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Addendum gegevensuitwisseling Wvggz, Wzd en Wfz 

 

Inleiding  
Op 1 januari 2020 vervalt de Wet Bopz (bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen). De 
Wet Bopz wordt ook wel een “opnamewet” genoemd. Patiënten/ cliënten die een gevaar voor 
zichzelf of anderen vormen konden in het kader van een Rechterlijke Machtiging (RM) of 
Inbewaringstelling (bij spoed) gedwongen opgenomen worden in een zorginstelling. De Wet Bopz 
wordt per 1 januari 2020 vervangen door de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz1) en 
de Wet zorg en dwang (Wzd2), ook wel ‘behandelwetten’ genoemd. De Wvggz is van toepassing op 
psychiatrische patiënten. De Wzd is van toepassing op patiënten met een psychogeriatrische 
aandoening (zoals dementie) en verstandelijke beperking. 

In deze bijlage is de gegevensverwerking uitgewerkt zoals opgenomen in de Wvggz, Wzd en de Wet 
forensische zorg (Wfz)3. De Wfz is per 1‐1‐2019 in werking getreden, met uitzondering van art 2.3 
Wfz dat gelijktijdig met de Wvggz en Wzd per 1‐1‐2020 in werking is getreden. Er wordt geen 
uitputtend overzicht gegeven van de gegevensverwerking op basis van genoemde wetgeving, maar 
er wordt ingegaan op die aspecten en bepalingen die relevant (kunnen) zijn bij samenwerking en 
gegevensuitwisseling in het zorg en veiligheidsdomein.  
 
Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 
Goede (geestelijke) gezondheidszorg is van groot belang voor het goed functioneren van individuele 
burgers en de samenleving als geheel. De zorgwetgeving is daarom gericht op het realiseren van de 
randvoorwaarden voor een goede zorgverlening door zorgaanbieders aan burgers. Uitgangspunt 
hierbij is keuzevrijheid voor de burgers ten aanzien van de zorgaanbieder en de zorg die zij willen 
ontvangen. In bijzondere situaties, waarbij de weigering van noodzakelijke zorg er toe leidt dat de 
veiligheid van andere burgers in gevaar komt of een persoon niet meer in staat is tot een redelijke 
beoordeling van zijn situatie, rust er op de overheid een verplichting om medeburgers en de 
betrokken burger zelf te beschermen en de noodzakelijke zorg, in het uiterste geval tegen de wil van 
die persoon, te verlenen.4 Deze wet vervangt, samen met de WZD, de Wet BOPZ. Groot verschil met 
de Wet BOPZ, is dat op basis van de Wvggz ook ambulante verplichte zorg mogelijk is. Dat betekent 
dat de verplichte zorg kan worden verleend door opname in een instelling/ kliniek (de wet spreekt 
over “een accommodatie”) maar ook ambulant (bij cliënt thuis, in een begeleid wooninstelling etc.). 
 
De Wvggz regelt deze verplichte zorg indien vrijwillige zorg ontoereikend is en er sprake is van ernstig 
nadeel. Uitgangspunt is het ultimum remedium beginsel (art 1:1 lid 2 jo art 2:1 Wvggz). Verplichte 
zorg kan alleen als laatste redmiddel worden ingezet, als er geen adequate alternatieven meer 
voorhanden zijn. Het zelfbeschikkingsrecht van de persoon met een psychische stoornis is het 
uitgangspunt en alleen bij zeer dringende redenen en alleen op basis van een zorgvuldig voorbereide 
beslissing tot verplichte zorg kan worden besloten.5 
 
Op grond van de Wvggz kan verplichte zorg worden verleend op basis van een zorgmachtiging of 
crisismaatregel (zie voor een volledig overzicht art 3:1 Wvggz). Een zorgmachtiging kan worden 
afgegeven door de rechter. Nieuw is dat naast de civiele rechter, ook de strafrechter dit kan doen. 
Tijdens het strafproces, gedurende de looptijd van een forensische titel en in aansluiting daarop. De 
strafrechter kan de zorgmachtiging afgeven op het moment dat hij uitspraak doet in een strafzaak en 
zolang de justitiële titel loopt (dus in het geval van een voorwaardelijke veroordeling tot het einde 

                                                            
1 Wvggz, Kst 32399, Stbld 2018, nr. 37. Art 1.1 lid 2 Wvggz 
2 Wzd, Kst 31996, Stbld 2018, nr. 36. 
3 Wfz, Kst 32398, Stbld 2018, nr. 38 
4 Tweede kamer, vergaderjaar 2009‐2010, 32399, nr. 3 p. 1 
5 Tweede kamer, vergaderjaar 2009‐2010, 32399, nr. 3 p. 2 
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van de proeftijd). Op die manier kan de strafrechter er ook voor zorgen dat een zorgmachtiging 
aansluit op de justitiële titel. De strafrechter kan ambtshalve besluiten een zorgmachtiging op te 
leggen, maar ook de officier van justitie kan een verzoek tot een zorgmachtiging indienen6. Hiermee 
komt de strafrechtelijke maatregel van plaatsing in een psychiatrische ziekenhuis (art. 37 van het 
wetboek van strafrecht) te vervallen.7 In een crisissituatie waarin de procedure voor een 
zorgmachtiging niet kan worden afgewacht, kan door de burgemeester een crisismaatregel worden 
afgegeven. Zoals voorheen het geval was met de IBS. 
 
Belangrijke taken in de Wvggz zijn onder meer gegeven aan de zorgverantwoordelijke, geneesheer‐
directeur, het college burgemeester en wethouders, de burgemeester en de officier van justitie.  
 
Reclasseringswerkers hebben geen actieve taak in de toepassing of uitvoering van de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg of de Wet zorg en dwang. Reclassering kan wel te maken krijgen met 
cliënten die hiermee in aanraking komen. En dan is het goed om enig inzicht te hebben in hoe deze 
wetten werken in de praktijk. Ook kan er sprake zijn van samenloop met toezicht. Tijdens een 
ambulante zorgmachtiging vanuit de Wvggz loopt de proeftijd van een strafrechtelijke titel, en dus 
het reclasseringstoezicht, door. Reclassering hoeft dan alleen toezicht te houden op de bijzondere 
voorwaarden in het strafrechtelijk kader, niet op de zorgmachtiging. Betreft de zorgmachtiging  een 
opname in een accommodatie, dan loopt de proeftijd niet en schort het toezicht op. Met 
accommodatie wordt in dit geval een kliniek bedoeld. Verblijf in een beschermde woonvorm wordt 
gezien als een ambulante machtiging. 
 
