure aangevuld en aangepast.
In de begeleidingscommissie van het project hadden medewerkers zitting van de Ministeries van BZK, Veiligheid en Justitie en VWS.
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3.3 Definities
Voor de definities van een aantal relevante algemene begrippen, zoals woning, erf, etc. die voor het onderzoek worden gebruikt wordt
verwezen naar het rapport “Woonoverlast” uit mei 2010, paragraaf 3.1.
Woonoverlast is gedefinieerd als: hinder in en rondom de woning (inclusief tuin en erf) en woonomgeving, die onrechtmatig kan zijn. Voor de verdere
uitwerking van deze definitie en andere algemene definities die voor het onderzoek worden gebruikt wordt verwezen naar het rapport
“Woonoverlast” uit mei 2010, paragraaf 3.1, zie www.vrominspectie.nl/overlastenverloedering, onder het kopje ‘Publicaties’.
Hinder (overlast) kan onrechtmatig zijn wanneer de overlastgevende gedraging of een inbreuk maakt op het recht van een ander, of in
strijd is met een wettelijke plicht, of de gedraging in strijd is met hetgeen volgens ongeschreven recht in maatschappelijk verkeer
betamelijk is. Bij de laatste vorm wordt gehandeld in strijd met zorgvuldigheidsnormen.
Onder psychisch kwetsbaren worden in dit rapport verstaan: mensen met psychische of psychogeriatrische stoornissen, mensen met
een alcohol- of drugsverslaving, mensen met een verstandelijke beperking of mensen met psychosociale problemen. Deze indeling is
ontleend aan de DSM-IV1 en is volgens een groot aantal praktijkdeskundigen goed bruikbaar. Wel is opgemerkt dat er sprake is van een
geleidelijke overgang tussen de categorie mensen die gewoon overlast veroorzaken en mensen die overlast veroorzaken als gevolg van
een psychische kwetsbaarheid die zij hebben. Een mix van mildere psychische en/of sociale problemen kan ook de aanspreekbaarheid
van mensen beïnvloeden.

De belangrijkste specifieke begrippen voor de onderwerpen die nu aan de orde zijn worden bij die verschillende onderwerpen besproken. De overige relevante begrippen komen in de bijlage aan de orde.

1

De Diagnostic and Statistical Manual of Mental disorders, een internationaal aanvaarde diagnostische classificatie van psychische stoornissen.
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4. Bevindingen
In dit hoofdstuk volgt een kort overzicht van de wetgeving die verband houdt met de aanpak van woonoverlast. Daarbij wordt ook
ingegaan op de knel- en aandachtspunten die de praktijk bij de uitvoering ervaart en de onduidelijkheden die er nog lijken te bestaan en
hoe hier in de “Brochure Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren” wordt omgegaan.
Bij de aanpak van woonoverlast speelt de wetgeving die gaat over de bescherming van het huisrecht een belangrijke rol. Dit vormt het
kader voor de wettelijke (on)mogelijkheden die er zijn om in de privacy van een woning te mogen treden en is daarom belangrijk bij
optreden tegen woonoverlast. Voor een algemene bespreking van de bescherming van het huisrecht wordt verwezen naar het rapport
“Woonoverlast” uit mei 2010, paragraaf 4.2. De specifieke wetgeving die in dit onderzoek wordt besproken kent geen eigen gronden tot
binnentreding en men is dus in belangrijke mate afhankelijk van medewerking, of er moet sprake zijn van dreiging van een noodsituatie.
De politie kan alleen binnentreden wanneer er daadwerkelijke verdenking van strafbare feiten aan de orde is.
Hulp geven en een huis binnentreden op verzoek mag altijd. Zonder toestemming van de betrokkene voor hulp of binnentreden gelden
echter specifieke regels, zie Handreiking Woonoverlast, p 27 en de Brochure Helpen en ingrijpen, hoofdstuk Onderling gegevens
uitwisselen. Het is zaak dat betrokkene juiste en volledige informatie wordt gegeven over waarvoor toestemming wordt gegeven en wat
de gevolgen ervan eventueel kunnen zijn en dat hij deze informatie begrijpt. Wat betreft de bescherming persoonsgegevens in geval van
samenwerking is de lijn vergelijkbaar: met toestemming op basis van voor betrokkene te begrijpen goede informatie mag, anders
gelden specifieke regels (zie de brochure).
Achtereenvolgens komen aan de orde de bestuursrechtelijke, de civielrechtelijke en de strafrechtelijke instrumenten. Per onderwerp
wordt kort ingegaan op de wetten die inzetbaar zijn om diverse vormen van woonoverlast aan te pakken, zonder dat zij daar overigens
expliciet voor bedoeld zijn.
De bijlage van dit rapport bevat een uitgebreide juridische analyse van met name de bestuursrechtelijke maatregelen met de relevante
wetsteksten, uitleg en jurisprudentie van de onderzoekers van de RUG. In deze bijlage is de onderbouwing te vinden van veel van de
onderwerpen die in dit hoofdstuk slechts kort aan de orde komen. De bruikbaarheid van de verschillende wetten voor verschillende
overlastsituaties wordt in dit hoofdstuk dus alleen aangestipt. In de bijlage en in de “Brochure Helpen en ingrijpen” komen de mogelijkheden uitgebreid aan de orde. In dit rapport ligt de nadruk op de minder duidelijke kwesties en de conclusies daarover.
De informatie over de overige instrumenten is deels afkomstig uit het onderzoek en verder van (praktijk)deskundigen en van de
betrokken ministeries en is veelal terug te vinden in handreikingen, waarnaar in de brochure wordt verwezen.

4.1 Bestuursrechtelijke instrumenten
4.1.1 Wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz)
Ook al is de Wet Bopz niet bedoeld om woonoverlast tegen te gaan, hij biedt, onder voorwaarden, mogelijkheden voor een aanpak in
geval van woonoverlast veroorzaakt door mensen met een psychische stoornis. Dit geldt alleen als er sprake is van hoog risico op
ernstige gevaar als gevolg van een psychiatrische stoornis. Wel is opname een ultiem middel dat alleen ingezet kan worden wanneer er
geen toereikende mildere middelen zijn.
Definitie begrip gevaar in het kader van Wet Bopz

Gevaar is de kans op onheil en uit de wet en jurisprudentie blijkt dat onder gevaar ook gevaar voor anderen kan worden verstaan. Hierbij
kan het ook gaan om gevaar voor de geestelijke gezondheid van anderen, bijvoorbeeld bij frequente geluidsoverlast.
Voorlopige machtiging voor gedwongen opname

De wet Bopz kent de voorlopige machtiging voor gedwongen opname, wanneer er een causaal verband bestaat tussen een geestesstoornis en het gevaar dat betrokkene veroorzaakt.
Voorwaardelijke machtiging voor opname

Daarnaast kent de wet Bopz de voorwaardelijke machtiging voor opname, die kan dienen als stok achter de deur om overlastgevend
gedrag te stoppen.
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Last tot inbewaringstelling

In crisissituaties heeft de burgemeester de mogelijkheid een last tot inbewaringstelling af te geven. Omdat de burgemeester eerst
kennis moet nemen van de geneeskundige verklaring voordat hij besluit of hij al dan niet een last tot ibs zal afgeven is een blanco
getekende last niet mogelijk. In de praktijk wordt wel eens met een blanco last gewerkt, maar dit is niet toegestaan.
Voorlopige machtiging op eigen verzoek en mogelijkheden tot zelfbinding

Tenslotte zijn er de voorlopige machtiging op eigen verzoek en de mogelijkheid tot zelfbinding. Deze beide maatregelen zijn voor
mensen die ‘goede periodes kennen en slechte’. In de goede periodes worden afspraken gemaakt voor opname en behandeling in de
slechte periodes. De eerste maatregel is met name bedoeld voor verslaafden, de tweede voor mensen die lijden aan chronische
psychiatrische stoornissen met symptoomvrije periodes en periodes van ziekte. Ook van deze beide mogelijkheden wordt weinig
gebruik gemaakt.
Verwachte wetswijziging

De wet Bopz wordt op termijn vermoedelijk vervangen door twee nieuwe wetten: de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet
Vggz) voor mensen met een psychische stoornis volgens de typering van DSM-IV en de Wet zorg en dwang voor personen met een
psychogeriatrische aandoening en verstandelijk gehandicapten (Wet zorg en dwang).
Beide wetten zullen ook weer bruikbaar zijn bij de aanpak van woonoverlast. In de Brochure Helpen en ingrijpen wordt hier kort op
ingegaan.
Een verschil is dat het gevaarscriterium wordt vervangen door het schadecriterium. Dit kan ook het psychisch lijden van de persoon zelf
omvatten, of in het geval van woonoverlast psychische schade voor buren.
Verwachte nieuwe indeling DSM V

Wellicht wordt halverwege 2013 de nieuwe indeling DSM V gepubliceerd, misschien gebeurt dit later. Welke veranderingen de DSM V
heeft ten opzichte van DSM IV is nu nog niet bekend.
4.1.2 Wet tijdelijk huisverbod (Wth)
De Wet tijdelijk huisverbod is bedoeld als afkoelmaatregel bij huiselijk geweld. De wet is niet bedoeld voor de aanpak van woonoverlast.
Situaties van huiselijk geweld gaan echter geregeld samen met geluidsoverlast en indirect kan een tijdelijk huisverbod ook behulpzaam
zijn bij het tegengaan van die geluidsoverlast.
4.1.3 Wet Victoria
De (on)mogelijkheden van de Wet Victoria worden uitgebreid besproken in het rapport Verloedering en overlast; evaluatie wetten
Victoria en Victor. Uit jurisprudentie blijkt dat het hebben van psychische of sociale kwetsbaarheid geen reden is om deze wet in ernstige
situaties buiten toepassing te laten zijn.

4.2 Civielrechtelijke instrumenten
4.2.1 Huurrecht
Het veroorzaken van woonoverlast onder invloed van een psychische stoornis houdt niet tegen dat een huurovereenkomst kan worden
ontbonden wegens het niet nakomen van de huurovereenkomst. Uit de jurisprudentie blijkt dat de rechter zal nagaan of er minder
ingrijpende mogelijkheden zijn om de woonoverlast tegen te gaan, bijvoorbeeld door begeleiding en/of een laatstekansovereenkomst
(zie Handreiking Woonoverlast 2011, p. 59).
Bij de ontbinding van een huurcontract van een psychisch kwetsbare huurder is de rechter doorgaans geneigd meer tijd te gunnen voor
het zoeken naar alternatieve woonruimte.
4.2.2 Beschermende en beperkende maatregelen
Op basis van het civiel recht kunnen bijvoorbeeld (zorg)instellingen, familie of andere betrokkenen ook ondersteuning, hulp en bescherming bieden door middel van mentorschap, bewindvoering, of curatele. Dit onderwerp is niet door de RUG onderzocht, maar is
gebaseerd op input tijdens de expertmeeting en de handreiking Bescherming bij beperking.

4.3 Strafrechtelijke instrumenten
4.3.1 Maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (ISD-maatregel)
Deze maatregel is bedoeld om in te zetten bij overlast door misdrijven van stelselmatige daders in de publieke ruimten, waarbij
voorlopige hechtenis mogelijk is en de veiligheid van personen of goederen in het geding zijn. De maatregel is onder deze voorwaarden
soms ook in te zetten bij woonoverlast in een gemeenschappelijke tuin of portiek, bijvoorbeeld bij bedreigingen of vernielingen. Het
hebben van psychische problemen is geen belemmering, wel moeten de daders toerekeningsvatbaar zijn. De ISD-maatregel is bedoeld
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om recidive te beëindigen.
De ISD-maatregel is geen zorgmaatregel. Voor stelselmatige daders met complexe problemen zijn weinig geschikte resocialisatietrajecten beschikbaar, zodat de uitvoering van de ISD-maatregel vaak neerkomt op kale detentie. Ook is er niet altijd de benodigde nazorg.
Hieraan wordt in de brochure aandacht geschonken.

4.4 Niet-juridische instrumenten
Er staan in de ‘Brochure Helpen en ingrijpen’ verschillende niet-juridische middelen beschreven die behulpzaam kunnen zijn bij het
beperken van woonoverlast door psychisch kwetsbaren. Andere voorbeelden staan in de Handreiking Woonoverlast. Het is zaak dat er
goed wordt samengewerkt tussen verschillende partijen (hulpverlening, gemeentelijke diensten, politie, woningcorporatie e.a.), dat één
partij/persoon de eindverantwoordelijkheid draagt voor de overlastcasus en dat er duidelijke afspraken worden gemaakt waar iedereen
zich aan houdt. Wanneer zich woonoverlast voordoet is het belangrijk dat slagvaardig wordt gehandeld. Wanneer mensen niet meer in
de gewone samenleving zijn te handhaven maar wel redelijk zelfstandig kunnen wonen kan een project als ‘Skaeve Huse’ uitkomst
bieden (zie Handreiking Woonoverlast, p. 59).

4.5 Aandachtspunten, knelpunten en vragen uit de praktijk
Er zijn in het onderzoek verschillende knel- en aandachtspunten en onduidelijkheden benoemd, die hierna worden behandeld. Wanneer
er duidelijkheid rond het onderwerp is of is ontstaan in het onderzoek, dan wordt dit in de brochure verwerkt. Indien er geen duidelijkheid is verkregen, wordt aangegeven hoe er dan met het onderwerp om wordt gegaan.
Algemeen

• De bestuurlijke aandacht is niet altijd voldoende aanwezig. Hierover volgt een aanbeveling.
• De praktijkervaring is dat vroegsignalering van belang is, om escalatie te voorkomen. Dit komt in de brochure aan de orde. Er zijn
echter beperkingen in het uitwisselen van gegevens, zie hierover verderop bij samenwerking.
• De praktijkervaring is dat psychisch en sociaal kwetsbaren vaak gevoelig zijn voor boetes. De dreiging van een straf wordt omgezet in
werkelijkheid. Of de boete kan worden geïnd is de vraag. Dat zal wellicht afhangen van de hoogte er van. Veel psychisch kwetsbaren
hebben weinig geld. Bij sommigen werken straffen statusverhogend.
• Er vindt mogelijk verdergaande extramuralisering plaats van meer licht verstandelijk gehandicapten voor een grotere participatie van
deze doelgroep aan de maatschappij. De bedoeling is dat deze extramuralisering gepaard gaat met extramurale begeleiding.
• De praktijk is van mening dat er meer woonoverlast zal ontstaan door deze verdergaande extramuralisering, in combinatie met een
verwachte afname van hulpverlening aan hen. Wanneer er sprake is van gedragsproblemen, dan is het risico op het veroorzaken van
overlast verhoogd. De betreffende mensen zijn moeilijk aanspreekbaar, zien grenzen niet goed en leggen geen relatie tussen het
gebeurde en zichzelf. Zij leren vaak ook niet door ervaring.
• Aangegeven wordt dat er voor stelselmatige daders met complexe problemen weinig geschikte resocialisatietrajecten beschikbaar
zijn, zodat de uitvoering van de ISD-maatregel vaak neerkomt op kale detentie. Ook is er niet altijd de benodigde nazorg.
• Voor woningcorporaties is het een probleem dat bij investeringen in preventie, betere woningen of een betere leefomgeving de baten
voor een belangrijk deel niet voor henzelf zijn. Dit punt komt bij de conclusies en aanbevelingen terug.
• Het is volgens mensen uit de praktijk van belang om in het oog te houden dat 9 van 10 personen uiteindelijk graag geholpen willen
worden; iedereen wil graag een huis en een inkomen, of te wel een normaal leven leiden.

Met betrekking tot Wet Bopz

• Het gevaarscriterium wordt in de praktijk door hulpverleners vaak beperkt geïnterpreteerd. Zij gaan daarmee op de stoel van de
rechter zitten en de mogelijkheden die de Wet Bopz biedt worden niet voldoende benut.
• De mogelijkheden van de Wet Bopz en de beschermende maatregelen worden naar het lijkt onvoldoende benut. Zij zijn niet allemaal
voldoende bekend bij (bestuurders van) gemeenten, corporaties en de zorg.
• Er bestaat in de praktijk onduidelijkheid over de vraag wanneer bij een alcohol- en/of drugsverslaving of een persoonlijkheidsstoornis
een Bopz-maatregel opgelegd kan worden. Dit kan wanneer onder andere het vermogen tot willen ernstig wordt beïnvloedt en de
psychiater dit de rechter duidelijk kan maken (Zie voor de exacte uitwerking de Brochure Helpen en ingrijpen). In de praktijk lijken
rechters hierover verschillend te oordelen.
• Verder signaleert de praktijk dat rechters bij de beoordeling voor de Bopz alleen naar het nu kijken en vaak niet meenemen wat er in
de afgelopen tijd al is gebeurd.
• In de praktijk wordt wel eens met een blanco last tot ibs gewerkt. Dit is niet toegestaan.
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Over samenwerking in teams

• Niet elk sociaal team (samenwerkingsverband om passende hulp te creeren en te organiseren voor mensen die veel problemen
tegelijkertijd hebben) functioneert even goed. De kwaliteit moet volgens de praktijk omhoog en men moet willen samenwerken. Er is
vaak onderlinge strijd om wie welke cliënt krijgt.
• Er dient een regievoerder te zijn wanneer meerdere instanties bij één gezin of casus betrokken zijn.
• Het signaal is afgegeven dat er afschuifgedrag bestaat bij lastiger cliënten. Sommige zorgaanbieders neigen er toe om uit winstoogpunt en kostenbesparing vooral veel cliënten te willen bedienen, met zo min mogelijk problemen. Moeilijke gevallen vereisen
samenwerking en dat blijkt in de praktijk lastig, ook financieel. Sommige zorginstellingen weren uit angst voor onrust op de afdeling
lastige personen, bijvoorbeeld alcoholverslaafden. Andere hulpverleningsinstanties bijvoorbeeld trekken hun handen af van een
persoon wanneer deze drie keer de afspraken niet nakomt.
• In de praktijk is het niet bij iedereen duidelijk welke gegevens mogen worden uitgewisseld.
• Het is voor organisaties belangrijk van elkaar te weten wie al contact heeft met welk gezin of welke persoon. In de praktijk is dit helaas
niet altijd het geval en is er geregeld onduidelijkheid over met hoeveel instanties men bezig is met één situatie. Indien een meer
uitgebreide mogelijkheid hiertoe wel wenselijk wordt geacht, is het de vraag hoe dit goed te regelen. Hierbij kan bijvoorbeeld gedacht
worden aan de vorm van samenwerkingsconvenanten.
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5. Conclusies
Gemeentelijke overheden hebben bij de aanpak van woonoverlast, veroorzaakt door psychisch kwetsbaren, meerdere mogelijkheden in
plaats van, of in aanvulling op de algemene instrumenten die aan de orde komen in de “Handreiking Woonoverlast en verloedering”. De
extra mogelijkheden staan in de “Brochure Helpen en ingrijpen bij woonoverlast door psychisch kwetsbaren”. Het gaat om enerzijds
juridische mogelijkheden en anderzijds niet-juridische. Doordat de mogelijkheden van de wetgeving nu nog slecht bekend zijn wordt er
nog relatief weinig gebruik van gemaakt. Dit kan onnodig nadelig voor de betreffende overlastveroorzakers en/of de omwonenden
uitpakken.
Het is zaak dat direct bij een overlastmelding onderzocht wordt of de overlastveroorzaker als psychisch kwetsbaar moet worden
ingeschat. Is dit het geval dan is de volgende stap om na te gaan of er al hulpverlening betrokken is, of kan worden ingeschakeld en dat
wordt afgestemd over de aanpak van de woonoverlast.

5.1 Mogelijkheden op basis van maatregelen uit het civiel recht en op de Wet Bopz, Wth en ISD-maatregel
De aanvullende juridische mogelijkheden bij de aanpak van woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren zijn met name
gebaseerd op de civielrechtelijke maatregelen als mentorschap, bewindvoering of curatele en op de bestuursrechtelijke maatregelen uit
de Wet Bopz, de Wet tijdelijk huisverbod en de ISD-maatregel kunnen. Deze maatregelen zijn niet in eerste instantie bedoeld voor de
aanpak van woonoverlast, maar zij kunnen hierbij regelmatig toch behulpzaam zijn. Zie voor de uitwerking de Brochure Helpen en
ingrijpen.
De mogelijkheden van de bestuursrechtelijke maatregelen zijn matig bekend. Daardoor wordt onder andere het begrip gevaar uit de
Wet Bopz in de praktijk geregeld beperkt geïnterpreteerd en worden casussen niet altijd aan de rechter voorgelegd.

5.2 Privacy en bescherming persoonsgegevens
Net als bij de aanpak van woonoverlast in zijn algemeen geldt ook hier dat de wetgeving over de bescherming van het huisrecht een
belangrijke rol speelt. De praktijk leert echter dat 9 van de 10 mensen graag geholpen wil worden. Hulp geven en een huis binnentreden
op verzoek van de betrokkenen of met diens toestemming verleend op de juiste gronden mag altijd. Het is zaak dat juiste en volledige
informatie wordt gegeven over waarvoor toestemming wordt gegeven en wat de gevolgen er van kunnen zijn. Als er geen toestemming
wordt gegeven gelden specifieke regels, zie Handreiking Woonoverlast, p 27. De zorgwetgeving kent geen eigen bevoegdheid tot
binnentreden.
Wat betreft de bescherming persoonsgegevens is de lijn vergelijkbaar. Deze is met toestemming op grond van juiste en volledige
informatie van de betrokkene altijd toegestaan. Zonder diens toestemming moet worden voldaan aan de regels voor gegevensuitwisseling. Zie voor de uitwerking hiervan de Brochure Helpen en ingrijpen.

5.3 Doel blijft beëindiging woonoverlast: hulp en repressie
Hulp alleen is niet altijd voldoende om de psychisch kwetsbare overlastveroorzaker de woonoverlast te laten stoppen. Hulp mag geen
reden zijn om de woonoverlast onnodig voort te laten duren. Het is belangrijk na te gaan welke andere middelen in te zetten zijn.
Soms kan het al helpen wanneer niet alleen de hulpverlener, maar ook een politieagent, of een ander iemand in uniform, de boodschap
brengt dat het afgelopen moet zijn met de overlast. Bij huurcontracten en laatstekansbeleid zijn ook voorwaarden te stellen om overlast
te voorkomen.
In de praktijk blijken psychisch kwetsbaren geregeld gevoelig te zijn voor boetes. Er is dan niet alleen sprake van een dreiging van straf,
maar deze wordt omgezet in werkelijkheid. De algemene instrumenten uit de Handreiking Woonoverlast kunnen hiervoor nuttig zijn en
ook eventueel de Boetebevoegdheid in de Woningwet, die is voorzien.
Repressief optreden heeft echter niet in alle omstandigheden het gewenste effect. Soms wordt dit juist als statusverhogend gezien.

5.4 Aandachtspunten, knelpunten en vragen uit de praktijk
De praktijk ervaart een beperkte bestuurlijke aandacht voor het onderwerp woonoverlast.
De praktijk heeft zorg om een mogelijke toename van woonoverlast door de verdergaande extramuralisering van licht geestelijk
gehandicapten, wanneer er onvoldoende begeleiding beschikbaar zou zijn.
De praktijk signaleert dat er verschillende belemmeringen (kwalitatief, financieel, organisatorisch en op het gebied van gegevensuitwisseling) zijn in de samenwerking, terwijl samenwerking erg belangrijk is en het belangrijk is dat er in een dossier één regievoerder is.
De praktijk heeft de indruk dat rechters verschillend omgaan met alcohol- en drugsverslaving in relatie tot de Wet Bopz. Ook vindt men
het een gemis dat de rechter in een zaak alleen naar het nu kijkt en niet ook naar wat er de afgelopen tijd is gebeurd.
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6. Aanbevelingen
6.1 Voor gemeenten, woningcorporaties en de zorgsector
Gezien het maatschappelijk belang van een succesvolle en efficiënte aanpak van woonoverlast is het van belang de mogelijkheden die er
zijn om overlastproblemen op te lossen volop te gebruiken. Dit geldt ook wanneer de woonoverlast veroorzaakt wordt door psychisch
kwetsbaren. Dit is ook mogelijk, zoals te lezen is in de Brochure Helpen en ingrijpen.
Psychisch kwetsbaren zijn minder goed aanspreekbaar op hun gedrag en het is zaak om met hun belangen rekening te houden, maar dit
geldt ook voor de omgeving die de last ervaart. Er zijn geschikte niet-juridische mogelijkheden en mogelijkheden tot boetes in het
reguliere instrumentarium die kunnen helpen. Daarnaast zijn er minder en meer ingrijpende maatregelen mogelijk op grond van
civielrechtelijke maatregelen, de Wet Bopz, de Wet tijdelijk huisverbod en de ISD-maatregel. Deze zijn allemaal niet specifiek bedoeld
voor de aanpak van woonoverlast, maar hiervoor wel in te zetten. Het advies is hiervan ook gebruik te maken. Dit is van belang voor de
omwonenden en dikwijls ook in het voordeel van de overlastveroorzaker zelf.
Geadviseerd wordt een goede samenwerking in te richten en een duidelijke regiehouder aan te wijzen.
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Inleiding
Veel bewoners ervaren woonoverlast van hun buren in Nederland. Gedacht kan worden aan
geluidsoverlast, stankoverlast maar ook aan bedreigingen of intimidaties. Door de VROM
inspectie is de Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering ontwikkeld, in deze
handreiking worden verschillende juridische enniet-juridische instrumenten besproken om de
woonoverlast tegen te gaan of te voorkomen.Deze handreiking is van toepassing op personen
die goed aanspreekbaar zijn. Gebleken is dat er behoefte is om een aanvulling op de
handreiking te creëren voor de categorie mensen die niet, of minder goed, aanspreekbaar zijn.
Een deel van de woonoverlast die ervaren wordt door bewoners, wordt veroorzaakt door
mensen die psychisch kwetsbaar zijn. Dit onderzoek richt zich op de aanpak van
woonoverlast veroorzaakt door deze categorie mensen en kan als aanvulling op de
Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering worden gebruikt. In dit rapport worden de
juridische en niet-juridische instrumenten besproken die kunnen worden ingezet om de door
sociaal-kwetsbaren veroorzaakte woonoverlast te beëindigen of te beperken.
Het betreft een onderzoek van het Centrum voor Openbare Orde en Veiligheid dat is
uitgevoerd in opdracht van de VROM Inspectie. Over dit onderzoek doet dit rapport verslag.
De instrumenten zijn onderzocht door middel van een literatuur- en jurisprudentie onderzoek
en verduidelijkt door de met in de praktijk werkzame personen gevoerde interviews. Het
onderzoek is uitgevoerd door mw. mr. T.C. van Schendel, met begeleiding van prof. mr. J.G.
Brouwer en mr. M. Vols, werkzaam bij de Rijksuniversiteit Groningen.
Onder psychisch kwetsbaren worden in dit onderzoek verstaan mensen met een psychische of
een psychogeriatrische stoornis, mensen met een alcohol- of drugsverslaving, mensen met
een lichamelijke of verstandelijke beperking en tot slot mensen met psychosociale
problemen. Deze indeling isonder andere ontleend aan de DSM-IV. De ‘Diagnosticand
Statistical Manual of Mental disorders’ is een internationaal aanvaard (Amerikaans) systeem
van diagnostische classificatie van psychische stoornissen.1
Tabel 1 Indeling psychisch kwetsbaren en sociaal-kwetsbaren

Indeling psychisch kwetsbaren en
sociaal-kwetsbaren
Mensen met een psychische stoornis

-

Psychotische stoornissen
Angststoornissen
Persoonlijkheidsstoornissen
Stemmingsstoornissen
Overige stoornissen

-

Alcoholverslaving
Drugsverslaving

Mensen met een psychogeriatrische aandoening
Mensen met een verslaving
Mensen met een lichamelijke beperking
Mensen met een verstandelijke beperking
Mensen met psychosociale problemen

