
Versie juni 2020

Vragen over het invullen van het Khonraad-systeem?
• Helpdesk Khonraad: 0900 – 555 55 44, 24 uur per dag bereikbaar
• Algemene informatie door Khonraad: 035 – 603 94 44, tijdens kantooruren
• In alle schermen kunt u klikken op ‘bel mij terug’, en de helpdesk belt u z.s.m.

Over deze invulinstructie:
• Deze invulinstructie is een toelichting op hoe u een aanvraag tot voorbereiding zorgmachti-

ging Wvggz bij het Openbaar Ministerie kunt doen. Het is géén toelichting op de achtergrond
van het verkennend onderzoek Wvggz of de zorgmachtiging. Zie daarvoor de VNG-website:
https://vng.nl/nieuws/handreiking-voor-het-verkennend-onderzoek-wvggz

• De aanvraag zorgmachtiging verloopt via een systeemkoppeling tussen het Khonraad-sys-
teem en de systemen van het OM. U ontvangt geen berichten of een ontvangstbevestiging
buiten het Khonraad-systeem om. Als in het scherm ‘dossier details’ in Khonraad staat dat een
bericht verzonden of ontvangen is, dan is het bericht gegarandeerd ook bij het OM verwerkt.
Om de volledigheid en juistheid van het dossier te kunnen borgen is het van belang dat de
gemeente het gehele proces via het Khonraad-systeem doorloopt.

• De aanvraag voorbereiding zorgmachtiging wordt vooringevuld op basis van informatie uit
het verkennend onderzoek. U kunt deze informatie vóór verzending aan het OM nog aanpas-
sen. Let op dat u in de aanvraag voor de voorbereiding zorgmachtiging geen persoonsgege-
vens opneemt van anderen dan alleen de betrokkene! Zorg dat uit de aanvraag niet afgeleid
kan worden wie de melding heeft gedaan, of welke derden ernstig nadeel ervaren.

• Voor het invoeren van een melding en het verkennend onderzoek is een aparte invulinstructie
beschikbaar.

Invulinstructie Wvggz

Aanvraag tot voorbereiding 
zorgmachtiging

Let op: de schermafbeeldingen in deze invulinstructie kunnen op onderdelen afwijken van de 
werkelijk getoonde schermen. Het Khonraad-systeem wordt voortdurend onderhouden en verbeterd. 
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Beslissing Opmerkingen Vervolgacties
1. Beslissing tot indienen aanvraag door de gemeente

Aanvraag  
indienen (art. 5:2.3)

• Verplichte zorg mogelijk noodzakelijk • Essentiële naaste informeren

Aanvraag niet in-
dienen (art. 5:2.5)

• Verplichte zorg waarschijnlijk niet
noodzakelijk

• Essentiële naaste informeren
• De essentiële naaste heeft recht de

aanvraag door te zetten, de gemeen-
te dient in dat geval de aanvraag als-
nog in (verkennend onderzoek wordt
als bijlage meegestuurd)

2. Tussentijdse beslissing van de OvJ

Beëindigd 
ogv art. 5:3

• Direct na ontvangst van de aanvraag
• De OvJ oordeelt bijvoorbeeld dat de

aanvraag incompleet is, dat er procedure-
fouten zijn gemaakt of dat de aanvraag op
voorhand onvoldoende kansrijk is.

• Essentiële naaste informeren
• Melder heeft géén recht een

heroverweging aan te vragen
• De gemeente kan bij nieuwe feiten de

aanvraag opnieuw indienen (essentiële
naaste wordt dan niet geïnformeerd)

Beëindigd 
ogv art. 5:11

• Na ontvangst van de medische verklaring
• De OvJ constateert ogv de medische

verklaring dat er geen sprake is van een
psychische stoornis, of de stoornis leidt
niet tot het ernstig nadeel, of er is
vrijwillige zorg mogelijk.

