
Notitie t.b.v. bespreking ‘hoorplicht’ crisismaatregel in BC PG&MZ en BCOV (1 juli en 8 juli)

1. Inleiding

Op 1 januari 2020 wordt de huidige Wet bijzondere opnemingen psychiatrische ziekenhuizen (hierna: 
Bopz) vervangen door de Wvggz. De Wvggz maakt onderscheid tussen acute en niet-acute zorg. Dit 
voorstel heeft betrekking op de inrichting van het proces rondom de acute zorgvraag die kan leiden 
tot een crisismaatregel. Voor de procesinrichting van de niet-acute zorg ligt het implementatieplan 
van de GGD deze vergadering ook voor. 

De huidige spoedmaatregel verandert met ingang van de Wvggz in een crisismaatregel (CM). Naast 
een gedwongen opname kunnen ook andere (ambulante) interventies worden opgelegd, zoals 
ambulante behandeling en begeleiding.1 

Een belangrijke verandering in de procedure tot het opleggen van de crisismaatregel is de toevoeging 
van de hoorplicht: de burgemeester stelt betrokkene, zo mogelijk, in de gelegenheid om te worden 
gehoord. De wet biedt de mogelijkheid om het horen te beleggen bij een andere persoon of partij 
dan de burgemeester. Het doel van het horen is om de rechtspositie van de betrokkene te 
verbeteren. Gezien in crisis snelheid van handelen geboden is, is het daarnaast belangrijk dat er een 
helder proces is waarbinnen snel geschakeld wordt.  

In deze notitie wordt de hoorplicht toegelicht en wordt een tweetal scenario’s geschetst. 

2. Probleem/vraagstelling 

De betrokkene wordt in de gelegenheid gesteld om zijn visie te geven op verplichte zorg. De wet 
formuleert dit als volgt: betrokkene wordt zo mogelijk in de gelegenheid gesteld om te worden 
gehoord. Het horen moet gebeuren door een onafhankelijk persoon. De wet biedt de mogelijkheid 
om het horen te beleggen bij een andere persoon of partij. De persoon die hoort hoeft niet per se te 
beschikken over medische ggz-expertise. Deze taak vraagt 24-uurs bereikbaarheid en 
beschikbaarheid, waarbij het van belang is dat de persoon die hoort goed om kan gaan met 
crisissituaties, empathisch is en communicatief vaardig. 

Het uitgangspunt bij de inrichting is uniformiteit in de regio. Hoewel het de gemeenten in de regio 
vrij staat de hoorplicht naar eigen wens in te vullen, hebben OM, politie en GGZ aangegeven dat een 
aparte werkwijze per gemeente onwenselijk is. Uit overleg met bovenstaande partijen komt naar 
voren dat een praktische invulling van de hooplicht neerkomt op de keuze tussen het laten horen 
door de gemeente of het laten horen door een derde partij. 
Aangezien GGZ en politie hebben aangegeven hier geen rol voor zichzelf te zien en de GGD 
Kennemerland aangeeft hier wel voor open te staan, is aan de GGD Kennemerland gevraagd om een 
voorstel te doen hoe zij de hoorplicht kunnen vervullen.2 

Om te garanderen dat de inrichting per 1 januari 2020 is afgerond is het belangrijk om nu de 
discussie te voeren.

3. Toelichting

1 Zie de VNG-handreiking Wvggz – Crisismaatregel in bijlage voor verdere informatie over het gehele proces 
rond de crisismaatregel en de verschillen ten opzichte van de ibs.
2 Indien mogelijk wordt een kostenindicatie nagestuurd.  



Net als bij eerdere verkenningen meldpunt en verkennend onderzoek zijn voor de scenario’s 
‘hoorplicht’ de volgende uitgangspunten gehanteerd:  

 Uniformiteit in de regio
 Aansluiten bij bestaande structuren en werkwijzen
 Eenvoudig en efficiënt