1

De Wet Bopz: artikelsgewijs commentaar, Dijkers, Hfst. II, art. 2 – aant. 2.2.
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Bij deze indeling moet wel worden aangetekend dat uit de interviews vaak naar voren kwam
dat het lastig is om indeling in de psychiatrie te maken. De reden hiervoor is dat er sprake is
van een geleidelijke overgang van gewone ‘overlastige’ mensen (rakkers) naar mensen die
psychotisch of manisch zijn (stakkers).
Een ander belangrijk punt dat bij de gevoerde interviews naar voren kwam is dat de
groep psychisch kwetsbaren groter wordt door de voortgaande extramuralisering en de
afname van de hulpverlening aan deze groep mensen. Zo worden mensen met een iq tot 80 nu
nog begeleid door de hulpverlening, maar dit wordt bijgesteld tot mensen met een iq tot 65.
In de interviews kwam naar voren dat dit vanuit het oogpunt van woonoverlast een zorgelijke
ontwikkeling is. De groep mensen met een iq hoger dan 65 maar lager dan 80 heeft
begeleiding nodig vanwege het feit dat deze mensen vaak makkelijk te beïnvloeden te zijn en
er makkelijk misbruik van hen gemaakt kan worden. Daarnaast overzien deze mensen vaak
de gevolgen van hun eigen gedrag niet en veroorzaken daardoor (ongewild) overlast.
Woonoverlast, hinder in en rond de woning kan zich in veel vormen voordoen, zoals
drugsoverlast, geluidsoverlast of stankoverlast. Zodra een melding van overlast binnenkomt,
zal moeten worden ingeschat of het gaat om een overlastveroorzaker die goed aanspreekbaar
is of als psychisch kwetsbaar moet worden getypeerd. Deze inschatting kan worden gemaakt
door een aantal gerichte vragen te stellen aan de burger die de klacht indient. Als eerste is het
goed om duidelijk te krijgen om wat voor overlast het gaat en wanneer deze precies
plaatsvindt. Zijn er aanwijzingen dat de overlastveroorzaker drugs en/of alcohol gebruikt, last
heeft van stemmingswisselingen, plotseling van gedrag verandert of er ingrijpende
veranderingen zijn geweest in het leven van de overlastveroorzaker, dan zijn dat indicaties
dat de overlastveroorzaker te typeren is als een sociaal-kwetsbaar persoon. Daarnaast is het
van belang dat aangegeven wordt wat de gevolgen van de overlast zijn voor klager zelf.
Wanneer de overlast tot problemen voor de psychische gezondheid van de bewoner leidt, kan
dat een indicatie zijn dat de overlastveroorzaker gevaar veroorzaakt en een Bopz-machtiging
op zijn plaats is. De vragenlijst is in de bijlage opgenomen.
Zodra de overlastveroorzaker kan worden getypeerd als een psychisch kwetsbaar persoon,
dan zal moeten worden bekeken of de overlastveroorzaker al bekend is bij de hulpverlening.
Is dat het geval, breng dan de desbetreffende hulpverlener op de hoogte van de klacht en laat
de politie samen met de hulpverlener een bezoek brengen aan de overlastveroorzaker. Is dit
niet het geval, schakel dan de OGGZ in en laat iemand van deze dienst mee gaan op
huisbezoek. De politie kan tijdens het bezoek de grenzen van wat wel of niet acceptabel is
duidelijk aangeven. De hulpverleners kunnen inschatten welke begeleiding noodzakelijk is
om de overlast te bestrijden.
Het is aan te bevelen dat elke gemeente een goed overzicht heeft van de zorgnetwerken die
actief zijn in de gemeente. Op die manier kan nadat geconstateerd is dat de overlast wordt
veroorzaakt door een sociaal-kwetsbaar persoon, gelijk contact op worden genomen met een
netwerk. De gemeente heeft de regie bij de aanpak van woonoverlast en heeft de taak de
personen weg te zetten bij de juiste hulpverleningsinstanties. Het is belangrijk dat er
voortvarend wordt opgetreden door de gemeente. Daarnaast is het van belang dat de
gemeente een dossier opbouwt van de meldingen.In een later stadium kan de gemeente wel
weer betrokken worden bij een overleg, bijvoorbeeld als een huisverbod kan worden
opgelegd of een inbewaringstelling tot de mogelijkheden behoort.
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Samenvatting
1. Inleiding
Woonoverlast is een actueel probleem in Nederland. Een groot deel van de
woonoverlastveroorzakers is goed aanspreekbaar. Voor deze personen is door de VROMinspectie de Handreiking aanpak woonoverlast ontwikkeld. Er is ook een groep
woonoverlastveroorzakers die niet, of minder goed, aanspreekbaar zijn. Deze psychisch
kwetsbaren vereisen een aparte aanpak en voor hen staan soms andere juridische en nietjuridische instrumenten open dan voor personen die wel goed aanspreekbaar zijn.
2. Bevindingen
Er zijn verschillende mogelijkheden voor de gemeente om de woonoverlast die wordt
veroorzaakt door psychisch kwetsbaren te beperken of te beëindigen. In dit rapport worden
bestuursrechtelijke, civielrechtelijke, strafrechtelijke en niet-juridische instrumenten
besproken.
2.1 Bestuursrechtelijkeinstrumenten
De Wet Bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen (Wet Bopz) biedt verschillende
mogelijkheden om personen met een psychische stoornis gedwongen te laten opnemen in een
psychiatrisch ziekenhuis. Op grond van de eerste mogelijkheid, de voorlopige machtiging,
kan de officier van justitie aan de rechter verzoeken een persoon gedwongen op te laten
nemen. Voordat de rechter dat verzoek zal honoreren, zal aan een aantal wettelijke
voorwaarden moeten zijn voldaan. Van belang is dat er een causaal verband bestaat tussen de
geestesstoornis en het gevaar dat door de betrokkene wordt veroorzaakt. Gevaar in de zin van
de Wet Bopz betekent een kans op onheil. In de praktijk blijkt dat het gevaarscriterium door
hulpverleners beperkt wordt geïnterpreteerd. De mogelijkheden die de Wet Bopz biedt
worden daarom niet voldoende benut. Uit de jurisprudentie blijkt dat onder gevaar voor
anderen, gevaar voor de geestelijke gezondheid van anderen veroorzaakt door geluidsoverlast
kan vallen. Terroriseert de betrokkene de buurt door frequent woonoverlast te veroorzaken en
veroorzaakt dit gevaar voor de geestelijke gezondheid van buren, dan kan bij de rechter een
voorlopige machtiging worden aangevraagd indien ook aan de overige voorwaarden is
voldaan.
De voorwaardelijke machtiging is een tweede mogelijkheid die de Wet Bopz biedt om
woonoverlast veroorzaakt door psychisch kwetsbaren en sociaal kwetsbaren te beperken of te
beëindigen. In plaats van dwang wordt drang uitgeoefend op de betrokkene. Door de rechter
gestelde voorwaarden moeten door de betrokkene worden nageleefd. Een gedwongen
opname fungeert daarbij als stok achter, leeft de betrokkene de voorwaarden niet na, dan kan
de betrokkene alsnog gedwongen worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis.
De Wet Bopz biedt ook een mogelijkheid om op te treden tegen woonoverlast in het
geval dat sprake is van een crisissituatie. De burgemeester heeft in een crisissituatie de
mogelijkheid een last tot inbewaringstelling af te geven. Voorwaarden die daarvoor gelden
zijn dat de betrokkene gevaar veroorzaakt, dat de betrokkene niet bereid is tot een opname in
een psychiatrisch ziekenhuis, dat het ernstige vermoeden bestaat dat het gevaar wordt
veroorzaakt door een stoornis van de geestvermogens, dat het gevaar zo onmiddellijk
dreigend is dat een procedure voor een voorlopige machtiging niet kan worden afgewacht en
tot slot dat het gevaar alleen kan worden afgewend door een opname in een psychiatrisch
ziekenhuis zijn voldaan.
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Met name voor personen met een alcohol- of drugsverslaving kent de Wet Bopz de
voorlopige machtiging op eigen verzoek. Het idee daar achter is dat verslaafden vaak op enig
moment wel bereid zijn tot een opname, maar dat deze bereidheid ook snel weer verdwijnt.
Nadat de rechter de voorlopige machtiging op eigen verzoek heeft toegewezen, kan daar door
de betrokkene niet meer op worden terug gekomen.
Tot slot kent de Wet Bopz de mogelijkheid van zelfbinding. De doelgroep van de
zelfbinding zijn personen die lijden aan chronische psychiatrische stoornissen, waarbij
periodes waarin deze personen symptoomvrij zijn worden afgewisseld met periodes van
ziekte. In een symptoomvrije periode kan door de betrokkene in een zelfbindingsverklaring
worden vastgelegd wat mag gebeuren in periodes waarin de symptomen weer de kop
opsteken. In het geval dat een in de zelfbindingsverklaring omschreven omstandigheid zich
voordoet, kan bij de rechter een verzoek worden ingediend gericht op het verkrijgen van een
zelfbindingsmachtiging.
Uit het bovenstaande blijkt dat de Wet Bopz een aantal mogelijkheden biedt om op te
treden tegen woonoverlast. In de praktijk blijkt echter dat van deze mogelijkheden nauwelijks
gebruikt wordt gemaakt. Het gevaarscriterium is niet zo beperkt als in de praktijk door de
hulpverleners gedacht wordt. Het is rechter die uiteindelijk beslist op een bopz-machtiging
wel of niet wordt opgelegd, hulpverleners moeten niet op de stoel van de rechter gaan zitten.
Het verdient aanbeveling om hulpverleners op de hoogte te brengen van de mogelijkheden
die de Wet Bopz biedt.
Op termijn wordt de Wet Bopz vervangen door twee nieuwe wetten; de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg (Wet Vggz) en de Wet zorg en dwang voor personen met een
psychogeriatrische aandoening en verstandelijk gehandicapten (Wet zorg en dwang). Beide
wetsvoorstellen bieden, net als de Wet Bopz, mogelijkheden om op te treden tegen personen
die woonoverlast veroorzaken. De Wet Vggz biedt de mogelijkheid om personen met een
psychische stoornis verplichte zorg op te leggen. Met de term psychische stoornis wordt
aansluiting gezocht bij het DSM-IV. Het gevolg daarvan is dat bijvoorbeeld een
persoonlijkheidsstoornis of een drugsverslaving kan worden aangemerkt als een psychische
stoornis en toepassing van verplichte zorg, mits voldaan aan de overige voorwaarden, tot de
mogelijkheden behoort. Het gevaarscriterium van de Wet Bopz wordt in de Wet Vggz
vervangen door het schadecriterium. Schade kan onder andere bestaan uit psychische schade
voor de betrokkene zelf of een ander. Daaruit kan worden geconcludeerd dat indien het
gedrag van de betrokkene voor psychische schade zorgt bij anderen, verplichte zorg kan
worden opgelegd indien ook wordt voldaan aan de overige wettelijke criteria.Wordt door de
betrokkene frequent overlast veroorzaakt en lijdt deze overlast tot psychische schade voor
buren, dan kan dus worden aangestuurd op het verlenen van verplichte zorg. Verplichte zorg
kan, voor zover voor woonoverlast relevant, worden verleend op grond van een
zelfbindingsverklaring, een zorgmachtiging, een crisismaatregel, of op grond van een
beslissing tot tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel.
Voor mensen met een wisselend ziektebeeld, waarinsymptoomvrije periodes zich
afwisselen met periodes waarin de symptomen wel de kop opsteken, is de
zelfbindingsverklaring van belang. In een zelfbindingsverklaring kan de betrokkene, in een
symptoomvrije periode, aangeven wat er mag gebeuren in periodes waarin de symptomen
wel weer de kop opsteken. Zo kan een persoon met een drugsverslaving in een
zelfbindingsverklaring laten opnemen dat in het geval dat hij, als gevolg van zijn
drugsgebruik, voor veel geluidsoverlast zorgt hij wil worden gedwongen deel te nemen aan
een ontwenningstraject.
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In tegenstelling tot de Wet Bopz kent de Wet Vggz maar één rechterlijke machtiging:
de zorgmachtiging. Op grond van de zorgmachtiging kan ambulante zorg, ambulante
behandeling of intramurale behandeling worden opgelegd.
Tot slot kan de burgemeester in crisissituaties een crisismaatregel afgeven. Ook deze
crisismaatregel kan betrekking hebben op ambulante zorg, ambulante behandeling of
intramurale behandeling. Omdat het nemen van een crisismaatregel enige tijd kan vergen,
wordt in het wetsvoorstel ook een wettelijke mogelijkheid gegeven om verplichte zorg toe te
passen voorafgaand aan een crisismaatregel
Voor personen met een psychogeriatrische aandoening en verstandelijk gehandicapten
gaat de Wet Zorg en dwang gelden. De wet regelt de onvrijwillige zorg en de onvrijwillige
opname voor deze personen. Onvrijwillige zorg kan bijvoorbeeld bestaan uit het toedienen
van medicatie of het beperken van de bewegingsvrijheid van de betrokkene.
Onvrijwillige opname kan op twee manieren plaatsvinden; ten eerste op grond van een
rechterlijke machtiging en ten tweede op grond van een inbewaringstelling. Een gedwongen
opname op grond van een rechterlijke machtiging zal alleen worden toegewezen indien
sprake is van ernstig nadeel als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of
verstandelijke handicap, dan wel als gevolg van een daarmee gepaard gaande psychische
stoornis of combinatie hiervan. Van ernstig nadeel zal onder andere sprake zijn in het geval
dat de betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept of de psychische
gezondheid van anderen bedreigt. Het met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproepen
mag niet te licht worden aangenomen als grond voor verplichte opname. Wordt de psychische
gezondheid van anderen bedreigd doordat iemand met een verstandelijke handicap of een
psychogeriatrische aandoening voor woonoverlast zorgt, dan kan een rechterlijke machtiging
worden aangevraagd. Wel geldt dat dan wel ook aan de andere wettelijke criteria moet zijn
voldaan.
De inbewaringstelling biedt uitkomt in crisissituaties waarin een rechterlijke
machtiging niet kan worden afgewacht.
Daarnaast kan de gemeente op treden tegen veroorzakers van woonoverlast door middel van
een tijdelijk huisverbod op grond van de Wet tijdelijk huisverbod. Deze wet ziet niet op het
voorkomen van woonoverlast, maar kan daarbij wel behulpzaam zijn. Huiselijk geweld in een
woning kan zorgen voor woonoverlast bij de buren. Denk aan geluidsoverlast door
geschreeuw of het gooien met spullen in de woning. Door het opleggen van een tijdelijk
huisverbod mag de uithuisgeplaatste niet in of rondom de woning komen, waardoor ook de
woonoverlast die het huiselijk geweld met zich mee brengt (tijdelijk) wordt beëindigd.
Daarnaast moet tijdens het huisverbod worden gestart met het aanbieden van hulpverlening.
Een huisverbod kan worden opgelegd in het geval dat blijkt uit feiten of omstandigheden dat
de aanwezigheid van een persoon in de woning een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert
voor de veiligheid van één of meer personen die met hem in de woning wonen of daarin
anders dan incidenteel verblijven kan door de burgemeester een huisverbod worden opgelegd.
Hetzelfde geldt voor de situatie waarin een ernstig vermoeden bestaat voor het ernstige en
onmiddellijke gevaar.
Tot slot heeft de gemeente met de Wet Victoria een instrument om woonoverlast te beperken
of te beëindigen. Een woning kan worden gesloten in het geval dat de openbare orde rond de
woning wordt verstoord door gedragingen in de woning of in het geval dat ernstige vrees
bestaat dat herhaling van verstoring van de openbare orde zal plaatsvinden. Dat geldt ook in
de gevallen waarin de overlast wordt veroorzaakt door psychisch kwetsbaren en sociaal
kwetsbaren. De overlastgevende gedragingen of incidenten moeten wel op zichzelf ernstig
zijn. Alleen het veroorzaken van geluidsoverlast kan een woningsluiting op grond van de Wet
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Victoria (nog) niet rechtvaardigen. Andere dan drugsgerelateerdeoverlastgevende
gedragingen of incidenten (of een combinatie daarvan) kunnen wel een woning sluiting op
grond van de Wet Victoria rechtvaardigen. De eisen zijn echter bijzonder streng, het moet
gaan om een aantasting van de veiligheid én de gezondheid van de woonomgeving van
mensen.
De Wet Victoria mag alleen worden ingezet in het geval dat de ernstige overlast niet
met andere, minder ingrijpende middelen kan worden bestreden. Omdat een alcohol- of
drugsverslaving niet onder het begrip psychische stoornis van de Wet Bopz valt, kan iemand
met een op zichzelf staande alcohol- of drugsverslaving daarom niet in aanmerking komen
voor een gedwongen opname van de Wet Bopz. Op grond van de nog in te voeren Wet Vggz
kan verplichte zorg wel worden opgelegd in het geval dat sprake is van een alcohol- of
drugsverslaving. In het geval dat ook aan de overige voorwaarden voor een zorgmachtiging
wordt voldaan en dus een zorgmachtiging kan worden opgelegd, kan waarschijnlijk wel
worden gezegd dat dit een minder ingrijpende mogelijkheid is om de overlast te bestrijden.
Het opleggen van verplichte zorg is ook erg ingrijpend, maar naar alle waarschijnlijkheid wel
minder ingrijpend dan het sluiten van de woning.
2.2 Civielrechtelijkeinstrumenten
Het veroorzaken van woonoverlast onder invloed van een psychische stoornis betekend niet
dat een huurovereenkomst niet kan worden ontbonden. Het bijvoorbeeldhet lastig vallen van
buren met scheldpartijen en bedreigingen of het veroorzaken van stankoverlast of
geluidsoverlast door geschreeuw of gebonk op muren zal worden gezien als een tekortkoming
in de nakoming van de huurovereenkomst. De tekortkoming in de nakoming van de
huurovereenkomst zal wel ernstig genoeg moeten zijn om de ontbinding te rechtvaardigen.
Heeft de rechter te maken met een huurder met een psychische stoornis, dan zal worden
bekeken of er sprake is van één of meerdere ernstige incidenten. In het geval dat er sprake is
van één ernstig incident, maar daarna de huurder zich niet meer misdraagt, bijvoorbeeld
onder begeleiding van hulpverlening, dan zal de tekortkoming de ontbinding over het
algemeen niet kunnen rechtvaardigen. Daarnaast zal de rechter moet beoordelen of er geen
minder ingrijpende mogelijkheden zijn om de overlast terug te dringen, bijvoorbeeld door
begeleiding van hulpverlening. De reden hiervoor is dat ontbinding van de huurovereenkomst
voor personen met een psychische stoornis erg ingrijpend is en het lastig is voor hen om
vervangende woonruimte te vinden. In de gevallen dat de rechter de huurovereenkomst zal
ontbinden, zal deze ontbinding over het algemeen niet direct plaatsvinden. Op die manier
heeft de huurder de tijd om op zoek te gaan naar een andere, beter passende woonruimte.
Eventueel kan hij hierbij worden begeleid door hulpverleners.
In een aantal gevallen zal aan een huurder, voordat een vordering tot ontruiming van
de woning wordt ingediend, een laatste kansovereenkomst worden aangeboden. In het geval
dat de huurder de voorwaarden die in deze laatste kansovereenkomst worden gesteld niet na
leeft, zal alsnog ontruiming van de woning voor de rechter worden gevorderd. De rechter
dient te beoordelen of er sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de
overeenkomst. Als sprake is van een tekortkoming, dan zal vervolgens moeten worden
beoordeeld of die tekortkoming de ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Ook
in het geval van een laatste kansovereenkomst zal door de rechter worden gekeken naar
andere, minder ingrijpende alternatieven om de overlast te bestrijden. Is dat het geval, dan zal
de tekortkoming de ontbinding niet rechtvaardigen. De reden hiervoor is dat personen met
een psychische stoornis een groot belang bij het behoud van een woning hebben. Pas wanneer
er geen andere mogelijkheden zijn en de overlast aan blijft houden, zal de tekortkoming de
ontbinding van de laatste kans overeenkomst kunnen gerechtvaardigd.
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In de gevallen waarin huurders na een laatste kansovereenkomst uit de woning
worden gezet is het niet wenselijk dat deze huurders uit beeld raken. Een optie is bijvoorbeeld
om huishoudens die zich ‘onmogelijk’ hebben gemaakt te huisvesten in ‘Skaeve Huse’.
2.3 Strafrechtelijkeinstrumenten
Ook strafrechtelijk kan worden opgetreden tegen woonoverlastveroorzakers. De maatregel
plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders (isd-maatregel) ziet op stelselmatige
daders die overlast veroorzaken in de publieke ruimte. Te denken valt aan personen die in een
gemeenschappelijke tuin of in een portiek bewoners bedreigen of vernielingen aanrichten.
Deze overlast in de publieke ruimte kan leiden tot woonoverlast voor de bewoners van het
portiek. Voordat de officier van justitie voor de rechter de oplegging van de isd-maatregel
vordert moet zijn voldaan aan drie voorwaarden. Ten eerste moet het door de verdachte
begane feit een misdrijf betreffen waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten, daarnaast
moet de verdachte een stelselmatige dader zijn. Tot slot moet de veiligheid van personen of
goederen het opleggen van de maatregel eisen. Naast deze wettelijke voorwaarden worden
door het Openbaar Ministerie nog twee uitgangspunten gesteld. Ten eerste wordt de isdmaatregel alleen gevorderd door de officier van justitie indien er capaciteit beschikbaar is.
Ten tweede geldt als uitgangspunt dat de stelselmatige dader niet ontoerekeningsvatbaar in de
zin van artikel 39 WvSr is. Het hebben van psychische problematiek is geen belemmering
voor het opleggen van de maatregel.
Wanneer de isd-maatregel wordt opgelegd, zal bekeken worden of er aanknopingspunten
zijn voor een resocialisatietraject. Zijn hiervoor geen aanknopingspunten, of wil de
veroordeelde niet meewerken aan deelname aan het traject, dan vindt de tenuitvoerlegging
van de isd-maatregel in kale detentie plaats. Voor de stelselmatige daders met complexe
problemen blijkt er in de praktijk geen passend aanbod tot resocialisatie aanwezig te zijn.
Omdat voor deze personen de tenuitvoerlegging plaats vindt in kale detentie, is het zeer de
vraag of aan de doelstelling van de isd-maatregel voldaan kan worden. Door het opsluiten
van de stelselmatige daders kan inderdaad door hen gedurende maximaal twee jaar geen
overlast veroorzaakt worden, aan de doelstelling dat de maatschappij wordt beveiligd zal dus
inderdaad worden voldaan. Omdat de stelselmatige daders lang niet altijd passende hulp
ontvangen, zal niet kunnen worden voldaan aan het andere doel van de isd-maatregel, het
beëindigen van de recidive van de verdachte. Het dient daarom aanbeveling dat zorg wordt
gedragen voor een passend begeleidingstraject voor de complexe doelgroep van de isdmaatregel. Alleen op die manier kan worden gewerkt aan het terugdringen van de recidive en
de effectiviteit van de isd-maatregel. Daarnaast moet door de gemeente zorg worden
gedragen voor nazorg. Gebeurd dit niet, dan is de kans groot dat de stelselmatige dader
terugvalt in zijn oude patroon.
2.4 Niet-juridischeinstrumenten
Naast de juridische instrumenten bestaan er ook niet-juridische instrumenten om op te treden
tegen de door psychisch kwetsbaren en sociaal-kwetsbaren veroorzaakte overlast.
Hulpverlening heeft een belangrijke signalerende functie. Te denken valt aan
bemoeizorgteams of het project Achter de Voordeur. Teamleden gaan op huisbezoek en
inventariseren op die manier de problemen die binnen het huishouden spelen. Door het team
wordt vervolgens een plan van aanpak opgesteld voor het huishouden. Daarbij wordt vaak
een casemanager of een zorgcoördinator ingesteld die de uitvoering van het plan van aanpak
coördineert. Daarnaast wordt multidisciplinair samengewerkt door verschillende instanties.
Problemen die spelen binnen een huishouden kunnen hierdoor effectief worden aangepakt.
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Kritisch punt bij werkwijze van de teams is dat de fundamentele rechten van de
bewoners die te maken krijgen met deze teams in het geding kunnen komen. Dit is het geval
wanneer door deoverheid maatregelen worden genomen die de vrijheidssfeer van burgers
beperken en de burgers hier niet aan mee willen werken. In dat geval zullen er aan het
overheidsoptreden strenge eisen moeten worden gesteld. De fundamentele rechten van de
bewoners dienen in acht te worden genomen. Dit houdt in dat op een correcte wijze moet
worden omgegaan met persoonsgegevens die worden opgeslagen en/of uitgewisseld.
Daarnaast moet het huisrecht van de bewoner gerespecteerd worden, geeft de bewoner geen
toestemming voor het binnentreden van de woning, dan moet ieder afzonderlijk teamlid
bekijken of in een afzonderlijke wet een bevoegdheid wordt gegeven de woning binnen te
treden. Is dit niet het geval, dan mag de woning simpelweg niet worden binnengetreden
zonder toestemming van de bewoner. Wordt wel binnengetreden, dan moet door ieder
teamlid afzonderlijk duidelijk worden gemaakt met welk doel het huisbezoek wordt afgelegd.
Daarnaast geldt dat het teamlid zich ook aan dit doel moet houden, hij mag geen andere
zaken controleren.
3. Knelpunten en aanbevelingen
Tijdens het onderzoek naar de verschillende instrumenten zijn een aantal knelpunten naar
boven gekomen.
Groep psychisch kwetsbaren en sociaal-kwetsbaren groeit
De groep psychisch kwetsbaren en sociaal-kwetsbaren wordt groter door de voortgaande
extramuralisering en de afname van de hulpverlening aan deze groep mensen. In de
interviews kwam naar voren dat dit vanuit het oogpunt van woonoverlast een zorgelijke
ontwikkeling is.
Overzicht van zorgnetwerken
Het is aan te bevelen dat elke gemeente een goed overzicht heeft van de zorgnetwerken die
actief zijn in de gemeente. Op die manier kan nadat geconstateerd is dat de overlast wordt
veroorzaakt door een sociaal-kwetsbaar persoon, gelijk contact op worden genomen met een
netwerk. De gemeente heeft de regie bij de aanpak van woonoverlast en heeft de taak de
personen weg te zetten bij de juiste hulpverleningsinstanties. Het is belangrijk dat er
voortvarend wordt opgetreden door de gemeente.
Boetebevoegdheid in de Woningwet
Op termijn zal in de Woningwet een boetebevoegdheid worden opgenomen. Het dient
aanbeveling om van deze boetebevoegdheid gebruik te maken in gevallen waarin de overlast
wordt veroorzaakt door psychisch kwetsbaren en sociaal-kwetsbaren. Uit de gevoerde
interviews blijkt namelijk dat deze personen erg gevoelig zijn voor financiële prikkels.
Gevaarscriterium van de Wet Bopz
Het lijkt erop dat de mogelijkheden die de Wet Bopz biedt in de praktijk niet genoeg worden
benut. Hulpverleners zijn niet goed op de hoogte van de reikwijdte van het gevaarscriterium
van de Wet Bopz. Het gevolg daarvan is dat vaak geen machtiging bij de rechter wordt
aangevraagd, omdat de hulpverlening ervan uit gaat dat die toch niet zal worden afgegeven
door de rechter. Het verdient daarom aanbeveling om hulpverleners op de hoogte te brengen
van de mogelijkheden die de Wet Bopz biedt.
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Zelfbinding
Zowel in de Wet Bopz als in de Wet Vggz is de mogelijkheid van zelfbinding opgenomen. In
het geval dat door psychisch kwetsbaren en sociaal-kwetsbaren een zelfbindingsverklaring is
opgesteld, kan snel worden gereageerd wanneer er een situatie ontstaat die staat beschreven
in deze zelfbindingsverklaring. Het dient dan ook aanbeveling dat van deze mogelijkheid
meer gebruikt wordt gemaakt. Hulpverleners kunnen daarbij een rol vervullen, door personen
bewust te maken van het feit dat deze mogelijkheid bestaat.
Voorwaardelijke machtiging
De voorwaardelijke machtiging blijkt in de praktijk een belangrijke mogelijkheid van de Wet
Bopz te zijn. Het maakt het mogelijk dat overlastveroorzakers door het gebruik van drang
stoppen met het veroorzaken van de overlast. Een gedwongen opname fungeert daarbij als
stok achter de deur. Op grond van de voorwaardelijke machtiging is het bijvoorbeeld
mogelijk dat een overlastveroorzaker medicatie moet innemen, waardoor de overlast wordt
beëindigd.
Huren of een eigen woning
Uit het onderzoek is gebleken dat er meer mogelijkheden bestaan om op te treden tegen
overlastveroorzakers die huren dan in het geval dat de overlastveroorzakers zelf eigenaar zijn
van de woning. De verschillen hier tussen blijven erg groot.
Ontbinding van de huurovereenkomst
Uit het onderzoek is gebleken dat het hebben van een psychische stoornis niet verhinderd dat
je niet kan worden aangesproken op het gedrag. De rechter houdt niet alleen rekening met de
belangen van de huurder met een psychische stoornis, maar ook met de belangen van de
omwonenden.
ISD-maatregel
Het dient aanbeveling dat, binnen de detentie, zorg wordt gedragen voor een passend
begeleidingstraject voor de complexe doelgroep van de isd-maatregel. Alleen op die manier
kan worden gewerkt aan het terugdringen van de recidive en de effectiviteit van de isdmaatregel. Daarnaast moet door de gemeente zorg worden gedragen voor nazorg. Gedacht
kan worden aan het regelen van huisvesting, dagbesteding of arbeid. Gebeurt dit niet, dan is
de kans groot dat de stelselmatige dader terugvalt in zijn oude patroon.
Casemanagers en zorgcoördinatoren
Casemanagers en zorgcoördinatoren werken in netwerkverbanden, zoals bemoeizorgteams.
Deze teams werken outreachend en signaleren problemen die 'achter de voordeur' liggen.
Deze problemen worden gesignaleerd door het afleggen van huisbezoeken van de teams.
Fundamentele rechten die toe komen aan de bewoner, komen daardoor in het geding. Het
gaat dan onder andere om het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer. Het is
van belang dat de fundamentele rechten van de bewoners in acht dienen te worden genomen.
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Bestuursrechtelijke instrumenten
Hoofdstuk 1 De Wet bijzondere opneming in psychiatrische ziekenhuizen
1. Inleiding
Onder invloed van een psychische stoornis kan een persoon veel woonoverlast veroorzaken
voor de buren of zelfs de hele buurt. Te denken valt bijvoorbeeld aan het bonken op muren en
deuren, het draaien van harde muziek of zelfs het bedreigen van de buren. Ondanks het feit
dat deze mensen psychiatrische hulpverlening nodig hebben, krijgen ze deze hulp vaak niet
omdat ze er zelf niet mee instemmen. De Wet bijzondere opneming in psychiatrische
ziekenhuizen (Wet Bopz) biedt de mogelijkheid om een persoon gedwongen te behandelen of
op nemen, indien voldaan is aan de voorwaarden die daarvoor in de wet worden gesteld. Op
deze manier kan hulp worden geboden aan de overlastveroorzaker die kampt met een
psychische stoornis en wordt de woonoverlast (tijdelijk) beëindigd.
2. Grondwet – Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens
Zowel de Grondwet als het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens (EVRM)
waarborgen belangrijke fundamentele rechten van een individu, zoals het persoonlijk recht op
vrijheid. Artikel 5 lid 1 EVRM bepaalt dat niemand zijn vrijheid mag worden ontnomen,
behalve in de daar genoemde gevallen en overeenkomstig een wettelijk voorgeschreven
procedure. Onder lid e van dit artikel wordt onder meer genoemd: rechtmatige detentie van
geesteszieken en van verslaafden aan alcohol of verslaafde middelen. Artikel 15 van de
Grondwet stelt dat niemand van zijn vrijheid mag worden ontnomen buiten gevallen bij of
krachtens de wet bepaald. Iedere vorm van detentie moet dus op grond van art. 15 GW op een
formele wet zijn gebaseerd. De Wet Bopz is een voorbeeld van een formele wet waarin dit
nader is geregeld.2
3. De mogelijkheden van de Wet Bopz
De Wet Bopz kent een aantal verschillende instrumenten om iemand tegen zijn wil in te laten
opnemen. Deze verschillende opnamemodaliteiten zijn: de voorlopige machtiging, de
voorwaardelijke machtiging, de inbewaringstelling, de rechterlijke machtiging op eigen
verzoek en de zelfbinding. In deze paragraaf zal ik deze opnamemodaliteiten bespreken in de
bovenstaande volgorde. Ik hanteer deze volgorde omdat dat ook de volgorde is die in de Wet
Bopz gehanteerd wordt.
3.1 De voorlopigemachtiging
Het instrument van de voorlopige machtiging geeft de rechter de bevoegdheid om iemand,
tegen zijn wil in, op te laten nemen in een psychiatrisch ziekenhuis en hem daar te houden.
Het doel van de regeling is het wegnemen van het gevaar dat door de geestesstoornis wordt
veroorzaakt.
Het verzoek tot een voorlopige machtiging wordt gedaan door de officier van justitie
namens het openbaar ministerie. De officier van justitie kan dit verzoek ambtshalve doen of
op verzoek van de familie van de betrokkene, zijn wettelijk vertegenwoordiger of zijn
partner. In de praktijk wordt het meest gebruikt van de ambtshalve bevoegdheid van de
2

Legemaate 2002, blz. 853.
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officier van justitie, het feitelijk initiatief zal liggen bij hulpverleners die werken in de
geestelijke gezondheidszorg.3 Bij het verzoek van de officier van justitie tot een voorlopige
machtiging moet altijd een geneeskundige verklaring door een psychiater worden overlegd.
3.1.1 De voorwaarden
In artikel 2 van de Wet Bopz staan de vier voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat
de rechter een verzoek tot voorlopige machtiging zal honoreren. Ten eerste moet de rechter
van oordeel zijn dat sprake is van een stoornis van de geestesvermogens van de betrokkene,
ten tweede dat door deze geestesstoornis de betrokkene een gevaar veroorzaakt, ten derde dat
de betrokkene geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot een opname en ten vierde dat het
gevaar dat de betrokkene veroorzaakt niet kan worden afgewend door tussenkomst van
personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis.Daarnaast kan opname in de zin
van de Wet Bopz slechts plaatsvinden indien de betrokkene twaalf jaar of ouder is. Opvallend
is het feit dat de voorwaarde dat daadwerkelijk behandeling plaatsvindt niet wordt gesteld,
ook naar de kwaliteit van de behandeling wordt door de rechter niet gekeken.4
Ingevolge artikel 5 Wet Bopz moet bij een verzoek tot het verlenen van een
voorlopige machtiging een geneeskundige verklaring worden overlegd. Deze geneeskundige
verklaring moet worden opgesteld door een psychiater die de betrokkene met het oog op die
verklaring kort daarvoor heeft onderzocht maar niet bij diens behandeling betrokken was.
De rechter dient zo spoedig mogelijk te beslissen op het verzoek van de officier van
justitie tot een voorlopige machtiging. Tegen de beslissing van de rechter staat ingevolge
artikel 9 lid 5 Wet Bopz geen hoger beroep open.

Stoornis van de
geestvermogens

Deze
geestesstoornis
veroorzaakt
gevaar

Betrokkene
geeft geen blijk
van de nodige
bereidheid

Het gevaar kan
niet op een
andere manier
worden
afgewend

1. Stoornis van de geestesvermogens
Onder geestesvermogens verstaat de wetgever de vermogens tot denken, voelen, willen,
oordelen en doelgericht handelen. Deze vermogens worden bepaald en beïnvloed door
biologische, psychische en sociale factoren.5 Wanneer deze vermogens gebrekkig ontwikkeld
of ziekelijk gestoord zijn, dan wordt gesproken van een stoornis van de geestesvermogens
dan wel een geestesstoornis.
Stoornis is in de Wet Bopz een centraal begrip. Omdat het woord stoornis steeds een
andere invulling krijgt is het lastig een algemeen antwoord te formuleren op de vraag
wanneer sprake is van een stoornis in de Wet Bopz.6 Het bestaan van een stoornis alleen is
niet genoeg om te spreken van een stoornis in de zin van de Wet Bopz, de stoornis moet
namelijk de “betrokkene gevaar doen veroorzaken”.7 De meningen in de psychiatrie lopen
uiteen en ook de jurisprudentie is niet eenduidig.

3

Dijkers &Widdershoven, De Wet Bopz: artikelsgewijs commentaar, artikel 6 Wet Bopz, aant. 2.
Zie rechtbank Assen 16 februari 2010, NJ 2010/617, m.nt. Legemaate. In bijvoorbeeld Schotland en Engeland
wordt de eis dat passende behandeling plaatsvindt wel gesteld, wordt daar niet aan voldaan dan zal een
gedwongen opname niet mogelijk zijn.
5
Dijkers &Widdershoven, De Wet Bopz: artikelsgewijs commentaar, artikel 2 Wet Bopz, aant. 2.1.
6
Keurentjes 2008a, blz. 10.
7
Dijkers &Widdershoven, De Wet Bopz: artikelsgewijs commentaar, artikel 2 Wet Bopz, aant. 2.4.
4
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Van een aantal ziektes is inmiddels wel duidelijk geworden dat zij vallen onder het
begrip geestesstoornis omdat zij de betrokkene een gevaar doen veroorzaken. De vraag of een
persoonlijkheidsstoornis zou vallen onder het begrip geestesstoornis in de zin van de Wet
Bopz heeft onder psychiaters voor veel discussie gezorgd. Een persoonlijkheidsstoornis
beheerst het gedrag van de betrokkene doorgaans niet.8 De Hoge Raad heeft in zijn arrest van
24 april 1987 bepaald dat “een persoonlijkheidsstoornis gerekend kan worden tot de
geestesstoornissen wanneer er sprake is van een ernstige mate van persoonlijkheidsstoornis”.9
Een persoonlijkheidsstoornis in combinatie met een andere stoornis is vaak voldoende om te
spreken van een geestesstoornis in de zin van de Wet Bopz. Zo bepaalde de Rechtbank
Amsterdam dat “de combinatie van middelengebruik, mogelijk in combinatie met een
aanwezige persoonlijkheidsstoornis, moet worden aangemerkt als een geestesstoornis in de
zin van de Wet Bopz, die haar vermogen tot denken, voelen, willen, oordelen en doelgericht
handelen ernstig beïnvloedt”.10
De vraag of een verslaving kan vallen onder het begrip geestesstoornis in de zin van
de Wet Bopz is niet altijd even duidelijk te beantwoorden. In het geval van een
alcoholverslaving komt de Hoge Raad tot de conclusie dat “op basis van de wetsgeschiedenis
en recente opvattingen in de psychiatrie een alcoholverslaving, ook indien wordt aangenomen
dat dit een psychiatrische ziekte is, niet tot toepassing van de Wet Bopz kan leiden, tenzij de
verslaving gepaard gaat met (andere) psychische stoornissen van zodanige ernst dat het
denken, voelen, willen, oordelen en doelgericht handelen daardoor zo ingrijpend worden
beïnvloed, dat betrokkene het veroorzaakte gevaar niet kan worden toegerekend, omdat de
stoornis de gevaarlijke daden van de betrokkene overwegend beheerst”.11 In deze zaak ging
het om een alcoholverslaving maar er is geen reden om de bovenstaande overweging niet ook
toepasselijk te achten op drugsverslaving. De Hoge Raad stelt in zijn arrest namelijk zelf al
alcohol “en andere middelen waarvan het gebruik tot een verslaving kan leiden” op één lijn.12
Verslaving kan dus niet per definitie worden uitgesloten, maar de aanwezigheid van een
verslaving biedt ook niet de mogelijkheid om per definitie de Wet Bopz toe te passen.13 A-G
Langemeijer concludeert bij het arrest van de Hoge raad dat “wie zich regelmatig bedrinkt of
drugs gebruikt nog niet gestoord behoeft te zijn in zijn geestvermogens, ook al schaadt hij
daarmee zijn gezondheid; het gebruik kan berusten op een eigen keuze”.14 De Hoge Raad
benadrukte in zijn arrest dat het gaat om maatwerk.15
Volgens Dijkers ligt het in de rede, dat indien ingrijpen in geval van een verslaving
noodzakelijk is, dat allereerst gezocht wordt naar strafrechtelijke middelen.16 In geval van
verslaving kan het gevaar verschillende vormen aannemen, zoals bijvoorbeeld agressie jegens
anderen. De zich voordoende overlast die wordt veroorzaakt door de verslaafde valt als
zodanig niet zonder meer als gevaar in de zin van de Wet Bopz te bestempelen.17