Grondslagen Wvggz algemeen 
In het algemeen geldt voor gegevensverwerking dat hiervoor een grondslag nodig is (art 6 AVG). Voor 
overheidspartijen (OM, Politie, Burgemeester, College van burgemeester en wethouders, etc.) geldt 
in algemene zin dat verwerking plaats vindt op basis van een wettelijke verplichting (art 6 lid 1 Sub c 
AVG) of op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang (art 6 lid 1 sub e AVG). Dat is in 
het kader van de Wvggz niet anders.8 
 
Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens geldt dat er ook 
een uitzondering moet zijn op het verbod van verwerken van bijzondere persoonsgegevens (art. 9 
AVG). Zie voor meer informatie paragraaf 2.5 van dit Handvat. Ook voor het verwerken van politie‐, 
justitiële en strafvorderlijke gegevens gelden aanvullende regels van de AVG en UAVG. Zie hiervoor 
paragraaf 2.5 en 2.6 van dit Handvat.  
 
Voorbeelden van gegevensverstrekking door burgemeester en college burgemeester en wethouders 
‐ Van belang is dat ‘een ieder’ een melding kan doen bij het college van burgemeester en 

wethouders over een persoon die woonachtig is in die gemeente of aldaar overwegend verblijft 
voor wie de noodzaak tot geestelijke gezondheidszorg, die mogelijk zou moeten worden 
verleend met verplichte zorg, zou moeten worden onderzocht. De melder kan anoniem blijven. 
Slechts bepaalde melders zoals de vertegenwoordiger, ouders of partner van betrokkene, 
hebben ingevolge de Wvggz recht op berichtgeving over de uitkomst van de melding (art 5:2 
Wvggz). Het college van burgemeester en wethouders draagt zorg voor het in behandeling 
nemen van meldingen betreffende personen voor wie de noodzaak tot geestelijke 
gezondheidszorg zou moeten worden onderzocht en kan onder meer de officier van justitie 
verzoeken een zorgmachtiging voor te bereiden (art 5:1 Wvggz).9 

                                                            
6 Art 2.3 Wfz jo art 5:19 Wvggz 
7 Artikel 2.3 Wfz jo art 37 Sr. Zie addendum p. … over ‘indien‐bepaling’. 
8 Privacy handreiking Wvggz, vo.8, p. 7. 
9 Voor meer informatie zie de Handreiking Wvggz ‐ Het verkennend onderzoek, VNG, maart 2019. 
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‐ De burgmeester is kan een crisismaatregel nemen ten aanzien van een persoon die zich in zijn 
gemeente bevindt (art 7:1 lid 1 Wvggz). Vereist is een medische verklaring van een psychiater en 
dat de betrokkene (indien mogelijk) wordt gehoord (art 7:1 lid 3 Wvggz). De burgemeester 
verstrekt de medische verklaring aan de zorgaanbieder (art 7:3 lid 5 Wvggz) en is 
verantwoordelijk voor de tenuitvoerlegging van de crisismaatregel (art 8:1 lid 2 Wvggz).10 

 
Zorgpartijen  
De grondslag voor het handelen van hulpverleners is over het algemeen gelegen in 
behandelingsovereenkomst, geregeld in de WGBO (art 6 lid 1 sub b AVG). De Wvggz is echter een lex 
specialis ten opzichte van de WGBO. Dit betekent dat indien er sprake is van verplichte zorg, de 
bepalingen van de Wvggz over gegevensuitwisseling vóór de bepalingen in de WGBO gaan.11 
Gegevensverwerking waaronder het verstrekken van gezondheidsgegevens zoals uitgewerkt in de 
Wvggz vindt plaats op basis van een wettelijke verplichting (art 6 lid 1 Sub c AVG) of op basis van de 
uitvoering van een taak van algemeen belang (art 6 lid 1 sub e AVG).12 Daar waar het aanvullende 
vrijwillige zorg betreft, zoals bijvoorbeeld nazorg na verplichte zorg, geldt de WGBO en vindt 
gegevensverwerking plaats voor de uitvoering van een overeenkomst (art 6 lid 1 sub b AVG).  
 
Voorbeelden van gegevensverstrekking door zorgpartijen conform de Wvggz 
‐ De geneesheer‐directeur kan onder meer een aanvraag indienen bij de officier van justitie voor 

de voorbereiding van een verzoekschrift voor een zorgmachtiging (art 5:3 Wvggz). Hij bereidt de 
zorgmachtiging voor en heeft daarbij diverse informatieverplichtingen richting onder meer 
betrokkene en diens vertegenwoordiger (art 5:4 Wvggz). Hij beoordeelt of het zorgplan voldoet 
aan de uitgangspunten van art 2:1 en draagt zijn bevindingen over aan de OvJ (art 5:15 Wvggz). 
Hij kan het college van B&W informeren over een tijdelijke onderbreking van de verlichte zorg op 
grond van de zorgmachtiging, indien dit noodzakelijk is omdat essentiële voorwaarden door 
deelname aan het maatschappelijk verkeer van betrokken ontbreken (art 8:17 lid 8 Wvggz). 

‐ De zorgverantwoordelijke kan een aanvraag doen voor overplaatsing van de betrokkene (art 8:14 
Wvggz), voor tijdelijke onderbreking van de verplichte zorg (art 8:7 lid 1 Wvggz) en tot 
beëindiging van verplichte zorg (art 8:18 lid 1 Wvggz). Indien de geneesheer‐directeur afwijzend 
of niet tijdig beslist op de aanvraag van de zorgverantwoordelijke tot beëindiging van de 
verplichte zorg kan hij bij de OvJ een aanvraag indienen om een verzoekschrift voor de 
beëindiging van de verplichte zorg (art 8:19 lid 1 Wvggz).  