• Essentiële naaste informeren
• Melder heeft géén recht een

heroverweging aan te vragen
• De gemeente kan bij nieuwe feiten de

aanvraag opnieuw indienen (essentiële
naaste wordt dan niet geïnformeerd)

3. Beslissing van de OvJ (art. 5:16)

Beëindigd 
ogv art. 5:16

• Na completering van het gehele dossier
(medische verklaring, zorgkaart, zorgplan,
en eventueel plan van aanpak)

• De OvJ oordeelt dat niet is voldaan aan de
criteria voor verplichte zorg.

• Essentiële naaste informeren
• De gemeente kan binnen 14 dagen 

een heroverweging aanvragen
• Als de gemeente géén heroverwe-

ging aanvraagt kan de essentiële 
naaste (rechtstreeks bij de OvJ) een 
heroverweging aanvragen

Verzoekschrift inge-
diend ogv art. 5:16

• De OvJ oordeelt dat voldaan is aan de
criteria voor verplichte zorg

• Essentiële naaste informeren
• Einde van de procedure aanvraag

voorbereiding zorgmachtiging

4. Beslissing van de OvJ m.b.t. de heroverweging (art. 5:18)

Beëindigd 
ogv art. 5:18

• De OvJ oordeelt dat ondanks de extra
motivering nog steeds niet is voldaan aan
de criteria voor verplichte zorg

• Essentiële naaste informeren
• Einde van de procedure aanvraag

voorbereiding zorgmachtiging

Verzoekschrift inge-
diend ogv art. 5:18

• De OvJ oordeelt dat nu wel is voldaan aan
de criteria voor verplichte zorg

• Essentiële naaste informeren
• Einde van de procedure aanvraag

voorbereiding zorgmachtiging

Mogelijke beslissingen op aanvraag zorgmachtiging

Procesverloop aanvraag voorbereiding zorgmachtiging

Het college van B&W doet bij de officier van justitie een aanvraag om een verzoekschrift tot een 
zorgmachtiging voor te bereiden. Dat proces verloopt bij het OM via een aantal stappen (aanwijzen en 
geneesheer-directeur, op laten stellen medische verklaring, toevoegen zorgverantwoordelijke, op laten 
stellen zorgplan). 
Op verschillende momenten in dat proces kan de officier van justitie beslissen de voorbereiding van het 
verzoekschrift te beëindigen. Afhankelijk van de situatie en de reden van beëindiging moet de gemeente 
de melder (alleen als het een essentiële naaste is!) informeren. In een aantal gevallen heeft de essentiële 
naaste als melder aanvullende rechten om een aanvraag door te zetten of een heroverweging te vragen. 
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Dossier details

In elk scherm ‘Dossier details’ staat de use-
case ‘nieuwe notitie’. Gebruik deze functie 
om bijvoorbeeld korte gespreksnotities te 
maken. Dit is van belang om het dossier 
compleet te houden. 

De persoonsgegevens van betrokkene.
De casus waarmee u nu werkt.

Het overzicht met de dossier details is een belangrijke centrale functie in Khonraad. Het scherm biedt 
een overzicht van uitgevoerde acties, en toont welke acties u nu kunt (of moet) uitvoeren. Het overzicht 
kan per processtap of gebruikersrol er anders uitzien. Maar de opbouw van het scherm is voor alle ge-
bruikers en alle processtappen vergelijkbaar. 

Met deze opties kunt u een andere casus 
openen, een overzicht krijgen van acties die 
voor u openstaan, of uitloggen.

De zwarte knoppen geven de zogeheten 
‘usecases’. Dat zijn de acties die u nu voor 
deze casus kunt uitvoeren. De beschikbare 
use-cases verschillen per processtap. 

Een overzicht van de uit te voeren proces-
stappen. De betekenis van de kleuren is:
• Groen: afgerond
• Grijs: (nog) niet mogelijk / niet van

toepassing
• Wit: actie is mogelijk / nog uit te voeren
• Rood: actie is laat (maar nog niet té laat)

Bij de processtappen is te zien welke berich-
tenuitwisseling met het OM en een melder 
(essentiële naaste) heeft plaatsgevonden

Klik hier om de inhoud van de melding(en) 
over deze persoon te bekijken

Een overzicht van de formele documenten 
voor deze casus (beslissingen, brieven e.d.)
Klik op de hyperlink om het document (in 
pdf-formaat) te openen en te downloaden

Notities over deze casus. Hier staan de  
toegevoegde notities voor de actieve casus.