8

Dijkers &Widdershoven, De Wet Bopz: artikelsgewijs commentaar, artikel 2 Wet Bopz, aant. 2.4.
HR 24 april 1987, NJ 1987, 630.
10
Rechtbank Amsterdam 21 februari 2006, BJ 2007, 6 m.nt. Gevers.
11
HR 23 september 2005, BJ 2005, 35 m.nt. Dijkers.
12
HR 23 september 2005, BJ 2005, 35 m.nt. Dijkers enDijkers&Widdershoven, De Wet Bopz: artikelsgewijs
commentaar, artikel 2 Wet Bopz, aant. 2.4.
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2. Gevaar en causaal verband
Nadat vastgesteld is dat er sprake is van een geestesstoornis moet worden beoordeeld of er
sprake is van gevaar en of de stoornis gevaarlijk handelen of gevaarlijk nalaten veroorzaakt.
Gevaar betekent een kans op onheil, of met andere woorden het risico dat er iets mis
gaat. Niet elk gevaar zal echter een dwangopname rechtvaardigen, het moet gaan om een
voldoende ernstig gevaar. Twee aspecten zijn daarbij van belang: “enerzijds de mate van
waarschijnlijkheid dat het gevreesde onheil intreedt en anderzijds de ernst van de gevolgen
indien het gevreesde onheil zich verwezenlijkt”.18 Zowel de psychiater die de geneeskundige
verklaring opstelt als de rechter zien zich voor de vraag geplaatst of er een zodanig gevaar is
dat een dwangopname te rechtvaardigen is. Of een persoon gevaarlijk is in de zin van de Wet
Bopz is geen geneeskundige, maar een juridische bezigheid.19 De rechter neemt het oordeel
van de psychiater mee maar weegt zelf uiteindelijk af wat wel dan wel niet aanvaardbaar is.
Artikel 1 lid 1 sub f van de Wet Bopz omschrijft het begrip gevaar. De opsomming in
artikel 1 lid 1 sub f is niet limitatief, door gebruik van de woorden ‘onder meer’ worden
ontwikkelingen niet belemmerd.20 Volgens de wet zijn er drie soorten gevaar te
onderscheiden: a) gevaarvoor zichzelf, b) gevaar voor een of meer anderen en c) gevaar voor
algemene veiligheid vanpersonen of goederen.
Onder gevaar voor zichzelf valt onder andere het gevaar dat betrokkene met hinderlijk
gedrag agressie van anderen zal oproepen. In de praktijk blijkt dat regelmatig mensen worden
opgenomen vanwege het feit dat ze veel overlast veroorzaken in de buurt.21 Dit is alleen
rechtmatig indien sprake is van ernstige gevallen van overlast, waarin agressie van de buurt
niet op een andere manier te voorkomen is. De reden hiervoor is dat de intolerantie van de
omgeving niet moet worden aangemoedigd.22 Daarnaast zijn ook het gevaar dat de
betrokkene zichzelf in ernstige mate zal verwaarlozen of het gevaar dat betrokkene
maatschappelijk te gronde gaat (maatschappelijke teloorgang) gronden van gevaar die
genoemd worden in artikel 1 sub f Wet Bopz. Maatschappelijke teloorgang kan onder andere
veroorzaakt worden door dreigende dakloosheid, verslaving, (woon)overlast, vervuiling en/of
criminaliteit.23
Gevaar voor een of meer anderen bestaat onder meer uit ‘het gevaar voor de
psychische gezondheid van een ander’. Een onderscheid kan gemaakt worden tussen
enerzijds gevaar voor de ‘psychische gezondheid’ van anderen en anderzijds het gevaar voor
het ‘psychisch welbevinden’ van anderen.24 In het eerste geval kan het gevaar onder
omstandigheden voldoende grond voor dwangopneming vormen, bijvoorbeeld in het geval
dat betrokkene voor overlast zorgt en voor die ander een toestand van totale ontreddering als
gevolg van het optreden van betrokkene dreigt. In het geval van gevaar voor het ‘psychisch
welbevinden’ van anderen is het gevaar onvoldoende om een dwangopneming te
rechtvaardigen.25 Uit de jurisprudentie volgt dat in het geval van ernstige overlast alleen kan
worden gesproken van relevant gevaar als een of meer anderen zodanig lijden onder het
gedrag van de betrokkene dat hun gezondheid wordt bedreigd. De rechtbank Amsterdam nam
gevaar voor de psychische gezondheid van de buurvrouw aan, die overspannen raakte als
gevolg van het gedrag van de betrokkene, omdat de door de betrokkene veroorzaakte overlast
de grenzen van het onder de gegeven omstandigheden als redelijk en draagbaar te
18
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beschouwen overlast overschrijdt.26 In Groningen bepaalde de rechtbank dat vast was komen
te staan dat betrokkene gevaar veroorzaakte voor de psychische gezondheid van anderen
vanwege dagelijkse ernstige geluidsoverlast en voor zichzelf vanwege het oproepen van
agressie. Uit verschillende stukken blijkt dat de betrokkene het leven van zijn buren en de
buurt zuur maakt. Veelbetekend was in dat verband dat de politie melding maakte van een
grote volksoploop.27 Een verzoek tot voorlopige machtiging werd door de rechtbank
Amsterdam afgewezen omdat de rechtbank van oordeel was dat onvoldoende duidelijk was
geworden dat er sprake was van gevaar. De betrokkene veroorzaakte weliswaar overlast, met
name voornamelijk ’s nachts schreeuwen, maar dit werd onvoldoende geacht om te komen tot
het oordeel dat sprake was van gevaar. Van belang hierbij was dat de betrokkene verbleef op
een woonboot in de onmiddellijke omgeving van een industrieterrein zonder woningen.28
Dementie kan gevaar voor zichzelf opleveren, maar in sommige gevallen ook gevaar
voor anderen. Dit laatste kan bijvoorbeeld het geval zijn indien de betrokkene verzorgd wordt
door zijn of haar partner of kinderen, en de partner of kinderen de verzorging eigenlijk niet
meer aankunnen. Dementie kan ook gevaar voor de algemene veiligheid van personen of
goederen opleveren indien de betrokkene bijvoorbeeld vergeet het gas uit te draaien.29 De
rechtbank Rotterdam oordeelde dat een gedwongen opneming voor een 80-jarige vrouw met
voortschrijdende dementie niet nodig was omdat er vooralsnog onvoldoende sprake was van
gevaar in de zin van de Wet Bopz. De betrokkene veroorzaakte overlast door bij de buren op
de ramen te bonzen, maar door dit gedrag riep de betrokkene nog geen agressie over zichzelf
uit. De rechtbank sloot echter niet uit dat gelet op het progressieve karakter van de stoornis
van de betrokkene het gedrag in de toekomst wel gevaar in de zin van de Wet Bopz zal
opleveren.30
De rechter moet beoordelen of de betrokkene al dan niet ‘gevaarlijk’ is. Bij deze
beoordeling mag de rechter niet alleen op de gegevens van de geneeskundige verklaring
afgaan, de rechter dient ook aanvullende informatie in te winnen. Uit artikel 8 Wet Bopz
volgt dat de rechter in ieder geval de betrokkene dient te horen. Wanneer vastgesteld is dat
sprake is van gevaar moet vervolgens worden gekeken naar het causale verband; de stoornis
van de geestesvermogens moet er de oorzaak van zijn dat de betrokkene gevaar veroorzaakt.
De betrokkene moet een min of meer willoos werktuig zijn, de stoornis domineert het gedrag.
Slechts bij ernstige stoornissen zal de situatie zich voor kunnen doen dat het gevaar het
gevolg is van de stoornis en daarom reden geven tot een gedwongen opneming.31 In de
praktijk stelt de psychiater vast of er sprake is van een causaal verband tussen de stoornis en
het gevaar, de rechter beschikt niet over de nodige expertise. De rechter heeft wel
beoordelingsruimte bij de vraag of het beschreven gevaar ernstig genoeg is om de
vrijheidsbeneming te rechtvaardigen.32
Overlast veroorzaken is op zichzelf geen zelfstandige gevaarsgrond. Desondanks kan
overlast toch leiden tot gevaar, maar dan moet er wel sprake zijn van ernstige overlast.33 In
dat geval kan de overlast gevaar voor de psychische gezondheid van anderen veroorzaken,
gevaar van maatschappelijke teloorgang van de betrokkene of gevaar dat door het hinderlijk
gedrag agressie van anderen wordt opgeroepen.34
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Ondanks het feit dat het begrip gevaar niet beperkt hoeft te worden geïnterpreteerd, blijkt het
in de praktijk vaak voor te komen dat twijfelgevallen door hulpverleners niet aan de rechter
worden voorgelegd.35 Hulpverleners zijn in de veronderstelling dat een machtiging toch niet
zal worden afgegeven door de rechter.36 Een mogelijke verklaring hiervoor kan zijn dat
hulpverleners of behandelaars onvoldoende op de hoogte zijn van de ruimte die de Wet Bopz
biedt waar het gaat om de definiëring van gevaar.37 Benadrukt moet worden dat het niet de
hulpverleners zijn die beslissen of sprake is van gevaar, zij moeten niet bij voorbaat op de
stoel van de rechter gaan zitten. Het is de rechter die uiteindelijk beslist of sprake is van
gevaar. In de praktijk blijkt dat verreweg de meeste aanvragen voor een rechtelijke
machtiging door de rechter worden geaccepteerd.38
3. Geen alternatieven om het gevaar af te wenden (subsidiariteit)
De Wet Bopz stelt als voorwaarde dat het gevaar dat de betrokkene veroorzaakt niet door
tussenkomst van personen of instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden
afgewend. Een gedwongen opname is dus een laatste redmiddel, een ultimum
remedium.Onderzocht moet worden of er alternatieven bestaan om het ontstane probleem op
te lossen. Dit onderzoek is te onderscheiden in drie fases: a) door de betrokkene,
hulpverleners en naasten dient bekeken te worden of er een alternatief bestaat voor de
dwangopneming, b) de psychiater die de geneeskundige verklaring opstelt zal moeten
onderzoeken of er alternatieven zijn voor de dwangopneming en c) de rechter aan wie de
machtiging is verzocht zal onderzoeken of dwangopneming inderdaad de enige oplossing is
voor de betrokkene.39 De rechter heeft hierbij tot op zekere hoogte een beoordelingsmarge,
het gaat erom dat aannemelijk is geworden dat geen andere oplossing mogelijk is.40
In artikel 2 lid 2 sub b wordt naast tussenkomst van instellingen buiten een
psychiatrisch ziekenhuis ook uitdrukkelijk gesproken van tussenkomst van personen. Daarbij
wordt gedacht aan naasten van de betrokkene.41 Indien de naasten steun en opvang kunnen en
willen geven kan dat voorkomen dat de betrokkene gedwongen opgenomen dient te worden.
De rechtbank Amsterdam bepaalde dat de aanwezigheid van familie die voor de betrokkene
kan zorgen of een oogje in het zeil kan houden een mogelijkheid is om een gedwongen
opname te voorkomen.42Ook de rechtbank Zutphen oordeelde dat het gevaar dat werd
veroorzaakt door de betrokkene kon worden afgewend door begeleiding van de zus van de
betrokkene. De zus verklaarde zich in staat en bereid tot de begeleiding van haar zus,
daarnaast verklaarde zij professionele hulp in te roepen indien daartoe aanleiding zou zijn.43
Ook ambulante hulp, zoals psychiatrische begeleiding of thuiszorg, heeft de voorkeur boven
een gedwongen opname.44
4. Gebrek aan de nodige bereidheid
Een laatste vereiste voor een gedwongen opname in de zin van de Wet Bopz is dat de
betrokkene geen blijk geeft van de nodige bereidheid, zo volgt uit artikel 2 lid 3 Wet Bopz.
De kern van de Wet Bopz is de positie te regelen van mensen die onvrijwillig worden
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opgenomen.45 Samen met de voorwaarde dat geen sprake mag zijn van alternatieven om het
gevaar af te wenden is deze voorwaarde een uitwerking van het ultimum remedium-idee. Niet
alleen dient te rechter dus te onderzoeken of er sprake is van alternatieven om het gevaar af te
wenden, maar ook of de opname daadwerkelijk gedwongen dient te zijn.
De rechter komt bij de beantwoording van de vraag of sprake is van de nodige
bereidheid een beoordelingsmarge toe.46 De nodige bereidheid ontbreekt in ieder geval indien
de betrokkene aangeeft niet opgenomen te willen worden. Het antwoord op de vraag of
sprake is van de nodige bereidheid is in andere gevallen vaak wat minder makkelijk te
beantwoorden. In gevallen waarin de betrokkene zelf niet aangeeft dat hij opgenomen wil
worden kan er sprake zijn van het geen blijk geven van de nodige bereidheid.47 Verder is er
bijvoorbeeld sprake van het geen blijk geven van de nodige bereidheid wanneer de
betrokkene niet wil praten met de arts die de betrokkene onderzoekt. Ook wanneer de
betrokkene wel aangeeft bereid te zijn tot een opname, maar aan deze opname voorwaarden
verbindt, kan in sommige gevallen de conclusie worden getrokken dat er geen sprake meer is
van de nodige bereidheid.48 Hiervan zal sprake zijn indien de betrokkene voorwaarden stelt
die niet ingewilligd kunnen worden, zoals bijvoorbeeld de voorwaarde dat de betrokkene niet
een noodzakelijk geachte, intramurale ontwenningskuur hoeft te ondergaan.49
Wanneer een persoon met een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke
handicap moet worden opgenomen in een zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting en hij
blijk geeft van verzet tegen de opname is een rechterlijke machtiging vereist, zo volgt uit
artikel 3 Wet Bopz. Verzet moet aanwezig worden geacht indien als uit de gedragingen van
de betrokkene blijkt dat hij een gedwongen opname afwijst.50 Het feitelijk gedrag van de
betrokkene dient daarbij het uitgangspunt te zijn.51 Indien de betrokkene geen blijk geeft van
verzet maar ook geen blijk geeft van de nodige bereidheid, moet een gedwongen opname via
artikel 60 Wet Bopz geregeld worden. In een dergelijk geval is het een commissie die
oordeelt of een gedwongen opname noodzakelijk is en niet de rechter.
3.1.2 De duur van de voorlopige machtiging
De term voorlopig duidt aan dat de rechterlijke toestemming slechts een voorlopig karakter
kan hebben. Artikel 10 lid 4 Wet Bopz bepaalt dan ook dat de voorlopige machtiging een
maximale geldigheidsduur van zes maanden heeft. De termijn hiervan begint te lopen na de
dagtekening. Indien de rechter van oordeel is dat de stoornis van de betrokkene ook na
verloop van de geldigheidsduur van de lopende machtiging aanwezig zal zijn en deze stoornis
betrokkene ook dan gevaar zal doen veroorzaken, en het gevaar niet kan worden afgewend
door tussenkomst van personen of instellingen buiten het ziekenhuis kan een machtiging tot
voortgezet verblijf worden verleend.
3.2 De voorwaardelijke machtiging
Uitgangspunt van de voorwaardelijke machtiging is dat in plaats van dwang drang wordt
uitgeoefend op de betrokkene zodat op die manier een gedwongen opname in een
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psychiatrisch ziekenhuis achterwege kan blijven.52 De voorwaardelijke machtiging zou
kunnen worden gezien als een laatste kans, indien de betrokkene zich niet aan de
voorwaarden houdt kan alsnog een gedwongen opname volgen. Algemene voorwaarde voor
een voorwaardelijke machtiging is dat de betrokkene zich zal laten behandelen
overeenkomstig een op te stellen behandelingsplan, daarnaast kunnen bijzondere
voorwaarden worden gesteld door de rechter.53 Een bijzondere voorwaarde zal bijvoorbeeld
kunnen zijn dat drugs of alcohol niet mogen worden gebruikt.
Een verzoek tot een voorwaardelijke machtiging kan net als bij de voorlopige
machtiging worden ingediend bij de officier van justitie door familie van de betrokkene, zijn
wettelijk vertegenwoordiger of zijn partner. Daarnaast kan het verzoek tot een
voorwaardelijke machtiging ook worden ingediend door de betrokkene zelf. In artikel 14a lid
4 Wet Bopz wordt vermeld dat artikel 6 van overeenkomstige toepassing is, zodat ook in het
geval een voorwaardelijke machtiging de officier van justitie ambtshalve een verzoek tot
voorwaardelijke machtiging kan indienen bij de rechter. Bij het verzoek moet door de officier
van justitie een behandelingsplan samen met een geneeskundige verklaring van een
psychiater, die niet bij de behandeling van de betrokkene betrokken was, worden overlegd.
3.2.1 De voorwaarden
De voorwaarden voor het opleggen van een voorwaardelijke machtiging zijn grotendeels
gelijk aan de voorwaarden die hiervoor besproken zijn bij de voorlopige machtiging. Het
grote verschil is dat het gevaar in het geval een voorwaardelijke machtiging buiten een
psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde een zwakzinnigeninrichting of een verpleeginrichting,
slechts kan worden afgewend door het stellen en naleven van voorwaarden. Naast deze
voorwaarden gelden voordat een voorwaardelijke machtiging door de rechter kan worden
verleend nog twee extra voorwaarden. Ten eerste moet een behandelingsplan aan de rechter
worden voorgelegd en ten tweede moet de betrokkene bereid zijn de voorwaarden na te leven
of moet redelijkerwijs te verwachten zijn dat de betrokkene de voorwaarden na zal leven.
Stoornis
van de
geestvermogens

Deze
geestesstoornis
veroorzaakt
gevaar

Dit gevaar
kan slechts
worden
afgewend
door het
stellen en
naleven van
voorwaarden

Een
behandelingsplan moet aan
de rechter
worden
voorgelegd

Betrokkene is
bereid de
voorwaarden na
te leven of het is
redelijkerwijs te
verwachten dat
de betrokkene
de voorwaarden
zal naleven

Het behandelingsplan wordt in overleg met de betrokkene opgesteld door de psychiater die
verantwoordelijk zal zijn voor de behandeling, de behandelaar. Het behandelingsplan moet
onder andere de therapeutische middelen bevatten die zullen worden toegepast om buiten de
inrichting het gevaar af te wenden. Daarnaast moet het behandelingsplan vermelden welk
psychiatrisch ziekenhuis bereid is de betrokkene op te nemen als de voorwaarden door de
betrokkene niet worden nageleefd of het gevaar niet langer buiten het psychiatrisch
ziekenhuis kan worden afgewend. De betrokkene hoeft niet in te stemmen met dit
behandelingsplan, voldoende is dat het behandelplan in overleg met de betrokkene is
opgesteld. Hierbij geldt wel een inspanningsvereiste van de behandelaar, de behandelaar
52
53

Dijkers 2003, blz. 49.
Zie bijvoorbeeld Rechtbank Assen 5 februari 2009, BJ 2009, 29.

- 21 -

moet een serieuze poging doen om tot een akkoord te geraken.54 In het geval dat met de
betrokkene geen overeenstemming is bereikt, zal de behandelaar moeten aangeven waarom
hij van mening is dat redelijkerwijs is aan te nemen dat de betrokkene zich onder behandeling
zal stellen van de behandelaar, overeenkomstig het overgelegde behandelingsplan. Nadat de
rechter de voorwaardelijke machtiging heeft verleend kan het behandelingsplan op grond van
artikel 14b Wet Bopz door de behandelaar worden gewijzigd. Hiervoor is instemming van de
betrokkene vereist.
Daarnaast moet de betrokkene bereid zijn de algemene en bijzondere voorwaarden die
worden gesteld na te leven of het moet redelijkerwijs zijn aan te nemen dat de betrokkene de
voorwaarden zal naleven. De betrokkene hoeft dus niet expliciet in te stemmen met de
voorwaardelijke machtiging, de redelijke verwachting dat hij de gestelde voorwaarden zal
naleven is voldoende. Een voorwaardelijke machtiging zal waarschijnlijk niet worden
verleend door de rechter indien een betrokkene aangeeft mee te zullen werken, maar deze
medewerking niet te verwachten is.
De rechter kan bijzondere voorwaarden stellen betreffende het gedrag van de
betrokkene, voor zover dit gedrag het gevaar, voortvloeiend uit de stoornis van de
geestesvermogens, beïnvloedt. Aan een bijzondere voorwaarde mag volgens de Hoge Raad
een open karakter worden gegeven, “er kunnen niet slechts voorwaarden worden opgelegd
die een specifieke, exacte en zonder meer door de betrokkene naleefbare regel inhouden”.55
De voorwaarden mogen niet de vrijheid van godsdienst of levensovertuiging dan wel de
staatkundige vrijheid beperken, zo eist artikel 14a lid 7 Wet Bopz. Daarnaast moet sprake zijn
van noodzaak en subsidiariteit; zo mag een voorwaarde die ook achterwege kan blijven niet
worden gesteld.56 Voorwaarden die bijvoorbeeld kunnen worden gesteld zijn het nemen van
medicatie, deelname aan therapeutische gesprekken op vastgestelde tijdstippen of
dagbestedingsactiviteiten en arbeidsrehabilitatieprojecten.57
3.2.2 De duur van de voorwaardelijke machtiging
Een eerste voorwaardelijke machtiging heeft een maximale duur van zes maanden na haar
dagtekening. Een opvolgende machtiging kan telkens door de rechter, op verzoek van de
officier van justitie, worden verleend voor de duur van maximaal één jaar. Artikel 14c lid 3
Wet Bopz eist dat een opvolgende machtiging slechts kan worden verleend indien naar het
oordeel van de rechter “de stoornis van de geestesvermogens van de betrokkene ook na het
verloop van de geldigheidsduur van de lopende machtiging aanwezig zal zijn en deze stoornis
de betrokkene ook dan gevaar zal doen veroorzaken en het afwenden van het gevaar een
nieuwe voorwaardelijke machtiging vereist”. Het verzoek tot het verlenen van een nieuwe
voorwaardelijke machtiging kan bij de officier van justitie worden ingediend door de
behandelaar of de familie van de betrokkene, zijn wettelijk vertegenwoordiger of zijn partner.
Tussentijdse beëindiging van de voorwaardelijke machtiging kan op drie manieren;
door een tussentijdse dwangopneming vanwege het niet naleven van de voorwaarden, indien
ten aanzien van de betrokkene een inbewaringstelling is gelast of wanneer de behandelaar aan
betrokkene een schriftelijke verklaring verschaft waarin wordt vermeld dat betrokkene niet
langer in zijn geestesvermogens is gestoord of gevaarlijk is.58 De betrokkene, de familie of de
officier van justitie kunnen aan de behandelaar verzoeken deze verklaring te verstrekken.
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Indien de behandelaar weigert een verklaring te verstrekken, kan bij de officier van justitie
verzocht worden om een beslissing van de rechter.
3.2.3 Opname in een psychiatrisch ziekenhuis
Indien de betrokkene zich niet aan de gestelde algemene en bijzondere voorwaarden houdt of
wanneer het gevaar niet langer buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend zal
opnamein een psychiatrisch ziekenhuis op grond van artikel 14d Wet Bopz volgen. De
geneesheer-directeur van het psychiatrisch ziekenhuis dat in het behandelingsplan wordt
genoemd kan de opname effectueren op verzoek van de behandelaar, de betrokkene zelf en
de familie van de betrokkene, zijn wettelijk vertegenwoordiger of zijn partner.59 Voordat de
geneesheer-directeur overgaat tot opname van de betrokkene moet hij zich op de hoogte
stellen van de actuele geestelijke gezondheidstoestand van de betrokkene.
De voorwaardelijke machtiging geldt vanaf het moment dat de geneesheer-directeur
beslist tot een opname in het psychiatrisch ziekenhuis als een voorlopige machtiging, tenzij
het verzoek is gedaan door de betrokkene zelf. De opname mag niet langer duren dan de
resterende geldigheidsduur van de voorwaardelijke machtiging, met een maximum van zes
maanden. Als deze termijn verstreken is en opname in het psychiatrisch ziekenhuis nog
steeds noodzakelijk is dan zal een machtiging tot voortgezet verblijf gevorderd moeten
worden.
3.3 De inbewaringstelling
In situaties waarin spoed geboden is om op te kunnen treden tegen de wil van de betrokkene
en dus een procedure voor een voorlopige machtiging niet kan worden afgewacht biedt de
regeling van de inbewaringstelling (ibs) uitkomst. Een ieder die vindt dat iemand gevaar in de
zin van de Wet Bopz veroorzaakt kan dit melden, onder andere bij de politie of bij een
meldpunt overlast. Het is vervolgens ingevolge artikel 20 van de Wet Bopz de burgemeester
die beslist of de betrokkene in bewaring wordt gesteld. De bevoegdheid is aan de
burgemeester opgedragen in het kader van zijn zorg voor de openbare orde.60 De
burgemeester heeft bij de beslissing of hij een ibs al dan niet verleent beleidsvrijheid, de
burgemeester kan de last tot ibs afgeven maar hij hoeft dat niet te doen. De burgemeester
dient een belangenafweging te maken, daarbij mogen de nadelige gevolgen voor de
betrokkene niet onevenredig zijn in verhouding tot het met het besluit te dienen doel. De
beginselen van subsidiariteit, proportionaliteit en doelmatigheid dienen hierbij in acht te
worden genomen.61
De burgemeester heeft de mogelijkheid gekregen de bevoegdheid tot het afgeven van
een last tot ibs over te dragen aan een wethouder.62 Het afgeven van een last door de
burgemeester is een beschikking in de zin van artikel 1:1 lid 1 sub a Awb. Tegen de
beschikking staat ingevolge artikel 8:5 Awb geen bezwaar of beroep open, verder is de Awb
wel van toepassing. Artikel 4:8 Awb bepaalt dat een bestuursorgaan een belanghebbende in
de gelegenheid dient te stellen zijn zienswijze naar voren te brengen in het geval dat een
beschikking wordt gegeven waartegen de belanghebbende, die de beschikking niet heeft
59

Dijkers &Widdershoven, De Wet Bopz: artikelsgewijs commentaar, artikel 14d, aant. 4.
Dijkers &Widdershoven, De Wet Bopz: artikelsgewijs commentaar, artikel 20, aant. 1.1.
61
Dijkers 2003, blz. 105.
62
Artikel 20 lid 1 van de Wet Bopz spreekt ten onrechte van delegeren. Het Awb-begrip ‘delegatie’ is hier echter
niet van toepassing, de bedoeling van de wetgever was dat de burgemeester deze taak zou kunnen mandateren
aan een wethouder. Zie Dijkers 2003, blz. 99 en Kamerstukken II 1990/91, 21 239, nr. 7, blz. 5 onderdeel II sub
5.
60

- 23 -

aangevraagd, naar verwachting bedenkingen zal hebben. De burgemeester zou de betrokkene
dus moeten horen voordat hij tot een ibs besluit. Artikel 4:11 Awb geeft echter een
uitzondering op deze hoorplicht; het bestuursorgaan kan de hoorplicht onder andere
achterwege laten indien de vereiste spoed zich daartegen verzet of het met de beschikking
beoogde doel slechts kan worden bereikt indien de belanghebbende daarvan niet reeds
tevoren in kennis is gesteld. Kennelijk maken burgemeesters gebruik van deze uitzondering,
in de praktijk wordt door de burgemeester voorafgaand aan het geven van een last tot ibs
zelden de betrokkene gehoord. 63
Een blanco last, een door de burgemeester op voorhand ondertekende last tot ibs,
blijkt in de praktijk gebruikt te worden.64 Op bijvoorbeeld het politiebureau liggen deze door
de burgemeester getekende, maar verder nog niet ingevulde lasten. Deze procedure is in strijd
met de wet. De burgemeester moet eerst kennis nemen van de geneeskundige verklaring
voordat hij het besluit of hij al dan niet een last tot ibs zal afgeven. Deze geneeskundige
verklaring is “onontbeerlijk” volgens de regering bij de totstandkoming van de Wet Bopz,
maar “het eindoordeel in de afweging tussen de wens van de patiënt en het maatschappelijke
belang van bescherming tegen gevaar dient evenwel niet in een medisch kader te worden
gegeven”, aldus een toelichting van regeringszijde.65 Door de regering is tijdens de
parlementaire behandeling van de Wet Bopz benadrukt dat “de burgemeester in staat moet
worden geacht de onderbouwing van de conclusie van de arts kritisch te bezien en zich een
zelfstandig oordeel te vormen over de concrete gebeurtenissen die mede hebben geleid tot het
vermoeden dat ernstig gevaar dreigt”.66
3.3.1 De voorwaarden
Uit artikel 20 Wet Bopz vloeien een aantal voorwaarden voort waaraan voldaan moet zijn
voordat de burgemeester een last tot ibs mag afgeven. De burgemeester moet ten eerste van
oordeel zijn dat de betrokkene gevaar veroorzaakt, ten tweede dat het ernstige vermoeden
bestaat dat een stoornis van de geestesvermogens van de betrokkkene dat gevaar doet
veroorzaken, ten derde dat het gevaar zo onmiddellijk dreigend is dat het wachten op een
voorlopige machtiging niet kan worden afgewacht, ten vierde dat de betrokkene geen blijk
van de nodige bereidheid tot opname en ten vijfde dat het gevaar niet op een andere wijze kan
worden afgewend.
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Deze voorwaarden zijn cumulatief en tonen grote overeenkomst met de voorwaarden die
gesteld worden aan een voorlopige machtiging.67 Toch zijn er enkele belangrijke verschillen.
Het eerste verschil is dat in het geval van een ibs niet vast hoeft te staan dat sprake is
van een stoornis van de geestesvermogens maar dat een ernstig vermoeden dat deze
geestesstoornis bestaat voldoende is. De beoordeling van dit criterium is praktisch geheel
voorbehouden aan de psychiater of arts die de geneeskundige verklaring opstelt.68
Een tweede verschil is dat in het geval van de ibs sprake is van een verscherpte
gevaarseis, de wettekst spreekt immers van een onmiddellijke dreiging.69 Het gevaar hoeft
zich nog niet te hebben geopenbaard, dreiging van gevaar is voldoende maar deze dreiging
moet wel reëel zijn.70 Het gevaar moet zich dus in een onmiddellijk dreigende vorm
voordoen. Daaruit kan worden geconcludeerd dat op basis van gevaar voor maatschappelijke
teloorgang geen inbewaringstelling kan worden afgegeven. Maatschappelijke teloorgang
ontwikkelt zich langzaam en zal daarom in de praktijk niet zorgen voor een onmiddellijke
dreiging.71
De burgemeester mag de last tot een inbewaringstelling niet afgeven voordat een, bij
voorkeur niet-behandelend psychiater een schriftelijke verklaring heeft verstrekt waaruit
blijkt dat voldaan is aan de voorwaarden die voortvloeien uit artikel 20 Wet Bopz. Indien een
niet-behandelend psychiater niet tot de mogelijkheden behoort, kan de schriftelijke verklaring
ook worden opgesteld door een niet-behandelend arts, niet zijnde een psychiater. De vraag is
of het feit dat ook een arts een geneeskundige verklaring in het geval van een ibs mag
opstellen niet in strijd is met artikel 5, lid 1 aanhef en onder e EVRM. Uit de jurisprudentie
omtrent artikel 5 EVRM volgt namelijk onder meer dat “een vrijheidsbeneming alleen kan
plaatsvinden na een daaraan voorafgaand onderzoek door een onafhankelijk medisch
deskundige, lees in dit geval een psychiater”.72 Het EHRM heeft over dit onderwerp
geoordeeld dat in gevallen waarin sprake is van een noodsituatie van dit vereiste kan worden
afgeweken indien er na de opname in het kader van ibs alsnog zo snel mogelijk een
onderzoek door een psychiater zal plaatsvinden.73 Keurentjes pleit ervoor dat een dergelijk
onderzoek moet plaatsvinden binnen zes uur na de opname, waarbij de uren tussen twaalf uur
’s nachts en zes uur in de ochtend niet mee hoeven te tellen.74 De burgemeester zal er op
moeten toe zien dat een geneeskundige verklaring alleen door een arts wordt opgesteld indien
het aannemelijk is dat het onmogelijk is dat een psychiater de geneeskundige verklaring
opstelt.75 De geneeskundige verklaring mag via internet, met behulp van software met de
naam ‘Bopz on line’, aan de burgemeester worden voorgelegd. De last tot ibs mag met behulp
van dezelfde software door de burgemeester worden uitgevaardigd.76 Nadat de burgemeester
een last tot ibs heeft uitgevaardigd moet aan de betrokkene een afschrift van de beschikking
worden overhandigd.
Voordat er tot een inbewaringstelling wordt besloten, zal er in veel gevallen sprake
zijn van een crisissituatie. In de Wet Bopz ontbreekt echter een regeling voor spoedeisende
gevallen waarin het soms noodzakelijk is dat aan de betrokkene zijn vrijheid wordt ontnomen

67

Keurentjes 2008a, blz. 86.
Keurentjes 2008a, blz. 86.
69
Legemaate 2002, blz. 857.
70
Keurentjes 2008b, blz. 123.
71
Dijkers &Widdershoven, De Wet Bopz: artikelsgewijs commentaar, artikel 20, aant. 2.
72
Keurentjes 2008a, blz. 88.
73
EHRM 5 oktober 2000, BJ 2001, 36 (Varbanov) m.nt. Dijkers.
74
Keurentjes 2008a, blz. 89.
75
EHRM 5 oktober 2000, BJ 2001, 36 (Varbanov) m.nt. Dijkers.
76
Dijkers &Widdershoven, De Wet Bopz: artikelsgewijs commentaar, artikel 21, aant. 3.
68