Bij het vormgeven spelen daarnaast de volgende vraagstukken een rol: 
a) Wie beoordeelt de ‘hoorbaarheid’ van betrokkene?
b) Op welke wijze wordt er gehoord (fysiek, telefonisch, etc.)?
c) Te verwachte aantallen crisismaatregelen 

a) Beoordeling hoorbaarheid 

De betrokkene moet ‘zo mogelijk’ worden gehoord. De burgemeester hoeft het niet te (laten) doen 
als de betrokkene niet wenst te worden gehoord of als hij niet aanspreekbaar is. GGZinGeest heeft 
aangegeven dat zij van mening is dat de psychiater die de beoordeling doet niet kan inschatten of de 
patiënt gehoord kan worden, omdat dit de onafhankelijkheid aantast.3 De psychiater kan overigens 
wel aan betrokkene vragen of hij gehoord wil worden. De afweging over de hoorbaarheid van 
betrokkene wordt dan aan de gemeente en/of de partij die betrokkene hoort overgelaten. Daarbij 
wordt als uitgangspunt voorgesteld dat wordt gehoord tenzij:

 Betrokkene aangeeft niet gehoord te willen worden of;
 Uit de informatie van betrokken partijen (politie, GGZ) blijkt dat horen niet mogelijk is.

b) Wijze van horen

In de handreiking van VNG wordt geen advies gegeven over de wijze waarop betrokkene gehoord 
kan worden. Globaal zijn er drie communicatiewijzen te onderscheiden: fysiek, middels beeldbellen 
en telefonisch. Uit gesprekken met regiogemeenten en ketenpartners komt naar voren dat 
gezamenlijk de voorkeur uitgaat naar telefonisch horen. Partijen zien weinig meerwaarde in het 
fysiek horen. Het telefonisch horen is het meest efficiënt. Daarnaast wordt de veiligheid van de 
hoorder zeker gesteld. 

c) Te verwachten aantallen crisismaatregelen 

Op dit moment worden jaarlijks in Kennemerland zo’n 300 Ibs-en opgelegd. Gemeente Haarlem en 
gemeente Haarlemmermeer kennen het hoogste aantal opgelegde inbewaringstellingen, aan 
inwoners van zowel binnen als buiten de gemeente. Voor Haarlem hangt dit onder meer samen met 
de GGZ-beoordelingslocaties en het cellencomplex van de politie en voor Haarlemmermeer met 
Schiphol. In elke gemeente vinden zogenaamde thuisbeoordelingen plaats. Deze categorie komt tot 
heden het minst voor.

Het is lastig in te schatten of het aantal crisismaatregelen zal toenemen ten opzichte van het aantal 
ibs-en. Het doel van de wet is juist zoveel mogelijk gedwongen zorg te voorkomen. Het verschil in 
terminologie (ernstig nadeel in plaats van gevaar) zou volgens de memorie van toelichting op de wet 
niet moeten leiden tot een snellere toepassing van de maatregel. Daar tegenover staat dat naast 
gedwongen opname onder de Wvggz ook andere vormen van verplichte (ambulante) zorg kunnen 
worden opgelegd. Doordat er alternatieven zijn voor gedwongen opname, zoals gedwongen 
medicatie neemt het aantal crisismaatregelen mogelijk toe ten opzichte van ibs. Daarnaast kan de 
burgemeester volgens de wet uit eigen beweging een crisismaatregel nemen en daarmee afwijken 
van een (negatief) advies van de psychiater. Het verschil van inzicht zal voornamelijk – en alleen – in 

3 Landelijk is door de VNG aan de NVVP gevraagd of psychiaters de hoorbaarheid vast willen leggen. 



de beoordeling van het ernstig nadeel zitten en niet in de criteria ten aanzien van het vermoeden van 
het gedrag van een persoon als gevolg van een psychische stoornis. 

4. Landelijke ontwikkelingen

Op 6 juni vond er een werkgroep Wvggz van de VNG plaats. Hierin werd duidelijk dat ook Rotterdam 
en Deventer overwegen om de burgemeester zelf de hoorplicht te laten uitvoeren. Andere opties in 
het land zijn piketdiensten van de gemeente, GGD of een andere organisatie vanuit cliëntenbelang 
opereert. Vaak wordt de plek gekozen waar ook verlenging van de huisverboden zijn belegd.

5. Inzet Khonraad systeem

Voor de huidige ibs'en wordt Khonraad gebruikt. Khonraad software engineering BV is een 
organisatie die dit systeem heeft ontwikkeld. Zij bieden diensten aan de (semi-) overheid, de 
geestelijke gezondheid- en maatschappelijke zorg worden door Khonraad die het o.a. mogelijk 
maken samen te werken in elektronische dossiers. Deelnemers daarbij zijn gemeentes, 
psychiatrische ziekenhuizen, politie en justitie en tal van maatschappelijke dienstverleners zoals de 
reclassering, de Bureaus voor Jeugdzorg enz. De aangeboden diensten staan bekend onder de 
namen: BOPZ-Online en Huisverbod-Online.