Een overzicht van uitgevoerde handelingen 
in deze casus, met datum, tijd en wie de 
handeling heeft gedaaan. Het systeem logt 
dit automatisch. Deze gegevens kunnen niet 
door gebruikers worden aangepast. 

Mutaties (document in pdf-formaat) met  
extra informatie van derden die gebruikt is in 
het Verkennend Onderzoek
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Log in in het Khonraad-systeem.
Klik op ‘Actuele Zaken’ om de voor u 
actuele casussen te tonen. Controleer of bij 
‘openstaande actie(s)’ staat: ‘Beslissing 
indienen aanvraag’.
Klik op de casus om die te openenen. 

1.1 Inloggen en openen van de casus

Controleer de inhoud van het dossier en de 
gegevens in het scherm ‘Dossier details’:
• Controleer of de casus over de juiste

persoon gaat
• Controleer de inhoud van het dossier

en het procesverloop (scroll hiervoor
omlaag)

Klik op ’beslissing indienen aanvraag’ om 
de beslissing te nemen.

1.2 Controleer het dossier

De beslissing om de voorbereiding van een zorgmachtiging aan te vragen is een belangrijke stap. Wie de 
beslissing neemt is afhankelijk van uw lokale procesinrichting. De beslissing kan worden genomen door een 
bestuurder (college B&W) of door een senior-casemanager van een gemandateerde partij (veelal de partij, die 
ook het verkennend onderzoek heeft uitgevoerd). 

Let op: Als u in het systeem niet de mogelijkheid heeft om de beslissing te nemen (deze actie moet staan in uw 
overzicht van ‘Actuele Zaken’), verifieer dan bij de helpdesk van Khonraad (tel. 0900 - 555 55 44) wie in uw or-
ganisatie voor deze actie gemandateerd is. Een rechtsgeldige aanvraag moet door een gemandateerd persoon 
zijn gedaan. 

1.3 Beslissing indienen aanvraag zorgmachtiging

Controleer de inhoud van het onderzoek en 
het beleidadvies.

Klik op ’Wel een aanvraag indienen’ of
Klik op ‘Geen aanvraag indienen’ om  te 
beslissen de procedure wel of niet door te 
zetten naar de officier van justitie.

Geef een toelichting op de beslissing, met 
name wanneer u van het advies afwijkt.

Belangrijk: als de gemeente besluit géén 
aanvraag in te dienen, en de melder is een 
essentiële naaste, dan moet u de melder 
daarover informeren (zie Stap 3)

Stap 1. Beslissing aanvraag voorbereiding zorgmachtiging
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Log in in het systeem. 
Klik op ‘Actuele Zaken’ en open de casus. 
Controleer de inhoud van het dossier en de 
gegevens in het scherm ‘Dossier details’

Klik op ’aanvraag opstellen’ om te starten 
met het invullen van de aanvraag.

2.1 Open de casus

2.2 Opstellen van de aanvraag

Klik op ’Naar ondertekenen’ om de aan-
vraag te ondertekenen. 
Klik op ‘Vul opnieuw’ om de ingevulde 
velden te resetten naar de tekst vanuit het 
verkennend onderzoek. Let op: de door u 
in de tekstvakken aangebrachte wijzigingen 
gaan dan verloren!

Dit aanvraag-formulier is conform het model 
formulier ‘5 2 Aanvraag voorbereiding zorg-
machtiging’,  dat door het Ketenprogramma 
Wvggz is vastgesteld. 

Let op: Alle met een * gemarkeerde tekst-
velden in dit formulier moeten zijn inge-
vuld, anders kan het OM de aanvraag niet 
in behandeling nemen. 