- 25 -

in afwachting van de afgifte van de last tot inbewaringstelling.77 Dit kan zorgen voor
problemen, bijvoorbeeld in gevallen waarin de betrokkene in afwachting van het afgeven van
de last tot ibs zal moeten worden vervoerd naar een politiecel of medicatie moet worden
toegediend.78 Ondanks dat een wettelijke grondslag in de Wet Bopz ontbreekt, kan onder
bepaalde omstandigheden het gebruik van dwang worden gerechtvaardigd door
buitenwettelijk noodrecht.79 Het moet dan gaan om situaties waarin het onmiddellijk dreigend
gevaar een andere handelswijze redelijkerwijze niet openlaat.80 Voor een geslaagd beroep op
een noodtoestand moet er ten eerste sprake zijn van een gedraging die voortvloeit uit een
situatie van conflicterende belangen, terwijl de gedraging gericht is op de opheffing van de
als onhoudbare geachte situatie. Daarnaast moet aan de eisen van proportionaliteit,
subsidiariteit en doelmatigheid zijn voldaan.
3.3.2 De tenuitvoerlegging
Wanneer de burgemeester een last tot ibs heeft afgegeven, moet de betrokkene tegen zijn wil
worden opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis. Omdat de betrokkene over het algemeen
niet zal mee willen werken aan een gedwongen opname worden in artikel 20 lid 4 Wet Bopz
regels gegeven betreffende de tenuitvoerlegging. De burgemeester draagt de
tenuitvoerlegging op aan een of meer ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de
politietaak, die zich voorzien van de bijstand van een of meer personen met kennis van de
zorg voor personen die gestoord zijn in hun geestvermogens. Deze personen zullen in de
praktijk vaak medewerkers zijn van de GGZ of het Riagg.81 De wet geeft aan deze personen
de bevoegdheid om elke plaats te betreden waar de op te nemen persoon zich bevindt, voor
zover dat redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak nodig is. Wanneer zonder
toestemming een woning wordt binnengetreden moeten de eisen gesteld in de Algemene wet
op het binnentreden (Awbi) in acht worden genomen. Zo moet ingevolge artikel 10 Awbi een
schriftelijk verslag worden opgesteld op de ambtseed of –belofte van degenen, die de woning
zijn binnengetreden. Een afschrift van dit verslag moet uiterlijk op de vierde dag na die
waarop in de woning is binnengetreden worden uitgereikt of toegezonden aan de bewoner.
Keurentjes wijst op het belang van het naleven van deze voorschriften, niet naleven van deze
regels zou volgens hem kunnen leiden tot een onrechtmatige ibs.82
De Hoge Raad heeft in 1986 al bepaald dat de tenuitvoerlegging van de
inbewaringstelling in een cel op het politiebureau niet in strijd is met de wet, hoe onwenselijk
deze situatie ook is. Deze uitspraak werd gedaan ten tijde van de Krankzinnigenwet maar is
nog steeds van toepassing op de regeling van de ibs in de Wet Bopz omdat de regeling van de
ibs niet gewijzigd is.83
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3.3.3 De voortzetting van de inbewaringstelling
Nadat de burgemeester een last tot ibs heeft afgegeven draagt hij er zorg voor dat onverwijld
de bevoegde inspecteur van het Staatstoezicht op de volksgezondheid en de officier van
justitie, in wier ambtsgebied zijn gemeente is gelegen, van de inbewaringstelling telefonisch
of mondeling op de hoogte worden gesteld en dat er zo spoedig mogelijk, niet later dan de
volgende dag, een afschrift van de beschikking en van de geneeskundige verklaring naar hen
wordt verzonden. Met onverwijld wordt bedoeld dat het “niet beslist terstond hoeft te
gebeuren, maar wel min of meer zonder vertraging”.84
Indien de officier van justitie van mening is dat de inbewaringstelling moet
voortduren, dient hij uiterlijk de eerstvolgende werkdag een verzoek hiertoe in bij de rechter.
Uit artikel 27 Wet Bopz volgt dat de officier van justitie niet verplicht is de voortzetting van
de inbewaringstelling te vragen. De officier van justitie stelt de geneesheer-directeur van het
psychiatrisch ziekenhuis waarin de betrokkene verblijft schriftelijk mede dat het
verzoekschrift is ingediend of dat hij heeft besloten geen verzoekschrift in te dienen. Indien
een verzoek tot voortzetting van de inbewaringstelling wordt ingediend, dient de rechtbank
binnen drie dagen te beslissen op dit verzoek. De last tot inbewaringstelling van de
burgemeester is in de kern een bestuurlijke noodmaatregel en is zodanig opgezet dat binnen
korte termijn na de beschikking van de burgemeester de rechter beoordeelt of een verdere
gedwongen opname gerechtvaardigd is.85 De rechter beslist alleen op het verzoek tot
voortzetting van de ibs, de rechtmatigheid van de last van de burgemeester wordt niet
getoetst.86 De rechter kan een machtiging tot voortzetting van de ibs dus ook geven indien de
last van de burgemeester niet rechtmatig zou zijn, zoals bijvoorbeeld in het geval van de
eerder besproken blanco last.
In het geval dat de inbewaringstelling onrechtmatig is, kan de betrokkene de rechter
verzoeken hem een schadevergoeding op grond van artikel 28 Wet Bopz toe te kennen. De
beschikking tot de inbewaringstelling zal slechts onrechtmatig zijn wanneer de burgemeester
in redelijkheid niet tot de gegeven afweging had kunnen.87 De beginselen van
proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid zijn hierbij van groot belang.88
3.3.4 De duur van de inbewaringstelling
De duur van de machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling heeft een maximale
termijn van drie weken en kan niet worden verlengd. Binnen de termijn van drie weken
bestaat de mogelijkheid dat niet meer voldaan wordt aan de voorwaarden voor een ibs,
bijvoorbeeld doordat het gevaar dat betrokkene veroorzaakte is geweken of dat de betrokkene
vrijwillig wil blijven in het psychiatrisch ziekenhuis. In dat geval moet aan de betrokkene
ontslag uit het psychiatrisch ziekenhuis verleend wordendoor de geneesheer-directeur.89 Dit
laatste is ook het geval indien de termijn voor het geven van de beschikking van de rechter tot
voortzetting van de inbewaringstelling is verstreken.90
Indien de geneesheer-directeur van mening is dat een gedwongen opname na afloop
van de maximale termijn noodzakelijk blijft, moet hij daarvan de officier van justitie op de
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hoogte stellen. De officier van justitie kan in dat geval de procedure voor een voorlopige
machtiging opstarten.
3.3.5 Herhaling van de inbewaringstelling
Het blijkt in de praktijk met enige regelmaat voor te komen dat kort nadat de een last tot
inbewaringstelling is geëindigd, de burgemeester opnieuw beslist tot een gedwongen
opname.91 In principe is dit niet geoorloofd, een inbewaringstelling is een ingrijpend
machtsmiddel waar met terughoudendheid gebruik van moet worden gemaakt. Herhaling van
een inbewaringstelling kan wel worden gerechtvaardigd in het geval dat een novum zich
voordoet. Met een novum wordt bedoeld “een essentieel gegeven waar men eerder geen weet
van had of een substantiële wijziging van de omstandigheden”.92
3.4 De voorlopige machtiging op eigen verzoek
Naast de voorlopige machtiging die alleen wordt toegekend door de rechter indien de
betrokkene geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot opneming, kent de Wet Bopz ook de
mogelijkheid van een opneming met een rechterlijke machtiging op eigen verzoek van de
betrokkene. Deze opnamemodaliteit is in de wet opgenomen voor met name personen die
verslaafd zijn aan drugs en/of alcohol. De achterliggende gedachte hierbij is dat een
verslaafde vaak op enig moment wel bereid is zich te laten opnemen, maar vreest dat de
motivatie voor een gedwongen opname en behandeling op een volgend moment zou kunnen
komen te ontbreken.93 Zodra door de rechter de machtiging is verleend en de bereidheid
daarna komt te ontbreken, zal de betrokkene toch in het psychiatrisch ziekenhuis moeten
blijven om de behandeling te ondergaan.
Een verzoek tot een voorlopige machtiging op eigen verzoek moet schriftelijk worden
ingediend door de betrokkene bij de officier van justitie. De officier van justitie zal
vervolgens aan de rechter verzoeken de machtiging te verlenen. Dat de rechter de
bevoegdheid heeft om te beslissen over het wel of niet verlenen van de voorlopige
machtiging op eigen verzoek, vloeit voort uit het feit dat het ook in het geval van een
voorlopige machtiging op eigen verzoek kan gaan om dwang. De betrokkene kan tegen zijn
wil in het psychiatrisch ziekenhuis worden gehouden en dat vereist een rechterlijke toetsing.94
3.4.1 De voorwaarden
In artikel 32a Wet Bopz staan de voorwaarden vermeld waaraan voldaan moet zijn voordat
een voorlopige machtiging op eigen verzoek kan worden verleend door de rechter. Ten eerste
moet er sprake zijn van een stoornis van de geestvermogens, ten tweede moet de betrokkene
gevaar veroorzaken, ten derde kan de voorlopige machtiging op eigen verzoek alleen worden
verleend indien het verzoek van de officier van justitie aan de rechter gedaan is op verzoek
van de betrokkene, ten vierde moet de betrokkene bereid zijn zich te laten opnemen en te
laten behandelen en ten vijfde kan het gevaar alleen worden afgewend door opname in een
psychiatrisch ziekenhuis.
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Net als bij de voorlopige machtiging moet er sprake zijn van een stoornis van de
geestvermogens en moet de betrokkene gevaar veroorzaken. Afwijkend ten opzichte van de
regeling van de voorlopige machtiging is dat in het geval van een voorlopige machtiging op
eigen verzoek het gevaar dat de betrokkene veroorzaakt niet het gevolg hoeft te zijn van de
stoornis, met andere woorden een causaal verband tussen de stoornis en het gevaar is niet
vereist. Het ontbreken van deze eis heeft te maken met het feit dat de regeling voornamelijk
ziet op de verslavingsproblematiek.
De betrokkene moet blijk geven van de nodige bereidheid tot op opneming en
behandeling in een psychiatrisch ziekenhuis. Indien de betrokkene minderjarig is, onder
curatele is gesteld of indien ten behoeve van hem een mentorschap is ingesteld, kan het
verzoek van de betrokkene worden gedaan door zijn ouders die het gezag uitoefenen dan wel
een van hen, zijn voogd onderscheidenlijk zijn curator of mentor. Daarbij blijft de eis gelden
dat de betrokkene moet instemmen met de opname en behandeling.
Tot slot geldt de voorwaarde dat het gevaar niet door tussenkomst van personen of
instellingen buiten een psychiatrisch ziekenhuis kan worden afgewend.
In het verzoek aan de officier van justitie moet door de betrokkene worden vermeld in
welk psychiatrisch ziekenhuis de opneming wordt verzocht. Bij het verzoek moet een
verklaring van een aan dat psychiatrisch ziekenhuis verbonden psychiater worden overlegd.
Uit deze verklaring moet blijken dat aan de gestelde voorwaarden voor een voorlopige
machtiging op eigen verzoek is voldaan. Daarnaast moet een behandelplan worden overlegd,
dat door de psychiater de betrokkene samen is opgesteld. Zowel de verklaring van de
psychiater en het behandelplan dienen ten hoogste zeven dagen voor het verzoek zijn
opgemaakt en ondertekend door de betrokkene en de psychiater.
3.4.2 De duur van de voorlopige machtiging op eigen verzoek
De duur van de voorlopige machtiging op eigen verzoek is minimaal een half jaar en
maximaal een half jaar. Nadat de machtiging door de rechter is verleend, gelden dezelfde
regels als voor de onvrijwillig opgenomen patiënt. Dat betekent dat de betrokkene die op
basis van een voorlopige machtiging op eigen verzoek is opgenomen, niet weg kan uit het
psychiatrisch ziekenhuis zonder verleend verlof of (voorwaardelijk) ontslag.95 Ontslag uit het
psychiatrisch ziekenhuis zal moeten volgen indien niet langer aan de voorwaarden voor de
opname wordt voldaan.
Nadat de duur is verstreken, zijn de regels met betrekking tot de voorlopige
machtiging en het voortgezet verblijf gewoon van toepassing. Door het psychiatrisch
ziekenhuis kan een verzoek tot een voorlopige machtiging of een voorwaardelijke machtiging
bij de officier van justitie indienen. De rechter zal dan vervolgens beslissen over dit verzoek.
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Een machtiging tot voortgezet verblijf kan niet direct worden afgegeven, omdat het
voorafgaande verblijf van de betrokkene niet op basis van een voorlopige machtiging berust,
maar op een eigen verzoek.96Ook twee elkaar opvolgende voorlopige machtigingen op eigen
verzoek behoort niet tot de mogelijkheden. De Rechtbank Zutphen komt tot dit oordeel
vanwege het feit dat in de Wet Bopz niet voorzien is in een verlenging van de machtiging op
eigen verzoek en dat daarnaast artikel 34 lid 3 Wet Bopz expliciet bepaalt dat na afloop van
de termijn van de machtiging op eigen verzoek de procedure van de artikelen 2 tot en met 19
Wet Bopz van toepassing zijn.97
3.5 Zelfbinding
De regeling van de zelfbinding is per 1 januari 2008 opgenomen in de Wet Bopz met het oog
op patiënten die lijden aan chronische psychiatrische stoornissen, waarbij periodes waarin
deze patiënten nagenoeg vrij zijn van symptomen zich afwisselen met periodes van ziekte.98
Een patiënt kan tijdens een symptoomvrije periode met een psychiater een
zelfbindingsverklaring opstellen, waarin wordt afgesproken wat mag gebeuren in een periode
dat de symptomen weer de kop opsteken. Indien een in de zelfbindingsverklaring omschreven
omstandigheid zich voordoet, kan de betrokkene gedwongen worden opgenomen en worden
behandeld in een psychiatrisch ziekenhuis. De omschreven omstandigheid hoeft niet te zijn
dat de betrokkene gevaar oplevert.Gedwongen opname en behandeling zijn dus in het geval
van de zelfbinding eerder mogelijk dan in het geval van bijvoorbeeld de voorlopige
machtiging of de inbewaringstelling, waarbij onder andere moet zijn voldaan aan het
wettelijke criterium van gevaar. De betrokkene hoeft het op het moment van de gedwongen
opname niet eens te zijn met het ingrijpen. De keuze die de betrokkene eerder uit eigen vrije
wil heeft gemaakt omtrent opname en behandeling “prevaleert boven zijn later daartegen
bestaand verzet als gevolg van een door de geestesziekte aangetaste wil”.99
Bij de regeling van de zelfbinding is het van belang een onderscheid te maken tussen
de zelfbindingsverklaring en de zelfbindingsmachtiging.Indien een omstandigheid zich
voordoet die beschreven is in de zelfbindingsverklaring en de betrokkene geen blijk geeft van
de nodige bereidheid tot opname, kan worden ingegrepen. Dit ingrijpen gebeurt door middel
van een zelfbindingsmachtiging die door de rechter wordt verleend.
3.5.1 De zelfbindingsverklaring
In artikel 34a Wet Bopz worden de voorwaarden opgesomd waaraan voldaan moet zijn
voordat een zelfbindingsverklaring mogelijk. Ten eerste moet de betrokkene 16 jaar of ouder
zijn en een stoornis van de geestesvermogens hebben. Ten tweede moet betrokkene in staat
zijn om zijn eigen wil bepalen met betrekking tot de opname, het verblijf en de behandeling
in een psychiatrisch ziekenhuis. Ten derde moet in de zelfbindingsverklaring worden
opgenomen onder welke omstandigheden, hoelang en in welk psychiatrisch ziekenhuis
betrokkene wil worden opgenomen. Ten vierde geldt als voorwaarde dat een geneeskundige
verklaring bij de zelfbindingsverklaring moet worden overlegd.
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Een zelfbindingsverklaring geldt voor een psychiatrisch ziekenhuis, niet zijnde een
zwakzinnigeninrichting of verpleeginrichting. De zelfbindingsregeling geldt dus niet voor
psychogeriatrische
verpleeginrichtingen
of
instellingen
voor
verstandelijk
100
gehandicapten. Bij mensen met een verstandelijke handicap of psychogeriatrische patiënten
is immers geen sprake van een ziekte met een wisselend beeld, waarbij men ook
symptoomvrije periode kent.101
De zelfbindingsverklaring wordt opgesteld door de betrokkene zelf en een aan een
psychiatrisch ziekenhuis verbonden psychiater. Op verzoek van de betrokkene kan een
patiëntenvertrouwenspersoon advies en bijstand verlenen bij het opstellen van de verklaring.
In de verklaring wordt ten eerste beschreven onder welke omstandigheden betrokkene in het
psychiatrisch ziekenhuis waaraan de psychiater is verbonden, wil worden opgenomen en
verblijven. Deze omstandigheden dienen niet te globaal, maar ook niet te specifiek te worden
omschreven. Zeker in de gevallen waarin de omstandigheden te globaal zijn omschreven kan
het voor de rechter lastig zijn om vast te stellen of de aangeduide omstandigheid zich
inderdaad voordoet.102
Daarnaast moet in de verklaring worden vermeld welke behandeling de betrokkene na
de opname in het psychiatrisch ziekenhuis ter bestrijding van de stoornis van de
geestvermogens wil ondergaan en de duur van deze behandeling, die niet meer dan zes weken
mag bedragen. Voordat een zelfbindingsverklaring kan worden vastgesteld dient een
psychiater, die de betrokkene kort tevoren heeft onderzocht, maar niet bij diens behandeling
betrokken was, een geneeskundige verklaring op te stellen. Uit deze geneeskundige
verklaring moet blijken dat de betrokkene de verklaring heeft afgelegd terwijl hij in staat was
de inhoud en de gevolgen daarvan te overzien. Daarnaast moet uit de geneeskundige
verklaring blijken dat de in de verklaring omschreven behandeling ertoe zal leiden dat de
situatie van de betrokkene zodanig kan verbeteren dat hij wederom het belang van de
behandeling inziet, en deze dus weer vrijwillig zal willen ondergaan.103 Nadat deze
geneeskundige verklaring is opgesteld kan de zelfbindingsverklaring schriftelijk worden
vastgelegd door datering en ondertekening door de betrokkene, de psychiater met wie de
zelfbindingsverklaring is opgesteld en de psychiater die de geneeskundige verklaring heeft
opgesteld.
De zelfbindingsverklaring wordt door de psychiater met wie de
zelfbindingsverklaring is opgesteld, aan de betrokkene ter hand gesteld. Daarnaast wordt door
hem een gewaarmerkt afschrift verstrekt aan onder andere de inspecteur voor de
gezondheidszorg. Door de hoofdinspecteur wordt een register bijgehouden van alle
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zelfbindingsverklaringen.104 Ook wordt een afschrift verstrekt aan ten minste één door
betrokkene aan te wijzen persoon.
3.5.2 De zelfbindingsverklaring met betrekking tot de behandeling
De Wet Bopz kent naast de hierboven besproken zelfbindingsverklaring die ziet op opname,
verblijf en behandeling ook nog een zelfbindingsverklaring die alleen ziet op de
behandeling.105 Deze zelfbindingsverklaring is van toepassing in het geval dat al sprake is
van een gedwongen opname en verblijf op basis van een voorlopige machtiging of een ibs en
is geregeld in artikel 34p Wet Bopz. De voorwaarden en procedure tot vaststelling van deze
zelfbindingsverklaring zijn nagenoeg gelijk aan die van de hierboven besproken
zelfbindingsverklaring. Verzet tegen een behandeling heeft geen zin indien deze behandeling
van te voren opgenomen is in de zelfbindingsverklaring met betrekking tot de behandeling.
3.5.3 De duur van de zelfbindingsverklaring
De zelfbindingsverklaring heeft een maximale duur van één jaar en kan telkens voor een
zelfde periode worden verlengd. De verklaring kan tussentijds worden gewijzigd of
ingetrokken. Voor een wijziging of een verlening is dezelfde procedure nodig, als hierboven
beschreven. Uit artikel 34e lid 3 Wet Bopz volgt dat een geneeskundige verklaring alleen
achterwege kan worden gelaten indien het een wijziging van de behandelaar betreft, indien
deze in de verklaring is vermeld en indien zowel de betrokkene als de te benoemen
behandelaar daarmee instemmen.
Intrekking is pas mogelijk indien een psychiater, die de betrokkene kort tevoren heeft
onderzocht, maar niet bij diens behandeling betrokken was, heeft verklaard dat de betrokkene
wilsbekwaam is. Deze geneeskundige verklaring kan achterwege worden gelaten indien de
psychiater, met wie de zelfbindingsverklaring is opgesteld, instemt met de intrekking ervan.
Daarnaast moeten de inspecteur voor de gezondheidszorg, de door de betrokkene aangewezen
persoon of personen en indien de betrokkene een andere behandelaar heeft, deze behandelaar
op de hoogte worden gesteld van de intrekking van de verklaring. De zelfbindingsverklaring
moet uit het register van de verklaringen worden gehaald door de hoofdinspecteur voor de
gezondheidszorg.
3.5.4 De zelfbindingsmachtiging
Zodra een in de zelfbindingsverklaring omschreven omstandigheid zich voordoet en de
betrokkene geen blijk geeft van de nodige bereidheid tot opname in een psychiatrisch
ziekenhuis, kan een verzoek gericht op het verkrijgen van een zelfbindingsmachtiging
worden ingediend.
Betrokkene
heeft een
zelfbindings
verklaring
opgesteld
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Het verzoek op het verkrijgen van een zelfbindingsmachtiging kan worden ingediend door de
psychiater met wie de zelfbindingsverklaring is opgesteld of indien de betrokkene een andere
behandelaar heeft, deze behandelaar. Daarnaast kan het verzoek ook worden ingediend de
door de betrokkene aangewezen persoon of personen die een gewaarmerkt afschrift van de
zelfbindingsverklaring hebben gekregen. Het verzoek moet bij de officier van justitie worden
ingediend. Vervolgens zal de officier van justitie het verzoek tot het verlenen van een
zelfbindingsmachtiging indienen bij de rechtbank, tenzij hij het verzoek kennelijk ongegrond
acht. Bij het verzoek moet naast de zelfbindingsverklaring en de opgestelde geneeskundige
verklaring ook een verklaring van een psychiater die de betrokkene kort tevoren heeft
onderzocht, maar niet bij diens behandeling betrokken was waaruit blijkt dat de in de
verklaring omschreven omstandigheden zich voordoen, worden ingediend.
De rechter dient binnen vijf dagen na indiening van het verzoek te beslissen. Tegen
deze beslissing staat geen hoger beroep open. Indien binnen vijf dagen de betrokkene een
zodanig gevaar voor zichzelf of voor anderen oplevert dat een opname direct noodzakelijk is
en daarom de beslissing van de rechter niet kan worden afgewacht, kan de burgemeester een
ibs gelasten.106
3.5.5 De duur van de zelfbindingsmachtiging
De zelfbindingsmachtiging duurt nooit langer dan de in de zelfbindingsverklaring
overeengekomen duur van de behandeling. Uit artikel 34b Wet Bopz volgt dat de duur van
deze behandeling nooit langer is dan zes weken. Een zelfbindingsmachtiging vervalt
ingevolge artikel 34l Wet Bopz indien ten aanzien van de betrokkene een ibs is gelast of een
voorlopige machtiging is verleend. Daarnaast eindigt de zelfbindingsmachtiging wanneer
ontslag wordt verleend door de geneesheer-directeur. Uit artikel 34o Wet Bopz volgt dat de
geneesheer-directeur hiertoe verplicht is indien de patiënt in staat is tot een redelijke
afweging van zijn belang terzake van een behandeling of wanneer de geldigheidsduur van de
machtiging is verstreken.
4. Gedwongen medicatie
Overlast wordt vaak veroorzaakt door mensen met psychische problemen. In sommige
gevallen kan deze overlast worden terug gedrongen indien de betrokkene zijn medicijnen
(goed) gebruikt. Omdat de betrokkene zijn medicijnen lang niet altijd vrijwillig zal willen
innemen, zal in sommige gevallen alleen gedwongen medicatie uitkomst kunnen bieden. Bij
gedwongen medicatie wordt tegen de zin in van de betrokkene medicatie toegediend.107
Omdat gedwongen medicatie een ingrijpende vorm van dwang is gelden er strenge eisen
voordat het middel mag worden toegepast. Dwangmedicatie is in ieder geval mogelijk in
bepaalde gevallen waarin iemand gedwongen opgenomen is in een psychiatrisch ziekenhuis.
De eisen die daarvoor gelden zullen hier niet worden besproken, omdat in dit stuk juist wordt
bekeken wanneer gedwongen medicatie mogelijk is in de gevallen dat iemand niet
gedwongen is opgenomen.Gedwongen medicatie kan ook worden toegediend in gevallen
waarin sprake is van een ernstig nadeel voor de gezondheid van de betrokkene. In deze
gevallen hoeft niet altijd een ibs te worden aangevraagd, de behandelaar kan de betrokkene
ook wilsonbekwaam verklaren voor een bepaalde beslissing. Deze mogelijkheid zal in het
geval van het veroorzaken van overlast over het algemeen ook niet van toepassing zijn.
106

Berghmans en Dorscheidt in Dijkers &Widdershoven,De Wet Bopz: artikelsgewijs commentaar, artikel 34a
aant. 3.4.
107
Zie www.dwangindezorg.nl.

- 33 -

Welke mogelijkheden zijn er dan wel om dwangmedicatie toe te dienen aan een
overlastveroorzaker die niet gedwongen is opgenomen? Dwangmedicatie is in dat geval
mogelijk wanneer een ibs of een voorlopige machtiging is aangevraagd maar nog niet is
afgegeven. In de tussentijd kan in een noodsituatie gedwongen medicatie worden
toegediend.108 De betrokkene moet dan een acuut gevaar zijn voor zichzelf of voor anderen.
Om de betrokkene of anderen te beschermen moet direct ingrijpen door middel van het
toedienen van medicatie noodzakelijk zijn. Daarnaast moet het gevaar komen door een
psychische stoornis. Deze mogelijkheid is niet in de Wet Bopz vastgelegd, in de praktijk
wordt dat gezien als een gemis.109 Ondanks het ontbreken van deze wettelijke grondslag, kan
onder bepaalde omstandigheden toch het gebruik van dwang worden gerechtvaardigd door
buitenwettelijk noodrecht.110
Een andere mogelijkheid om een overlastveroorzaker te dwingen zijn medicatie in te
nemen, is via de voorwaardelijke machtiging. In Leeuwarden wordt met succes van deze
mogelijkheid gebruik gemaakt. Een voorwaardelijke machtiging kan alleen worden
afgegeven in die gevallen waarin de rechter van oordeel is dat sprake is van een stoornis van
de geestvermogens, dat door deze stoornis door betrokkene gevaar wordt veroorzaakt en dat
het gevaar buiten een psychiatrisch ziekenhuis slechts door het stellen en naleven van
voorwaarden kan worden afgewend. Als voorwaarde kan worden gesteld dat de betrokkene
verplicht bepaalde medicijnen moet innemen.111 Het kan zijn dat betrokkene deze medicijnen
thuis moet innemen, maar ook kan hij verplicht worden op een bepaalde locatie de
medicijnen te slikken of dat de medicatie in depotvorm wordt toegediend, zodat controle
uitgeoefend kan worden op de inname.112 De betrokkene hoeft niet expliciet bereid te zijn de
voorwaarden na te leven, de redelijke verwachting dat de betrokkene de voorwaarden na zal
leven is voldoende. Op de betrokkene wordt een sterke drang uitgeoefend om de medicijnen
daadwerkelijk in te nemen, een gedwongen opname werkt als stok achter de deur. Neemt de
betrokkene zijn medicijnen niet in, dan kan via de rechter een gedwongen opname worden
afgedwongen.
5. Conclusie
De Wet Bopz biedt een aantal mogelijkheden om op te treden tegen personen met een
psychische stoornis die overlast veroorzaken. Ten eerste kent de Wet Bopz de voorlopige
machtiging. De rechter kan op verzoek van de officier van justitie een persoon gedwongen
laten opnemen. Daarbij moet voldaan zijn aan de wettelijke criteria die door de Wet Bopz
worden gesteld. Een belangrijke voorwaarde is dat de betrokkene, onder invloed van een
stoornis van de geestvermogens, gevaar veroorzaakt. Een causaal verband tussen de
geestesstoornis en het gevaar is dus vereist. Gevaar in de zin van de Wet Bopz betekent een
kans op onheil. Het gevaarscriterium biedt meer ruimte dan tot nu toe wordt aangenomen
door hulpverleners. Het lijkt er op dat de mogelijkheden die Wet Bopz biedt in de praktijk
niet genoeg worden benut. Uit de jurisprudentie blijkt dat onder gevaar voor anderen, gevaar
voor de geestelijke gezondheid van anderen veroorzaakt door geluidsoverlast kan vallen.
Terroriseert de betrokkene de buurt door frequentwoonoverlast te veroorzaken en veroorzaakt
dit gevaar voor de geestelijke gezondheid van buren, dan kan bij de rechter een voorlopige
machtiging worden aangevraagd indien ook aan de overige voorwaarden is voldaan.
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De tweede mogelijkheid die de Wet Bopz biedt is de voorwaardelijke machtiging.
Uitgangspunt van deze mogelijkheid is dat in plaats van dwang drang wordt uitgeoefend op
de betrokkene. De betrokkene zal de door rechter gestelde voorwaarden moeten naleven, een
gedwongen opname fungeert daarbij als stok achter de deur. Leeft de betrokkene de
voorwaarden niet na, dan kan alsnog een gedwongen opname worden geëffectueerd.
In gevallen waarin een situatie is ontstaan waarbij een voorlopige machtiging niet kan
worden afgewacht, kan de burgemeester een last tot inbewaringstelling afgeven. De
burgemeester heeft deze bevoegdheid in gevallen waarin er door betrokkene gevaar wordt
veroorzaakt en de betrokkene niet bereid is tot een opname in een psychiatrisch ziekenhuis.
Daarnaast moet het ernstige vermoeden bestaan dat dit gevaar veroorzaakt wordt door een
stoornis van de geestvermogens. Ook geldt de eis dat het gevaar zo onmiddellijk dreigend
moet zijn dat een procedure voor een voorlopige machtiging niet kan worden afgewacht. Tot
slot moet aan de eis dat het gevaar alleen kan worden afgewend door een opname in een
psychiatrisch ziekenhuis zijn voldaan.
Een vierde mogelijkheid die de Wet Bopz kent die kan worden ingezet om
woonoverlast tegen te gaan is de voorlopige machtiging op eigen verzoek. Deze
opnamemodaliteit is met name gericht op personen met een alcohol- of drugsverslaving.
Verslaafden zullen vaak op enig moment wel bereid zijn tot een opname, maar dat kan snel
weer veranderen. Indien een voorlopige machtiging op eigen verzoek door de rechter is
toegewezen, kan daar later niet door de betrokkene op worden teruggekomen.
De laatste mogelijkheid die de Wet Bopz kent om op te treden tegen veroorzakers van
woonoverlast is de zelfbinding. Deze mogelijkheid is met name bedoeld voor personen die
lijden aan chronische psychiatrische stoornissen, waarbij periodes waarin deze personen
symptoomvrij zijn worden afgewisseld met periodes van ziekte. In een symptoomvrije
periode kan door de betrokkene in een zelfbindingsverklaring worden vastgelegd wat mag
gebeuren in periodes waarin de symptomen weer de kop opsteken. In het geval dat een in de
zelfbindingsverklaring omschreven omstandigheid zich voordoet, kan bij de rechter een
verzoek worden ingediend gericht op het verkrijgen van een zelfbindingsmachtiging.
Ondanks het feit dat de Wet Bopz op meerdere manieren kan worden ingezet in gevallen
waarin overlast wordt veroorzaakt, lijkt hier in de praktijk te weinig gebruik van te worden
gemaakt. Het begrip gevaar hoeft niet beperkt te worden geïnterpreteerd, maar hulpverleners
leggen twijfelgevallen toch vaak niet voor aan de rechter. Hulpverleners zijn niet goed op de
hoogte van de reikwijdte van het gevaarscriterium en vragen op grond daarvan vaak geen
machtiging aan bij de rechter, omdat ze er van uit gaan dat de machtiging toch niet zal
worden afgegeven door de rechter. Benadrukt moet worden dat de hulpverleners niet bij
voorbaat op de stoel van de rechter moet gaan zitten, het is uiteindelijk de rechter die de
bevoegdheid heeft om te beslissen of er wel of niet sprake is van gevaar. Het dient daarom
aanbeveling om hulpverleners op de hoogte te brengen van de mogelijkheden die de Wet
Bopz biedt.
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Hoofdstuk 2 Vervanging van de Wet bijzondere opneming in psychiatrische
ziekenhuizen
1. Inleiding
Op het moment van schrijven staan de ontwikkelingen rond de Wet Bopz niet stil. Bij de
derde evaluatie van de Wet Bopz is door de evaluatiecommissie voorgesteld de Wet Bopz te
vervangen door twee nieuwe wetten.113 Het kabinet heeft dit advies van de commissie
overgenomen; het plan is dat de Wet Bopz verdwijnt. Daarvoor in de plaats komt de Wet
verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wet Vggz) en de Wet zorg en dwang voor personen
met een psychogeriatrische aandoening en verstandelijk gehandicapten (Wet zorg en
dwang).114 Beide wetsvoorstellen maken het, net als de Wet Bopz, mogelijk dat personen met
een psychische stoornis, een psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap
gedwongen kunnen worden om zich te laten opnemen of te laten behandelen.
2. Wetsvoorstel verplichte geestelijke gezondheidszorg
Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend dat de huidige Wet Bopz gaat vervangen
en zich alleen richt op de sector geestelijke gezondheidszorg.115 In dit wetsvoorstel staat de
zorgbehoefte voor mensen die als gevolg van een psychische stoornis een aanzienlijk risico
hebben om ernstige schade voor zichzelf of bij anderen te veroorzaken centraal. In artikel 2:1
van het wetsvoorstel is het ultimum remedium beginsel verankerd; het voorkomen van dwang
staat centraal.116 Het middel van de verplichte zorg moet zo terughoudend mogelijk worden
toegepast. Om dit doel te bereiken zijn er in het wetsvoorstel een aantal waarborgen
vastgelegd. Een voorbeeld daarvan is de commissie die ingesteld wordt in de zin van artikel
5:1 van het nieuwe wetsvoorstel. De samenstelling van de commissie zal bestaan uit een
jurist, een psychiater, een algemeen lid en in het geval van specifieke of meervoudige
problematiek een terzake deskundige als een verslavingsdeskundige, een arts voor
verstandelijk gehandicapten, een geriater of een orthopedagoog.117 De commissie heeft
verschillende taken en bevoegdheden, die bij de te bespreken vormen van verplichte zorg
besproken zullen worden.
Op het moment van schrijven van dit rapport is besloten dat de commissie niet wordt
ingevoerd in het nieuwe wetsvoorstel. Door de overheid wordt gezocht naar een andere
invulling van de commissie, maar op dit moment is over deze andere invulling nog niets
bekend. In dit rapport zal daarom wel de commissie worden besproken, omdat een alternatief
nog niet voorhanden is.
2.1 Verplichte zorg
Verplichte zorg is de zorg waar iemand met een psychische stoornis zich tegen verzet.118 Het
bereidheidscriterium van de Wet Bopz wordt vervangen door het verzetscriterium. Verzet
moet ruim geïnterpreteerd worden; feitelijk verbale of non-verbale uitingen van verzet
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moeten als verzet worden gekwalificeerd.119 Aan het verzet worden wel enige eisen van
consistentie en persistentie gesteld.120 Uit de Memorie van Toelichting volgt dat voor het
verzetscriterium is gekozen vanwege het feit dat door het bereidheidscriterium in de Wet
Bopz een groep mensen zonder zorg blijft. Het gaat dan om de categorie mensen die zich niet
bereid (kunnen) verklaren tot een vrijwillige opname.121 Deze groep mensen wordt ook wel
de ‘geen bereidheid, geen bezwaar-groep’ (gbgb groep) genoemd.122 Vrijwillige opname is
voor deze categorie niet mogelijk, ze kunnen immers niet verklaren dat ze bereid zijn tot een
opname. Gedwongen opname kan echter alleen plaatsvinden als voldaan is aan het
gevaarscriterium. De groep mensen die wel verplichte zorg nodig hebben maar niet voldoen
aan het gevaarscriterium vallen in de huidige Wet Bopz daardoor tussen wal en schip.123
Daarnaast is een psychische stoornis vereist voordat toepassing van de nieuwe wet
plaats kan vinden. Omdat met de term psychische stoornis aansluiting is gezocht bij de
classificatie van de DSM-IV124 kunnen ook een persoonlijkheidsstoornis, verslaving,
dementie of een psychische stoornis bij kinderen en jeugdigen als psychische stoornis worden
aangemerkt.125 Dit maakt een einde aan de nu nog geldende verschillende opvattingen over
de vraag of een verslaving geldt als een stoornis van de geestesvermogens in de zin van de
Wet Bopz. Indien iemand met een psychische stoornis en dementie of een verstandelijke
beperking het beste op zijn plek is in de ouderen- of gehandicaptenzorg dient opname plaats
te vinden volgens de regels van het wetsvoorstel zorg en dwangvoor personen met een
psychogeriatrische aandoening en verstandelijk gehandicapten.126
Voor toepassing van het middel van de verplichte zorg is alleen het bestaan van een
psychische stoornis niet voldoende. Een volgende voorwaarde ingevolge artikel 3:3 is dat het
gedrag van een persoon als gevolg van zijn psychische stoornis leidt tot een aanzienlijk risico
op ernstige schade voor hemzelf of voor een ander. Het gevaarscriterium wordt dus
vervangen door het schadecriterium. Uit artikel 1:1 volgt dat schade kan bestaan uit
levensgevaar, lichamelijk letsel, psychische, materiële of financiële schade, een verstoorde
ontwikkeling naar volwassenheid of maatschappelijke teloorgang. Uit de Memorie van
Toelichting volgt dat het niet de bedoeling is om de huidige invulling van het
gevaarscriterium op te rekken. Een ruimere toepassing van dwang in het kader van de
handhaving van de openbare orde en veiligheid wordt niet beoogd. De belangrijkste reden om
te kiezen voor het begrip schade is het feit dat deze term beter de lading dekt dat het begrip
gevaar.127 In de praktijk blijkt dat het begrip gevaar in sommige situaties (te) nauw wordt
geïnterpreteerd, door behandelaars of andere betrokken wordt vaak geen rechterlijke
machtiging aangevraagd in de verwachting dat de rechter deze toch niet zal afgeven.128 Met
het schadebegrip wordt volgens de Memorie van Toelichting aansluiting gezocht bij de
terminologie in de aanbeveling van de Raad van Europa.129 In deze aanbeveling wordt het
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criterium “significant risk of seriousharm” gehanteerd.130 Daarnaast brengt het
schadecriterium nadrukkelijker dan nu het geval is tot uitdrukking dat ook de mogelijkheden
tot verbeteren van de geestesstoornis onderdeel kan zijn van de afweging of tot toepassing
van onvrijwillige zorg moet worden besloten.131 Ondanks het feit dat volgens de Memorie
van Toelichting geen ruimere toepassing van dwang wordt beoogd, bestaan daar toch twijfels
over. Zo wijst Dörenberg op het opvallende element dat ook financiële schade mag
meewegen, wat volgens haar het bereik van de wet toch iets lijkt te verruimen ten opzichte
van de Wet Bopz.132 Ook Widdershoven signaleert dat het schadecriterium niet geheel
synchroon loopt met het gevaarscriterium, als verduidelijking geeft hij aan dat naast materiële
schade ook financiële schade als relevant risico kan worden gezien.133 Ook bij de
verschillende politieke partijen bestaat onduidelijkheid over de invulling van het
schadebegrip.134
Een causaal verband tussen de psychische stoornis en het aanzienlijke risico op
ernstige schade is vervolgens vereist. Verder stelt artikel 3:3 de aanvullende eisen dat er (a)
geen mogelijkheden mogen zijn voor zorg op vrijwillige basis, (b) er voor de betrokkene
geen minder bezwarende alternatieven met het beoogde effect zijn, (c) het verlenen van de
verplichte zorg, gelet op het beoogde doel evenredig is en (d) redelijkerwijs te verwachten is
dat het verlenen van verplichte zorg effectief is. De verplichte zorg is effectief als voldaan
wordt aan de in artikel 3:4 gestelde doelen; genoemd wordt onder andere het stabiliseren van
de geestelijke gezondheid van de betrokkene of het dusdanig herstellen van de geestelijke
gezondheid van de betrokkene dat hij zijn autonomie zo veel mogelijk herwint. Dit betekent
dat in het nieuwe wetsvoorstel, in tegenstelling tot de Wet Bopz, de rechter moet kijken of
daadwerkelijk behandeling plaatsvindt en naar de kwaliteit van die behandeling.135
Criteria verplichte
zorg
Artikel 3:3

-

Verzet
Psychische stoornis
Deze psychische stoornis veroorzaakt een aanzienlijk risico op
ernstige schade voor betrokkene zelf of een ander
Geen mogelijkheden zorg op vrijwillige basis
Geen minder bezwarend alternatief met het beoogde effect
Verlenen van verplichte zorg is evenredig
Verwachting dat de te verlenen verplichte zorg effectief is

Een belangrijk uitgangspunt van het wetsvoorstel is het zelfbeschikkingsrecht van de persoon
met een psychische stoornis, daarom heeft allereerst de zelfbindingsverklaring een
prominente plaats gekregen in wetsvoorstel.136 Verplichte zorg kan daarnaast worden
verleend op grond van een zorgmachtiging, een crisismaatregel, een beslissing tot tijdelijke
verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel. Verplichte zorg kan daarnaast worden
opgelegd op grond van een beslissing tot tijdelijke verplichte zorg in een noodsituatie, maar
130
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deze mogelijkheid zal niet worden besproken omdat deze niet van belang is in gevallen
waarin woonoverlast wordt veroorzaakt.
2.1.1 De zelfbindingsverklaring
De zelfbindingsverklaring van de Wet Bopz wordt in het nieuwe wetsvoorstel gecontinueerd
en op enkele onderdelen vereenvoudigd.137 In de regel zullen nog steeds personen met een
wisselend ziektebeeld, waarin symptoomvrije periodes zich afwisselen met periodes waarin
de symptomen wel de kop opsteken een dergelijke zelfbindingsverklaring
opstellen.138Ingevolge artikel 4:1 mag elke persoon van twaalf jaar of ouder die in staat is tot
een redelijke waardering van zijn belangen ter zake van zorg in verband met zijn psychische
stoornis een zelfbindingsverklaring opstellen. Deze zelfbindingsverklaring wordt samen met
de zorgverantwoordelijke opgesteld.139 De zorgverantwoordelijke zal er op moeten toezien
dat de betrokkene inderdaad in staat is de strekking en de gevolgen van de
zelfbindingsverklaring kan overzien. Daarnaast moet ook een onafhankelijk psychiater een
verklaring opstellen waaruit blijkt of de betrokkene in staat is tot een redelijke waardering
van zijn belangen. Indien de betrokkene de leeftijd van twaalf jaar, maar nog niet die van
zestien jaar heeft bereikt, zal de zorgverantwoordelijke de vertegenwoordiger van de
betrokkene moeten betrekken bij het opstellen van de zelfbindingsverklaring. Net als in de
Wet Bopz kan de betrokkene indien gewenst een patiëntenvertrouwenspersoon vragen om
advies en bijstand bij het opstellen van de zelfbindingsverklaring.
In de zelfbindingsverklaring moet ten eerste worden beschreven onder welke
omstandigheden verplichte zorg aan de betrokkene moet worden verleend om een aanzienlijk
risico op ernstige schade voor zichzelf of een ander te voorkomen. Deze verplichte zorg kan,
in tegenstelling tot de huidige regeling van de zelfbinding in de Wet Bopz, ook in een
ambulant kader worden verleend.140Uit de zelfbindingsverklaring zal ook moet blijken welke
zorg en verplichte zorg onder die omstandigheden aan betrokkene kan worden verleend en de
maximale duur van de verplichte zorg en de omstandigheden waaronder de verplichte zorg
wordt beëindigd. Tot slot moet in de zelfbindingsverklaring worden vermeld wat de
geldigheidsduur van de zelfbindingsverklaring is. De in de Wet Bopz gehanteerde duur van
één jaar komt daarmee te vervallen, de reden hiervoor is dat men de betrokkene en de
zorgverantwoordelijke niet onnodig wil belasten met een jaarlijkse herziening van de
zelfbindingsverklaring.141 De zelfbindingsverklaring moet worden vergezeld van een
zorgplan als bedoeld in artikel 5:8. Dit zorgplan wordt door de zorgverantwoordelijke in
overleg met de betrokkene en zijn vertegenwoordiger opgesteld. In het zorgplan moet onder
andere worden vermeld een diagnose van de psychische stoornis, de zorg die noodzakelijk is
om het aanzienlijke risico op ernstige schade weg te nemen, het doel van de verplichte zorg
en de zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke die kunnen
worden belast met de uitvoering van de zorgmachtiging, en zo nodig de accommodatie.
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Psychische
stoornis

Betrokkene moet
in staat zijn tot een
redelijke
waardering van
zijn belangen ter
zake van zorg in
verband met zijn
psychische
stoornis

In de zelfbindingsverklaring moet
worden opgenomen onder welke
omstandigheden welke zorg mag
worden verleend. Ook moet de
maximale duur van de verplichte
zorg worden vermeld en de
omstandigheden waaronder
verplichte zorg moet worden
beëindigd.