Voor de nieuwe wet worden er aanpassingen gedaan in Khonraad. Onder anderen wordt besproken 
of gesprekken tussen psychiater, burgemeester en eventueel hoorder opgenomen kunnen worden. 
Deze informatie zou dan kunnen dienen als hoorverslag (audio-bestand). Iedere gemeente is 
afzonderlijk opdrachtgever van Khonraad. De firma Khonraad heeft, met 351 van de 355 gemeenten 
die afnemer zijn van dit systeem een monopolie positie. 

6. Uitwerking van de scenario’s. 

Op basis van voorgaande uitgangspunten zijn twee scenario’s opgesteld. Bij beide scenario’s zijn 
voor- en nadelen benoemd. 

Scenario 1 – Horen door de gemeente
Er zijn diverse alternatieven mogelijk. De hoorplicht kan door de (loco) burgemeester zelf worden 
uitgevoerd (1), door een ambtenaar binnen de gemeente (2) of een pool van ambtenaren die 
(inter)gemeentelijk werken (3). Bij een gemeentelijke ambtenaar kan de voorkeur uitgaan naar een 
adviseur openbare orde en veiligheid of een medewerker met expertise op het sociaal domein /met 
affiniteit voor de doelgroep. In alle gevallen zal degene die hoort op die rol moeten worden 
voorbereid door een training/opleiding.4 

Sub. 1 – Horen door de burgemeester
 Deze wijze van horen staat het dichtst bij de huidige uitvoeringspraktijk (Bopz/IBS). In de 

huidige situatie heeft de burgemeester al telefonisch contact met de psychiater om diens 
verklaring door te nemen. Het is een kleine aanvullende handeling om de telefoon op de 
speaker te zetten of af te geven aan de betrokkene om diens verhaal daarbij te horen. 

 Deze werkwijze doet het meest recht aan de gedachte achter de hoorplicht (verbetering 
rechtspositie van betrokkenen). Diegene die het besluit neemt hoort zowel de psychiater als 
de betrokkene. Bovendien is dit minder belastend voor betrokkene dan een derde partij die 
separaat de hoorplicht uitvoert. 

4 Naast de te volgen trainingen/opleidingen zijn kosten afhankelijk van de te maken keuze en de eigen 
infrastructuur van gemeenten.  



 Dit is de snelste werkwijze. In crisis is snelheid geboden; het psychiatrische beeld kan snel 
wisselen. Als de hoorplicht wordt gemandateerd aan een derde partij (ambtenaar of GGD), 
die vervolgens advies moet uitbrengen aan de burgemeester, kost dit extra tijd.

 Dit is de goedkoopste werkwijze. Er hoeft geen extra partij 24/7 beschikbaar te zijn om de 
hoorplicht uit te voeren. Wel zal de (loco)-burgemeester moeten worden voorbereid op deze 
taak, door middel van een training of anderszins. 

- Dit vraagt van de burgemeester een kleine extra handeling bij de uitvoering van de 
crisismaatregel: de burgemeester moet betrokkene horen en het gehoorde verwerken, in 
plaats van enkel kennis te nemen van de uitkomsten. Het verwerken van het horen, kan 
tijdens of direct na het gesprek plaatsvinden door enkele regels te noteren. Dit dient via het 
systeem van Khonraad te worden gefaciliteerd.

Sub. 2 – Horen door adviseur openbare orde en veiligheid  
 Deze werkwijze past bij de gedachte achter de hoorplicht (verbetering rechtspositie van 

betrokkenen). De ambtenaar die het dichtst bij de burgemeester staat hoort de betrokkene 
en brengt hierover advies uit.

 Deze werkwijze zorgt voor een betere informatiepositie van de AOV-er binnen de WvGGZ. 
 De AOV-er is al van oudsher de adviseur van de burgemeester bij crises.
 Deze werkwijze past bij de bestaande structuur als een gemeente reeds een AOV-piket heeft 

georganiseerd. De AOV-er is in piketverband 24/7 beschikbaar voor ketenpartners in de 
crisisbeheersing.