 
Justitiële partijen 
Voor gegevensverwerking door politie en OM op basis van de Wvggz is de AVG van toepassing. Voor 
het verstrekken van politie‐, justitiële en strafvorderlijke gegevens op basis van de Wvggz is de 
Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging van toepassing. Deze richtlijn is 
geïmplementeerd in de Wet politiegegevens (Wpg), het Besluit politiegegevens (Bpg), de Wet 
justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens 
(Bjsg). Hierbij is sprake van een gesloten verstrekkingenregime. Dit betekent dat het verstrekken van 
politiegegevens op basis van de Wvggz alleen mogelijk is als daarvoor tevens een spiegelbepaling is 
opgenomen in de Wpg en Bpg. En voor het verstrekken van justitiële of strafvorderlijke gegevens 
geldt dat een spiegelbepaling aanwezig dient te zijn in de Wjsg en het Bjsg. 
Deze spiegelbepalingen zijn te vinden in artikel 18 Wpg en artikel 39e Wjsg. Op grond van art 18 Wpg 
is tevens in het Bpg een grondslag voor de verstrekking van politiegegevens opgenomen.13 
 
 

                                                            
10 Voor meer informatie zie de Handreiking Wvggz ‐ Crisismaatregel, VNG, mei 2019. 
11 Tweede kamer, vergaderjaar 2009‐2010, 32399, nr. 3 p. 35 
12 Privacy handreiking Wvggz, vo.8, p. 7‐8. 
13 Privacy handreiking Wvggz, vo.8, p. 29‐30. Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 32 399, nr. 25, p. 187.  
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Voorbeelden van gegevensverstrekking door justitiële partijen conform de Wvggz 
Er zijn vier momenten waarop verstrekking van politiegegevens en van justitiële en strafvorderlijke 
gegevens aan personen en organisaties kan plaatsvinden: 
‐ Voorbereiding zorgmachtiging.  

o De politie verstrekt politiegegevens over betrokkene aan de OvJ indien de OvJ van 
mening is dat deze relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstige nadeel en 
de te leveren zorg (art 5:4 lid 1 sub c Wvggz).  

o De OvJ verstrekt justitiële en strafvorderlijke gegevens over betrokkene aan de 
geneesheer‐directeur indien de OvJ van mening is dat deze relevant kunnen zijn voor de 
beoordeling van het ernstig nadeel en de te leveren zorg (art 5:4 lid 1 sub C Wvggz).  

o De OvJ voegt deze politiegegevens en justitiële en strafvorderlijke gegevens toe aan een 
verzoek tot een zorgmachtiging (art 5:17 lid 3 sub f Wvggz). 

‐ Voorbereiding crisismaatregel.  
o De politie verstrekt politiegegevens over betrokkene aan de OvJ indien de psychiater 

hierom vraagt.  
o De OvJ verstrekt justitiële en strafvorderlijke gegevens over betrokkene aan de 

psychiater indien deze daarom vraagt. De politiegegevens en de justitiële en 
strafvorderlijke gegevens worden alleen verstrekt indien de OvJ van mening is dat deze 
gegevens relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstig nadeel en de te 
leveren zorg (art 7:1 lid 5 Wvggz).  

‐ Voorbereiding zorgmachtiging aansluitend op de verlenging van een crisismaatregel.  
o De politie verstrekt politiegegevens over betrokkene aan de OvJ indien de psychiater 

hierom vraagt. De OvJ verstrekt justitiële en strafvorderlijke gegevens over betrokkene 
aan de psychiater indien deze daarom vraagt. De politiegegevens en de justitiële en 
strafvorderlijke gegevens worden alleen verstrekt indien de OvJ van mening is dat deze 
gegevens relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstig nadeel (art 7:11 lid 4 
Wvggz). De OvJ voegt deze politiegegevens en justitiële en strafvorderlijke gegevens toe 
aan een verzoek tot een zorgmachtiging (art 7:11 lid 4 jo 5:17 lid 3 sub f Wvggz).  

‐ Verzoekschrift aan de rechter voor de beëindiging van de verplichte zorg bij een afwijzende of niet 
tijdige beslissing van de geneesheer‐directeur op een aanvraag verplichte zorg te beëindigen.  

o De politie verstrekt politiegegevens over betrokkene aan de OvJ indien de OvJ van 
mening is dat deze relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het ernstig nadeel (art 
8:19 lid 2 jo 5:4 lid 1 sub c Wvggz).  

o De OvJ verstrekt justitiële en strafvorderlijke gegevens aan de geneesheer‐directeur 
indien de OvJ van mening is dat deze relevant kunnen zijn voor de beoordeling van het 
ernstig nadeel (art 8:19 lid 3 jo 5:10 jo 5:4 lid 1 sub c Wvgzz). De OvJ voegt deze 
politiegegevens en justitiële en strafvorderlijke gegevens toe aan het verzoekschrift (art 
8:19 lid 3 sub e Wvggz).14 

 
Geheimhouding 
Voor degenen die bevoegd zijn om op basis van de Wvggz gegevens te verwerken geldt een 
geheimhoudingsplicht (art 8:34 Wvggz).15 Zie paragraaf 2.7 van dit Handvat voor situaties waarin het 
beroepsgeheim door zorgprofessionals kan worden doorbroken. 
 
Positie van de betrokkene in de Wvggz 
De Wvggz hanteert de term ‘betrokkene’ voor de burger aan wie verplichte zorg wordt opgelegd. De 
Wvggz bevat informatieplichten ten aanzien van de betrokkene. Zo moet betrokkene in begrijpelijke 
taal, zo nodig met ondersteuning van een tolk, geïnformeerd worden over de voorbereiding, de 
uitvoering, de wijziging en de beëindiging van verplichte zorg (art 1:8 Wvggz).  

                                                            
14 Privacy handreiking Wvggz, vo.8, p. 30‐32. 
15 Tweede kamer, vergaderjaar 2009‐2010, 32399, nr. 3 p. 34. 
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Positie van familie en relevante naasten 
De Wvggz bevat tevens informatieplichten ten aanzien van familie en relevante naasten. Zo moeten 
bij de voorbereiding, de uitvoering, de wijziging en de beëindiging van een crisismaatregel of 
zorgmachtiging de familie, voor de continuïteit van zorg relevante naasten van betrokkene en de 
huisarts zoveel mogelijk worden betrokken (art 2:1 lid 7 Wvggz). 
 
Vangnet bepaling 
Als de Wvggz geen expliciete grond biedt voor gegevensuitwisseling en dit wel noodzakelijk is, biedt 
art 8:29 Wvggz een zogenaamde vangnet bepaling opgenomen. Middels dit artikel is uitwisseling van 
gegevens voor de uitvoering van de Wvggz mogelijk onder volgende voorwaarden: 
‐ De geneesheer‐directeur, de zorgverantwoordelijke, de burgemeester, de politie en de OvJ 

verstrekken elkaar gegevens voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van ieders 
taak én 

‐ Het strikt noodzakelijk is om hiermee mogelijk ernstig nadeel te voorkomen én 
‐ Een specifieke grondslag hiervoor in de Wvggz ontbreekt. 
Dit is dus een bepaling die slechts kan worden toegepast in uitzonderlijke situaties. Alleen voor zulke 
situaties creëert deze bepaling een verplichting tot het uitwisselen van (ook) bijzondere 
persoonsgegevens. Toestemming van betrokkene is hierbij niet vereist.16 
Deze vangnetbepaling geldt niet voor de reclassering. 
 