Zorgplan

De zelfbindingsverklaring wordt ingevolge artikel 4:2 door de geneesheer-directeur
vastgesteld. Zowel de geneesheer-directeur, de betrokkene en de zorgverantwoordelijke
moeten de zelfbindingsverklaring ondertekenen. Indien de betrokkene nog geen zestien jaar
is, moet ook zijn vertegenwoordiger de verklaring mee ondertekenen. De geneesheerdirecteur verstrekt vervolgens de zelfbindingsverklaring aan de betrokkene en een
gewaarmerkt afschrift aan ten minste één door de betrokkene aangewezen persoon en aan de
commissie. De commissie zal een register van de zelfbindingsverklaringen moeten bijhouden.
Artikel 4:3 biedt de mogelijkheid om de zelfbindingsverklaring na de vaststelling te
wijzigen of in te trekken. De hierboven besproken procedure zal dan wel opnieuw moeten
worden gevolgd. Dit houdt onder andere in dat de zorgverantwoordelijke en een
onafhankelijk psychiater opnieuw moeten bekijken of betrokkene inderdaad tot een redelijke
waardering van zijn belangen ter zake in staat is. Mochten zij concluderen dat dat niet het
geval is, dan kan de zelfbindingsmachtiging niet worden gewijzigd of ingetrokken.
Indien een in de zelfbindingsverklaring omschreven omstandigheid zich voordoet kan
bij de commissie een verzoek tot een zorgmachtiging op basis van een zelfbindingsverklaring
worden ingediend. Bij een verzoek tot een zorgmachtiging op basis van een
zelfbindingsverklaring hoeft de commissie geen hoorzitting te laten plaatsvinden. De rechter
dient binnen drie werkdagen na ontvangst van het verzoek uitspraak doen.
2.1.2 De zorgmachtiging
In het nieuwe wetsvoorstel verdwijnen de vele rechterlijke machtigingen van de Wet Bopz en
daarvoor in de plaats komt er slechts één terug; de zorgmachtiging. De zorgmachtiging kan
betrekking hebben op ambulante zorg, ambulante behandeling of intramurale behandeling.142
Opname in een accommodatie staat niet langer centraal, maar is een variant van verplichte
zorg.143 Onder ambulante zorg kan bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning of activerende
begeleiding worden verstaan, terwijl bij ambulante behandeling gedacht kan worden aan
medicatie of deelname aan therapieën.144 Verplichte zorg is niet daarmee niet langer
locatiegebonden, zoals het geval was in de Wet Bopz, maar persoonsgebonden.
Bij de eerdergenoemde commissie kan een schriftelijk en gemotiveerd verzoek
worden ingediend om een advies over het verlenen van zorg en verplichte zorg aan een
persoon aan de rechter voor te leggen. De verzoeker moet in het verzoekschrift aannemelijk
maken dat is voldaan aan de criteria voor verplichte zorg. Uit de memorie van toelichting
volgt dat “een ieder die voldoet aan het connexiteitsvereiste een verzoek kan indienen”.145 Dit
houdt in dat de burgemeester, een politieambtenaar of een officier van justitie, maar ook ggz142
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instellingen een verzoek bij de commissie kunnen indienen. Niet uitgesloten wordt dat ook
een goede vriend of de buurman een verzoek kan indienen, omdat deze mensen nauw
betrokken kunnen zijn bij de persoon in kwestie. Het belang van de persoon met de
psychische stoornis moet wel de boventoon voeren. Uit artikel 5:3 volgt dat de verzoeker
moet vermelden in welke relatie hij staat met de persoon op wie het verzoek betrekking heeft.
De commissie besluit of het verzoek in behandeling wordt genomen. Indien de commissie
hiertoe besluit, zorgt de commissie onder andere voor een medische verklaring van een
daartoe gespecialiseerde onafhankelijke arts over de actuele gezondheidstoestand van de
betrokkene. Daarnaast wordt in samenwerking met een zorgverantwoordelijke en de
betrokkene een zorgplan opgesteld. De betrokkene wordt ook in de gelegenheid gesteld om te
worden gehoord, dit geldt ook voor bijvoorbeeld de verzoeker. Op basis van alle verzamelde
informatie doet de commissie een verzoek tot afgifte van een zorgmachtiging aan de rechter.
Het streven is dat de commissie “op basis van een goed gemotiveerd en gedocumenteerd
verzoek kan aangeven waarom, op welk moment en voor welke duur een bepaalde vorm van
dwang een geëigende interventie is”.146 De rechter is op deze manier volledig geïnformeerd
over de stand van zaken en kan op basis daarvan tot een goed gemotiveerd besluit op het
verzoek komen.
In artikel 6:3 staan de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat de rechter een
zorgmachtiging kan verlenen. Ten eerste moet aan het criterium voor verplichte zorg zoals
uitgewerkt in artikel 3:3 zijn voldaan. Daarnaast moet de psychische stoornis met voldoende
zekerheid zijn vastgesteld en kan met de in het zorgplan opgenomen zorg het aanzienlijke
risico op ernstige schade worden weggenomen. Dit zorgplan wordt door de
zorgverantwoordelijke in overleg met de betrokkene en zijn vertegenwoordiger opgesteld. In
het zorgplan moet onder andere worden vermeld een diagnose van de psychische stoornis, de
zorg die noodzakelijk is om het aanzienlijke risico op ernstige schade weg te nemen, het doel
van de verplichte zorg en de zorgaanbieder, de geneesheer-directeur en de
zorgverantwoordelijke die kunnen worden belast met de uitvoering van de zorgmachtiging,
en zo nodig de accommodatie.
Voldaan aan
de criteria
voor
verplichte
zorg
(artikel 3:3)

De
psychische
stoornis moet
met
voldoende
zekerheid
zijn
vastgesteld

Met de in het
zorgplan
opgenomen zorg
kan het aanzienlijke
risico op ernstige
schade worden
weggenomen

De tenuitvoerlegging van de zorgmachtiging moet onverwijld geschieden, maar uiterlijk twee
weken na de afgifte. De commissie is belast met deze tenuitvoerlegging. De commissie kan
bij de tenuitvoerlegging hulp inroepen van zorgverleners met kennis van en ervaring met het
verlenen van zorg en verplichte zorg en ambtenaren van de politie. Indien het redelijkerwijs
nodig is voor de tenuitvoerlegging zijn deze personen bevoegd elke plaats te betreden waar
de betrokkene zich bevindt. De Algemene wet op het binnentreden is van toepassing en dat
houdt in dat de zorgverleners en de politie alleen de woning van de betrokkene mogen
binnentreden met toestemming van de betrokkene. In artikel 8:2 wordt hier voor de politie
een uitzondering gemaakt, ambtenaren van de politie mogen de woning van de betrokkene
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ook zonder zijn toestemming binnentreden indien dit redelijkerwijs nodig is voor de
tenuitvoerlegging. Volgens de memorie van toelichting zal de inzet van politie bij de
tenuitvoerlegging uitzondering moeten zijn, de voorkeur bij de tenuitvoerlegging ligt bij
teams van gespecialiseerde zorgverleners.147 Pas in het geval dat de situatie zo gevaarlijk is
dat de tenuitvoerlegging door zorgverleners niet langer meer verantwoord is, kan de politie
worden ingeschakeld.
Uit artikel 6:4 lid 1 van het wetsvoorstel volgt dat, afhankelijk van de situatie, een
zorgmachtiging kan worden verleend voor zes weken, zes maanden, twaalf maanden of twee
jaar.
Tegen de beslissing van de rechter om wel dan wel niet een zorgmachtiging op te
leggen kan hoger beroep worden ingesteld.148
2.1.3 De inbewaringstelling
De inbewaringstelling van de Wet Bopz wordt vervangen door de crisismaatregel. De
crisismaatregel kan worden ingezet indien de procedure voor een zorgmachtiging niet kan
worden afgewacht. Net als bij de zorgmachtiging kan ook de crisismaatregel strekken tot
andere vormen van verplichte zorg dan een gedwongen opname, zoals toediening van
medicatie om de situatie weer onder controle te krijgen.149 In de memorie van toelichting
wordt er wel op gewezen dat “de mogelijkheid om ook andere vormen van verplichte zorg
toe te passen, er echter wel toe noodzaakt dat de proportionaliteit en subsidiariteit van de
beoogde zorg wordt getoetst en alternatieven tegen elkaar worden afgewogen”.150
In het nieuwe wetsvoorstel blijft het de burgemeester die beslist over het nemen van
een crisismaatregel. De burgemeester mag deze bevoegdheid mandateren aan een wethouder,
zo volgt uit artikel 7:11. Een verzoek tot het nemen van een crisismaatregel kan door dezelfde
personen worden ingediend als bij de zorgmachtiging. De burgemeester mag ook ambtshalve
een crisismaatregel nemen. Dezelfde eisen die gelden voor het indienen van zorgmachtiging
gelden ook voor het indienen van een verzoek tot een crisismaatregel. Uit artikel 7:1 volgt dat
het verzoekschrift bij de burgemeester kan worden ingediend. Een afschrift van dit verzoek
wordt onverwijld verzonden aan de betrokkene, zijn vertegenwoordiger, zijn advocaat en aan
de commissie. De burgemeester mag een crisismaatregel pas nemen indien aan de
voorwaarden van artikel 7:3 is voldaan: er moet sprake zijn van een onmiddellijk dreigend
aanzienlijk risico op ernstige schade, er moet een ernstig vermoeden bestaan dat een
psychische stoornis van de betrokkene dit risico veroorzaakt, de crisissituatie moet dermate
ernstig zijn dat de procedure voor een zorgmachtiging niet kan worden afgewacht en de
betrokkene of de vertegenwoordiger moet zich verzetten tegen zorg op basis van
vrijwilligheid.
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dreigend
aanzienlijk
risico op
ernstige schade

Ernstig
vermoeden dat
een
psychischestoorni
s van de
betrokkene dit
risico veroorzaakt

Procedure voor
een
zorgmachtiging
kan niet worden
afgewacht

Verzet

147

Kamerstukken II 2009/10, 32 399, nr. 3, blz. 84(MvT).
Kamerstukken II 2009/10, 32 399, nr. 3, blz. 26(MvT).
149
Kamerstukken II 2009/10, 32 399, nr. 3, blz. 76(MvT).
150
Kamerstukken II 2009/10, 32 399, nr. 3, blz. 77(MvT).
148

- 43 -

De burgemeester moet voordat hij de beslissing tot een crisismaatregel neemt, zorgen voor
een medische verklaring van een daartoe gespecialiseerde onafhankelijke arts. De medische
verklaring moet ten eerste inzicht geven in de actuele gezondheidstoestand van de
betrokkene. Daarnaast moet worden ingegaan op het causale verband tussen de psychische
stoornis en het gedrag dat tot een aanzienlijk risico op ernstige schade leidt en moet de zorg
die noodzakelijk is om de crisissituatie af te wenden worden vermeld. Nadat de burgemeester
kennis heeft genomen van de medische verklaring stelt hij, indien mogelijk, de betrokkene of
zijn vertegenwoordiger in de gelegenheid te worden gehoord. Ook moet de burgemeester
voordat hij een beslissing neemt, raadplegen of betrokkene een zelfbindingsverklaring heeft
opgesteld. Indien dit het geval is, moet deze in principe worden gehonoreerd. In het geval dat
de crisissituatie dusdanig spoedeisend is dat de verplichte zorg direct moet worden verleend
of zodanig afwijkt van de omstandigheden die in de zelfbindingsverklaring zijn opgenomen,
kan de burgemeester besluiten om toch een crisismaatregel te nemen.151De tenuitvoerlegging
van de crisismaatregel moet binnen 24 uur geschieden. De burgemeester is belast met de
tenuitvoerlegging. Op de tenuitvoerlegging zijn verder dezelfde regels als bij de
zorgmachtiging van toepassing.
In tegenstelling tot de inbewaringstelling kan tegen de crisismaatregel beroep bij de
rechter worden aangetekend.152 De betrokkene kan daardoor de rechter een oordeel vragen
over de rechtmatigheid van de beslissing door de burgemeester.153 Door de mogelijkheid van
beroep wordt onder ander beoogd de rechtspositie van de betrokkene te versterken.154 Op
grond van artikel 7:10 moet door de betrokkene binnen drie weken na de dag waarop de
burgemeester de crisismaatregel heeft genomen, bij de rechter het beroep worden ingesteld.
Daartoe dient een schriftelijk en gemotiveerd verzoek ingediend te worden bij de rechter.
De maximale duur van de crisismaatregel is gesteld op drie dagen. Daarna kan een
verzoek tot aansluitende zorgmachtiging worden ingediend bij de commissie, bijvoorbeeld in
het geval dat de crisissituatie nog niet is opgelost of de verplichte zorg naar het oordeel van
de zorgverantwoordelijke zal moeten worden voortgezet.155 De commissie zal vervolgens bij
de rechter het verzoek tot aansluitende zorgmachtiging indienen. Daarbij moet worden
voldaan aan dezelfde voorwaarden die worden gesteld aan de zorgmachtiging. Indien het
verzoek voor het verstrijken van de termijn van de crisismaatregel wordt gedaan, vervalt de
crisismaatregel pas nadat de rechter heeft beslist op het verzoek. Ingevolge artikel 6:2 dient
de rechter binnen drie dagen uitspraak te doen over een zorgmachtiging die aansluit op een
crisismaatregel. De rechter kan uitsluitend het verzoek toekennen als aan alle voorwaarden
die gelden voor de zorgmachtiging is voldaan.
2.1.4 Beslissing tot tijdelijke verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel
In de praktijk kan het voorkomen dat de beslissing van de burgemeester tot het nemen van
een crisismaatregel enige tijd vergt, onder andere vanwege het feit dat een medische
verklaring moet worden opgesteld. In de tussentijd kan het noodzakelijk zijn om gedurende
korte tijd verplichte zorg aan de betrokkene te verlenen, zoals bijvoorbeeld het toedienen van
medicatie of het beperken van de bewegingsvrijheid van de betrokkene, om op deze manier te
situatie weer beheersbaar te maken.156 Artikel 7:4 biedt de mogelijkheid om tijdelijke
verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel te verlenen aan de betrokkene. Hiervoor
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is wel vereist dat redelijkerwijs mag worden verondersteld dat een crisismaatregel zal worden
genomen. De verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel mag niet lang duren dan de
periode die nodig is om de procedure voor de crisismaatregel af te ronden. In het geval van de
inbewaringstelling van de Wet Bopz is de maximale duur hiervan gesteld op zes uur, zo blijkt
uit afspraken die zijn gemaakt in verschillende regio’s tussen politie en de ggz.157 Deze
maximale duur kan ook worden toegepast op de crisismaatregel. Artikel 7:4 lid 3 geeft aan
dat in uitzonderlijke gevallen de kortdurende verplichte zorg voor de duur van ten hoogste
twaalf uren wordt verleend.
Betrokkene kan tijdelijk in zijn vrijheidsbeweging worden beperkt, tijdelijk van zijn
vrijheid worden ontnomen of onverwijld worden overgebracht naar een plaats die geschikt is
voor een tijdelijk verblijf. Uitsluitend de politie, ambulancepersoneel, de zorgaanbieder, de
geneesheer-directeur en de zorgverantwoordelijke mogen gebruik maken van deze
bevoegdheden. Ook kan de Minister van Volksgezondheid personen aanwijzen die van deze
bevoegdheden gebruik mogen maken. Het onderbrengen van betrokkene moet zoveel
mogelijk gebeuren op plaatsen die zijn ingericht voor zorg. Slechts indien er redelijkerwijs
geen andere plaats beschikbaar is mag de betrokkene worden opgevangen bij de politie, zo
volgt uit artikel 7:4 lid 6.
3. Wetsvoorstel Zorg en dwang voor personen met een psychogeriatrische aandoening
en verstandelijk gehandicapten
Op dit moment vallen personen met een psychogeriatrische aandoening en verstandelijk
gehandicapten nog onder de Wet Bopz, maar in de praktijk is gebleken dat deze wet te weinig
rechtsbescherming biedt voor deze personen.158 Hiervoor zijn twee redenen aan te wijzen. De
eerste reden is dat het verblijf en de zorg voor mensen met een dementie of een verstandelijke
beperking lang niet altijd meer plaats vindt in klassieke zorginstellingen, maar in
kleinschalige woonvormen of in het kader van begeleid wonen. De zorgbehoefte van deze
mensen verandert echter niet, het gaat om een kwetsbare groep mensen die langdurige zorg
nodig hebben. De mogelijkheden die de Wet Bopz biedt, kunnen echter alleen worden
toegepast binnen de als bopz-aangemerkte instellingen. Kleinschaligere woonvormen worden
niet aangemerkt als een bopz-aangemerkte instelling, waardoor de gedwongen zorg die soms
wel nodig is niet kan worden toegepast.159 Een tweede reden is dat de Wet Bopz onvoldoende
past bij de specifieke zorg voor mensen met een dementie of een verstandelijke beperking.
Begrippen en procedures van de Wet Bopz zijn gebaseerd op de psychiatrie. Een voorbeeld
hiervan is het begrip behandelingsplan dat in de Wet Bopz gehanteerd wordt. Een
behandelingsplan dat erop gericht is de stoornis zo te verbeteren dat het gevaar op grond
waarvan de betrokkene is opgenomen wordt weggenomen moet door de psychiater worden
opgesteld. In het geval van dementie of een verstandelijke beperking kan er echter geen
sprake zijn van een verbetering van de stoornis, gesproken dient te worden van een
verbetering of stabilisatie van de situatie waarin iemand zich bevindt.160
Het nieuwe wetsvoorstel Zorg en dwang gaat daarom de zorgverlening en
dwangbehandeling van deze doelgroepen regelen. Indien het gaat om een cliënt met een
verstandelijke beperking of een psychogeriatrische aandoening die tevens een psychische
stoornis heeft, dan bepaalt artikel 23 lid 2 dat het verzoek door wordt geleid naar de Bopzprocedure of in de toekomst naar de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg.
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Uitgangspunt van de nieuwe wet is dat dwang uitzondering moet zijn, alternatieven
waar geen dwang bij komt kijken verdienen altijd de voorkeur. Ook in deze wet zijn daarvoor
een aantal waarborgen vastgelegd, zoals het instellen van een indicatieorgaan en het opstellen
van een zorgplan. Het zorgplan geeft aan welke zorg ten opzichte van een cliënt mogelijk is.
Dit zorgplan wordt zo spoedig mogelijk na aanvang van de zorgverlening opgesteld door de
zorgverantwoordelijke en de cliënt. De zorgverantwoordelijk heeft hierbij een
inspanningsverplichting, er moet geprobeerd worden om instemming van de cliënt te
verkrijgen met de zorg die in het zorgplan wordt opgenomen.161 Indien de cliënt niet instemt,
zal de zorgverantwoordelijke moeten proberen alternatieven aan te dragen.162
Het wetsvoorstel regelt twee verschillende onderwerpen. Het eerste onderwerp is
onvrijwillige zorg. Het tweede onderwerp is de onvrijwillige opname. Beide onderwerpen
zullen hierna worden besproken.
3.1 Onvrijwillige zorg
Onvrijwillige zorg is “een manier van ingrijpen die een aantasting betekent van fundamentele
rechten zoals het recht op vrijheid en het recht op eerbiediging van het privéleven”.163 Uit
artikel 2 volgt dat onder onvrijwillige zorg moet worden verstaan zorg waarmee de cliënt of
zijn vertegenwoordiger niet heeft ingestemd of waartegen de cliënt zich verzet. Onvrijwillige
zorg is in vijf vormen te onderscheiden: a) het toedienen van voeding, vocht of medicatie
voor een somatische aandoening, b) het toedienen van medicatie die van invloed is op het
gedrag of de bewegingsvrijheid van de cliënt, vanwege de psychogeriatrische aandoening of
verstandelijke handicap, c) maatregelen die tot gevolg hebben dat de cliënt gedurende enige
tijd in zijn bewegingsvrijheid wordt beperkt, d) maatregelen waarbij toezicht op de cliënt
wordt gehouden of e) beperkingen in de vrijheid het eigen leven in te richten, die tot gevolg
hebben dat de cliënt iets moet doen of nalaten. Aan het toepassen van dwang worden een
aantal zorgvuldigheidseisen verbonden.164 Worden maatregelen toegepast die de
bewegingsvrijheid beperken, dan geldt als zorgvuldigheideis bijvoorbeeld dat gedurende de
toepassing moet controleren hoe het met de cliënt gaat.165
Volgens de Memorie van Toelichting is “het voorkomen of beëindigen van ernstig
nadeel voor de betrokkene zelf of voor de derden de rechtvaardiging voor het verzorgen van
iemand onder dwang én voor het toepassen van dergelijke maatregelen”.166 Onvrijwillige
zorg is alleen mogelijk indien er sprake is van ernstig nadeel als gevolg van een
psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap, dan wel als gevolg van een
daarmee gepaard gaande psychische stoornis of een combinatie hiervan. De beginselen van
proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid moeten bij het gebruik van dwang in acht
worden genomen; de maatregel moet in verhouding staan tot het te bereiken doel, er mogen
geen andere, minder vergaande mogelijkheden zijn om dat doel te bereiken en het beoogde
doel kan met de toepassing van de maatregel worden bereikt.167 De verantwoordelijkheid
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voor de onvrijwillige zorg is bij de werkvloer neergelegd. Door hulpverleners zal daarom
multidisciplinair moeten worden overlegd.168 Daarnaast heeft het de voorkeur dat de dwang
van tevoren in het zorgplan wordt opgenomen.169 De bevoegdheid om zonder een zorgplan te
handelen bestaat pas wanneer een situatie ontstaat die dwang nodig maakt om ernstig nadeel
af te wenden én die niet voorzienbaar was.170 De mogelijkheid om dwang toe te passen is
cliëntgebonden, bij de Wet Bopz was dat locatiegebonden. Het gaat om de cliënt en niet
langer om de locatie, dwang mag daardoor ook worden toegepast bijvoorbeeld bij een cliënt
thuis.171
Opvallend is dat het bij onvrijwillige zorg in sommige gevallen niet uitmaakt of de
cliënt instemt met de uit te voeren dwang. Het gaat dan specifiek om het toedienen van
medicatie die van invloed is op het gedrag of de bewegingsvrijheid van de cliënt of het
toepassen van vrijheidsbeperkende maatregelen.172 De reden hiervoor is dat verzet bij mensen
met een dementie of een verstandelijke handicap lang niet altijd als zodanig wordt herkend of
erkend.173 Volgens Legemaate lijkt voorlichting en toezicht over verzet eerder aangewezen
dan wat nu wordt bepaald in het wetsvoorstel.174 Een ander kritisch punt over het
wetsvoorstel is dat een cliënt bij onvrijwillige zorg min of meer wordt overgeleverd aan de
goede bedoelingen van de hulpverlener. Ondanks het feit dat bij een externe
klachtencommissie klachten worden ingediend, is het de vraag of deze groep cliënten bij
ontevredenheid snel een klacht zullen indienen.175
3.2 Onvrijwillige opname
In de nieuwe wet zijn er twee instrumenten om personen met een psychogeriatrische
aandoening of een verstandelijk handicap, ondanks dat ze zich hier tegen verzetten,
gedwongen op te nemen. Ten eerste bestaat er de procedure van de rechterlijke machtiging,
daarnaast bestaat de mogelijkheid van de inbewaringstelling door de burgemeester, in het
geval dat de procedure van de rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht.
3.2.1 Rechterlijke machtiging
Een verzoek tot onvrijwillige opname moet ingediend worden bij een indicatieorgaan. Door
de wetgever is het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) aangewezen als het
indicatieorgaan.176 Artikel 19 geeft aan wanneer sprake is van onvrijwillige opname; ten
eerste in het geval dat de betrokkene van twaalf jaar of ouder zich verzet tegen de opname,
ten tweede indien de vertegenwoordiger van oordeel is dat de opname niet moet plaatsvinden
of tot slot in het geval dat de ouders die gezamenlijk het gezag over de betrokkene
uitoefenen, van mening verschillen over de opname.
Familie of de zorgaanbieder die de betrokkene feitelijk zorg verleent zijn bevoegd een
verzoek tot gedwongen opname schriftelijk bij het CIZ in te dienen. Het CIZ heeft vervolgens
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de bevoegdheid om bij de rechter het verzoek tot onvrijwillige opname in te dienen. Het
verzoek zal alleen ingediend worden indien naar het oordeel van het CIZ is voldaan aan de
voorwaarden van artikel 19. Het CIZ draagt er zorg voor dat een geneeskundige verklaring
van een ter zake kundige arts die de betrokkene met het oog op de machtiging kort te voren
heeft onderzocht, maar niet bij diens behandeling betrokken was, wordt opgesteld. Net als bij
de commissie in het wetsvoorstel Verplichte geestelijke gezondheidszorg is het streven dat
het CIZ de rechter kan voorzien in zoveel mogelijk relevante informatie. De rechter kan op
het verzoek van het CIZ een machtiging verlenen indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan, (a) er moet sprake zijn van ernstig nadeel als gevolg van een psychogeriatrische
aandoening of verstandelijke handicap, dan wel als gevolg van een daarmee gepaard gaande
psychische stoornis of combinatie hiervan, (b) de opname en het verblijf moeten noodzakelijk
zijn om het ernstige nadeel te voorkomen, (c) de opname en het verblijf moeten geschikt zijn
om het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden en (d) er mogen geen minder
ingrijpende mogelijkheden zijn om het ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden.
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In artikel 1 lid 2 wordt aangegeven wat onder ernstig nadeel moet worden verstaan. Van
ernstig nadeel is in ieder geval sprake indien de betrokkene zich maatschappelijk ten gronde
richt of dreigt te richten; zichzelf in ernstige mate verwaarloost of dreigt te verwaarlozen;
ernstig lichamelijk letsel oploopt of dreigt op te lopen dan wel zichzelf ernstig lichamelijk
letsel toebrengt of dreigt toe te brengen; met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept;
een ander ernstig lichamelijk letsel toebrengt of dreigt toe te brengen; de psychische
gezondheid van een ander bedreigt; de algemene veiligheid van personen of goederen
bedreigt; of ernstig in zijn ontwikkeling wordt geschaad of dreigt te worden geschaad of dat
zijn veiligheid ernstig wordt bedreigd, al dan niet doordat hij onder invloed van een ander
raakt. De opsomming is niet limitatief.177 In de Memorie van Toelichting wordt er op
gewezen dat de vraag of de inbreuk op iemands leven, die wordt gepleegd door in te grijpen,
opweegt tegen het ernstig nadeel dat de betrokkene, of een ander, kan ondervinden wanneer
niet wordt ingegrepen essentieel is.178 Daaruit volgt dat hinderlijk gedrag, als gevolg waarvan
de agressie van anderen wordt opgeroepen, niet te licht mag worden aangenomen als grond
voor verplichte opname.179
In het geval van een rechterlijke machtiging moet de betrokkene zich verzetten tegen
de opname en verblijf. Van verzet is volgens de Memorie van Toelichting sprake wanneer
“een cliënt of bewoner actueel tegenstand vertoont tegen een hem/haar betreffende vorm van
zorg en/of behandeling omdat die door hem/haar wordt ervaren als niet juiste vorm van
machtsuitoefening”.180 Indien de betrokkene zich niet verzet, maar ook geen bereidheid tot
opname toont is artikel 16 van toepassing. Gesproken wordt dan van een niet-vrijwillige
opname in plaats van de onvrijwillige opname waarvan gesproken wordt indien de
betrokkene zich wel verzet. Niet de rechter, maar het indicatieorgaan zal dan beoordelen of
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voldaan is aan de eerste vier voorwaarden zoals in het schema aangegeven. Daarnaast moet
het indicatieorgaan beoordelen of de betrokkene geen blijk geeft van de nodige bereidheid
toto opname en verblijf, maar zich hier ook niet tegen verzet.
Uit artikel 34 volgt dat een eerste rechterlijke machtiging een maximale duur heeft
van zes maanden. Als na verloop van deze periode een opname nog steeds noodzakelijk is,
kan een verzoek tot verlening van de rechterlijke machtiging bij de rechter worden ingediend.
De eerste verlening heeft een maximale duur van twee jaar voor cliënten met een
verstandelijke handicap en een maximale duur van vijf jaar voor cliënten met een
psychogeriatrische aandoening. Daarop volgende machtigingen kunnen telkens opnieuw door
de rechter worden verlengd voor een periode van maximaal vijf jaar.
Tegen de door de rechter gegeven beschikking op een verzoek tot het verlenen van
een machtiging staat geen hoger beroep open.
3.2.2. Inbewaringstelling
In het geval dat er sprake is van een dusdanige crisis dat de procedure van een rechterlijke
machtiging niet kan worden afgewacht heeft de burgemeester in dit nieuwe wetsvoorstel de
bevoegdheid om een last tot inbewaringstelling af te geven. De burgemeester kan deze
bevoegdheid uitsluitend mandateren aan een wethouder, zo volgt uit artikel 24 lid 6. De
burgemeester moet aan dezelfde voorwaarden als de rechter toetsen in het geval van een
rechterlijke machtiging, daarnaast geldt als extra voorwaarde dat het ernstig nadeel zodanig
onmiddellijk dreigend is dat een rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht.
Belangrijk verschil met voorwaarden voor de rechterlijke machtiging is dat in het
geval van een inbewaringstelling geen zekerheid omtrent het bestaan van de
psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap hoeft te bestaan, volstaan kan
worden met een ernstig vermoeden. Dat sprake is van een ernstig vermoeden zal moeten
blijken uit een medische verklaring, opgesteld door een ter zake kundige arts. Ook moet uit
de medische verklaring blijken waaruit de onvrijwilligheid bestaat en dat aan de overige
voorwaarden voor een inbewaringstelling is voldaan. De tenuitvoerlegging van de
inbewaringstelling draagt de burgemeester ingevolge artikel 28 op aan een of meer
ambtenaren, aangesteld voor de uitvoering van de politietaak, die zich voorzien van de
bijstand van een of meer personen met kennis van de zorg voor mensen met een
psychogeriatrische aandoening of een verstandelijke handicap. De politieambtenaren mogen
daartoe elke plaats betreden en ze zijn ook bevoegd de woning binnen te treden van de
betrokkene zonder toestemming. De voorwaarden van de Awbi moeten daarbij wel in acht
worden genomen.
De burgemeester moet ervoor zorgen dat in het geval dat besloten wordt tot een
inbewaringstelling, de betrokkene binnen 24 uur na het tijdstip waarop de beschikking wordt
gegeven, wordt bijgestaan door een advocaat. Daarnaast moet een kopie van de last tot
inbewaringstelling uiterlijk de dag na afgifte van de last gestuurd worden naar het CIZ. De
last tot inbewaringstelling duurt maximaal drie dagen. Indien het CIZ oordeelt dat verdere
voortzetting van de opname noodzakelijk is omdat het ernstige nadeel zich inderdaad
voortdoet, dan moet uiterlijk de dag na ontvangst van de kopie van de last tot
inbewaringstelling een verzoek tot voortzetting van de inbewaringstelling bij de rechter
worden ingediend. In dat geval eindigt de inbewaringstelling niet na drie dagen, maar op het
moment waarop de rechter beslist op het verzoek. Dit dient binnen drie dagen na de dag
waarop het verzoek is ingediend te gebeuren. De machtiging tot voortzetting van de
inbewaringstelling heeft een maximale duur van zes weken. Mocht een gedwongen opname
ook daarna nog noodzakelijk zijn, dan kan in de tussentijd door het CIZ hiertoe een verzoek
tot rechterlijke machtiging worden ingediend.
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4. Gedwongen medicatie
Op grond van het wetsvoorstel Verplichte geestelijke gezondheidszorg en het wetsvoorstel
Zorg en dwang is het mogelijk om dwangmedicatie toe te dienen aan een overlastveroorzaker
die (nog) niet gedwongen is opgenomen.
Ten eerste kan op grond van het wetsvoorstel Verplichte geestelijke gezondheidszorg
gedwongen medicatie worden toegediend voorafgaand aan het nemen van een
crisismaatregel. Uit de derde evaluatie van de Wet Bopz is gebleken dat het ontbreken van
een wettelijke regeling om dwang toe te passen voordat de inbewaringstelling wordt
afgegeven wordt gezien als een gemis.181In het wetsvoorstel Verplichte geestelijke
gezondheidszorg is daarom deze zorg in artikel 7:4 wel wettelijk vastgelegd. Het artikel
voorziet in de mogelijkheid om tijdelijk verplichte zorg voorafgaand aan een crisismaatregel
te verlenen. Deze kortdurende verplichte zorg mag alleen worden toegepast als uiterste
middel indien dit noodzakelijk is in verband met de voorbereiding van de crisismaatregel en
uitsluitend gedurende de periode die benodigd is om de procedure voor de crisismaatregel af
te ronden.
Op grond van de Wet Bopz is daarnaast het opleggen van gedwongen medicatie
mogelijk op basis van een voorwaardelijke machtiging. In het wetsvoorstel Verplichte
geestelijke gezondheidszorg verdwijnen de verschillende rechterlijke machtigingen, daarvoor
komt de zorgmachtiging voor in de plaats. Op grond van de zorgmachtiging kan verplichte
zorg plaats vinden. De zorgmachtiging kan betrekking hebben op ambulante zorg, ambulante
behandeling of intramurale behandeling. Bij ambulante behandeling kan gedacht worden aan
medicatie of deelname aan therapieën.182 Voordat op grond van de zorgmachtiging een
betrokkene gedwongen kan worden medicatie te gebruiken moet voldaan zijn aan de eisen
die gelden voor de verplichte zorg. De eisen zijn terug te vinden in artikel 3:3; de betrokkene
verzet zich tegen de verplichte zorg, er is sprake van een psychische stoornis bij betrokkene,
deze stoornis veroorzaakt een aanzienlijk risico op ernstige schade voor betrokkene zelf of
een ander, er zijn geen mogelijkheden voor zorg op vrijwillige basis, er zijn voor betrokkene
geen minder bezwarende alternatieven met het beoogde effect, het verlenen van de verplichte
zorg is gelet op het beoogde doel evenredig en tot slot moet redelijkerwijs te verwachten zijn
dat het verlenen van de verplichte zorg effectief is. Naast dat voldaan moet zijn aan de
voorwaarden die gelden voor de verplichte zorg gelden voor de zorgmachtiging nog twee
aanvullende eisen. Ten eerste moet de psychische stoornis met voldoende zekerheid zijn
vastgesteld. Ten tweede moet de in het zorgplan opgenomen zorg het aanzienlijke risico op
ernstige schade weg kunnen nemen.
Op grond van het wetsvoorstel Zorg en dwang kan gedwongen medicatie worden
toegediend op basis van onvrijwillige zorg. Onvrijwillige zorg mag alleen worden toegepast
indien er sprake is van ernstig nadeel als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of
verstandelijke handicap, dan wel als gevolg van een daarmee gepaard gaande psychische
stoornis of een combinatie hiervan. Zo over onvrijwillige zorg verder paragraaf 3.1 van dit
hoofdstuk.
5. Overzicht belangrijkste verschillen Wet Bopz – WetsvoorstelVggz
In deze paragraaf zullen de belangrijkste verschillen tussen de Wet Bopz en het wetsvoorstel
Vggz puntsgewijs worden besproken.
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Kamerstukken II 2006/07, 25 763, nr. 7, blz. 64 (bijlage Voortschrijdende inzichten…).
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De Wet Bopz bestrijkt de sectoren psychiatrie, psychogeriatrie en
verstandelijkgehandicaptenzorg. De Wet Vggz bestrijkt alleen de sector psychiatrie.