 Er hoeft geen extra partij 24/7 beschikbaar te zijn om de hoorplicht uit te voeren. Wel dienen 
de AOV-ers opgeleid te worden in het horen en verwerken van gehoorde. Ook dient hierop 
het registratiesysteem Khonraad aangepast te worden.

± De (loco)burgemeester die het besluit neemt laat de visie van de betrokkene over aan de 
AOV-er die de hoorplicht uitvoert. 

- In crisis is snelheid geboden. Als de hoorplicht wordt gemandateerd aan de AOV-er, welke 
vervolgens advies moet uitbrengen aan de burgemeester, kost dit extra tijd.

Sub. 3 Horen door medewerker (met expertise sociaal domein/zorg) in een piketpool 
 Deze werkwijze past bij de gedachte achter de hoorplicht (verbetering rechtspositie van 

betrokkenen). Medewerkers die zich aanbieden voor deze taak hebben (kennis en) affiniteit 
met de doelgroep en zullen met zorg luisteren naar de zienswijze van betrokkene.  

 Deze werkwijze zorgt voor een betere betrokkenheid en informatiepositie van het 
zorgdomein binnen de gemeente met betrekking tot de Wvggz.

 Als een regionale pool van ambtenaren wordt samengesteld dan wordt daarmee 
tegemoetgekomen aan de wens van het OM, politie en de GGZ van één werkwijze in de 
regio.  

- Op dit moment is er geen 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid. Er moet een piketpool 
gecreëerd worden voor de uitvoering van deze taak.

± De (loco)burgemeester die het besluit neemt laat de visie van de betrokkene over aan de 

(gemeentelijke of pool)ambtenaar die de hoorplicht uitvoert. 

- In crisis is snelheid geboden. Als de hoorplicht wordt gemandateerd aan een medewerker, 
die vervolgens advies moet uitbrengen aan de burgemeester, kost dit extra tijd.

Scenario 2 - Horen door GGD 
 De GGD krijgt vermoedelijk een belangrijke rol in de Wvggz (meldpunt en verkennend 

onderzoek). Daarnaast vervullen zij al belangrijke taken op het snijvlak van zorg en veiligheid 
(Vroegsignaleringsoverleg, bemoeizorg, publieke gezondheid). De hoorplicht past bij deze 
functies.  



 De GGD heeft de benodigde expertise in huis om de hoorplicht goed uit te voeren: zij heeft 
veel ervaring met de doelgroep. 

 De GGD is regionaal georganiseerd, waarmee kan tegemoet worden gekomen aan de wens 
van het OM, Politie en GGZ van één werkwijze in de regio. Eventuele extra kosten van 
uitvoering van de hoorplicht door de GGD kunnen, indien besloten wordt tot regionale 
samenwerking, efficiënt worden verdeeld over de gemeenten (inwonerbijdrage).

± De (loco)burgemeester die het besluit neemt laat de visie van de betrokkene over aan de    

GGD’er die de hoorplicht uitvoert. 

- Op dit moment heeft de GGD geen 24/7 bereikbaarheid en beschikbaarheid, maar mogelijk 
wel andere 24/7 functies. 

- Deze werkwijze doet recht aan de gedachte van het horen door een onafhankelijke persoon 
(verbetering rechtspositie van betrokkenen). Diegene die het besluit neemt laat de visie van 
de betrokkene over aan een derde partij. De GGD staat verder van de gemeenten af dan in 
bijvoorbeeld Amsterdam.5

- In crisis is snelheid geboden. Als de hoorplicht wordt gemandateerd aan de GGD, die 
vervolgens advies moet uitbrengen aan de burgemeester, kost dit extra tijd.

- De GGD moet extra capaciteit 24/7 beschikbaar stellen om de hoorplicht uit te voeren. De 
uitvoering van de hoorplicht beleggen bij de GGD zal financiële consequenties hebben 
vanwege de uitbreiding van de formatie om 24/7 bereikbaarheid mogelijk te maken. 

9. Evaluatie invulling crisismaatregel

De invulling van de crisismaatregel wordt, net als de overige onderdelen van de Wvggz, elk kwartaal 
besproken in het regionaal overleg.

5 In Amsterdam is de hoorplicht bij de GGD belegd, omdat er sprake is van een groot aantal (+/- 1000 IBS-en) op 
te leggen crisismaatregelen. De GGD organiseert daar een piketdienst met spv’ers die de hoorplicht kunnen 
uitvoeren. 