Identificerende gegevens en BSN 
Binnen de Wvggz‐keten, is identificatie en authenticatie van betrokkene van groot belang, daarom 
wordt de volgende set van identificerende gegevens gehanteerd, te weten voornaam, achternaam, 
geboortedatum, geboorteplaats en adres. 
Vooralsnog kan het BSN aldus niet worden gebruikt bij gegevensverstrekking.17 
 
Tot slot 
Voor een uitgebreider overzicht betreffende de privacy aspecten van de Wvggz verwijzen we naar de 
Privacy handreiking Wvggz18. 
 
   

                                                            
16 Privacy handreiking Wvggz, vo.8, p. 34. 
17 Privacy handreiking Wvggz, vo.8, p. 35. 
18 Privacy handreiking Wvggz, vo.8., ketenprogramma implementatie Wvggz, Werkgroep BSN/privacy Wvggz. 
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Wet Zorg en Dwang 
Deze wet vervangt, samen met de Wvggz, de Wet Bopz. De Wet zorg en dwang regelt het verlenen 
van zorg aan mensen met een verstandelijke beperking of mensen met een psychogeriatrische 
aandoening, zoals dementie. Ook als zij daar niet mee instemmen en ongeacht de plaats waar zij 
verblijven.19 Dit betekent dat anders dan bij de Wet Bopz, die ook wel een ‘opnamewet’ werd 
genoemd, op basis van de Wzd onvrijwillige zorg kan worden verleend door opname in een 
instelling/ kliniek (de wet spreekt over “een accommodatie”) maar ook ambulant (bij cliënt thuis, in 
een begeleid wooninstelling etc.). De Wzd spreekt niet over “verplichte zorg” zoals de Wvggz, maar 
over “onvrijwillige zorg”. Het begrip onvrijwillige zorg is breder dan in de Wvggz. Ook inbreuken in 
het recht het eigen leven in te richten behoren tot onvrijwillige zorg.20 
 
Van belang is dat dwang alleen mag worden gebruikt als andere middelen falen: het ultimum 
remedium‐beginsel. Voor onvrijwillige ambulante zorg hoeft de rechter geen toestemming te geven. 
De zorgverantwoordelijke kan hierover zelf beslissen. Uitgangspunt is steeds het zorgplan. Pas 
wanneer instemming met het zorgplan niet bereikbaar is én dwang nodig is om ernstig nadeel af te 
wenden mag dwang in het zorgplan worden opgenomen. Zowel vrijwillige als onvrijwillige zorg kan 
worden opgenomen in het zorgplan. Een belangrijke rol bij het opnemen en evalueren van 
onvrijwillige zorg in het zorgplan is weggelegd voor het multidisciplinair team. Dwang die niet in het 
zorgplan is opgenomen kan alleen worden toegepast indien de situatie die dwang nodig maakt om 
ernstig nadeel af te wenden niet voorzienbaar was.21 Nieuw is de wzd‐functionaris. Dit is een ter zake 
kundige arts, gezondheidszorgpsycholoog of orthopedagoog‐generalist die door de zorgaanbieder is 
aangewezen om toe te zien op de minst ingrijpende vorm van onvrijwillige zorg en de mogelijke 
afbouw ervan en die verantwoordelijk is voor de algemene gang van zaken op het terrein van het 
verlenen van onvrijwillige zorg (art 1 lid 1 sub m Wzd). 
 
Cliënten die niet kunnen instemmen met een opname maar zich daar ook niet tegen verzetten 
kunnen worden opgenomen op basis van een indicatie van het CIZ (art 21 Wzd).22 Cliënten die zich 
wel verzetten tegen opname kunnen alleen middels een rechterlijke machtiging worden opgenomen. 
In tegenstelling tot bij de Wvggz is niet de OvJ maar het CIZ het orgaan dat kan verzoeken om een 
rechterlijke machtiging (art 24 Wzd). De procedure is vergelijkbaar met hoe de procedure van de 
rechterlijke machtiging geregeld was in de Wet Bopz.23 In spoedsituaties kan opname plaatsvinden 
via de burgemeester middels een inbewaringstelling (art 29 Wzd). Ook deze procedure is 
vergelijkbaar met hoe de inbewaringstelling voorheen was geregeld in de Wet Bopz.24 De officier van 
justitie kan in het kader van de Wet forensische zorg tevens besluiten om een rechterlijke machtiging 
in het kader van de Wzd te verzoeken (art 2.3 Wfz jo art 28a Wzd). 
 
Reclasseringswerkers hebben geen actieve taak in de toepassing of uitvoering van de Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg of de Wet zorg en dwang. Reclassering kan wel te maken krijgen met 
cliënten die hiermee in aanraking komen. En dan is het goed om enig inzicht te hebben in hoe deze 
wetten werken in de praktijk. Ook kan er sprake zijn van samenloop met toezicht. Tijdens een 
ambulante onvrijwillige zorg vanuit de Wzd loopt de proeftijd van een strafrechtelijke titel, en dus 
het reclasseringstoezicht, door. Reclassering hoeft dan alleen toezicht te houden op de bijzondere 
voorwaarden in het strafrechtelijk kader, niet op de ambulante onvrijwillige zorg zoals opgenomen in 
het zorgplan. Betreft de onvrijwillige zorg een opname op basis van een rechterlijke machtiging of 
inbewaringstelling dan loopt de proeftijd niet en schort het toezicht op. Met accommodatie wordt in 

                                                            
19 Tweede kamer, vergaderjaar 2008‐2009, 31996, nr. 3 p. 1. 
20 Tweede kamer, vergaderjaar 2008‐2009, 31996, nr. 3 p. 1‐2. 
21 Tweede kamer, vergaderjaar 2008‐2009, 31996, nr. 3 p. 2 en 7. 
22 Tweede kamer, vergaderjaar 2008‐2009, 31996, nr. 3 p. 2 en 26‐28. 
23 Tweede kamer, vergaderjaar 2008‐2009, 31996, nr. 3 p. 28‐29 
24 Tweede kamer, vergaderjaar 2008‐2009, 31996, nr. 3 p. 2 en 29‐30. 
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dit geval een kliniek bedoeld. Verblijf in een beschermde woonvorm wordt gezien als een ambulante 
machtiging.25  
De Wzd geldt niet voor cliënten die verblijven in een JJI, PI of tbs‐inrichting. 
 
Grondslagen Wzd algemeen 
In het algemeen geldt voor gegevensverwerking dat hiervoor een grondslag nodig is (art 6 AVG). Voor 
overheidspartijen (OM, CIZ, burgemeester, etc.) geldt in algemene zin dat verwerking plaats vindt op 
basis van een wettelijke verplichting (art 6 lid 1 Sub c AVG) of op basis van de uitvoering van een taak 
van algemeen belang (art 6 lid 1 sub e AVG). Dat is in het kader van de Wzd in beginsel niet anders. 
 
Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens geldt dat er ook 
een uitzondering moet zijn op het verbod van verwerken van bijzondere persoonsgegevens (art. 9 
AVG). Zie voor meer informatie paragraaf 2.5 van dit Handvat. Ook voor het verwerken van politie‐, 
justitiële en strafvorderlijke gegevens gelden aanvullende regels van de AVG en UAVG. Zie hiervoor 
paragraaf 2.5 en 2.6 van dit Handvat.  
 
In artikel 18c lid 2 Wzd wordt expliciet vermeld dat op grond van de Wzd justitiële en strafvorderlijke 
gegevens (kunnen) worden verwerkt als bedoeld in de Wjsg en politiegegevens als bedoeld in de 
Wpg en bijzondere gegevens inzake de gezondheid van betrokkene als bedoeld in de AVG. 
 
Voorbeelden van gegevensverstrekking door CIZ en burgemeester 
‐ Er zijn diverse partijen bevoegd tot het indienen van verzoek bij het CIZ om een cliënt op te 

nemen, waaronder de echtgenoot, de vertegenwoordiger, de zorgaanbieder en de Wzd‐
functionaris (art 22 Wzd). Indien de cliënt zich verzet tegen opname zijn dezelfde genoemde 
partijen bevoegd het CIZ te verzoeken om een verzoek tot rechtelijke machtiging in te dienen (art 
25 Wzd). Het CIZ overlegt bij een dergelijk verzoek onder meer het indicatiebesluit, de aanvraag, 
de verklaring waaruit blijkt dat er sprake is van ernstig nadeel waarvoor opname noodzakelijk is, 
afschrift van het zorgplan (art 26 Wzd). Indien het CIZ stuurt de aanvraag door aan de officier van 
justitie indien het CIZ van mening is dat deze in het kader van de Wvggz bevoegd is (art 28 Wzd). 

‐ Een cliënt kan in crisissituaties ook worden opgenomen middels een inbewaringstelling van de 
burgemeester van de gemeente waarin de betreffende persoon zich bevindt (art 29 Wzd). 
Hiervoor is een verklaring van een arts vereist waaruit de onvrijwilligheid blijkt en dat wordt 
voldaan aan de eisen voor opname waaronder ernstig nadeel dat zodanig dreigend is dat een 
rechterlijke machtiging niet kan worden afgewacht (art 30 Wzd). De burgemeester informeert 
het CIZ en de inspectie onmiddellijk over een inbewaringstelling (art 35 Wzd). De burgemeester 
gaat binnen 24 uur na afgifte van de beschikking over tot tenuitvoerlegging via een opdracht aan 
de politie, die daarbij bijgestaan dient te worden door een of meer hulpverleners met kennis van 
de zorg voor mensen met een psychogeriatrische aandoening of verstandelijke beperking (art 33 
Wzd). 

 
Zorgpartijen  
De grondslag voor het handelen van zorgpartijen is over het algemeen gelegen in de WGBO, en 
daarmee op basis van een overeenkomst (art 6 lid 1 sub b AVG). De Wzd is een lex specialis van de 
WGBO. Dit betekent dat de WGBO als lex generalis van toepassing is voor die zaken die niet specifiek 
geregeld zijn in de Wzd. Bepalingen in de Wzd over gegevensuitwisseling gaan dus vóór de 
bepalingen in de WGBO.26 Gegevensverwerking waaronder het verstrekken van 
gezondheidsgegevens vindt dan plaats op basis van een wettelijke verplichting (art 6 lid 1 Sub c AVG) 
of op basis van de uitvoering van een taak van algemeen belang (art 6 lid 1 sub e AVG).  

                                                            
25 Het is nog onduidelijk of het toezicht ook opschort in geval van een onvrijwillige opname op basis van een CIZ 
indicatie. 
26 Tweede kamer, vergaderjaar 2008‐2009, 31996, nr. 3 p. 32‐33 en 45. 
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Voorbeelden van gegevensverstrekking door zorgpartijen conform de Wzd 
‐ Zorgaanbieder wijst voor elke cliënt een zorgverantwoordelijke aan (art 5 Wzd) en kan het CIZ 

verzoeken om een indicatie voor opname (art 22 Wzd) of rechterlijke machtiging (art 25 Wzd). 
De zorgaanbieder die de cliënt opneemt op basis van een rechterlijke machtiging informeert 
onder meer vertegenwoordiger van cliënt, het CIZ en de inspectie van de opname (art 42 Wzd). 
De zorgaanbieder kan vervolgens verlof of ontslag verlenen aan de cliënt. Hij vraag de Wzd‐
functionaris schriftelijk om toestemming voor het verlenen of weigeren van verlof. Indien de 
cliënt is opgenomen op grond van een machtiging die met toepassing van art 2.3 Wfz is 
afgegeven verzoekt de zorgaanbieder tevens de minister voor Rechtsbescherming (hierna de 
minister) om toestemming. Indien de minister toestemming verleent informeert de 
zorgaanbieder de officier van justitie hierover (art 47 Wzd en 48 Wzd). 

‐ De zorgverantwoordelijke stelt een zorgplan vast na overleg met de cliënt of zijn 
vertegenwoordiger en betrekt zo nodig deskundigheid van anderen indien dat in verband met de 
zorgbehoefte van cliënt van belang is (art 7 Wzd). De zorgverantwoordelijke kan onvrijwillige 
zorg opnemen in het zorgplan na overleg met een deskundige van een andere discipline, bij 
bepaalde vormen van onvrijwillige zorg is tevens toestemming van een arts vereist (art 10 Wzd). 

‐ Indien in een zorgplan onvrijwillige zorg is opgenomen of de onvrijwillige zorg in het zorgplan is 
gewijzigd beoordeelt de Wzd‐functionaris het zorgplan (art 11a Wzd). Ook kan hij het CIZ 
verzoeken om een indicatie voor opname (art 22 Wzd) of rechterlijke machtiging (art 25 Wzd). 