De velden in dit formulier zijn voor-ingevuld 
met de tekst vanuit het verkennend onder-
zoek. U kunt de tekst in dit formulier wijzigen. 
Dat verandert niets aan het verkennend 
onderzoek.

Belangrijk: zorg dat in de velden géén 
informatie is opgenomen, die tot personen 
herleidbaar is, bijvoorbeeld over de melder 
of over iemand die door betrokkene ernstig 
nadeel ondervindt.

Bij contactpersonen kunt u gegevens 
opnemen van mensen met wie het OM con-
tact kan opnemen, zoals relevante familie of 
naasten. Verifieer of deze personen daarmee 
hebben ingestemd. 

Zorg dat hier zeker géén informatie wordt 
opgenomen over personen die dat niet 
willen, zoals anonieme melders of 
personen die (vermoedelijk) ernstig nadeel 
ondervinden van betrokkene.

Stap 2. Opstellen aanvraag voorbereiding zorgmachtiging
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In het scherm ‘Dossier details’ kunt u de 
voortgang van de beoordeling door de OvJ 
volgen. 

2.3 Ondertekenen en verzenden van de aanvraag

2.4 Volgen beslissing van OvJ

Controleer de inhoud van de aanvraag.
Scroll omlaag om de aanvraag te kunnen 
ondertekenen en verzenden. Door de aan-
vraag te ondertekenen wordt deze tegelijk 
(elektronisch) verzonden. De aanvraag kan 
alleen worden ondertekend door een lid van 
het college van B&W of door een persoon 
die namens het college gemandateerd is om 
de aanvraag bij het OM in te dienen. 

De bevestiging van de verzending en 
datum / tijdstip waarop de aanvraag aan 
de OvJ is verzonden. Dit datumstempel is 
tevens de bevestiging van ontvangst van de 
aanvraag door het OM

Klik op ‘Aanvraag ondertekenen en ver-
zenden’ om de aanvraag (elektronisch) naar 
het OM te verzenden.

Klik op ‘Terug naar bewerken’ als u nog 
iets wilt aanpassen in de aanvraag. 
Na ondertekening wordt de aanvraag direct 
bij het OM ingediend en kunt u geen aan-
passingen meer doen!

De beslissing van de OvJ over de aan-
vraag. Zie de tabel op pagina 2 voor de 
toelichting op de verschillende gronden voor 
de beslissing door de OvJ.

De motivering voor de beslissing. Klik op 
de naam om het document (pdf) in te zien. 
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Stap 3. Informeren melder (indien essentiële naaste)
Als de melder een essentiële naaste is, dan bent u verplicht die persoon te informeren als de voorbereiding voor 
het verzoekschrift voor een zorgmachtiging wordt beëindigd, of als het verzoekschrift bij de rechter is ingediend. 

In de tabel op pagina 2 is aangegeven in welke gevallen u de essentiële naaste als melder moet informeren en 
welke rechten de essentiële naaste in dat geval heeft. 

Let op: U moet de essentiële naaste informeren als een beslissing van de OvJ definitief is geworden of als de 
essentiële naaste een recht moet kunnen inroepen. Dit betekent dat u de essentiële naaste moet informeren als 
het verzoekschrift bij de rechter is ingediend of als de de voorbereiding definitief is beëindigd. 
Als u bij een beëindiging van de voorbereiding op grond van art. 5:3 of art. 5:11 als gemeente overweegt bij 
nieuwe feiten de aanvraag opnieuw in te dienen, moet u de essentiële naaste nog niet informeren. Als u de 
essentiële naaste heeft geïnformeerd is het vanuit het systeem niet meer mogelijk om de aanvraag opnieuw in 
te dienen. 

3.1 Informeren essentiële naaste In het scherm ‘dossier details’ kunt u zien of 
een essentiële naaste als melder moet wor-
den geïnformeerd. 
Klik op ‘essentiële melders informeren’ 
om het opstellen en verzenden van de brief 
aan de melder te starten.