de

In tegenstelling tot de vele machtigingen van de Wet Bopz kent de Wet Vggz maar één
rechterlijke machtiging, de zorgmachting. Op grond van die zorgmachtiging kan verplichte
zorg worden verleend. Daarnaast kent de Wet Vggz de crisismaatregel die de
inbewaringstelling van de Wet Bopz vervangt. De burgemeester blijft bevoegd de
crisismaatregel af te kondigen.
In de Wet Vggz staat een opname niet langer centraal, zoals dat wel het geval is in de Wet
Bopz. Zowel de zorgmachtiging, de zelfbindingsverklaring en de crisismaatregel van de Wet
Vggz kunnen ook tot andere vormen van verplichte zorg strekken. Zo kan bijvoorbeeld ook
ambulante behandeling verplicht worden opgelegd of in de zelfbindingsverklaring worden
opgenomen. De Wet Vggz is daarmee niet locatiegebonden, zoals de Wet Bopz wel is, maar
persoonsgebonden.
In de Wet Bopz moet bij de officier van justitie een verzoek voor een rechterlijke machtiging
worden ingediend. In de Wet Vggz moet het verzoek voor een zorgmachtiging worden
ingediend bij de commissie. De commissie kan dit verzoek vervolgens indienen bij de
rechter. Of de commissie er daadwerkelijk komt is de vraag, op het moment wordt naar
alternatieven gekeken.
In de Wet Bopz kan het verzoek voor een rechterlijke machtiging worden ingediend door
familie van de betrokkene, zijn wettelijk vertegenwoordiger of zijn partner. Ook kan de
officier van justitie ambtshalve een verzoek bij de rechter indienen, het feitelijk initiatief ligt
in dat geval vaak bij de hulpverlening. In de Wet Vggz kan een verzoek voor een
zorgmachtiging door iedereen die voldoet aan het connexiteitsvereiste bij de commissie
worden ingediend. Dit houdt in dat ook de burgemeester, een politieambtenaar of een ggzinstelling een verzoek bij de commissie kunnen indienen. Niet uitgesloten wordt dat ook een
goede vriend of de buurman van de betrokkene een verzoek kan indienen, omdat deze
mensen nauw betrokken kunnen zijn bij de persoon in kwestie.
Op grond van de Wet Bopz is het niet mogelijk om een alcohol- of drugsverslaafde alleen op
grond van die verslaving gedwongen op te laten nemen. Een alcohol- of drugsverslaving valt
niet onder het begrip stoornis van de geestvermogens in de zin van de Wet Bopz. Een
persoonlijkheidsstoornis valt alleen onder het begrip stoornis van de geestvermogens indien
er sprake is van een ernstige mate van persoonlijkheidsstoornis. In de Wet Vggz wordt
aangesloten bij de DSM-IV classificatie. Dat betekent dat ook een alcohol- of
drugsverslaving of een persoonlijkheidsstoornis onder het begrip stoornis vallen en verplichte
zorg ook voor deze groep mensen tot mogelijkheden behoort.
Het gevaarscriterium van de Wet Bopz wordt in de Wet Vggz vervangen door het
schadecriterium. Ondanks dat hiermee geen verruiming wordt nagestreefd, is het de vraag
hoe de rechter hier in de praktijk mee om zal gaan. Schade kan bestaan uit levensgevaar,
lichamelijk letsel, psychische, materiële of financiële schade, een verstoorde ontwikkeling
naar volwassenheid of maatschappelijke teloorgang.
Het bereidheidscriterium van de Wet Bopz wordt in de Wet Vggz vervangen door het
verzetscriterium. Verzet moet ruim geïnterpreteerd worden: feitelijk verbale of non-verbale
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uitingen van verzet moeten als verzet worden gekwalificeerd. Aan dit verzet worden wel
enige eisen van consistentie en persistentie gesteld.
Voor een gedwongen opname op grond van de Wet Bopz wordt niet als voorwaarde gesteld
dat er daadwerkelijk behandeling plaatsvindt, ook de kwaliteit van de behandeling wordt door
de rechter niet meegenomen in zijn besluit het verzoek tot een gedwongen opname te
honoreren. In de Wet Vggz gaat dit veranderen, verplichte zorg mag op grond van de Wet
Vggz alleen worden opgelegd als het redelijkerwijs te verwachten is dat het verlenen van de
verplichte zorg effectief is.
De Wet Vggz biedt een wettelijke regeling voor het verlenen van verplichte zorg
voorafgaande aan de afgifte van een crisismaatregel. De Wet Bopz kent een dergelijke
wettelijke regeling niet, alleen op basis van buitenwettelijk noodrecht kan dwang
voorafgaand aan het nemen van een inbewaringstelling worden gerechtvaardigd.
Tegen een door de burgemeester afgegeven last tot inbewaringstelling kan op grond van de
Wet Bopz geen beroep worden ingesteld. Dit zelfde geldt voor een door de rechter afgegeven
voorlopige machtiging. Tegen de zorgmachtiging en de crisismaatregel van de Wet Vggz kan
wel beroep worden aangetekend. Op de manier kan door de betrokkene aan de rechter een
oordeel gevraagd worden over de rechtmatigheid van de beslissing van de rechter die de
zorgmachtiging heeft afgegeven of over de beslissing van de burgemeester.
De maximale duur van de crisismaatregel is gelijk aan die van de inbewaringstelling,
namelijk drie dagen. De voorlopige machtiging van de Wet Bopz kent, zonder verlenging,
een maximale duur van zes maanden, de zorgmachtiging kan worden verleend voor zes
weken, zes maanden, twaalf maanden of twee jaar. De zelfbindingsverklaring geldt in de Wet
Bopz maximaal één jaar, in de Wet Vggz moet in de zelfbindingsverklaring zelf worden
aangegeven voor welke termijn de verklaring geldt.
6. Overzicht belangrijkste verschillen Wet Bopz – Wetsvoorstel Zorg en dwang
In deze paragraaf zullen de belangrijkste verschillen tussen de Wet Bopz en het wetsvoorstel
Zorg en dwang puntsgewijs worden besproken.
De Wet Bopz bestrijkt de sectoren psychiatrie, psychogeriatrie en de
verstandelijkgehandicaptenzorg. De Wet zorg en dwang bestrijkt de sectoren psychogeriatrie
en de verstandelijk gehandicaptenzorg.
In tegenstelling tot de vele machtigingen van de Wet Bopz kent de Wet zorg en dwang maar
één rechterlijke machtiging, dat is de rechterlijke machtiging. Net als in de Wet Bopz kent de
Wet zorg en dwang de inbewaringstelling in gevallen waarin de procedure van de rechterlijke
machtiging niet kan worden afgewacht.
In de Wet zorg en dwang staat een opname niet langer centraal, zoals dat wel het geval is in
de Wet Bopz. De rechterlijke machtiging of de inbewaringstelling van de Wet zorg en dwang
kunnen ook tot andere vormen van onvrijwillige zorg strekken, zoals ambulante behandeling
of vrijheidsbeperkende maatregelen in de woning van een cliënt. De Wet zorg en dwang is
daarmee niet locatiegebonden, zoals de Wet Bopz wel is, maar persoonsgebonden.
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Een verzoek tot een onvrijwillige opname moet worden ingediend bij een indicatieorgaan, het
Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ) in plaats van bij de officier van justitie, zoals in de Wet
Bopz. Het CIZ kan dit verzoek vervolgens indienen bij de rechter indien de cliënt zich verzet
tegen de onvrijwillige opname. Verzet de cliënt zich niet, maar toont hij ook geen bereidheid
tot een onvrijwillige opname, dan is het CIZ bevoegd te beslissen over een onvrijwillige
opname.
Het gevaarscriterium van de Wet Bopz wordt vervangen door het ernstige nadeelcriterium.
Dit ernstige nadeel moet het gevolg zijn van een psychogeriatrische aandoening of een
verstandelijke handicap. Van ernstig nadeel is onder andere sprake indien de betrokkene zich
maatschappelijk ten gronde richt of dreigt te richten; zichzelf in ernstige mate verwaarloost of
dreigt te verwaarlozen; met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept; de psychische
gezondheid van een ander bedreigt of dat zijn veiligheid ernstig wordt bedreigd, al dan niet
doordat hij onder invloed van een ander raakt.
Het bereidheidscriterium van de Wet Bopz wordt vervangen door het verzetscriterium. Van
verzet is sprake in het geval dat een cliënt actueel tegenstand vertoont tegen een hem/haar
betreffende vorm van zorg en/of behandeling omdat die door hem/haar wordt ervaren als niet
juiste vorm van machtsuitoefening.
Voor een rechterlijke machtiging is net als in de Wet Bopz voor de voorlopige machtiging
vereist dat er geen minder ingrijpende mogelijkheden zijn. Daarnaast gelden voor een
onvrijwillige opname op grond van de Wet zorg en dwang als extra voorwaarden dat de
opname en het verblijf noodzakelijk moeten zijn en dat de opname en het verblijf geschikt
zijn om ernstig nadeel te voorkomen of af te wenden. Voor een rechterlijke machtiging op
grond van Wet Bopz hoeft door de rechter niet gekeken worden of de opname effectief is.
In het geval van een inbewaringstelling op grond van de Wet zorg en dwang moet er een
ernstig vermoeden bestaan dat het ernstige nadeel wordt veroorzaakt door het gedrag van de
persoon als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke handicap. Het
ernstige nadeel moet net als bij de Wet Bopz zo onmiddellijk dreigend zijn dat een
rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht, daarnaast mogen er geen minder
ingrijpende mogelijkheden zijn. Extra voorwaarden voor een inbewaringstelling op grond van
de Wet zorg en dwang zijn dat de inbewaringstelling geschikt moet zijn om het ernstige
nadeel te voorkomen of af te wenden en dat de inbewaringstelling noodzakelijk is om het
ernstige nadeel te voorkomen of af te wenden.
De duur van de inbewaringstelling van de Wet zorg en dwang is net als in de Wet Bopz
maximaal drie dagen. Een machtiging tot voortzetting van de inbewaringstelling kan voor
maximaal drie weken gegeven worden in de Wet Bopz, in de Wet zorg en dwang is de
maximale duur zes weken. De rechterlijke machtiging heeft net als de voorlopige machtiging
een maximale duur van zes maanden. Daarna kan een verzoek tot verlenging worden
ingediend.
7. Conclusie
Op termijn zal de Wet Bopz worden vervangen door de besproken wetsvoorstellen. Beide
wetsvoorstellen bieden mogelijkheden om personen tegen hun wil in om te nemen of te
behandelen in het geval dat door hen woonoverlast wordt veroorzaakt. Onder invloed van een
psychische stoornis kan door de betrokkene bijvoorbeeld worden gezorgd voor
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geluidsoverlast, bedreigingen, intimidaties of scheldpartijen. Op grond van het wetsvoorstel
verplichte geestelijke gezondheidszorg kan aan een persoon verplichte zorg worden
opgelegd. Verplichte zorg is de zorg waar iemand met een psychische stoornis zich tegen
verzet. Met de term psychische stoornis wordt aansluiting gezocht bij het DSM-IV. Het
gevolg daarvan is dat bijvoorbeeld een persoonlijkheidsstoornis of een drugsverslaving kan
worden aangemerkt als een psychische stoornis en toepassing van verplichte zorg, mits
voldaan aan de overige voorwaarden, tot de mogelijkheden behoort. In het wetsvoorstel
verplichte geestelijke gezondheidszorg wordt het gevaarscriterium vervangen door het
schadecriterium. Schade kan onder andere bestaan uit psychische schade voor de betrokkene
zelf of een ander. Daaruit kan worden geconcludeerd dat indien het gedrag van de betrokkene
voor psychische schade zorgt bij anderen, verplichte zorg kan worden opgelegd indien ook
wordt voldaan aan de overige wettelijke criteria. Wordt door de betrokkene frequent overlast
veroorzaakt en lijdt deze overlast tot psychische schade voor buren, dan kan dus worden
aangestuurd op het verlenen van verplichte zorg. Verplichte zorg kan, voor zover voor
woonoverlast relevant, worden verleend op grond van een zelfbindingsverklaring, een
zorgmachtiging, een crisismaatregel, of op grond van een beslissing tot tijdelijke verplichte
zorg voorafgaand aan een crisismaatregel.
De zelfbindingsverklaring is met name bedoeld voor personen met een wisselend
ziektebeeld, waarin symptoomvrije periodes zich afwisselen met periodes waarin de
symptomen wel de kop opsteken. In een symptoomvrije periode kan door de betrokkene een
zelfbindingsverklaring worden opgesteld, waarin wordt omschreven onder welke
omstandigheden, welke verplichte zorg aan de betrokkene mag worden verleend. Zo kan een
persoon met een drugsverslaving in een zelfbindingsverklaring laten opnemen dat in het
geval dat hij, als gevolg van zijn drugsgebruik, voor veel geluidsoverlast zorgt hij wil worden
gedwongen deel te nemen aan een ontwenningstraject.
De zorgmachtiging zal de verschillende rechterlijke machtigingen van de Wet Bopz
gaan vervangen. De zorgmachtiging kan betrekking hebben op ambulante zorg, ambulante
behandeling of intramurale behandeling. Op grond van een zorgmachtiging kan bijvoorbeeld
een persoon met een psychische stoornis die voor veel woonoverlast in de buurt zorg, worden
gedwongen dagelijks zijn medicatie in te nemen.
De crisismaatregel kan worden ingezet in situaties waarin de afgifte van een
zorgmachtiging niet kan worden afgewacht. Net als bij de zorgmachtiging kan de
crisismaatregel betrekking hebben op ambulante zorg, ambulante behandeling of intramurale
behandeling. Omdat het nemen van een crisismaatregel enige tijd kan vergen, wordt in het
wetsvoorstel ook een wettelijke mogelijkheid gegeven om verplichte zorg toe te passen
voorafgaand aan een crisismaatregel.
Het wetsvoorstel Zorg en dwang gaat de zorgverlening en dwangbehandeling regelen voor
personen met een psychogeriatrische aandoening en verstandelijk gehandicapten. In het
wetsvoorstel worden de onvrijwillige zorg en de onvrijwillige opname geregeld.
Onvrijwillige zorg kan onder andere bestaan uit het toedienen van medicatie of het beperken
van de bewegingsvrijheid van de betrokkene. Zorgt een vrouw met dementie voor
woonoverlast vanwege het feit dat ze op alle deuren en ramen van buren klopt, dan kan op
grond van de onvrijwillige zorg medicatie worden toegediend om de vrouw weer rustig te
krijgen. Daarbij moet wel worden voldaan aan de overige voorwaarden die gelden voor het
toepassen van onvrijwillige zorg.
Onvrijwillige opname kan op twee manieren plaatsvinden; ten eerste op grond van
een rechterlijke machtiging en ten tweede op grond van een inbewaringstelling. Een
gedwongen opname op grond van een rechterlijke machtiging zal alleen worden toegewezen
indien sprake is van ernstig nadeel als gevolg van een psychogeriatrische aandoening of
- 54 -

verstandelijke handicap, dan wel als gevolg van een daarmee gepaard gaande psychische
stoornis of combinatie hiervan. Van ernstig nadeel zal onder andere sprake zijn in het geval
dat de betrokkene met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproept of de psychische
gezondheid van anderen bedreigt. Het met hinderlijk gedrag agressie van anderen oproepen
mag niet te licht worden aangenomen als grond voor verplichte opname. Wordt de psychische
gezondheid van anderen bedreigd doordat iemand met een verstandelijke handicap of een
psychogeriatrische aandoening voor woonoverlast zorgt, dan kan een rechterlijke machtiging
worden aangevraagd. Wel geldt dat dan wel ook aan de andere wettelijke criteria moet zijn
voldaan.
De inbewaringstelling biedt uitkomst in situaties waarin een rechterlijke machtiging
niet kan worden afgewacht.
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8. Schema voorwaarden opnamemodaliteiten van het wetsvoorstel Vggz
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9. Schema voorwaarden opnamemodaliteiten van het wetsvoorstel Zorg en dwang

- 57 -

Hoofdstuk 3 Wet Tijdelijk huisverbod
1. Inleiding
Per 1 januari 2009 is de Wet tijdelijk huisverbod (Wth) in werking getreden. De Wth maakt
het mogelijk om een huisverbod op te leggen aan degene van wie een dreiging van huiselijk
geweld uitgaat. Huiselijk geweld is een complex probleem, mede vanwege het feit dat
huiselijk geweld gepaard kan gaan met andere problemen, zoals psychische problemen of een
verslaving.183Ondanks het feit dat de Wet Tijdelijk huisverbod niet bedoeld is om
woonoverlast te beperken of te beëindigen, kan de wet hierbij toch behulpzaam zijn. Door het
plegen van huiselijk geweld in een woning kan overlast worden ervaren door omwonenden.
In het geval dat de uithuisgeplaatste niet langer in zijn woning mag verblijven op grond van
een tijdelijk huisverbod, zal daarmee ook de woonoverlast (tijdelijk) stoppen. In dit hoofdstuk
zal eerst kort de Wet tijdelijk huisverbod worden besproken.184 Daarna zal aan de hand van
jurisprudentie of het opleggen van een tijdelijk huisverbod tot de mogelijkheden behoort in
het geval dat huiselijk geweld gepleegd wordt door psychisch kwetsbaren.
2. Huiselijk geweld
Volgens het Factsheet huiselijk geweld dat in 2010 door het Ministerie van Justitie is
uitgegeven moet onder huiselijk geweld worden verstaan: “geweld dat door iemand uit de
huiselijke kring van het slachtoffer is gepleegd”.185 Met iemand uit de huiselijke kring
worden bedoeld “(ex)partners, gezins- en familieleden en huisvrienden.186 Verschillende
soorten geweld vallen onder het brede begrip huiselijk geweld. Gedacht kan worden aan
psychische en lichamelijke vormen van geweld, zoals bedreiging, maar ook partnergeweld,
kindermishandeling, oudermishandeling of eergerelateerd geweld.187 Het huisverbod is bij
deze laatste vorm van geweld een contra-indicatie. De veiligheid van het slachtoffer wordt
namelijk niet per definitie gewaarborgd door de uithuisplaatsing, om dat bij eergerelateerd
vaak (een deel van) de familie betrokken is.188
3. De Wet tijdelijk huisverbod
De uithuisgeplaatste, degene aan wie een huisverbod wordt opgelegd, mag gedurende een
bepaalde periode zijn woning niet betreden en mag ook geen contact opnemen met zijn
huisgenoten, zoals zijn echtgeno(o)t(e), partner of kinderen.189Het doel van de
bestuursrechtelijke maatregel is gelegen in de preventie van strafbare feiten in de vorm van
huiselijk geweld en het beschermen van de rechten en vrijheden van anderen. Daarnaast
wordt met tijdelijk huisverbod het signaal afgegeven dat de samenleving het geweld niet
accepteert.190
De burgemeester heeft de bevoegdheid tot het opleggen van een tijdelijk huisverbod.
De burgemeester kan deze bevoegdheid mandateren aan de hulpofficier van justitie.
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Daarnaast kan de burgemeester mandaat verlenen aan de hulpofficier van justitie voor het
opnemen van contact met een instelling voor jeugdzorg bij kindermishandeling, het meedelen
van het huisverbod aan de huisgenoten van de uithuisgeplaatste en
hulpverleningsinstellingen, en het toewijzen van een raadsman aan de uithuisgeplaatste als
deze een voorlopige voorziening aan wil vragen bij de rechtbank. De reden hiervoor is dat de
hulpofficier van justitie vaak al ter plaatse zal zijn in geval van een crisissituatie en daarom
goed zal kunnen in schatten of een tijdelijk huisverbod wel of niet in de rede ligt.191 Het
verlenen van mandaat aan een hulpofficier van justitie neemt niet weg dat de burgemeester
zelf verantwoordelijk blijft.192
Het gevolg van het huisverbod is dat de uithuisgeplaatste onmiddellijk zijn woning
dient te verlaten. De uithuisgeplaatste mag niet aanwezig zijn in de woning, daarnaast mag hij
zich niet ophouden rondom de woning. Het huisverbod geldt dus ook voor de directe
omgeving van de woning zoals de tuin, het trappenhuis en gemeenschappelijke ruimten in
bijvoorbeeld een appartementencomplex.193 Opvang voor de uithuisgeplaatste hoeft niet te
worden geregeld, hij dient zelf een onderkomen te vinden.194 Het huisverbod verbiedt de
uithuisgeplaatste ook om contact op te nemen met degenen met wie hij in huis woont. Doel
van dit verbod is dat het slachtoffer, eventuele kinderen en/of andere huisgenoten, tot rust
kunnen komen en niet kunnen worden lastig gevallen door de uithuisgeplaatste.195 Om
duidelijkheid te verschaffen voor de uithuisgeplaatste, zal het huisverbod een omschrijving
moeten bevatten van de plaats en duur waarvoor het geldt. Daarnaast moet het huisverbod de
feiten en omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot het opleggen van het huisverbod
en de namen van de personen ten aanzien van wie het contactverbod geldt bevatten.
3.1 De voorwaarden
In artikel 2 Wth staan de voorwaarden waaraan voldaan moet zijn voordat een tijdelijk
huisverbod kan worden opgelegd. Als eerste geldt als eis dat een huisverbod alleen kan
worden opgelegd aan een persoon die meerderjarig is. Ten tweede kan een huisverbod alleen
worden opgelegd in de gevallen waarin de aanwezigheid van de betrokkene in de woning een
ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer personen die met
deze in de woning wonen of anders dan incidenteel verblijven of wanneer er een ernstig
vermoeden bestaat dat dit gevaar aanwezig is. De feiten en omstandigheden die van belang
zijn om in te schatten of een dergelijke situatie bestaat zijn vastgelegd in het Besluit tijdelijk
huisverbod.196 Om een juiste afweging te maken over het feit of een tijdelijk huisverbod moet
worden opgelegd is het Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG) ontwikkeld.
3.2 Risicotaxatie-instrument Huiselijk Geweld (RiHG)
Het is de politie die in eerste instantie zal moeten inschatten of sprake is van een situatie van
(dreigend) huiselijk geweld. Een hulpofficier van justitie of de burgemeester zal uiteindelijk
bepalen of een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd aan de hand van het risicotaxatieinstrument Huiselijk Geweld (RiHG). De taxatie vindt plaats op drie niveaus: de persoon van
de dader, het incident zelf en tot slot de context waarbinnen het huiselijk geweld of de
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dreiging hiervan zich afspeelde.197 Ieder niveau bestaat uit een aantal risico-indicatoren.198
Bij de persoon van de dader wordt gekeken naar antecedenten en incidenten op basis van
politieregistratie, de mate van aanspreekbaarheid en naar riskante gewoonten, zoals het
gebruik van alcohol en/of drugs. Bij het incident zelf wordt onder andere gekeken naar de
bedreiging, het gebruik van bijvoorbeeld psychisch, lichamelijk of seksueel geweld, de
geweldsverwachting en of de dader achteraf bijvoorbeeld berouw toont of het geweld juist
voor zichzelf rechtvaardigt. Het derde niveau kent als indicatoren bijvoorbeeld spanningen op
het werk of door financiële problemen of een sociaal isolement door een beperkte
vriendenkring of door een rollenpatroon. De hulpofficier van justitie zal aan de hand van een
aantal vragen bij elke indicator een keuze moeten maken voor een laag risico, een risico of
hoog risico. Indien op een van de drie niveaus sprake is van een hoog risico zal een
huisverbod worden opgelegd, hetzelfde geldt wanneer sprake is van een risico.De Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna de Afdeling) heeft besloten dat de Wth het
invullen van het RiHG niet vereist en dat het RiHG slechts een hulpmiddel is ten behoeve van
de te maken afweging door de burgemeester bij de beantwoording van de vraag of aan de
voorwaarden van artikel 2 Wth is voldaan.199 Het niet invullen van de RiGH hoeft daarom
niet te leiden tot een gegrondverklaring van een beroep tegen een daarop gebaseerd
huisverbod.
3.3 Hulpverlening
Het huisverbod heeft als belangrijk doel de hulpverlening op gang te brengen voor de
verschillende medebewoners van de uithuisgeplaatste.200 Het aanbieden van passende
hulpverlening wordt in de Memorie van Toelichting ook wel cruciaal genoemd.201 De
burgemeester dient daarom nadat hij een huisverbod heeft uitgevaardigd de door de
burgemeester aangewezen instantie voor advies of hulpverlening hiervan op de hoogte te
stellen.202 Binnen 24 uur zal een crisisinterventieteam contact opnemen met de
uithuisgeplaatste en de ‘thuisblijvers’. Door dit team zal geprobeerd worden om zoveel
mogelijkheid veiligheid binnen het gezin te scheppen en het geweld blijvend te doen
stoppen.203 Daarnaast wordt door het team geprobeerd de achterliggende problematiek helder
te krijgen zodat de eerste stappen kunnen worden ondernomen om deze problematiek op te
lossen.204
De uithuisgeplaatste is niet verplicht de hulpverlening te accepteren, maar uit artikel 2
lid 9 volgt dat het accepteren en meewerken aan de hulpverlening voor de burgemeester een
belangrijke aanwijzing is voor de beslissing het huisverbod niet te verlengen. Een huisverbod
kan door de burgemeester worden ingetrokken in het geval dat de uithuisgeplaatste een
aanbod tot hulpverlening heeft aanvaard en dit door de instantie voor advies of hulpverlening
is bevestigd en deze aanvaarding daarnaast ook inhoudt dat de uithuisgeplaatste
hulpverlening aan één of meer personen die met de uithuisgeplaatste in de woning wonen of
daarin anders dan incidenteel verblijven niet zal belemmeren en zal meewerken indien dit van
hem wordt gevraagd door de instantie voor advies of hulpverlening. Indien de bestuursrechter
de rechtmatigheid van de verlengingsbeslissing moet beoordelen wordt daarbij gekeken naar
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de vraag of de uithuisgeplaatste een reële aanvang heeft gemaakt met de hulpverlening en of
de verwachting gerechtvaardigd is dat hij aan de hulpverlening blijft mee werken.205 De
Afdeling heeft geoordeeld dat daarvoor een eerste gesprek en het opstellen van een
behandelplan onvoldoende zijn.206 Ook het alleen onder druk aanvaarden van hulpverlening
is niet voldoende om te spreken van een aanvaarding van hulpverlening.207
3.4 De duur van het tijdelijk huisverbod
Uit artikel 2 Wth volgt dat een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd voor een periode van tien
dagen. De burgemeester kan op grond van artikel 9 Wth een huisverbod verlengen tot
maximaal vier weken nadat het is opgelegd indien de dreiging van het gevaar, of het ernstige
vermoeden daarvan, zich voortzet. Dit houdt in dat een huisverbod eenmalig kan worden
verlengd met maximaal achttien dagen.208
De burgemeester heeft de bevoegdheid om het huisverbod te verlengen of in te
trekken. Deze bevoegdheid kan de burgemeester niet mandateren. De gedachte hierachter is
dat het in deze gevallen niet gaat om een crisissituatie, waarbij de hulpofficier van justitie
eerste aanwezige is om de situatie in te schatten, zoals wel het geval is bij het opleggen van
het huisverbod.209 Bij het intrekken of verlengen van het huisverbod is het van belang of de
uithuisgeplaatste het aanbod tot hulpverlening heeft geaccepteerd. Heeft de uithuisgeplaatste
het aanbod tot hulpverlening niet geaccepteerd dan kan dat een belangrijke aanwijzing zijn
het huisverbod te verlengen. Verlenging is mogelijk indien de burgemeester van oordeel is
dat de dreiging van het gevaar, of het ernstige vermoeden daarvan, zich voortzet.
4. Jurisprudentie
In deze paragraaf zal aan de hand van jurisprudentie worden bekeken of het tijdelijk
huisverbod ook kan worden opgelegd in gevallen waarin het huiselijk geweld gepleegd wordt
door een persoon die als psychisch kwetsbaar kan worden getypeerd.
Voor de Rechtbank Middelburg speelde een zaak waarbij aan een man die lijdt aan ADHD
een huisverbod was opgelegd door de burgemeester.210 Naar aanleiding van een melding van
een ruzie tussen de man en zijn vriendin kwam de politie polshoogte nemen in het huis. Door
de officier van justitie werd het RiHG ingevuld, op basis daarvan werd geconcludeerd dat een
huisverbod diende te worden opgelegd. Het hoge risico voor huiselijk geweld werd in het
bijzonder gesignaleerd vanwege woede-uitbarstingen van de man na meldingen van buren
over overlast van muziek. In een later stadium ging dit over in dingen kapot maken tot het op
harde wijze vastpakken van zijn vriendin. Door de voorzieningenrechter wordt voorop
gesteld dat “gelet op het ingrijpende karakter van de maatregel voor een uithuisgeplaatste, de
Wth de oplegging van een huisverbod heeft gereserveerd voor situaties waarin feitelijk sprake
is van huiselijk geweld of een ernstige dreiging daarvan”.211 In de RiGH wordt niet
vastgesteld dat er sprake is van fysiek geweld maar wordt alleen gesproken van verbaal
geweld. Volgens de rechter strookt dat met de mededeling van zowel de man, zijn vriendin en
de buurman dat er regelmatig ruzie is, met veel geschreeuw. Omdat gesproken wordt van het
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stukslaan van een deur en het hard vastpakken door de man van zijn vriendin blijkt volgens
de voorzieningenrechter onvoldoende dat sprake was van een dreigend gevaar (of een
vermoeden daarvan) voor de veiligheid van de achterblijvenden in de woning.
De rechtbank Amsterdam moest oordelen over een zaak waarbij aan een man, die onder
behandeling bij een psychiater is, wegens een psychiatrische aandoening, een huisverbod
werd opgelegd door de burgemeester.212 De man is sinds 2003 getrouwd, maar sinds drie jaar
gaat het niet goed tussen de man en zijn vrouw. Elke dag hebben de vrouw en de man ruzie,
de man gedraagt zich agressief naar de vrouw toe en scheldt haar uit. Vaak zijn de kinderen
van het stel getuigen van deze ruzies. Volgens de vrouw heeft haar man haar twee keer
proberen te vermoorden. De hulpofficier van justitie heeft de situatie getoetst aan de hand van
het RiHG en heeft op grond daarvan een huisverbod opgelegd. Volgens de hulpofficier van
justitie is er een ernstig en onmiddellijk gevaar voor de veiligheid van de vrouw en de
kinderen, dan wel dat een vermoeden daartoe bestaat. De rechtbank acht het voldoende
aannemelijk dat de man fysiek en verbaal geweld tegen zijn vrouw heeft gebruikt.
Door de burgemeester van Amsterdam werd aan een man, die volgens zijn vrouw een
alcoholprobleem heeft, een huisverbod opgelegd. Aanleiding daarvoor was een incident
waarbij de vrouw gillend op straat stond. Uit het proces-verbaal van de politie, blijkt dat de
vrouw meerdere verwondingen, blauwe plekken en vegen bloed op het lichaam had en dat
haar bovenkleding gescheurd was. Een getuige verklaarde dat hij zag dat de man de vrouw
meerdere malen met zijn vuist in het gezicht stompte en dat hij de vrouw vreselijk hoorde
gillen. Door buren werd verklaard dat zij de vrouw ’s avonds op straat zagen staan en
hoorden schreeuwen. Voor de voorzieningenrechter van de rechtbank Amsterdam geeft de
man aan van hem geen dreiging uitgaat maar dat het geweld is uitgegaan van de vrouw.213
Daarnaast geeft de man aan dat niet alleen hij, maar ook zijn vrouw, de avond van het
incident alcohol heeft gedronken. De rechter oordeelt dat zowel de man als de vrouw jegens
elkaar fysiek geweld hebben gebruikt en dat het aannemelijk is dat er een ernstig vermoeden
van gevaar voor de veiligheid van de vrouw en de man was. Ook is de rechter voor oordeel
dat de keuze om het huisverbod aan de man op te leggen niet een onduidelijke keuze is
geweest, mede gelet op de verklaring van de getuige.
5. Conclusie
In het geval dat blijkt uit feiten of omstandigheden dat de aanwezigheid van een persoon in
de woning een ernstig en onmiddellijk gevaar oplevert voor de veiligheid van één of meer
personen die met hem in de woning wonen of daarin anders dan incidenteel verblijven kan
door de burgemeester een huisverbod worden opgelegd. Hetzelfde geldt voor de situatie
waarin een ernstig vermoeden bestaat voor het ernstige en onmiddellijke gevaar. Het
Risicotaxatie-instrument Huiselijk geweld is ontwikkeld om beoordelen of een er sprake is
van een situatie waarin een tijdelijk huisverbod kan worden opgelegd. Daarbij wordt
bijvoorbeeld gekeken naar het gebruik van alcohol of drugs en het gebruik van psychisch
geweld. In het geval dat een huisverbod wordt opgelegd, mag de uithuisgeplaatste tijdens de
duur daarvan niet in de woning, of rondom de woning, komen. Dit biedt rust aan de
huisgenoten van de uithuisgeplaatste. Daarnaast moet worden gestart met het aanbieden van
hulpverlening.

212
213

Rechtbank Amsterdam 10 maart 2010, LJN BM8146.
Rechtbank Amsterdam (vzr.) 30 september 2010, LJN BO6532.