 
Justitiële partijen: OM en politie 
Voor gegevensverwerking door het OM is voor gegevenswerking op basis van de Wzd de AVG van 
toepassing. Voor het verstrekken van politie‐, justitiële en strafvorderlijke gegevens op basis van de 
Wvggz is echter de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en vervolging van toepassing. Deze 
richtlijn is geïmplementeerd in de Wpg en Wjsg en het Bpg en Bjsg. Hierbij is sprake van een gesloten 
verstrekkingenregime. Dit betekent dat voor het verstrekken van politie‐, justitiële of strafvorderlijke 
gegevens geldt dat een spiegelbepaling aanwezig dient te zijn in de Wpg, Wjsg, het Bpg of Bjsg.  
Onderdeel van het wetsvoorstel Wvggz was het realiseren van deze spiegelbepalingen in artikel 18 
Wpg en artikel 39e Wjsg. Op grond van art 18 Wpg is tevens in het Bpg een grondslag voor de 
verstrekking van politiegegevens opgenomen. Deze bepalingen gelden ook voor de Wzd.27 
 
Voorbeelden van gegevensverstrekking door het OM conform de Wzd 
‐ Indien de officier van justitie met toepassing van art 2.3 Wfz een verzoekschrift om een 

rechterlijke machtiging in het kader van het Wzd overweegt, neemt hij contact op met het CIZ 
om na te gaan of deze reeds een dergelijk verzoekschrift voorbereid. Indien dat het geval is 
voeren ze hierover overleg (art 28a lid 1). Als de officier van justitie een verzoekschrift 
voorbereid gaat hij na of er politie‐, justitiële of strafvorderlijke gegevens over de cliënt zijn die 
relevant kunnen zijn voor de beoordeling van ernstig nadeel en de noodzaak tot opname en 
verstrekt die aan de arts die de medische verklaring opstelt, tenzij het belang van enig 
strafrechtelijke onderzoek zich daartegen verzet (art 28a lid 2 sub a Wzd). Ook verzoekt hij dan 
het CIZ om schriftelijk advies over de noodzaak voor een rechterlijke machtiging (art 28a lid 2 sub 
d Wzd). Als de rechterlijke machtiging wordt verstrekt, gaat de officier van justitie over tot 
tenuitvoerlegging (art 28b Wzd) en zendt de machtiging aan de Wlz‐uitvoerder, het college van 
burgemeester en wethouders van de gemeente waar de cliënt ingezetene is of de 
zorgverzekeraar (art 28c Wzd). De officier van justitie kan de tenuitvoerlegging van de 
rechterlijke machtiging opdragen aan de politie, die daarbij bijgestaan dient te worden door een 
of meer hulpverleners met kennis van de zorg voor mensen met een psychogeriatrische 
aandoening of verstandelijke beperking (art 28b Wzd). 

 
 

                                                            
27 Tweede Kamer, vergaderjaar 2015–2016, 32 399, nr. 25, p. 187 en 214.  
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Geheimhouding 
Voor degenen die bevoegd zijn om op basis van de Wzd gegevens te verwerken geldt een 
geheimhoudingsplicht (art 18c lid 4 Wzd), tenzij een wettelijk voorschrift (waaronder de 
vangnetbepaling) hen tot mededeling verplicht of uit hun taak de noodzaak tot mededeling 
voortvloeit. Zie paragraaf 2.7 van het Handvat voor situaties waarin het beroepsgeheim kan worden 
doorbroken. 
 
Vangnet bepaling 
Net als de Wvggz kent de Wzd een zogenaamde vangnetbepaling voor die situaties waar de Wzd 
geen expliciete grond biedt voor gegevensuitwisseling en dit wel noodzakelijk is voor de uitvoering 
van de Wzd. Art 18c Wzd bepaalt dat: 
‐ de zorgaanbieder, de Wzd‐functionaris, de zorgverantwoordelijke, het CIZ, de burgemeester en 

de officier van justitie elkaar, zo nodig zonder toestemming van de cliënt of diens 
vertegenwoordiger, gegevens verstrekken voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van 
ieders taak én 

‐ het strikt noodzakelijk is ter voorkoming of beperking van ernstig nadeel én 
‐ een specifieke grondslag hiervoor in de Wzd ontbreekt. 
 
Dit is aldus een bepaling die slechts kan worden toegepast in uitzonderlijke situaties. Alleen voor 
zulke situaties creëert deze bepaling derhalve een verplichting tot het uitwisselen van (ook) 
bijzondere persoonsgegevens. Toestemming van betrokkene is hierbij niet vereist. 
Deze vangnetbepaling geldt niet voor de reclassering. 
 
Identificerende gegevens en BSN 
Binnen de Wzd‐keten, is identificatie en authenticatie van betrokkene van groot belang. Het gebruik 
van het BSN is niet expliciet voorgeschreven/geregeld in de Wzd. Het is dan ook de vraag in hoeverre 
partijen het BSN mogen gebruiken bij de uitvoering van hun taken en de uitwisseling van gegevens in 
het kader van de Wzd. Binnen de Wvggz‐keten wordt daarom de volgende set van identificerende 
gegevens gehanteerd, te weten voornaam, achternaam, geboortedatum, geboorteplaats en adres. 
Het lijkt raadzaam om bij de uitvoering van de Wzd tevens aan te sluiten bij deze set van 
identificerende gegevens.28 
 
 
   

                                                            
28 Privacy handreiking Wvggz, vo.8, p. 35. 
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Wet forensische zorg en Besluit forensische zorg 
De Wet forensische zorg (Wfz) schept kaders voor het stelsel van forensische zorg. De belangrijkste 
doelen zijn de juiste patiënt op de juiste plek, het creëren van voldoende forensische capaciteit, 
kwalitatief goede zorg gericht op de veiligheid van de samenleving en een goede aansluiting tussen 
de forensische en de curatieve zorg.29  
 
Forensische zorg omvat de zorg als bedoeld in artikel 3:2 van de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg en artikel 1, vierde lid, en artikel 2, eerste lid, van de Wet zorg en dwang voor zover 
het geestelijke of verslavingszorg betreft die, al dan niet als voorwaarde bij een ‐kort gezegd‐ 
strafrechtelijke beslissing wordt verleend aan een justitiabele met een psychiatrische aandoening of 
beperking, verslaving daaronder begrepen, of een verstandelijke handicap, Forensische zorg, bedoeld 
in artikel 1.1, tweede lid, van de wet, omvat tevens30: 
a. begeleiding, waaronder ambulante begeleiding en dagactiviteiten; 
b. beschermd wonen; 
c. behandeling van aanpassingsstoornissen; 
d. psychoanalyse; 
e. electroconvulsietherapie. 
Forensische zorg wordt, in beginsel, alleen verleend op basis van een indicatiestelling in instellingen 
die door de minister zijn aangewezen als instelling voor forensische zorg. De indicatiestelling wordt 
verricht door31: 
‐ het NIFP voor klinische zorg;  