3.2 Toelichting op door OvJ genomen beslissing

In het statusoverzicht is te zien welke proces-
stappen zijn afgerond en waarover u de 
essentiële naaste moet informeren. 

De toelichting gegeven door de OvJ (uit het 
elektronisch bericht vanuit het OM) is  hier 
getoond.

Geef een toelichting op het betreffende 
besluit. U kunt de toelichting van de OvJ 
overnemen of er zelf een opmerking aan 
toevoegen. 

Klik op ‘Afronden’ om de brief aan de es-
sentiële naaste te genereren. 
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In het scherm ‘Dossier details’ kunt u eerder 
verstuurde brieven aan melders inzien en 
downloaden. 

3.3 Ondertekenen en verzenden brief aan essentiële naaste als melder

3.4 Inzien en downloaden brief aan essentiële naaste als melder

Als er op één casus meerdere meldingen zijn 
gedaan ontvangen alle melders die essentië-
le naaste zijn dezelfde brief. 

In het statusoverzicht is te zien dat (groene 
vakje) en wanneer de brief aan de essentiële 
naast is verstuurd. 

Afhankelijk van de processtap genereert het 
Khonraad-systeem automatisch de brief aan 
de essentiële naaste. In de brief staat:
• De reden waarom de melder wordt geïn-

formeerd (beëindiging of indiening van
het verzoekschrift)

• De rechten van de melder (indien van
toepassing), zoals doorzetten of aanvra-
gen van een heroverweging

• De toelichting of motivering vanuit de
OvJ en/of de gemeente bij de genomen
beslissing

Onder documenten kunt u de verzonden 
brieven inzien of downloaden. 
Klik op de naam van het document om 
deze in te zien. 

Let op: de brief aan de melder wordt auto-
matisch door Khonraad per veilige mail of 
aangetekende post verstuurd naar het adres 
dat bij de melding is geregistreerd. U moet 
in dit scherm wel handmatig de verzending 
van de brief goedkeuren, om te kunnen con-
troleren of de informatie in de brief correct is. 

Klik op ‘Afronden en verzenden’ om de 
brief (elektronisch) te ondertekenen en de 
brief te verzenden. U kunt de brief hierna 
niet meer aanpassen. 
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Let op: naast de ingevulde aanvraag wordt 
bij het doorzetten ook het verkennend on-
derzoek met de aanvraag meegstuurd. Dit is 
een wettelijke plicht (art. 5:2.5)

Als de gemeente heeft besloten om geen 
aanvraag voorbereiding zorgmachtiging te 
doen (zie stap 1), en een essentiële naaste als 
melder wil dat de aanvraag tóch bij de OvJ 
wordt ingediend, dan biedt het systeem de 
mogelijkheid om de aanvraag door te zetten.

Klik op ‘Doorzetten aanvraag naar OvJ’ 
om het doorzetten te starten. 

Als de gemeente of de OvJ beslist om de voorbereiding voor een verzoekschrift zorgmachtiging te beëindigen, 
dan zijn er verschillende momenten waarop een essentiële naaste of de gemeente de OvJ kan verzoeken om de 
voorbereiding tóch voort te zetten.  

Er zijn drie mogelijke vormen van zo’n verzoek, afhankelijk van de fase in het proces en de reden voor de beëin-
diging van de voorbereiding (zie ook de tabel op pagina 2):
1. Doorzetten aanvraag: Als de gemeente heeft besloten geen aanvraag voorbereiding zorgmachtiging te 

doen, dan kan een essentiële naaste de gemeente vragen de aanvraag toch door te zetten (art. 5:2.5)
2. Aanvraag opnieuw indienen: Als de OvJ de voorbereiding beëindigt voordat het gehele OM-proces is 

doorlopen, dan kan de gemeente geen heroverweging vragen. De gemeente kan wel bij nieuwe feiten de 
eerdere aanvraag aanpassen en deze opnieuw indienen bij de OvJ (art. 5:3 en 5:11)

