
 

 

 

 

Aanbevelingen van het LOVF voor de veiligheid bij BOPZ-zittingen (op locatie), 

geldend per 1 juli 2014 

 

Teneinde de veiligheid rondom zittingen (op locatie) in het kader van de Wet bijzondere 

opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen (hierna: de wet Bopz) te verhogen, zijn de 

gerechten, op voorspraak van het Landelijk Overleg Vakinhoud Familie- en Jeugdrecht 

(hierna: het LOVF) en met instemming van de gerechtsbesturen, tot de volgende 

aanbevelingen gekomen. Op 30 juni 2014 hebben de presidenten in de 

presidentenvergadering ingestemd met de aanbevelingen en deze gelden daarom per 1 juli 

2014.  

 

I) Het actief delen van informatie ten aanzien van mogelijke risico’s ter zitting is 

essentieel. De aanbeveling dienaangaande van de inspectie V&J1 aan de 

rechtbanken, het OM, de zorginstellingen en de nationale politie, wordt 

onderschreven. Het is aan de lokale gerechtsbesturen om hieraan invulling te geven 

en hierover op lokaal niveau met de betrokken ketenpartners afspraken te maken. 

  

II) In beginsel gaat standaard een (wijk)agent/beveiliger mee (en mee naar binnen) op 

huisbezoek, tenzij daar, bijvoorbeeld gelet op de leeftijd van de betrokkene, geen 

aanleiding voor wordt gezien. De instelling die de betrokkene behandelt of 

begeleidt dient in die gevallen schriftelijk te bevestigen dat geen aanleiding bestaat 

een (wijk)agent/beveiliger mee te nemen. 

Bij wijze van alternatief kan de volgende werkwijze worden gebezigd: verzoeken 

om een voorlopige rechterlijke machtiging in geval de betrokkene thuis verblijft 

worden op zitting op de rechtbank gepland. Indien de betrokkene niet verschijnt op 

zitting kan vervolgens een huisbezoek worden gepland waarbij op basis van 

maatwerk tijdens de zitting wordt getaxeerd welke beveiliging tegen risico’s bij het 

huisbezoek vereist is. 

 

III) In het kader van het borgen van de diverse informatiestromen en duidelijkheid over 

ieders rol daarbij, zullen de gerechten op lokaal niveau duidelijke afspraken maken 

met de betrokken instanties (instellingen/politie/etc) over wie wat wanneer doet. 

Onderdeel daarvan moet zijn dat de instelling die de betrokkene behandelt of 

begeleidt vooraf contact opneemt met de wijkagent. De verantwoordelijkheid voor 

de inschatting van het veiligheidsrisico ligt bij de instelling. 

 

                                                 
1 Het rapport van de Inspectie V&J is openbaar en terug te vinden via www.ivenj.nl 
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https://www.ivenj.nl/actueel/inspectierapporten/rapport-incidentonderzoek-naar-het-huisbezoek-van-de-haagse-rechter-op-19-april-2013.aspx?cp=131&cs=64514


IV) Over de gang van zaken tijdens zittingen in de instellingen zullen door de gerechten 

op lokaal niveau afspraken worden gemaakt.  

 

Ten aanzien van bovengenoemde landelijke aanbevelingen geldt dat deze worden 

uitgevoerd en geïmplementeerd, opdat een gemeenschappelijke, vastgelegde werkwijze ten 

behoeve van de veiligheid gewaarborgd wordt.   

 


