
De regels zijn gelijk. Toch is iedereen anders.

Wet zorg en dwang: welke 
informatie heeft het CIZ nodig?
Het CIZ neemt uw aanvraag graag snel en zorgvuldig in behandeling. U kunt ons 
helpen door met het aanvraagformulier alle informatie mee te sturen. Onderstaand 
ziet u welke informatie wij bij welk type aanvraag nodig hebben. Op de achterzijde 
ziet u wie een aanvraag mag indienen bij het CIZ.

1 Aanvraag besluit opname en verblijf 
(art. 21)

• Onderbouwing van de aanvraag;
• Diagnose en beschrijving relevante 

stoornissen en beperkingen van de cliënt;
• Afschrift van het zorgplan als dat aanwezig is.

Wanneer
U kunt een besluit opname en verblijf (art. 21) 
aanvragen voor:
• een cliënt die nog niet is opgenomen. Het 

advies is om de aanvraag te doen op het 
moment dat opname binnen afzienbare tijd 
te verwachten is. De mening van de cliënt kan 
tenslotte veranderen. U kunt geen besluit 
opname en verblijf aanvragen om op een 
wachtlijst geplaatst te worden.

• een cliënt die vrijwillig is opgenomen en zich 
niet tegen voortzetting van de opname verzet, 
maar ook niet meer in staat is om hierover 
weloverwogen te beslissen.

• een cliënt die is opgenomen op basis van een 
RM of Ibs waarvan de geldigheidsduur 
verloopt en die zich niet tegen voortzetting 
van het verblijf verzet maar hierover ook niet 
weloverwogen kan beslissen.

Besluiten voor opname en verblijf op grond van 
artikel 60 Bopz worden vanaf 01-01-2020 
omgezet naar een Wzd besluit opname en 
verblijf (art. 21). Dit besluit is vijf jaar geldig (t/m 
31-12-2024), tenzij de houding van de cliënt in 
de tussentijd verandert.  

2 Aanvraag rechterlijke machtiging (RM)
• Indien de cliënt minderjarig is: een uittreksel 

uit het gezagsregister of een verklaring van 
de griffier van de rechtbank*. Is de cliënt 
onder curatele gesteld: een uittreksel uit het 
curatele register. Heeft de cliënt een mentor: 
een afschrift van de beschikking van 
de rechtbank;

• Medische verklaring van een ter zake kundige 
arts die de cliënt met het oog op de 

machtiging kort te voren heeft onderzocht 
maar niet bij de behandeling betrokken was;

• Onderbouwing van de gewenste 
geldigheidsduur; 

• Afschrift van het zorgplan als dat aanwezig is.

3 Aanvraag rechterlijke machtiging (RM) 
voor cliënt die in accommodatie verblijft 

• Indien de cliënt minderjarig is: een uittreksel 
uit het gezagsregister of een verklaring van 
de griffier van de rechtbank*. Is de cliënt 
onder curatele gesteld: een uittreksel uit het 
curatele register. Heeft de cliënt een mentor: 
een afschrift van de beschikking van 
de rechtbank;

• Medische verklaring van ter zake kundige arts 
(niet bij de behandeling betrokken en niet 
verbonden aan de zorgaanbieder) die de 
cliënt met het oog op de machtiging kort 
tevoren heeft onderzocht;

• Verklaring van de zorgaanbieder die de cliënt 
heeft opgenomen;

• Afschrift van het zorgplan;
• Onderbouwing van de gewenste 

geldigheidsduur.

Wanneer
Uiterlijk 8 weken voor einde geldigheidsduur RM 
en uiterlijk 4 weken voor einde geldigheidsduur 
machtiging tot voortzetting inbewaringstelling. 
Als een clIënt vrijwillig of op basis van een 
besluit opname en verblijf is opgenomen en hij 
(of zijn vertegenwoordiger) verzet zich tegen 
voortzetting van het verblijf is op dat moment 
een aanvraag RM aan de orde.

4 Aanvraag voorwaardelijke machtiging 
(VWM)

• Indien de cliënt 17 jaar is: een uittreksel uit 
het gezagsregister of een verklaring van de 
griffier van de rechtbank*. Is de cliënt onder 
curatele gesteld: een uittreksel uit het curatele 
register. Heeft de cliënt een mentor: een 
afschrift van de beschikking van de rechtbank;

* In deze verklaring staat dat het register ten aanzien van de minderjarige geen gegevens bevat ve
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• Medische verklaring van een ter zake kundige 
arts die de cliënt met het oog op de 
machtiging kort te voren heeft onderzocht 
maar niet bij de behandeling betrokken was; 

• Afschrift van het zorgplan;
• Onderbouwing van de gewenste 

geldigheidsduur.

Wanneer
Vanaf het moment dat de cliënt 17 jaar en 
9 maanden oud is.

5 Aanvraag verlenging 
voorwaardelijke machtiging (VWM)

• Medische verklaring van een ter zake kundige 
arts die de cliënt met het oog op de 

machtiging kort te voren heeft onderzocht 
maar niet bij de behandeling betrokken was; 

• Beschrijving van de zorgverantwoordelijke 
over de toestand van de cliënt, de zorg die 
hij ontvangt en de effecten daarvan;

• Onderbouwing van de gewenste 
geldigheidsduur.

Wanneer
Uiterlijk 51 maar niet eerder dan 61 dagen voor 
einde geldigheidsduur lopende VWM.

6 Aanvraag beslissing rechter na 
opname VWM 

• Afschrift van de beslissing van 
de zorgverantwoordelijke;

• Advies van een externe deskundige.

Wie mag een aanvraag indienen bij het CIZ?
Besluit tot 
opname en 
verblijf – 
art. 21 Wzd

RM RM – cliënt 
verblijf in 
accommo-
datie

VWM Verlenging 
VWM

Beslissing 
rechter na 
opname 
VWM 

Cliënt

Echtgenoot, de geregistreerde 
partner of andere levensgezel

Vertegenwoordiger

Ouders, kinderen, groot-
ouders, kleinkinderen, broers 
en zussen van de cliënt*

Ouders en kinderen van de 
partner van cliënt, partners 
van de kinderen van de cliënt, 
grootouders, kleinkinderen 
en broers en zussen van de 
partner van de cliënt*

Zorgaanbieder die de cliënt 
(feitelijk) zorg verleent

 **

Wzd-functionaris  ***

* alleen meerderjarige familieleden kunnen een aanvraag doen 
**  alleen als de cliënt al in een accommodatie verblijft
***  alleen als de cliënt al in een accommodatie verblijft of voor hem of haar een 

zorgplan is vastgesteld waarin onvrijwillige zorg wordt opgenomen

Vragen?

Heeft u vragen? Laat het ons weten:

 wzd@ciz.nl

  088-7893000 (Dit telefoonnummer is in gebruik vanaf 1 december 2019)ve
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