- 62 -

Uit de in paragraaf 4 besproken jurisprudentie blijkt dat huiselijk geweld gepleegd
kan worden door psychisch kwetsbaren, bijvoorbeeld door mensen met een psychiatrische
stoornis of een alcoholprobleem. Wanneer frequent ruzie wordt gemaakt binnen een woning
of met spullen wordt gegooid, kan dat door omwonenden als woonoverlast worden ervaren.
Indien op grond van de Wet tijdelijk huisverbod een tijdelijk huisverbod wordt opgelegd,
heeft dat als bijkomend gevolg dat de woonoverlast ook (tijdelijk) wordt beëindigd.
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Hoofdstuk 4 Wet Victoria
1. Inleiding
Sociaal-kwetsbaren kunnen voor overlast zorgen in en rondom de woning. Deze overlast kan
onder andere bestaan uit geluidsoverlast, maar ook uit drugs of alcohol gerelateerde overlast
of vernielingen. Op grond van de Wet Victoria (artikel 174a Gemeentewet) kan de
burgemeester besluiten een woning of een niet voor publiek toegankelijk lokaal te sluiten,
indien door gedragingen in de woning of het lokaal de openbare orde rond de woning of het
lokaal wordt verstoord. De burgemeester is ook bevoegd een woning te sluiten in het geval
dat ernstige vrees bestaat dat herhaling van verstoring van de openbare orde zal plaatsvinden.
Een volledige (juridische) beschrijving van de Wet Victoria is beschikbaar in de
‘Handreiking aanpak woonoverlast en verloedering’ en in ‘Overlast en verloedering;
evaluatie wetten Victoria en Victor’ van de VROM-inspectie. In dit hoofdstuk wordt aan de
hand van de voorwaarden bekeken of een sluiting van de woning op grond van de Wet
Victoria mogelijk is in het geval dat overlast wordt veroorzaakt door psychisch kwetsbaren.
2. Voorwaarden
Op grond van artikel 174a moet aan een aantal voorwaarden zijn voldaan voordat de
burgemeester over kan gaan tot een sluiting van een woning. Ten eerste moeten de
gedragingen plaatsvinden in de woning, ten tweede moet door de gedragingen de openbare
orde rond de woning verstoord worden. Een woning of het lokaal mag pas worden gesloten
indien de effecten van de verstoring van de openbare orde rond de woning of het lokaal te
kenmerken zijn als ernstige overlast.214Aanvankelijk kon alleen in het geval van
drugsgerelateerde overlast een woning op grond van de Wet Victoria worden gesloten.
Gedurende de parlementaire behandeling is besloten de reikwijdte van de Wet Victoria te
verruimen tot niet-drugsgerelateerde verstoringen van de openbare orde.215 Het moet dan wel
gaan om overlast die wat betreft de risico’s voor de omgeving te vergelijken is met
drugsoverlast. Daarnaast moet het gaan om overlast die maatschappelijk onaanvaardbare
vormen heeft aangenomen en die niet met andere, minder ingrijpende middelen kan worden
bestreden.216Geluidsoverlast en burengerucht konden in 1996 volgens de regering (nog) niet
onder het begrip ernstige overlast vallen.217 Verstoringen van de openbare orde kunnen
ernstige overlast met zich meebrengen door de macht van het getal of de intensiteit van de
verstoring. Voor de bepaling of sprake is van ernstige overlast is de aard van de overlast
bepalend, niet de herkomst. De overlast moet nadelig zijn voor de veiligheid en de
gezondheid van de woonomgeving van mensen. Uit recente jurisprudentie van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna de Afdeling) volgt dat de verschillende
overlastgevende gedragingen op zichzelf ernstig moeten zijn.218 In hetzelfde arrest uit 2010
oordeelt de Afdeling dat “geluidsoverlast in de zin van burengerucht een onvoldoende
ernstige vorm is van overlast om sluiting van een woning te rechtvaardigen”.219
Geluidsoverlast alleen kan dus nog steeds geen grond zijn om een woning op grond van
artikel 174a Gemeentewet te sluiten.
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3. Jurisprudentie
In deze paragraaf zal aan de hand van een voorbeeld uit de jurisprudentie worden bekeken of
een woningsluiting op grond van artikel 174a Gemeentewet mogelijk is in het geval dat de
overlast wordt veroorzaakt door psychisch kwetsbaren.
Voor de rechtbank Zutphen en in hoger beroep de Afdeling speelde een zaak waarbij
door de burgemeester in een pand op grond van de Wet Victoria gesloten heeft.De
burgemeester ging over tot de woningsluiting vanwege het feit dat de openbare orde in de
woning en op het erf behorende bij de woning werd verstoord.220 In het pand was sprake van
handel en gebruik van verdovende middelen en door drugs- en excessief drankgebruik was er
sprake van voortdurende (geluid)overlast, van onderling geweld met en zonder letsel,
vernielingen en vervuiling, intimidatie van bewoners naar omwonenden waaronder ook het
schieten met een luchtdrukpistool op omwonenden vanuit de woning en brandstichting. Bij
een of meer bewoners van het huurhuis was sprake van verslavingsproblematiek. De
rechtmatigheid van de sluiting op basis van de Wet Victoria wordt door de eigenaar van de
woning niet bestreden voor de rechter. Op grond van de combinatie van op zichzelf staande
ernstige overlastgevende gedragingen lijkt te worden voldaan aan de wettelijke voorwaarden
die artikel 174a Gemeentewet stelt. De overlast die in dit geval wordt veroorzaakt door een of
meer personen die verslaafd zijn, leidt tot een sluiting van de woning op basis van de Wet
Victoria.
3.1 Minder ingrijpende mogelijkheden
Uit de voorwaarden blijkt dat de burgemeester de Wet Victoria alleen mag inzetten als de
ernstige overlast niet op een andere, minder ingrijpende manier kan worden bestreden. Waren
er voor de burgemeester in deze zaak ook andere, minder ingrijpende mogelijkheden om de
overlast terug te dringen? Omdat een op zichzelf staande drugs- of alcoholverslaving niet
onder het begrip ‘psychische stoornis’ in de zin van de Wet Bopz valt, is een gedwongen
opname op grond van de Wet Bopz niet mogelijk. Deze mogelijkheid kan dus niet worden
ingezet om de overlast te bestrijden. Op dit moment wordt gewerkt aan de Wet Verplichte
geestelijke gezondheidszorg (Wet Vggz) die op termijn de Wet Bopz zal vervangen.221 Een
drugs- of alcoholverslaving valt in deze nieuwe wet wel onder het begrip psychische stoornis.
Het is dus goed mogelijk dat het verlenen van verplichte zorg op grond van een
zorgmachtiging, zoals ambulante behandeling of een gedwongen opname, op grond van de
Wet Vggz wel mogelijk zal zijn. De verplichte zorg die kan worden verleend zal in het geval
van het voorbeeld uit de jurisprudentie gericht zijn op het beëindigen van de verslaving.
Voordat een zorgmachtiging mag worden verleend, zal wel aan de overige wettelijke
voorwaarden die door de Wet Vggzgesteld worden moeten worden voldaan. Als dat het geval
is, zal waarschijnlijk eerst moeten worden geprobeerd de overlast te voorkomen of te
beperken met de juridische mogelijkheden die de Wet Vggz daarvoor biedt. Ondanks het feit
dat ook het opleggen van zorgmachtiging ook een ingrijpende maatregel is, zal dittoch een
minder ingrijpende maatregel zijn dan het sluiten van de woning. De gevolgen daarvan zijn
veel groter, zo dreigt bijvoorbeeld maatschappelijke teloorgang door het verliezen van je
huis. Daarnaast wordt met de woningsluiting het probleem dat door de persoon overlast wordt
veroorzaakt niet opgelost.
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4. Conclusie
Met de Wet Victoria heeft de burgemeester de bevoegdheid om een woning te sluiten in het
geval dat de openbare orde rond de woning wordt verstoord door gedragingen in de woning
of in het geval dat de ernstige vrees bestaat dat herhaling van verstoring van de openbare orde
zal plaatsvinden. Uit het besproken voorbeeld uit de jurisprudentie volgt dat ook in het geval
dat de overlast wordt veroorzaakt door psychisch kwetsbaren de burgemeester de
bevoegdheid heeft om een woning op grond van artikel 174a Gemeentewet te sluiten. De
overlastgevende gedragingen of incidenten moeten wel op zichzelf ernstig zijn. Alleen het
veroorzaken van geluidsoverlast kan een woningsluiting op grond van de Wet Victoria (nog)
niet rechtvaardigen. Andere dan drugsgerelateerdeoverlastgevende gedragingen of incidenten
(of een combinatie daarvan) kunnen wel een woning sluiting op grond van de Wet Victoria
rechtvaardigen. De eisen zijn echter bijzonder streng, het moet gaan om een aantasting van de
veiligheid én de gezondheid van de woonomgeving van mensen.
De Wet Victoria mag alleen worden ingezet in het geval dat de ernstige overlast niet
met andere, minder ingrijpende middelen kan worden bestreden. Op grond van de Wet Bopz
kan iemand met een psychische stoornis die gevaar veroorzaakt, gedwongen worden
opgenomen. Een alcohol- of drugsverslaving valt niet onder het begrip psychische stoornis
van de Wet Bopz, iemand met een op zichzelf staande alcohol- of drugsverslaving kan
daarom niet in aanmerking komen voor een gedwongen opname. Wanneer in de toekomst de
Wet Vggz de Wet Bopz zal vervangen, kan in het geval van een alcohol- of drugsverslaving
wel verplichte zorg op grond van een zorgmachtiging worden opgelegd. Een zorgmachtiging
kan alleen worden opgelegd als ook aan de overige wettelijke voorwaarden van de Wet Vggz
wordt voldaan Is dat het geval, dan kan de zorgmachtiging onder andere bestaan uit
ambulante behandeling of een gedwongen opname. Ondanks dat het opleggen van verplichte
zorg ook ingrijpend is, kan waarschijnlijk wel gezegd worden dat dit een minder ingrijpende
mogelijkheid is om de overlast te bestrijden. Pas als ook verplichte zorg niet werkt, zal dan
een woningsluiting op grond van artikel 174a Gemeentewet kunnen plaatsvinden.
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Civielrechtelijke instrumenten
Hoofdstuk 5 Ontbinden huurovereenkomst
1. Inleiding
Op grond van artikel 6:265 lid 1 Burgerlijk Wetboek (BW) kan een huurovereenkomst
worden ontbonden in het geval dat de huurder tekort schiet in de nakoming van de
huurovereenkomst. Artikel 7:213 BW bevat voor de huurder een belangrijke verplichting in
de nakoming van de huurovereenkomst; de huurder is verplicht zich ten aanzien van het
gebruik van de gehuurde zaak als een goed huurder te gedragen. De Hoge Raad heeft in het
arrest Van Gent/Wijnands bepaald dat een huurder die overlast bezorgt voor omwonenden,
tekort schiet in de nakoming van de verplichtingen. Indien in de huurovereenkomst geen
overlastverbod is opgenomen, vloeit dit rechtstreeks voort uit de in artikel 7:213 BW
neergelegde verplichting dat de huurder zich als goed huurder moet gedragen.222 Het zal
duidelijk zijn dat niet elke overlast de ontbinding van de huurovereenkomst zal
rechtvaardigen. Volgens de Hoge Raad hangt dit af van de omstandigheden van het geval.
Het staat de huurder vrij om een afwijkend levenspatroon te voeren, waarbij niet iedere vorm
van overlast kan worden vermeden, maar de gehorigheid van een woongebouw, en een
levenspatroon dat door andere bewoners als hinderlijk wordt ervaren, kunnen met zich mee
brengen dat de huurder zich zodanig behoort te gedragen, dat de overlast tot een minimum
wordt beperkt.223 De Hoge Raad bepaalt in het arrest Van Gent/Wijnands dat sprake moet
zijn van een gedrag dat afwijkt van hetgeen in het maatschappelijk verkeer betaamt, dat
daardoor jegens de getroffene onrechtmatig is. De Hoge Raad stelt dat “een huurder van een
woonruimte niet op een wijze die volgens artikel 6:162 BW onrechtmatig is overlast mag
bezorgen aan omwonenden”.224
2. Psychische stoornis en ontbinding
Wanneer iemand met een psychische stoornis veel overlast veroorzaakt in of rondom de
woning, is deze overlast niet altijd toe te rekenen aan deze persoon. Ondanks deze niettoerekenbaarheid kan de huurovereenkomst echter wel worden ontbonden.225 De Hoge Raad
kreeg in 1995 een zaak voorgelegd waarbij door de woningcorporatie ontbinding van de
huurovereenkomst werd gevorderd. De huurster die aan een psychische stoornis leed, viel
omwonenden lastig met scheldpartijen en bedreigingen. Naar aanleiding van de
scheldpartijen had zij meer dan eens brand gesticht in een van de kelderboxen van het
appartementengebouw en op haar eigen balkon. Ook was zij bij bewoners van hetzelfde
portiek ongevraagd en zonder toestemming in hun woning binnengetreden en had zij
vervolgens getracht hen met fysieke kracht uit hun huis te zetten. Door de huurster werd
aangevoerd dat het in een zorgmaatschappij als de onze niet mag voorkomen dat een zieke
door een omstandigheid die zij niet in haar macht heeft, uit haar huis wordt gezet. De Hoge
Raad oordeelde hierover dat “een rechter niet alleen rekening heeft te houden met de
belangen van de huurder die lijdt aan een geestelijke stoornis, maar ook met het belang van
de omwonenden om gevrijwaard te blijven van bedreigingen als waarvan sprake is in deze
zaak”.226
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Voor de rechtbank Arnhem speelde een zaak waarbij het ging om een huurder die leed aan
het syndroom van Gilles de la Tourette. De huurder veroorzaakte als gevolg van dit
syndroom voortdurend overlast voor de omwonende flatbewoners door regelmatig luidkeels
te schreeuwen, te vloeken, op de muren van zijn flatbewoning te bonken en op de grond te
stampen. Vanwege deze overlast heeft de woningcorporatie een verzoek tot ontruiming van
de woning en ontbinding van de huurovereenkomst ingediend. De rechtbank Arnhem
oordeelde dat de huurder zijn woning niet hoefde te ontruimen, waartoe de kantonrechter hem
eerder toe veroordeeld had, vóórdat de verhuurder hem vervangende, geschikte woonruimte
had aangeboden.227
Een woningcorporatie vorderde in een kort geding dat voor de Rechtbank Haarlem speelde
ontruiming van een woning vanwege het feit dat huurster zorgde voor ernstige overlast.
Huurster lijdt aan ernstige psychische klachten, als gevolg daarvan bedreigde zij
omwonenden en veroorzaakte zij geluidsoverlast, door schreeuwen op de gang en het
luidkeels schelden op de trap. Ook vervuilde huurster de gemeenschappelijke ruimten, vuilnis
werd op de gang geplaatst en er werden spullen op de gemeenschappelijke trap en in de
benedenruimte gezet. Volgens de kantonrechter siert het de woningcorporatie dat zij zich een
lange periode heeft ingespannen om de overlast voor de omwonenden op een voor de
huurster minder ingrijpende wijze te stoppen.228 Daar komt bij dat de overlast al gedurende
18 jaar aan de gang is en dat de hulpverlening en de familie van de huurster niet in staat zijn
geweest de overlast tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Naar het oordeel van de
kantonrechter leveren de gedragingen van de huurster een zodanige wanprestatie op dat
ontbinding van de huurovereenkomst en ontruiming van de woning zijn gerechtvaardigd. Dat
de overlast mogelijk (deels) zijn oorzaak vindt in de geestelijke stoornis maakt dat niet
anders.229 De huurster krijgt wel de tijd om vervangende, beter passende, woonruimte te
zoeken.
Het Gerechtshof ’s-Hertogenbosch moest oordelen over een zaak waarbij overlast werd
veroorzaakt door een getraumatiseerd oorlogsslachtoffer. De overlast bestond uit agressief
gedrag door onder ander bedreigingen en het uitschelden van de buren. Volgens het Hof
“dient in aanmerking te worden genomen enerzijds dat ook lastige huurders in staat moeten
worden gesteld om te huren en te wonen en anderzijds dat op verhuurster, als nietcommercieel verhuurder mede belast met de uitvoering van een sociaal woningbeleid,
verwacht mag worden dat zij ook, en zelfs juist, de niet gemakkelijkste personen in
aanmerking laat komen voor huur en zo lang mogelijk die huur voorzetten”.230Het Hof komt
tot het oordeel dat ontbinding van de huurovereenkomst niet gerechtvaardigd kan worden:
“de aangevoerde overlast is weliswaar ernstig en zou in beginsel de ontbinding van de
huurovereenkomst rechtvaardigen ware het niet dat juist de huurder een (extra) zwaarwichtig
woonbelang heeft, nu hij vanwege zijn achtergrond en psychiatrische problematiek vrijwel
nergens vervangende woonruimte zal kunnen vinden”.231 Het hof komt onder ander tot dit
oordeel vanwege het feit dat sprake zou zijn van enkele incidenten en dat sinds eind 2004 (3
jaar geleden) zich geen nieuwe incidenten hebben voorgedaan. Bijzonder in dit arrest is dat
het Hof ook bepaalt dat in het kader van een huurrelatie geen plicht voor de huurder bestaat
om hulpverlening en begeleiding te accepteren. Het feit dat de huurder de hulpverlening
weigert kan volgens het Hof niet voor de beoordeling van de ontbindingsvordering in
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aanmerking worden genomen. Volgens Hielkema is dit arrest van het Hof opmerkelijk en ook
niet in lijn met de jurisprudentie op dit punt.232 De uitspraak van de kantonrechter van de
Rechtbank Maastricht is volgens Hielkema meer representatief.233 Door de huurder werd
overlast veroorzaakt door onder andere geluidsoverlast, bedreigingen, drugsgebruik en –
handel en wapengebruik. Via een rechterlijke machtiging is de huurder zelf enige tijd
gedwongen opgenomen geweest in een psychiatrisch ziekenhuis. Volgens de kantonrechter is
de huurder “ernstig tekortgeschoten in het zoeken en aanvaarden van hulp, waardoor het
ontstaan en escaleren van de overlast en de daaruit voortvloeiende niet-nakoming van de
huurovereenkomst door zich niet als goed en rustig huurder te gedragen hem is toe te
rekenen”.234 De huurovereenkomst wordt ontbonden, maar niet op de datum van het vonnis
omdat dat naar het oordeel van de kantonrechter “in dit geval op sociale en psycho-medische
gronden onredelijk en onbillijk is”.235 De huurder krijgt van de kantonrechter vier maanden
de tijd om elders duurzame verblijfs- of woonruimte te verkrijgen.
In 2010 moest de kantonrechter van de Rechtbank Maastricht oordelen over een zaak waarbij
een huurder, die lijdt aan psychiatrische aandoeningen, overlast heeft veroorzaakt.236
Vanwege meerdere meldingen van stankoverlast werd de huurder op de hoogte gesteld van
een huisbezoek dat afgelegd zou worden door een medewerker van de woningcorporatie en
een medewerker van de GGD. Op het moment dat beide medewerkers aanbelden bij de
huurder, kwam de huurder naar buiten gestormd en viel daarbij de medewerker van de GGD
aan. De woningcorporatie is van mening dat de gedragingen van de huurder zodanig ernstig
zijn dat van haar niet langer gevergd kan worden dat de huurovereenkomst moet worden
voortgezet. De huurder erkent dat hij de medewerker van de GGD heeft geslagen, maar hij is
van mening dat deze gedraging hem niet kan worden tegengeworpen vanwege het feit dat hij
op dat moment leed aan een psychose. Kort na het incident is de huurder op grond van een
rechterlijke machtiging opgenomen geweest. De duur van deze opname was niet de
afgesproken zes maanden, maar aanzienlijk korter vanwege het feit dat de huurder snel
opgeknapt was en weer terug kon naar zijn woning. Sindsdien wordt huurder intensief
begeleid door een medewerker van de GGZ en zijn er geen incidenten meer voorgevallen.
Daarnaast is ook zijn woning inmiddels opgeruimd en schoon. Ontbinding en ontruiming zou
een ernstige terugval betekenen in het begeleidingstraject van de huurder. De kantonrechter
oordeelt dat de woningcorporatie niet had hoeven te verwachten dat de huurder zich tijdens
het huisbezoek ernstig zou misdragen en is dan ook van mening dat de huurder tekort is
geschoten in de nakoming van de huurovereenkomst. De gestelde tekortkoming in de
nakoming van de huurovereenkomst rechtvaardigen de ontbinding echter niet naar het
oordeel van de kantonrechter. De kantonrechter komt tot dit oordeel vanwege het feit dat
voor het huisbezoek zich kennelijk geen, laat staan ernstige, incidenten hebben voorgedaan
en na die tijd evenmin. Daarnaast geeft de huurder aan dat na zijn gedwongen opname sprake
is van ziektebesef en –inzicht en krijgt de huurder intensieve begeleiding door de
hulpverlening.
Voor de voorzieningenrechter van de Rechtbank ‘s Gravenhage diende een zaak waarbij
overlast veroorzaakt werd door een huurder met psychische problemen.237 De overlast
bestond uit het uitschelden en bedreigen van de medebewoners. Nadat de huurder een tijd
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opgenomen is geweest in een psychiatrische inrichting worden door de medebewoners
opnieuw klachten over overlast ingediend. Op een dag vindt er een incident plaats, de huurder
slaat, stompt en bijt zijn onderbuurman in de nek. Na dit incident wordt de huurder vrijwillig
opgenomen in een psychiatrische inrichting. Door de verhuurder wordt voor de
voorzieningenrechter in een kort geding ontruiming van de woning gevorderd. Namens de
huurder wordt door de psychiatrische inrichting, waar de huurder op dat moment vrijwillig
verblijft, betoogd dat de huurder weer zelfstandig kan wonen zonder overlast aan zijn
omwonenden te veroorzaken zolang hij hulp van instanties blijft aanvaarden en zijn
dagelijkse medicatie inneemt. De rechter vindt dit betoog niet onaannemelijk. Ondanks dat de
rechter van oordeel is dat het gedrag van de huurder ten tijde van het incident buitengewoon
ernstig is, dient volgens de rechter onder ogen te worden gezien dat sinds dat incident
intensieve hulpverlening aan de huurder wordt verleend en dat de overlast mogelijk niet zal
terugkeren. De vordering tot ontruiming van de woning wordt daarom in het kort geding niet
toegewezen.
3. Laatste kansovereenkomsten
Uit de hiervoor besproken jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat door de rechter in
zijn afweging of een tekortkoming ernstig genoeg is om ontbinding van de huurovereenkomst
wordt bekeken of er andere, minder ingrijpende mogelijkheden zijn om de overlast tot een
aanvaardbaar niveau terug te dringen. In deze paragraaf wordt bekeken hoe de rechter
oordeelt over een vordering tot ontbinding van de huurovereenkomst in het geval dat een
laatste kansovereenkomst is gesloten door de verhuurder en de overlastveroorzaker. Het doel
van een laatste kansovereenkomst is om een uit huiszetting te voorkomen. In de laatste
kansovereenkomst worden door de verhuurder voorwaarden gesteld die de huurder moet na
komen. De huurder is verplicht een begeleidingstraject te volgen en krijgt nog één kans om
zijn gedrag te veranderen. Meer informatie over de laatste kansovereenkomst is te vinden in
de Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering van de VROM-inspectie.
3.1 Jurisprudentie
In mei 2010 diende voor de rechtbank Utrecht een zaak waarbij een laatste kansovereenkomst
is gesloten tussen de huurster en de woningcorporatie. In de laatste kansovereenkomst is
opgenomen dat de huurster de houdbaarheidsdata van levensmiddelen die zich in haar
woning bevinden in acht dient te nemen, zodra die overschreden zijn dienen de goederen
afgevoerd te worden. Daarnaast dient al het fruit en de groente die in huis gehaald worden op
rot en schimmel gecontroleerd te worden. Het fruit en de groente moeten weggegooid worden
wanneer ze tekenen van bederf gaan vertonen. Ook mag geen lucht van levensmiddelen,
groenten en fruit waargenomen worden bij het betreden van de woning en buiten/rondom de
woning en moet het balkon redelijk opgeruimd zijn. De brandveiligheid moet tot slot in acht
worden genomen, wat betekent dat er ruime looppaden dienen te zijn. De laatste
kansovereenkomst dateert van 9 mei 2001, op 3 augustus 2004 is de laatste
kansovereenkomst omgezet naar een reguliere huurovereenkomst. In 2008 constateert de
woningcorporatie dat de woning van huurster een onverzorgde en onhygiënische indruk
maakt. De woning is op dat moment ernstig vervuild en staat vol met allerlei (bederfelijke)
etenswaren, verpakkingsmaterialen en andere zaken. Door de woningcorporatie wordt contact
opgenomen met de hulpverlening, daarnaast wordt de huurster gewaarschuwd dat ze haar
woning kan verliezen als ze haar gedrag niet aanpast. Meldingen van stankoverlast door
omwonenden blijven binnen komen bij de woningcorporatie.
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In februari 2010 ontvangt de woningcorporatie een brief van de gemeente Utrecht dat
na een inspectie van de woning van huurster is gebleken dat in de woning sprake is van een
zeer onhygiënische en brandgevaarlijke situatie en dat dat niet acceptabel is. De gemeente
geeft aan van plan te zijn om bestuursdwang toe te gaan passen. In opdracht van de gemeente
zal een einde aan de illegale situatie worden gemaakt. De woningcorporatie kan de toepassing
van de bestuursdwang voorkomen door uiterlijk op 15 april 2010 maatregelen te treffen. Door
de woningcorporatie wordt hiertoe een verzoek tot ontruiming van de woning gedaan bij de
rechter. Op de zitting wordt aangevoerd dat de problemen die huurster heeft het gevolg zijn
van een ernstige, hardnekkige en therapieresistente psychiatrische stoornis. Ook wordt daarbij
benadrukt dat het in het belang van de psychiatrische gezondheid van de huurster is dat zij
haar huidige woning kan behouden omdat een eerdere gedwongen verhuizing zeer
traumatisch en ontregelend voor de huurster is geweest.
De rechter oordeelt dat voldoende is vast komen te staan dat de huidige situatie
onhoudbaar is en dat voldoende aannemelijk is geworden dat de bodemrechter tot de
conclusie zal komen dat de huurster toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van haar
verplichting als huurder. De vraag die zich echter opwerpt is of deze tekortkoming de
ontbinding van de huurovereenkomst, gezien alle omstandigheden van dit specifieke geval,
zal rechtvaardigen. Volgens de rechter is voldoende vast komen te staan dat de huurster
vanwege haar psychische problematiek niet eenvoudig een andere woonruimte zal kunnen
vinden. Omdat een gedwongen opname in een instelling niet is geïndiceerd en er wachtlijsten
bestaan voor beschermde woonvormen, waar de hulp die huurster nodig heeft geboden kan
worden, zijn er op korte termijn geen alternatieven die een oplossing kunnen bieden.
Daarnaast is vast komen te staan dat het in het belang is van de psychische gezondheid van de
huurster om in de huidige woning te blijven. Huurster heeft dus een zwaarwegend belang om
in het door haar gehuurde huis te kunnen blijven. Tijdens de zitting is door Stichting Begeleid
Wonen Utrecht een voorstel gedaan om van de woning een beschermde woonvorm te maken.
De Stichting zou in dat geval de sleutels van de woning krijgen en ervoor kunnen zorgen dat
de woning op de juiste manier bewoond wordt. Daarbij kan worden afgesproken dat de
huurster begeleiding krijgt en er meerdere keren per week iemand langskomt om schoon te
maken of daarbij te helpen. De woningcorporatie heeft geen vertrouwen in dit voorstel.
Volgens de rechter is door de woningcorporatie niet goed onderbouwd waarom er geen
vertrouwen bestaat in het voorstel. Gezien het grote belang dat de huurster bij de woning
heeft en er een redelijke, alternatieve route kan worden bewandeld wijst de rechter het
verzoek tot ontruiming dan ook af.238
Een ander voorbeeld waarbij de vordering tot ontruiming door de rechter werd afgewezen in
het geval een laatste kansovereenkomst is de zaak die in 2009 voor de rechtbank in Utrecht
speelde. Tussen de huurder en de laatste kansovereenkomst-instantie is met ingang van 11
maart 2008 een schriftelijke begeleidingsovereenkomst tot stand gekomen. Overeengekomen
is onder andere de woonruimte alleen ter beschikking wordt gesteld aan de huurder onder de
voorwaarde dat de huurder woonbegeleiding accepteert. Het doel van de woonbegeleiding is
dat de huurder leert de woning als een goed huurder te bewonen, zonder overlast te
veroorzaken. Daarnaast heeft de laatste kansovereenkomst-instantie het recht het
woonbegeleidingscontract met onmiddellijke ingang op te zeggen, indien zij van oordeel is
dat de huurder ongeschikt is gebleken voor begeleiding, dan wel indien de huurder overlast
veroorzaakt of blijft veroorzaken.
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Nadat huurder is veroordeeld voor het belagen en steken van zijn buurvrouw van zijn
voormalige woning wordt op 11 maart 2009 een individueel begeleidingsplan met de huurder
overeengekomen. In dit plan wordt onder andere vastgelegd dat de huurder de
woonbegeleiding accepteert, dat de huurder meewerkt aan budget- en inkomensbeheer en dat
hij voldoet aan zijn verplichting tot het betalen van de huur. Ook hier is het doel dat de
huurder leertde woning als een goed huurder te bewonen en dus woonoverlast wordt
voorkomen.
Op het moment dat de huurder niet meewerkt aan budget- en inkomensbeheer vordert
het Vierde Huis ontruiming van de woning. Huurder voert aan dat zijn vriendin garant staat
voor voldoening van de vordering. Ook blijkt dat de huurder niet voldoet aan zijn
verplichting de woonbegeleiding te accepteren. Ondanks het feit dat de huurder hiermee
tekortschiet in de nakoming van de begeleidingsovereenkomst, wordt de vordering van het
Vierde Huis afgewezen. De rechter acht de tekortkoming te gering om vooruitlopend op het
oordeel in de bodemprocedure de ontruiming toe te wijzen. De rechter komt tot dit oordeel
vanwege het feit dat de huurder onweersproken heeft verklaard dat door de deskundigen in de
strafzaak geen begeleidingsadvies is gegeven. Daarom dient aangenomen te worden dat de
betrokken deskundigen begeleiding niet noodzakelijk achten. Ook merkt de rechter op dat het
doel van het begeleidingsplan was om de huurder te leren zich te gedragen als een goed
huurder, zonder overlast te veroorzaken. Gesteld noch gebleken is dat de huurder overlast
heeft veroorzaakt.239
3.2 Na de laatstekansovereenkomst
Voor huurders die na een laatste kansovereenkomst uit hun woning worden gezet, is het vaak
lastig een nieuwe (huur)woning te vinden. Een aantal van hen zal terecht kunnen in de
maatschappelijke opvang maar er is ook een groep personen die op straat zal belanden. De
kans bestaat dat deze laatste categorie personen uit beeld raakt. Dit wordt over het algemeen
als niet wenselijk beschouwd. Veel gemeenten zoeken nog naar effectieve, maar humane
oplossingen. Een optie is bijvoorbeeld om huishoudens die zich ‘onmogelijk’ hebben
gemaakt te huisvesten in ‘Skaeve Huse’: kleinschalige modulaire woonunits op plekken waar
weinig of geen omwonenden zijn. De bewoners van deze units wonen min of meer
zelfstandig, maar krijgen ook een bepaalde mate van basiszorg en begeleiding.240
4. Conclusie
Op grond van de besproken jurisprudentie kan worden geconcludeerd dat het hebben van een
psychische stoornis het ontbinden van een huurovereenkomst en de ontruiming van een
woning niet in de weg staat. In gevallen waarin de overlast niet toe te rekenen is aan de
overlastveroorzaker, kan de huurovereenkomst toch worden ontbonden. Wanneer voor de
rechter een ontruiming wordt gevorderd van een huurder die kampt met psychische
problemen, zal door de rechter eerst moeten worden beoordeeld of sprake is van een
tekortkoming in de nakoming van de huurovereenkomst. In het geval overlast zal dat geen
probleem veroorzaken, de Hoge Raad heeft in het arrest Van Gent/Wijnands bepaald dat een
huurder die overlast veroorzaakt te kort schiet in de nakoming van de verplichtingen.241
Overlast die volgens de jurisprudentie te zien valt als een tekortkoming in de nakoming van

239

Ktr. Utrecht 30 oktober 2009, zaaknummer 654035 UV EXPL 09-440 HB.
Zie voor meer informatie over de ‘Skaeve Huse’ de Handreiking Aanpak woonoverlast en verloedering van
de VROM-Inspectie.
241
HR 16 oktober 1992, NJ 1993, 167.
240

