Onderwerp: Belangrijke voorwaarden 24/7 informatieverstrekking crisismaatregel Wvggz
Ls,
In deze brief vragen we uw aandacht voor een aantal belangrijke voorwaarden die voor
een zorgvuldige en spoedige 24/7 informatieverstrekking door het Openbaar Ministerie
en de politie in het kader van de crisismaatregel moeten zorgen.
U ontvangt deze brief omdat u betrokken bent bij de uitvoering van de Wet verplichte
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) binnen uw organisatie. Ik verzoek u vriendelijk,
daar waar nodig, deze brief door te sturen aan andere betrokkenen binnen uw
organisatie.
BELANGRIJK! Nieuwe contactgegevens 24/7 bereikbaar
Vanaf 1 maart 2020 zijn de contactgegevens gewijzigd. U kunt het Openbaar Ministerie
24/7 bereiken via de onderstaande contactgegevens.



U kunt ons 24/7 telefonisch bereiken via 088-699 20 80
U kunt ons 24/7 Veilig mailen via 24x7wvggz@om.nl

Aangescherpte procesafspraken
Binnen de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg (Wvggz) verstrekken het
Openbaar Ministerie (OM) en de politie in het kader van de crisismaatregel op aanvraag
24/7 politie- en justitiële gegevens. Het OM, Politie, GGZ NL en de NvvP hebben eind
vorig jaar gezamenlijk procesafspraken gemaakt over de uitvoering van deze taken.
Inmiddels is hiermee sinds de invoering van de Wvggz per 1 januari jl. enkele maanden
ervaring opgedaan. Nieuwe inzichten die hieruit zijn voortgekomen hebben geleid tot
onderstaande aangescherpte voorwaarden.
24/7 Verstrekking politie- en justitiële gegevens
Bij de voorbereiding voor een crisismaatregel kan een psychiater bij het OM een
aanvraag doen voor politie- en justitiële gegevens, indien er twijfel is of er sprake is van
ernstig nadeel (gevaar). Deze gegevens kan de psychiater gebruiken voor het opstellen
van een medische verklaring waarin o.a. een advies staat aan de burgemeester t.b.v.
het opleggen van een crisismaatregel.
Deze aanvraag vindt plaats via de automatische systeemkoppeling Khonraad en het
zorginformatiesysteem van het OM, genaamd OMZIS.
De officier van justitie verstrekt vervolgens na toetsing de politie- en justitiële gegevens
aan de psychiater. Dit kan achterwege blijven indien het belang van enig strafrechtelijk
onderzoek zich daartegen verzet.
Deze gegevens bestaan uit:
Overzicht relevante justitiële documentatie;
Politiemutaties over de bevraagde persoon van de afgelopen 3 maanden. De
gegevens van derden worden hierbij geanonimiseerd;
De gevaarsindicatie.
Belangrijke voorwaarden
Om ervoor te zorgen dat de verstrekking van gegevens zorgvuldig en spoedig kan
plaatsvinden zijn de volgende procesafspraken gemaakt:
Zorg voor een compleet ingevuld informatieverzoek
 De aanvraag vindt plaats via de systeemkoppeling met Khonraad.
 Zorg dat u het informatieverzoek zo compleet mogelijk invult.




Bij het ontbreken van essentiële persoonsgegevens (naam, geboortedatum,
geslacht etc…) kunnen de systemen van het Openbaar Ministerie en politie niet
worden bevraagd. Er zal dan geen informatie worden verstrekt.
Het invullen van zaken als ‘onbekend’, ‘nn’, ‘geen idee’ leveren vanzelfsprekend
ook geen zoekresultaat op.

LET OP! De informatie wordt niet real-time verstrekt.
 Vanaf het moment van ontvangst verstrekken het Openbaar Ministerie en de
politie de politie- en strafvorderlijke/justitiële gegevens zo spoedig mogelijk,
doch uiterlijk binnen 6 uur na ontvangst van de aanvraag, 24x7.
 Het is van belang te beseffen dat het opvragen, beoordelen en verstrekken van
politie- en strafvorderlijke/justitiële gegevens handmatige, tijdrovende
werkzaamheden zijn. Vraag deze informatie daarom alleen op als er twijfel
bestaat over de mate waarin er sprake is van ernstig nadeel (gevaar)!

Hoe de doorlooptijd bespoedigen?
1. Na het indienen van de aanvraag verzoekt het OM de aanvragende
psychiater telefonisch contact op te nemen met het Openbaar Ministerie
om de aanvraag te bevestigen.
Dit bespoedigt de doorlooptijd van de aanvraag. Daarnaast geeft het de
medewerker van het Openbaar Ministerie de gelegenheid eventuele aanvullende
vragen te stellen.
2. Bij een wijziging in de aanvraag, bijvoorbeeld bij een reeds genomen
beslissing vanwege een termijn, verzoeken wij u tevens telefonisch
contact op te nemen.
Het Openbaar Ministerie en de politie worden niet actief geïnformeerd bij een
wijziging in het proces. Het kan daarom voorkomen dat er reeds een beslissing is
genomen op de crisismaatregel door de aanvragende psychiater maar het OM en
politie nog bezig zijn met het informatieverzoek. Zeker tijdens de nachtelijke uren
en in het weekend is een (telefonisch) bericht in zulke gevallen dan erg welkom.
Zo kunnen de collega’s van het OM en politie het verzoek sluiten en daardoor
andere aanvragen sneller afhandelen.
Vragen?
Voor vragen of aanvullende informatie kunt u mailen naar 24x7wvggz@om.nl
Met vriendelijke groet,
Programma Implementatie Verplichte Zorg
Openbaar Ministerie
wvggz@om.nl