‐ de Reclasseringsorganisaties voor ambulante zorg; 
‐ en het Psycho Medisch Overleg (PMO) binnen het gevangeniswezen over zorg die de 

gebruikelijke (basis)zorg te boven gaat.32 
 
De rechter, officier van justitie of de minister beslist vervolgens op basis van de indicatiestelling over 
de te verlenen forensische zorg (art 5.1 lid 2). In spoedeisende gevallen kan de officier van justitie 
gelasten dat ambulante forensische zorg wordt verleend voorafgaand aan de indicatiestelling 
forensische zorg (art 5.2 lid 4 Wfz). In het geval dat pas op zitting blijkt dat forensische zorg moet 
worden verleend en er geen indicatiestelling is, kan de rechter beslissen dat toch forensische zorg 
wordt verleend. In dat geval wordt zo snel mogelijk na de beslissing van de rechter een 

                                                            
29 Tweede kamer, vergaderjaar 2009‐2010, 32398, nr. 3 p. 3. 
30 Artikel 2 Regeling forensische zorg (Rfz) 
31 Art. 5.1, 2e ‐4e   lid Bfz:   
2. Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie is bevoegd indien het forensische zorg 
betreft waarbij sprake is van: 
a. verblijf in een inrichting of op een afdeling als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Penitentiaire 
beginselenwet; 
b. verblijf in een instelling voor forensische zorg, waarbij deze bevoegdheid in geval sprake is van verblijf in een 
instelling voor beschermd wonen enkel geldt ten aanzien van: 

1°. verblijf dat volgt op een verblijf in een instelling voor forensische zorg of een verblijf in een 
inrichting of op een afdeling als bedoeld in artikel 14, vierde lid, van de Penitentiaire beginselenwet; 
2°. verblijf van gedetineerden, die veroordeeld zijn wegens een ernstig gewelds‐ of zedenmisdrijf. 

3 Het Psycho Medisch Overleg is bevoegd indien het forensische zorg betreft waarbij sprake is van: 
a. de verlening van ambulante zorg aan gedetineerden; 
b. verblijf van gedetineerden in een instelling voor beschermd wonen, behoudens de gevallen waarin het 
Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie daartoe bevoegd is. 
4 De reclassering is bevoegd, indien het forensische zorg betreft waarbij sprake is van: 
a. de verlening van ambulante zorg, behoudens de gevallen waarin het Psycho Medisch Overleg daartoe 
bevoegd is; 
b. verblijf in een instelling voor beschermd wonen, behoudens de gevallen waarin het Nederlands Instituut 
voor Forensische Psychiatrie en Psychologie en het Psycho Medisch Overleg daartoe bevoegd zijn. 
32 Tweede kamer, vergaderjaar 2009‐2010, 32398, nr. 3 p. 20. 
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indicatiestelling ten behoeve van het plaatsingsbesluit als bedoeld in artikel 6.1, eerste lid gelast. 
(artikel 5.1, vierde lid Wfz) 
 
Grondslagen gegevensverwerking Wfz algemeen  
Ten behoeve van de indicatiestelling de plaatsing van forensische patiënten bij zorgaanbieders, de 
verlening van forensische zorg, de declaratie en de betaling van forensische zorg en het toezicht op 
de forensische zorg worden bijzondere persoonsgegevens verwerkt (paragraaf 3.1 UAVG) en 
justitiële gegevens in de zin van de Wjsg (art 2.6 lid 1 Wfz). 
 
In het algemeen geldt voor gegevensverwerking dat hiervoor een grondslag nodig is (art 6 AVG). Voor 
het verwerken van gegevens op basis van de Wfz geldt in algemene zin dat verwerking plaats vindt 
op basis van een wettelijke verplichting (art 6 lid 1 Sub c AVG) of op basis van de uitvoering van een 
taak van algemeen belang (art 6 lid 1 sub e AVG).33 
 
Bijzondere, justitiële en strafvorderlijke gegevens 
Voor het verwerken van bijzondere persoonsgegevens zoals gezondheidsgegevens geldt dat er ook 
een uitzondering moet zijn op het verbod van verwerken van bijzondere persoonsgegevens (art. 9 
AVG). Ook voor het verwerken justitiële gegevens gelden aanvullende regels van de AVG en UAVG.  
 
Voor het verwerken van justitiële gegevens is de Richtlijn gegevensbescherming opsporing en 
vervolging van toepassing. Deze richtlijn is geïmplementeerd in voor zover hier relevant de Wet 
justitiële en strafvorderlijke gegevens (Wjsg) en het Besluit justitiële en strafvorderlijke gegevens 
(Bjsg). Hierbij is sprake van een gesloten verstrekkingenregime. Dit betekent dat het verstrekken van 
justitiële gegevens op basis van de Wfz een spiegelbepaling aanwezig dient te zijn in de Wjsg of het 
Bjsg. Deze spiegelbepalingen zijn onder meer te vinden in art 17 lid 3 Bjsg voor het verstrekken van 
justitiële gegevens aan zorgaanbieders voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de Wfz. 
Afschriften van rapporten uit een persoonsdossier kunnen ingevolge art 47 lid sub c Bjsg worden 
verstrekt aan een zorgaanbieder als bedoeld in art 1.1 sub o Wfz jo  art 2.4 Bfz ten behoeve van de te 
verlenen forensische zorg. Hieronder vallen bijvoorbeeld de pro Justitia‐rapportages en de rapporten 
van reclassering.  
 
Persoonsgegevens die zijn verkregen in het kader van een strafrechtelijk onderzoek en die het 
openbaar ministerie heeft verwerkt op grond van de Wjsg, kunnen door het openbaar ministerie op 
grond van art 39e lid 1 sub g Wjsg worden verstrekt aan instanties die belast zijn met de 
tenuitvoerlegging van rechterlijke beslissingen of vrijheidsbenemende maatregelen.34 
 
In artikel 2.2 Bfz is onderscheid gemaakt tussen gegevens die altijd nodig zijn voor de uitvoering van 
de taak van de ontvangende partij en daarom steeds dienen te worden verstrekt (wettelijke 
verplichting) en gegevens waarvan per gegevens moet worden afgewogen of verstrekking in het 
betreffende geval noodzakelijk is (noodzakelijk voor de uitvoering van een taak van algemeen 
belang). Uitgangspunt daarbij is dat de ontvangende partijen die gegevens ontvangen die zij nodig 
hebben voor de uitvoering van hun taak, maar niet meer dan daarvoor noodzakelijk is.35 
 
Voorbeeld van gegevensuitwisseling OM en reclassering 
‐ Het OM is bevoegd aan de reclassering gegevens te verstrekken ten behoeve van de begeleiding 

en het toezicht op de forensische zorg over onder meer de ten uitvoer te leggen straffen en 
maatregelen, de periode van het toezicht, het parketnummer, etc. En zo nodig kan het OM 