- 72 -

de huurovereenkomst is in ieder geval het lastig vallen van buren met scheldpartijen en
bedreigingen en het veroorzaken van geluidsoverlast of stankoverlast.
Daarna moet door de rechter worden beoordeeld of de tekortkoming ernstig genoeg is
om de ontbinding te rechtvaardigen. Om deze vraag te beantwoorden zal door de rechter ten
eerste worden bekeken of er sprake is van één of meerdere ernstige incidenten. Is er sprake
van één ernstig incident, maar doen zich daarna geen (ernstige) incidenten meer voor,
bijvoorbeeld vanwege het feit dat de huurder begeleid wordt door de hulpverlening, dan zal
de tekortkoming de ontbinding over het algemeen niet kunnen rechtvaardigen. Daarnaast zal
door de rechter onder andere worden bekeken of er andere, minder ingrijpende
mogelijkheden zijn om de overlast tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen, bijvoorbeeld
door het inschakelen van de hulpverlening. De woningcorporatie wordt op deze manier een
extra inspanning gevraagd. De reden hiervoor is dat ontbinding van de huurovereenkomst
voor personen met een psychische stoornis erg ingrijpend is, vaak is het lastig voor hen om
vervangende woonruimte te vinden. In het geval dat de huurovereenkomst door de rechter
wordt ontbonden, zal deze ontbinding over het algemeen niet per direct plaatsvinden. De
huurder zal een bepaalde termijn worden gegund waarin hij, eventueel samen met de
hulpverlening, op zoek kan gaan naar een andere, beter passende woonruimte en in een
nieuwe omgeving te wennen.
Bedacht moet worden dat een ontruiming van de woning niet voor iedereen iets
negatiefs hoeft te betekenen. Het kan voorkomen dat het huis waarin de overlastveroorzaker
woont voor iets negatiefs staat, de overlastveroorzaker wordt door de buren aangekeken en
kan in een vicieuze cirkel zitten waar hij niet meer uit kan komen. Een nieuw huis kan in dat
geval nieuwe kansen bieden.
In gevallen waarin een ontruiming van de woning wordt gevorderd nadat een laatste
kansovereenkomst is overeengekomen, zal de rechter ook eerst moeten beoordelen of er
sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Als sprake is van een
tekortkoming, dan zal vervolgens moeten worden beoordeeld of die tekortkoming de
ontbinding van de huurovereenkomst rechtvaardigt. Ook in het geval van een laatste
kansovereenkomst zal door de rechter worden gekeken naar andere, minder ingrijpende
alternatieven om de overlast te bestrijden. Is dat het geval, dan zal de tekortkoming de
ontbinding niet rechtvaardigen. De reden hiervoor is dat personen met een psychische
stoornis een groot belang bij het behoud van een woning hebben. Pas wanneer er geen andere
mogelijkheden zijn en de overlast aan blijft houden, zal de tekortkoming de ontbinding van
de laatste kans overeenkomst kunnen gerechtvaardigd.
In de gevallen waarin huurders na een laatste kansovereenkomst uit de woning
worden gezet is het niet wenselijk dat deze huurders uit beeld raken. Een optie is bijvoorbeeld
om huishoudens die zich ‘onmogelijk’ hebben gemaakt te huisvesten in ‘Skaeve Huse’.
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Strafrechtelijke instrumenten
Hoofdstuk 6 De maatregel plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders
1. Inleiding
Deze handreiking richt zich voornamelijk op de bestuursrechtelijke aanpak van woonoverlast
veroorzaakt door psychisch kwetsbaren. In sommige gevallen van woonoverlast zal het
mogelijk zijn dat de officier van justitie strafrechtelijk optreedt tegen de overlastgever.Voor
de rechter kan in dat geval door de officier van justitie de plaatsing in een inrichting voor
stelselmatige daders (isd) gevorderd worden. De doelgroep van de isd-maatregel zijn de
stelselmatige daders, die een bron van (woon)overlast vormen voor de samenleving.242
Stelselmatige daders zijn vaak kwetsbare personen met complexe problemen, uit onderzoek
blijkt dat veel stelselmatige daders alcohol- of drugsverslaafd zijn.243 Daarnaast is er vaak
sprake van psychische problematiek, al dan niet in combinatie met een
persoonlijkheidsstoornis of een verstandelijke handicap.244 De overlast die door stelselmatige
daders wordt veroorzaakt vindt plaats in de publieke ruimte. Gedacht kan bijvoorbeeld
worden aan mishandeling, bedreigingen of vernielingen die plaatsvinden in een portiek of in
een gemeenschappelijke tuin. Omwonenden van dat portiek of de gemeenschappelijke tuin
kunnen in de eigen woning woonoverlast ondervinden van de gedragingen van de
stelstelmatige daders. De isd-maatregel kan een juridische mogelijkheid zijn om deze vorm
van woonoverlast tegen te gaan. Tijdens de extramurale fase van de isd-maatregel, of na de
beëindiging van de tenuitvoerlegging, kan de gemeente bijdragen aan het verminderen van de
overlast die wordt veroorzaakt door de stelselmatige daders door zorg te dragen voor een
nazorgtraject.
De isd-maatregel heeft twee doelstellingen: ten eerste moet de maatschappelijke
veiligheid worden vergroot doordat de stelselmatige daders hun activiteiten niet meer kunnen
uitvoeren, ten tweede moet de maatregel de gelegenheid bieden een intensief, op
recidivebeperking gericht, programma met de stelselmatige dader te doorlopen.245Met de isdmaatregel wordt onder andere beoogd de overlast die wordt veroorzaakt door de stelselmatige
daders in de publieke ruimte tegen te gaan.246
2. Voorwaarden voor plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders
De rechter kan de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders alleen opleggen op
vordering van het openbaar ministerie. Artikel 38m van het Wetboek van Strafrecht (WvSr)
eist dat de maatregel alleen kan worden opgelegd indien aan de volgende voorwaarden is
voldaan: 1) het door de verdachte begane feit betreft een misdrijf waarvoor voorlopige
hechtenis is toegelaten, 2) de verdachte moet een stelselmatige dader zijn en 3) de veiligheid
van personen of goederen moet het opleggen van de maatregel eisen. De rechter is niet
verplicht de isd-maatregel op te leggen als aan alle voorwaarden is voldaan. Zo kan de rechter
beslissen de isd-maatregel niet op te leggen in het geval dat hij van mening is dat de isd-
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maatregel niet zinvol kan worden geacht.247 Door rechters wordt de isd-maatregel vaak alleen
opgelegd als ‘ultimum-remedium’. Indien er concrete alternatieven zijn die kunnen leiden tot
een gedragsverandering bij de stelselmatige dader, zoals hulpverlenings- of
verslavingstrajecten, wordt door de meeste rechters de isd-maatregel niet opgelegd.248
Om te bewijzen dat voldaan is aan de gestelde voorwaarden zal de politie zoveel
mogelijk alle relevante informatie rondom de persoon van de verdachte moeten vast leggen in
een dossier. Daarnaast kan de isd-maatregel alleen worden opgelegd indien een met redenen
omkleed, gedagtekend en ondertekend advies beschikbaar is. In de regel zal dit advies op
basis van het diagnose instrument RISc opgesteld worden.249RISc staat voor Recidive
Inschattings Schalen. Aan de hand van twaalf schalen kan inzicht worden geboden in het
recidive risico en de oorzaken van de recidive.250 Rechters vinden het belangrijk dat
informatie over de achtergrondproblematiek in het advies wordt opgenomen, daarnaast moet
uit het advies blijken wat de geschiedenis is aan hulpverlening en toezichttrajecten.251 Het
RISc advies kan achterwege blijven indien de verdachte weigert mee te werken aan het
onderzoek. Over de reden van de weigering dient wel rapport te worden opgemaakt.
2.1 Een misdrijf waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten
De wettekst stelt als voorwaarde dat het door de verdachte begane feit een misdrijf betreft
waarvoor voorlopige hechtenis is toegelaten. Artikel 67 Wetboek van Strafvordering (WvSv)
bepaalt voor welke strafbare feiten de voorlopige hechtenis is toegelaten. Dit is het geval
indien er een verdenking bestaat van een misdrijf waarop naar de wettelijke omschrijving een
gevangenisstraf van vier jaren of meer is gesteld. Daarnaast noemt artikel 67 WvSv nog een
aantal delicten waarvoor, bij verdenking daarvan, ook voorlopige hechtenis is toegelaten. In
het geval van (woon)overlast zouden van toepassing kunnen zijn de volgende delicten:
• artikel 137c lid 2  opzettelijke belediging in het openbaar, mondeling of bij
geschrift of afbeelding, van groepen mensen vanwege hun ras, godsdienst of
levensovertuiging, hun hetero of homoseksuele gerichtheid of hun lichamelijke,
psychische of verstandelijke handicap, indien dit feit wordt gepleegd door een
persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer verenigde
personen.
• Artikel 173d lid 2  het aanzetten tot opzettelijke belediging in het openbaar,
mondeling of bij geschrift of afbeelding, van groepen mensen vanwege hun ras,
godsdienst of levensovertuiging, hun hetero of homoseksuele gerichtheid of hun
lichamelijke, psychische of verstandelijke handicap, indien dit feit wordt gepleegd
door een persoon die daarvan een beroep of gewoonte maakt of door twee of meer
verenigde personen.
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• Artikel 285  bedreiging met openlijk in vereniging geweld plegen tegen personen of
goederen of met enig misdrijf waardoor gevaar voor de algemene veiligheid van
personen of goederen ontstaat.
• Artikel 285b  wederrechtelijke, stelselmatige opzettelijke inbreuk maken op een
anders persoonlijke levenssfeer met het oogmerk die ander te dwingen iets te doen,
niet te doen of te dulden dan wel vrees aan te jagen (klachtmisdrijf)
• Artikel 300  mishandeling
• Artikel 350  opzettelijk en wederrechtelijk enig goed dat geheel of ten dele aan een
ander toebehoort, vernielt, beschadigt, onbruikbaar maakt of wegmaakt.
Voor het opleggen van de isd-maatregel is niet vereist dat de stelselmatige dader zich ook
daadwerkelijk in voorlopige hechtenis bevindt. Een bevel tot voorlopige hechtenis zal worden
gegeven indien uit bepaalde gedragingen van de verdachte, of uit bepaalde, hem persoonlijk
betreffende omstandigheden, blijkt van ernstig gevaar voor vlucht of indien uit bepaalde
omstandigheden blijkt van een gewichtige reden van maatschappelijke veiligheid, welke de
onverwijlde vrijheidsbeneming vordert. Wat onder een gewichtige reden van
maatschappelijke veiligheid moet worden verstaan wordt uitgewerkt in artikel 67a lid 2
WvSv. De grond genoemd in sub 2, vrees voor herhaling van een misdrijf waardoor de
gezondheid of veiligheid van personen in gevaar kan worden gebracht, dan wel algemeen
gevaar voor goederen kan ontstaan, is in het geval van de isd-maatregel van bijzonder belang.
2.2 Stelselmatige dader
De Memorie van Toelichting geeft aan dat stelselmatige daders die de publieke ruimte
onveilig maken zijn in te delen in een aantal subgroepen: verslaafden, (verslaafde) personen
met een psychiatrische achtergrond, illegalen en overigen.252Om de stelselmatige daders een
ander gedrags- en levenspatroon aan te leren kan in de inrichting worden voorzien in op
resocialisatie gerichte programma’s, toezicht en begeleiding.253
Het stelselmatige daderschap bestaat uit drie elementen.254 Ten eerste is dat recidive,
de verdachte moet in de vijf jaren voorafgaand aan het gepleegde feit minstens drie maal
onherroepelijk veroordeeld zijn tot een vrijheidsbenemende straf of maatregel, een
vrijheidsbeperkende maatregel of een taakstraf, dan wel bij onherroepelijke strafbeschikking
een taakstraf opgelegd hebben gekregen. Het gaat hierbij om een minimumvoorwaarde, in de
praktijk zal het doorgaans gaan om daders met aanzienlijk meer antecedenten.255 De
maatregel is in het bijzonder gericht op de aanpak van ‘veelplegers’, dit zijn personen die in
hun criminele carrière tien of meer processen-verbaal op hun naam hebben staan, waarvan
tenminste één in het afgelopen kalenderjaar.256 Zeer actieve veelplegers zijn personen die
over een periode van vijf jaren, waarvan het peiljaar het laatste jaar vormt, meer dan tien pv’s
tegen zich zagen opmaken, waarvan tenminste één in het afgelopen kalenderjaar.257
Het tweede element is dat het nieuwe feit gepleegd moet zijn na de gehele
tenuitvoerlegging van in ieder geval die drie veroordelingen. Indien aan deze voorwaarde is
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voldaan, staat aan oplegging van de maatregel niet in de weg dat ten tijde van de berechting
sprake was van een nog openstaande straf voor andere feiten.258 De achterliggende gedachte
achter dit element is dat de stelselmatige dader wel de kans moet hebben gehad te leren van
de veroordeling en tenuitvoerlegging, de isd-maatregel wordt immers pas opgelegd wanneer
het leereffect van de eerdere straf ontbreekt bij de stelselmatige dader.259
Tot slot is het derde element dat ernstig rekening moet worden gehouden dat de
verdachte wederom een misdrijf zal begaan. Aan de ernst van de misdrijven die de verdachte
waarschijnlijk zal begaan worden geen eisen gesteld.260
2.3 Veiligheid van personen of goederen
Een isd-maatregel kan tot slot pas worden opgelegd indien het gaat om misdrijven die de
veiligheid van personen of goederen in gevaar brengen. Volgens de Memorie van Toelichting
wordt met deze voorwaarde “tot uitdrukking gebracht dat de nieuwe maatregel is gericht op
daders die de veiligheid van het publieke domein in gevaar brengen, en deswege voor grote
overlast zorgen”.261
2.4 Uitgangspunten van het Openbaar Ministerie
Naast de hierboven besproken wettelijke eisen die gelden voordat de isd-maatregel kan
worden opgelegd, zijn door het Openbaar Ministerie (OM) in de richtlijn voor strafvordering
bij meerderjarige veelplegers nog twee uitgangspunten vastgesteld.
Ten eerste zal het OM de isd-maatregel alleen vorderen indien er voldoende capaciteit
voor de tenuitvoerlegging beschikbaar is. Deze eis wordt gesteld omdat voor de isd-maatregel
zowel in budget als in (cel)plaatsen beperkte capaciteit beschikbaar is.262
Daarnaast geldt als uitgangspunt dat de stelselmatige dader niet
ontoerekeningsvatbaar is in de zin van artikel 39 WvSr.263 Gedragsdeskundigen dienen
daarvoor te beoordelen of het door de verdachte begane strafbare feit hem niet kan worden
toegerekend vanwege een gebrekkige ontwikkeling of stoornis in zijn geestvermogens.264Het
hebben van een psychische problematiek is geen belemmering voor het opleggen van de
maatregel. Volgens het OM kan doorplaatsing naar de geestelijke gezondheidszorg
plaatsvinden indien daarvoor aanknopingspunten zijn op grond van een indicatiestelling.
Hetzelfde geldt voor een plaatsing in een bijzondere zorgvoorziening binnen het
gevangeniswezen.265 Wanneer de verdachte ontoerekeningsvatbaar is ligt het volgens de
richtlijn van het OM voor de hand om een plaatsing in een psychiatrisch ziekenhuis ex art. 37
WvSr te vorderen of een rechterlijke machtiging in het kader van de Wet Bopz.266
3. Resocialisatietraject
Stelselmatige daders kunnen tijdens het verblijf in de inrichting in aanmerking komen voor
een resocialisatietraject. In het huis van bewaring worden de stelselmatige daders gescreend
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door het gevangeniswezen en de reclassering.267 Op basis van de screening wordt bekeken of
er aanknopingspunten zijn om een resocialisatietraject te starten, zoals een psychische
stoornis of een verslaving.Naast dat er voldoende aanknopingspunten moeten bestaan, zal een
resocialisatietraject alleen worden opgestart als de stelselmatige dader in staat en bereid is tot
deelname aan het traject.268 Verplicht afkicken behoort bij de categorie verslaafden tot de
mogelijkheden.269 In de praktijk blijkt dat de (psychologische) zorg te kort schiet en dat de
maatregel weinig kansen biedt om structurele gedragsveranderingen bij de veelplegers te
realiseren vanwege het feit dat de behandelprogramma’s weinig continuïteit vertonen en de
dagprogramma’s nauwelijks een beroep doen op de motivatie van de deelnemers.270
Het aanwezig zijn van aanknopingspunten voor een resocialisatietraject is geen
voorwaarde voor het opleggen van de isd-maatregel. Indien de stelselmatige dader niet in
aanmerking komt voor een resocialisatietraject, dan wordt de maatregel als ‘kale detentie’
uitgevoerd. Het gevolg daarvan is dat de maatregel in een zeer beperkt regime ten uitvoer
wordt gelegd.271Struijk vindt dit zorgwekkend, “met name ten aanzien van die daders waarbij
de recidive druggerelateerd is dan wel samenhangt met enig tekort in de geestelijke
gesteldheid, hetgeen bijna per definitie bij alle stelselmatige daders het geval is”.272 Door
Elzinga en Gaarthuis is in dit verband gesproken over een onderscheid tussen kansrijk en
kansarm.273 Het is dan ook zeer de vraag of in het geval van de kansarmen wel voldaan kan
worden aan de doelstelling van de isd-maatregel; het beëindigen van de recidive. Van Zwet
spreekt zelfs van een negatieve spiraal waarin niet-behandelde stelselmatige daders na de
tenuitvoerlegging van de isd-maatregel vaak in terecht komen, daardoor keren ze “slechter”
terug in de samenleving met als gevolg dat het aantal recidivisten toeneemt en de overlast
stijgt.274
In de praktijk blijkt dat de inrichtingen voor stelselmatige daders vol zitten met
kwetsbare en moeilijk behandelbare personen.275 Voor deze personen blijken er echter geen
geschikte interventies beschikbaar te zijn in de penitentiaire inrichtingen, daarnaast ontbreekt
het aan voldoende en geschikte plekken voor degenen die naar zorg toe geleid moeten
worden.276 Vanwege het ontbreken van een passend traject zal de stelselmatige dader na zijn
vrijlating zeer waarschijnlijk doorgaan met het plegen van delicten en het veroorzaken van
overlast. De huidige tenuitvoerlegging van de isd-maatregel lijkt daarom een beperkte en
tijdelijke oplossing te bieden.277
4. De duur van de isd- maatregel
Bij de plaatsing in een inrichting voor stelselmatige daders wordt uitgegaan van een
persoonsgerichte aanpak in plaats van een zaaksgerichte aanpak, er wordt gekeken naar het
totale criminele verleden van de verdachte en niet alleen naar het afzonderlijke delict dat is
gepleegd.278 Op deze manier wordt getracht de vicieuze cirkel van vastzitten, vrij komen,
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weer terugvallen en daardoor weer vast komen te zitten, te doorbreken.279 Tijdens een korte
gevangenisstraf is het lastig om het gedrag te beïnvloeden. Stelselmatige daders kunnen
wanneer de isd-maatregel wordt opgelegd daarom voor maximaal twee jaar gedetineerd
worden door middel van opneming in een specifiek voor hen bestemde inrichting.280 De
Memorie van Toelichting spreekt van een uitzonderlijke maatregel die is bedoeld om de
meest hardnekkige stelselmatige daders langere tijd aan het vrije maatschappelijk verkeer te
onttrekken.281 Uit de richtlijn van het OM volgt dat in beginsel gevorderd zal worden dat de
tenuitvoerlegging onvoorwaardelijk voor twee jaar zal zijn. Slechts in bijzondere situaties
waarin aannemelijk is dat het gevaar voor recidive op een aanmerkelijk kortere termijn dan
twee jaar zal afnemen zal het OM de onvoorwaardelijke tenuitvoerlegging van twee jaar niet
vorderen.282
Op grond van artikel 38s WvSr kan de rechter ambtshalve, op verzoek van de officier
van justitie of op verzoek van de veroordeelde of diens raadsman tussentijds beoordelen of de
voortzetting van de tenuitvoerlegging van de isd-maatregel noodzakelijk is. Indien de rechter
bij het opleggen van de isd-maatregel niet beslist tot een tussentijdse beoordeling dan wel
beslist tot een beoordeling na een jaar na aanvang van de tenuitvoerlegging van de maatregel,
kan het verzoek zes maanden na aanvang van de tenuitvoerlegging van de maatregel worden
gedaan. De rechtbank die in eerste aanleg bevoegd was tot het opleggen van de isd-maatregel
is de bevoegde instantie om te beslissen over het verzoek.283
5. De extramurale fase en nazorg
De laatste fase van de isd-maatregel kan op grond van artikel 43 lid 3 van de Penitentiaire
Beginselenwet extramuraal ten uitvoer worden gelegd. Deze plaatsing kan er bijvoorbeeld uit
bestaan dat gedetineerden weer thuis gaan wonen met reclasseringstoezicht, een verplicht
dagprogramma krijgen voorgeschreven, bijvoorbeeld moeten werken of in het kader van
andere voorwaarden buiten de inrichting worden geplaatst.284 Of van deze mogelijkheid
gebruik wordt gemaakt, wordt besloten door een selectiefunctionaris mede op basis van een
advies van het college van burgemeesters en wethouders.285 Tijdens deze extramurale fase,
maar ook na de beëindiging van de isd-maatregel, is een belangrijke rol neergelegd voor de
gemeente. Nazorg is de zorg na afloop van de detentie en is primair een gemeentelijke
verantwoordelijkheid.286 De reden hiervoor is dat de gemeente een zorgplicht heeft voor al
haar burgers.287De doelgroep van de isd-maatregel is een complexe groep, begeleiding van
deze groep is belangrijk om te voorkomen dat niet wordt teruggevallen in het oude,
overlastgevende gedrag. Het is daarom van belang dat de ‘gemeente’ op de hoogte wordt
gesteld van het feit wanneer een stelselmatige dader weer vrij komt. Door de gemeente kan
dan tijdig worden gestart met het opzetten van een nazorgtraject. Gedacht kan worden aan het
regelen van huisvesting, zoals plaatsing in een traject begeleid wonen. Daarnaast is het van
belang dat de gemeente zorgt voor zorg, arbeid, inkomen en dagbesteding.288
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6. De voorwaardelijke isd-maatregel
De isd-maatregel kan op grond van artikel 38p WvSr ook voorwaardelijk worden opgelegd.
De maatregel wordt dan niet ten uitvoer gelegd, door de rechter wordt daarbij een proeftijd
van ten hoogste drie jaren vastgesteld. In deze periode moet de veroordeelde zich houden aan
de algemene en bijzondere voorwaarden die gesteld worden door de rechter. De algemene
voorwaarde is dat de veroordeelde zich niet schuldig mag maken aan een strafbaar feit voor
het einde van de proeftijd. Daarnaast kan de rechter bijzondere voorwaarden stellen. Deze
voorwaarden betreffen het gedrag van de veroordeelde en worden gesteld ter bescherming
van de veiligheid van personen of goederen. De rechter kan een reclasseringsinstelling de
opdracht geven de veroordeelde te helpen en steunen bij de naleving van de voorwaarden.
Een bijzondere voorwaarde kan zijn dat de veroordeelde zich intramuraal of ambulant laat
behandelen voor bijvoorbeeld een verslaving. Wanneer de veroordeelde de algemene en/of
bijzondere voorwaarden niet naleeft, kan het OM de rechter verzoeken de isd-maatregel
alsnog ten uitvoer te laten leggen. De rechter dient in dat geval te beoordelen of het niet ten
uitvoerleggen van de voorwaardelijk opgelegde isd-maatregel naar verwachting zal leiden tot
onveiligheid, ernstige overlast en verloedering van het publieke domein.289
De voorwaardelijke isd-maatregel kan volgens de richtlijn van het OM in specifieke
omstandigheden voorzien in de behoefte aan maatwerk. Als voorbeeld geeft het OM daarbij
het geval wanneer nooit eerder een ‘drangtraject’ is aangeboden als bijzondere voorwaarden,
terwijl een ‘drangtraject’ nu wel beschikbaar is en ook kansen lijkt te hebben.290 De
voorwaardelijke isd-maatregel kan dan ook gezien worden als een laatste kans voor de
veroordeelde om zijn gedrag te veranderen, de tenuitvoerlegging van de isd-maatregel werkt
daarbij als stok achter de deur.
7. Conclusie
Het strafrecht kent met de isd-maatregel een mogelijkheid om op te treden tegen
stelselmatige daders die voor veel overlast zorgen in de publieke ruimte. Delicten die door
hen worden gepleegd in het publieke domein, zoals in een portiek of een gemeenschappelijke
tuin, kunnen er voor zorgen dat omwonenden in hun woning overlast ondervinden. Uit
onderzoek blijkt dat de stelselmatige daders vaak kampen met complexe problemen, zoals
alcohol- of drugsverslavingen, psychische problematiek, lage intelligentie of verstandelijke
beperkingen. De isd-maatregel is daarom van belang voor het bestrijden van woonoverlast
die veroorzaakt wordt door sociaal-kwetsbaren.
De officier van justitie kan voor de rechter oplegging van de isd-maatregel vorderen
als voldaan is aan de drie voorwaarden die zijn gesteld in artikel 38m WvSr. Ten eerste moet
het door de verdachte begane feit een misdrijf betreffen waarvoor voorlopige hechtenis is
toegelaten, daarnaast moet de verdachte een stelselmatige dader zijn. Tot slot moet de
veiligheid van personen of goederen het opleggen van de maatregel eisen. Naast deze
wettelijke voorwaarden worden door het Openbaar Ministerie nog twee uitgangspunten
gesteld. Ten eerste wordt de isd-maatregel alleen gevorderd door de officier van justitie
indien er capaciteit beschikbaar is. Ten tweede geldt als uitgangspunt dat de stelselmatige
dader niet ontoerekeningsvatbaar in de zin van artikel 39 WvSr is. Het hebben van
psychische problematiek is geen belemmering voor het opleggen van de maatregel.
In het geval dat door de rechter de isd-maatregel wordt opgelegd, zal door het
gevangeniswezen of de reclassering worden bekeken of er aanknopingspunten zijn voor een
289
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resocialisatietraject. De veroordeelde moet wel in staat zijn en bereid zijn tot deelname aan
het traject. Zijn er geen aanknopingspunten te vinden, of is de veroordeelde niet in staat of
bereid tot deelname aan het traject, dan zal de tenuitvoerlegging van de isd-maatregel
plaatsvinden in kale detentie. Voor de stelselmatige daders met complexe problemen blijkt er
in de praktijk geen passend aanbod tot resocialisatie aanwezig te zijn. Omdat voor deze
personen de tenuitvoerlegging plaats vindt in kale detentie, is het zeer de vraag of aan de
doelstelling van de isd-maatregel voldaan kan worden. Door het opsluiten van de
stelselmatige daders kan inderdaad door hen gedurende maximaal twee jaar geen overlast
veroorzaakt worden, aan de doelstelling dat de maatschappij wordt beveiligd zal dus
inderdaad worden voldaan.291
Omdat de stelselmatige daders lang niet altijd passende hulp ontvangen, zal niet
kunnen worden voldaan aan het andere doel van de isd-maatregel, het beëindigen van de
recidive van de verdachte. Het dient daarom aanbeveling dat zorg wordt gedragen voor een
passend begeleidingstraject voor de complexe doelgroep van de isd-maatregel. Alleen op die
manier kan worden gewerkt aan het terugdringen van de recidive en de effectiviteit van de
isd-maatregel. Daarnaast moet door de gemeente zorg worden gedragen voor nazorg. Gebeurt
dit niet, dan is de kans groot dat de stelselmatige dader terugvalt in zijn oude patroon.
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Niet-juridische instrumenten
Hoofdstuk 7 Casemanagers en zorgcoördinatoren
1. Inleiding
In Nederland bestaat er een groep mensen die niet in beeld is bij de hulpverlening omdat ze
de stap naar de reguliere hulpverlening niet willen of nog niet kunnen maken, terwijl ze deze
hulp wel dringend nodig hebben. Vaak zijn deze mensen sociaal kwetsbaar; zo hebben ze
problemen op meerdere levensgebieden en/of is er sprake van psychische en/of psychosociale
problemen. Ze verwaarlozen zichzelf thuis, verblijven in de maatschappelijke opvang en/of
zorgen voor overlast. In de strijd tegen overlast en verloedering worden steeds vaker
casemanagers ingezet. Deze casemanagers werken in een netwerkverband, waarin wordt
samengewerkt door bijvoorbeeld verschillende hulpverleningsinstanties, gemeente, politie en
justitie. Per gezin wordt één casemanager aangesteld, die verantwoordelijk is voor een
correcte uitvoering van het opgestelde plan van aanpak. Steeds vaker nemen deze
casemanagers de complete regie over van het gezinsleven.292 Bekende netwerkverbanden zijn
bijvoorbeeld interventieteams, bemoeizorgteams en teams van het experiment Achter de
Voordeur. Meer informatie over de interventieteams is te vinden in de Handreiking Aanpak
woonoverlast en verloedering. Omdat het hier specifiek gaat over sociaal-kwetsbaren
personen waarbij hulpverlening van groot belang is, zal in dit hoofdstuk de werkwijze van de
bemoeizorgteams en het experiment Achter de Voordeur worden besproken. Daarna zal
worden bekeken of deze werkwijze in strijd is met fundamentele rechten, zoals het recht op
privacy en het huisrecht.
2. Bemoeizorgteams
Bemoeizorg kan worden omschreven als het bieden van ongevraagde hulp aan zorgwekkende
zorgmijders met over het algemeen complexe problemen. Het uitgangspunt van de
bemoeizorg is enerzijds om de kwaliteit van leven van de cliënt te verbeteren en anderzijds
om de overlast, die de cliënt in sommige gevallen veroorzaakt, te verminderen.293 De
bemoeizorg is actief en outreachend, hulp wordt min of meer opgedrongen aan de cliënten.294
Afwachten tot de cliënt zelf om hulp vraagt is geen optie, het weigeren van de hulpverlening
is namelijk vaak geen weloverwogen keuze, maar een gevolg van onmacht, onvermogen
en/of wilsonbekwaamheid. Uiteindelijk is de bemoeizorg er op gericht om de cliënt te leiden
naar de reguliere hulpverlening.
Vanwege het feit dat het gaat om een complexe doelgroep, waarbij bijvoorbeeld
psychische stoornissen en/of verslavingen een rol kunnen spelen, is het noodzakelijk dat door
verschillende hulpverleningsinstanties samengewerkt wordt in een netwerkverband. Een
netwerkverband is een “gestructureerd niet eenmalig samenwerkingsverband van
verschillende organisaties”.295 De belangrijkste partners daarbij komen uit de
eerstelijnsgezondheidszorg, de psychiatrie, de verslavingszorg, het maatschappelijk werk, de
gemeenten en tot slot de politie en justitie.296 Door de samenwerking is de kans groter dat een
passende oplossing voor elke cliënt gevonden kan worden, daarnaast kunnen

292

Schilder 2009, blz. 6.
Handreiking Bemoeizorg 2004, blz. 8.
294
Handreiking gegevensuitwisseling in de bemoeizorg 2007, blz. 4.
295
Deelrapport ‘Van overlastbestrijding naar bemoeizorg’ 2003, blz. 21.
296
Handreiking Bemoeizorg 2004, blz. 22.
293

- 82 -

begeleidingstrajecten op elkaar worden afgestemd. De samenstelling en werkwijze van de
verschillende OGGZ-teams kan per gemeente verschillen.
Bemoeizorg kent nauwelijks instroomeisen. Een voorwaarde voordat bemoeizorg kan
worden toepast is dat de cliënt geen contact (meer) heeft met de reguliere hulpverlening.
Bemoeizorg wordt ingezet bij gezinnen waarbij vaak sprake is van een multiproblematiek.
Kinderen, volwassenen en ouderen kunnen zich in een dergelijke situatie bevinden en daarom
kan de bemoeizorg worden ingezet bij alle leeftijden.297 Specifieke ketenpartners, zoals de
jeugdzorg in het geval van kinderen of de thuiszorg in het geval van ouderen, kunnen daarbij
worden ingezet.
3. Experiment Achter de Voordeur
Achter sommige voordeuren hopen verschillende problemen zich op. Zo kan er onder andere
sprake zijn van huiselijk geweld, schulden, werkloosheid, verslaving, psychiatrische
problemen of opvoedproblemen. Dezemultiprobleem huishoudens kunnen voor overlast in de
buurt zorgen. Vaak willen deze mensen wel geholpen worden, maar ze weten echter niet hoe
ze de hulpverlening moeten bereiken.298Daarnaast slaagt de hulpverlening er onvoldoende in
om de huishoudens of gezinnen achter deze voordeuren weer op de rit te krijgen, omdat de
hulpverlening versnipperd is waardoor het overzicht ontbreekt.299 Vaak is sprake van een
verkokerde aanpak, waardoor de hulpverlening minder effectief is dan wanneer een
huishouden oplossingen krijgt die goed op elkaar zijn afgestemd.300 Daarnaast bestaan er
huishoudens die helemaal niet bekend zijn bij de hulpverlening, terwijl ze juist deze
hulpverlening hard nodig hebben. Gemeenten lopen echter tegen een aantal knelpunten aan
bij het realiseren van een effectieve aanpak voor deze multiprobleemhuishoudens. Zo is het
bijvoorbeeld vaak onduidelijk wie het initiatief moet nemen, hoe de communicatie geregeld
moet worden of hoe het zit met de privacy?301 In het experiment ‘Achter de Voordeur’ wordt
door het Rijk en zeven gemeenten onderzocht hoe deze knelpunten kunnen worden
weggenomen.302 Het uitgangspunt van het experiment is dat in elke gemeente per huishouden
één plan wordt opgesteld waarbij één regisseur dit plan coördineert en er zorg voor draagt dat
alle betrokken professionals bij elkaar komen. De professionals moeten ervaren zijn op het
gebied van de multiproblematiek huishoudens en in staat zijn om een relatie met het gezin op
te bouwen op basis van moraliteit en empathie.303De regisseur moet voor langere tijd
beschikbaar zijn en daarnaast goed toegankelijk/bereikbaar zijn zonder een van 9 tot 5
begrenzing.304 De regisseur kan de partijen aanspreken als zij zich niet aan de gestelde
afspraken houden. Als de regisseur er niet uit komt, kan hij contact opnemen met de
procesmanager, die de bevoegdheid heeft om “in de hoogste boom te klimmen” als dat nodig
is.305
In de evaluatie van het experiment ‘Achter de Voordeur’ wordt aangegeven ‘wat
werkt in de praktijk’ voor een effectieve aanpak van demultiprobleem huishoudens.306 Ten
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eerste is het van belang om inzicht te krijgen op de problematiek die speelt in het
multiprobleem huishouden, de straat, buurt of wijk. Ten tweede moet de vraag en behoefte
van het gezin als uitgangspunt worden genomen, door de hulpverlening moet er vraaggericht
gewerkt worden. Ten derde werkt het principe van het outreachend werken en de
presentiebenadering. Omdat veel mensen de weg naar de juiste instanties niet weten te vinden
of ze een gevoel van schaamte hebben waardoor ze de stap naar de hulpverlening niet weten
te zetten, is het belangrijk deze mensen zelf actief op te zoeken. Daarnaast moeten ze bij de
doelgroep in de buurt werken. Ten vierde geldt de regel: één gezin, één plan, één regisseur.
Ten vijfde moet deze regisseur een generalist zijn, omdat deze breed opgeleid is en alle
leefdomeinen binnen het huishouden kan overzien. In het team kunnen de specialisten
worden ingezet. Tot slot moet er een integrale en systeemgerichte aanpak worden opgesteld.
De verschillende problemen zijn niet op te lossen door elk probleem afzonderlijk aan te
pakken, een grondige analyse is noodzakelijk.
4. Fundamentele rechten
De huisbezoeken die in het kader van de zorg worden afgelegd, brengen met zich mee dat
fundamentele rechten die toe komen aan de bewoner, in het geding komen.307 Het gaat dan
ten eerste om het recht op eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer, dat gewaarborgd
wordt door artikel 10 Grondwet. Uit artikel 10 lid 2 van de Grondwet volgt dat door de
wetgever regels moeten worden gesteld over het vastleggen en verstrekken van
persoonsgegevens. Deze regels zijn vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
Door de verschillende instanties binnen een netwerkverband zal het in sommige gevallen
nodig zijn om informatie over de betrokkene uit te wisselen. De betrokkene zal zelf vaak
geen toestemming geven voor deze gegevensuitwisseling. Op de website van het College
Bescherming Persoonsgegevens is door middel van een stappenplan uit te zoeken welke
gegevens in dat geval wel of niet mogen worden uitgewisseld.308 Houd in ieder geval de
betrokkene altijd op de hoogte over het feit dat gegevens worden uitgewisseld.
Een ander belangrijk fundamenteel recht van de bewoner is dat het binnentreden van
een woning zonder toestemming van de bewoner alleen geoorloofd is in de gevallen bij of
krachtens de wet bepaald, door hen die daartoe bij of krachtens de wet zijn aangewezen, zo
volgt uit artikel 12 Grondwet. In gevallen waarin de bewoner toestemming geeft de woning te
betreden is er geen sprake van een inbreuk op het huisrecht.309 Wanneer de bewoner geen
toestemming geeft voor het binnentreden van zijn woning, zullen de afzonderlijke leden van
het team moeten nagaan of er een wettelijke bepaling is in een speciale wet die hen de
bevoegdheid geeft om de woning binnen te treden. Is een dergelijke wettelijke bepaling er
niet, dan mag de woning niet worden binnengetreden. Bestaat er wel een wettelijke bepaling,
dan mag het teamlid eenmaal binnen alleen de waarnemingen verrichten die overeenkomen
met het overeengekomen doel. Dit doel moet van te voren, door elk teamlid, duidelijk
gecommuniceerd worden naar de bewoner.310 In het geval dat bijvoorbeeld een teamlid de
brandveiligheid in de woning komt controleren, dan mag hij niet ook controleren of de
inschrijving in de Gemeentelijke Basis Administratie (GBA) klopt.
Ook het Europees Verdrag van de Rechten van de Mens (EVRM) beschermt het recht
op eerbiediging van het privéleven, familie- en gezinsleven in artikel 8 EVRM. Een inbreuk
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op artikel 8 kan ingevolge lid 2 alleen gemaakt worden voor zover dit bij de wet is voorzien
en in een democratische samenleving noodzakelijk is in het belang van de nationale
veiligheid, de openbare veiligheid of het economisch welzijn van het land, het voorkomen
van wanordelijkheden en strafbare feiten, de bescherming van de gezondheid of de goede
zeden of voor de rechten en vrijheden van anderen.
5. Conclusie
Steeds meer wordt erkend dat huisbezoeken nuttig kunnen zijn.311 Op deze manier worden
problemen die spelen achter de voordeur en waarvan men anders geen weet zou hebben
inzichtelijk gemaakt. Doordat duidelijk wordt gemaakt met welke problemen de betrokkenen
te maken hebben, kan de hulpverlening effectief worden ingezet. Netwerkverbanden van
verschillende instanties hebben daarbij zeker meerwaarde. Wanneer burgers vrijwillig aan de
geboden hulpverlening meewerken, hoeven er geen strenge eisen te worden gesteld aan het
overheidsoptreden. Dit verandert wanneer door de overheid maatregelen worden genomen
die de vrijheidssfeer van burgers beperken en de burgers hier niet aan mee willen werken. In
dat geval zullen er aan het overheidsoptreden strenge eisen moeten worden gesteld.312 De
fundamentele rechten van de bewoners dienen in acht te worden genomen. Dit houdt in dat
op een correcte wijze moet worden omgegaan met persoonsgegevens die worden opgeslagen
en/of uitgewisseld. Daarnaast moet het huisrecht van de bewoner gerespecteerd worden, geeft
de bewoner geen toestemming voor het binnentreden van de woning, dan moet ieder
afzonderlijk teamlid bekijken of in een afzonderlijke wet een bevoegdheid wordt gegeven de
woning binnen te treden. Is dit niet het geval, dan mag de woning simpelweg niet worden
binnengetreden zonder toestemming van de bewoner. Wordt wel binnengetreden, dan moet
door ieder teamlid afzonderlijk duidelijk worden gemaakt met welk doel het huisbezoek
wordt afgelegd. Daarnaast geldt dat het teamlid zich ook aan dit doel moet houden, hij mag
geen andere zaken controleren.
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Bijlage 1 Vragenlijst melding overlast
Vragenlijst melding overlast
-

Van welke overlast is er sprake?
Geluidsoverlast, stankoverlast, bedreigingen, drugsgerelateerde overlast etc.

-

Hoe vaak ondervindt u overlast?
Indien overlast vaker plaats vindt, is er dan eerder melding van gemaakt?

-

Wanneer is er sprake van overlast?
Is er een patroon in de overlast? Duur, ernst en de frequentie?
Komt er bijvoorbeeld veel bezoek nachtelijke uren?

-

Is de overlastveroorzaker aanspreekbaar?

-

Denkt u dat de overlastveroorzaker drugs en/of alcohol gebruikt?

-

Heeft de overlastveroorzaker last van stemmingswisselingen?

-

Is er ander (vreemd) gedrag dat u opvalt aan de overlastveroorzaker?

-

Weet u of er in de afgelopen tijd ingrijpende veranderingen hebben plaatsgevonden in
het leven van de overlastveroorzaker? Te denken valt aan verlies van een baan,
sterven van een familielid of goede vriend(in) of het verbreken van een relatie.

-

Welke gevolgen heeft de overlast voor u? Wordt uw nachtrust verstoord of heeft de
overlast gevolgen voor uw gezondheid?
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