                                                            
33 Privacy handreiking Wvggz, vo.8, p. 7. 
34 Besluit forensische zorg, Stbl. 2019, 230, p. 19‐20. 
35 Besluit forensische zorg, Stbl. 2019, 230, p. 19, 39, 40. 
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tevens gegevens verstrekken die afkomstig zijn uit of betrekking hebben op bijvoorbeeld het 
proces‐verbaal, het advies van het OM, het reclasseringsadvies, etc.36  

‐ Indien een voorwaarde niet wordt nageleefd doet de reclasseringsinstelling daarvan onverwijld 
melding aan de minister en het OM.37 

 
Voorbeeld van gegevensuitwisseling door en aan zorgaanbieders 
‐ Art 2.6 lid 6 Wfz jo art 2.3 lid 2 Bfz biedt een grondslag voor het verstrekken van gegevens van de 

zorgaanbieder aan het OM of reclassering over de ‘behandeltrouw’ van de forensische patiënt en 
voor het verstrekken van relevante informatie door de reclassering aan de 
zorgaanbieder/hulpverlener. Anders dan voor de invoering van de Wfz kan de behandelaar  
gegevens over behandeltrouw, de begeleiding en het toezicht verstrekken zonder toestemming 
van de forensische patiënt, voor zover dat noodzakelijk is voor de uitoefening van ieders taak. 
Deze gegevens hebben betrekking op bijvoorbeeld de constatering of het vermoeden van een 
overtreding van een voorwaarde die in de strafrechtelijke beslissing is opgenomen, of de data 
waarop de forensische patiënt zorg heeft genoten dan wel afwezig was en de medewerking van 
de forensische patiënt aan de verlening van de forensische zorg.38  

‐ Het OM verstrekt aan de zorgaanbieder (via de minister) de noodzakelijke gegevens uit het 
strafdossier ten behoeve van de verpleging en behandeling van een ter beschikking gestelde aan 
wie een bevel tot verpleging van overheidswege is gegevens, waaronder de strafrechtelijke 
beslissing en de pro Justitia rapportages.39 

‐ Met de komst van de Wfz is ook art 37a Sr gewijzigd, waardoor met doorbreking van het 
beroepsgeheim van behandelaren bestaande gegevens betreffende de gezondheid kunnen 
worden gevorderd over verdachten die weigeren medewerking te verlenen aan het opstellen van 
een klinische pro Justitia‐rapportage.40 Dit is verder uitgewerkt in het Besluit adviescommissie 
gegevensvertrekking weigerende observandi dat op 28 november 2019 in werking is getreden. 

 
Strafrechtsketennummer en BSN 
Binnen de forensische zorg‐keten is identificatie en authenticatie van betrokkene van groot belang. 
Er is in de Wfz dan ook expliciet een grondslag opgenomen voor het gebruik van het 
strafrechtsketennummer dan wel het BSN van de forensische patiënt door onder meer de 
zorgaanbieder (art 2.6 lid 3 en 4 Wfz jo art 2.1 Bfz).41 
 
Indien‐bepalingen 
Door middel van zogenoemde ‘indien‐bepalingen’ wordt de samenhang met de Wvggz en Wzd 
geregeld. Artikel 2.3 Wfz. voorziet in de mogelijkheid dat de strafrechter toepassing kan geven aan 
de Wvggz, onder meer  als de rechter de terbeschikkingstelling beëindigt. Dat kan ambtshalve42 of op 
verzoek van de officier van justitie. Door deze bepalingen krijgt de strafrechter de bevoegdheid een 
zorgmachtiging ingevolge de Wvggz op te leggen. De rechter moet dan hebben vastgesteld dat is 
voldaan aan de criteria van de Wvggz. Artikel 6.7 Wfz geeft de minister de bevoegdheid te bepalen 
dat, indien de aard van de bij de forensische patiënt geconstateerde psychische stoornis of 
verstandelijke beperking daartoe aanleiding geeft, de forensische patiënt naar een private instelling 
(niet zijnde een FPC) wordt overgebracht om te worden verpleegd. Hiervoor is een machtiging vereist 

                                                            
36 Voor een volledig overzicht zie art 2.2 Bfz; Besluit forensische zorg, Stbl. 2019, 230, p. 39‐40. 
37 Voor een volledig overzicht zie art 2.7 Bfz; Besluit forensische zorg, Stbl. 2019, 230, p. 44‐45. 
38 Voor een volledig overzicht zie art 2.3 Bfz; Besluit forensische zorg, Stbl. 2019, 230, p. 32 en 40‐42. 
39 Voor een volledig overzicht zie art 2.4 Bfz; Besluit forensische zorg, Stbl. 2019, 230, p. 42. 
40 Besluit forensische zorg, Stbl. 2019, 230, p. 27. 
41 Besluit forensische zorg, Stbl. 2019, 230, p. 39. 
42 In geval van een ambtshalve beslissing, draagt de rechter het OM op een zorgmachtiging voor te bereiden. 
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op grond van de Wvggz.43 Een zorgmachtiging of rechterlijke machtiging kan achterwege blijven 
indien de forensische patiënt schriftelijk en vrijwillig met de overbrenging instemt. 
 
 
 
Gegevensuitwisseling in het kader van casusoverleg ZVH in relatie tot Wvggz, Wzd en Wfz 
De Wvggz, Wzd en Wfz regelen onder meer de gegevensuitwisseling die noodzakelijk is of kan zijn in 
het kader van de uitvoering van deze wetten.  
 
Naast de bepalingen in de Wvggz, Wzd en Wfz is uitwisseling van gegevens die worden verwerkt ter 
uitvoering van deze wetten ook mogelijk op basis van bijvoorbeeld de regels voor het doorbreken 
van beroepsgeheim zoals opgenomen in paragraaf 2.7 van dit Handvat.   
 
Van belang daarbij vanuit het perspectief van het delen van justitiële en strafvorderlijke gegevens is 
de Aanwijzing wet justitiële en strafvorderlijke gegevens44. Naast de bepalingen in de Wvggz, Wzd en 
Wfz over het verstrekken van justitiële en strafvorderlijke gegevens door OM, blijft het verstrekken 
van justitiële en strafvorderlijke gegevens ook mogelijk op basis van deze Aanwijzing. 

                                                            
43 Tweede kamer, vergaderjaar 2009‐2010, 32398, nr. 3 p. 31 en 35‐36. 
44 Aanwijzing verstrekking strafvorderlijke gegevens voor buiten de strafrechtspleging gelegen doeleinden 
(aanwijzing wet justitiële en strafvorderlijke gegevens) (2018A003) 