3. Heroverweging: Als de OvJ het voorbereidingsproces heeft afgerond en beslist dat niet is voldaan aan de 
criteria voor verplichte zorg, dan kan de gemeente om een heroverweging vragen (art. 5:16) (N.B. als de ge-
meente géén heroverweging vraagt, dan kan de essentiële naaste daar ook om verzoeken, maar dat verzoek 
gaat rechtstreeks naar de OvJ en buiten de gemeente en het Khonraad-systeem om)

Als de OvJ naar aanleiding van een heroverweging besluit om de voorbereiding te beëindigen dan is er 
geen mogelijkheid meer om de voorbereiding alsnog voort te zetten (art. 5:18). De enige mogelijkheid voor 
de ge-meente is in dat geval het starten van een nieuwe aanvraag bij nieuwe feiten. 

4.1.a Start doorzetten aanvraag op verzoek van essentiële naaste als melder

Klik op ’Doorzetten’ om de aanvraag door 
te zetten naar de OvJ. 

4.1.b Doorzetten aanvraag

Stap 4. Aanvraag doorzetten, opnieuw indienen of 
heroverweging aanvragen
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4.2 Aanvraag opnieuw indienen

4.3.a Starten proces heroverweging

Het opnieuw indienen van een aanvraag kan 
bij nieuwe feiten naar aanleiding van een 
beëindiging op grond van art. 5:3 of art. 5:11. 
Let op: u kunt een aanvraag alleen opnieuw 
indienen als u de essetiële naaste nog niet 
heeft geïnformeerd

Klik op ‘Aanvraag opstellen’ om het op-
nieuw indienen van de aanvraag te starten. 
Het proces verloopt verder hetzelfde als 
beschreven in Stap 2.

Het opnieuw indienen van een aanvraag is in 
feite hetzelfde als het indienen van een 
nieuwe aanvraag. Het is wel noodzakelijk dat 
er sprake is van nieuwe feiten of 
omstandigheden. Het OM zal het verzoek 
behandelen als een nieuwe aanvraag. 

Het verschil met een geheel nieuwe aanvraag 
is dat in dit geval bij het invullen van het aan-
vraagformulier de velden zijn vooringevuld 
met de gegevens uit de eerdere aanvraag. U 
kunt de gegevens in de aanvraag uiteraard 
wijzigen, om te voorkomen dat de aanvraag 
opnieuw wordt afgewezen.

De nieuwe aanvraag vervangt in het dossier 
de oude aanvraag. In de handelingen is 
opgenomen dat er een nieuwe aanvraag is 
ingediend

De opnieuw ingediende aanvraag wordt toe-
gevoegd aan het overzicht van de lopende 
casus. U hoeft dus geen nieuw dossier aan te 
maken. 

Klik op ’Heroverweging opstellen’ om de 
aanvraag voor de heroverweging te starten. 

Het aanvragen van een heroverweging kan 
alleen naar aanleiding van een beëindiging 
op grond van art. 5:16 (de OvJ heeft beslist 
dat niet is voldaan aan de criteria voor ver-
plichte zorg).
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4.3.b Heroverweging motiveren

Om de heroverweging in te dienen moet 
deze ondertekend en verzonden worden. 
Na ondertekening wordt de heroverweging 
automatisch aan het OM verzonden. 

De ontvangst van de heroverweging bij het 
OM, en de beslissing van de OvJ naar aan-
leiding van het verzoek kunt u volgen in het 
scherm ‘Dossier details’

Klik op ’Heroverweging ondertekenen en 
verzenden’ om het verzoek tot heroverwe-
ging naar het OM te versturen. 

4.3.c Heroverweging ondertekenen en indienen

Geef een motivering waarom u (eventueel in 
overleg met de essentiële naaste als melder) 
van mening bent dat een heroverweging 
nodig is. 

Bij een heroverweging wordt voortgebouwd 
op de eerder ingediende (en beëindigde) 
aanvraag. Het is niet nodig om de aanvraag 
opnieuw in te dienen. Het is wel nodig om 
een extra toelichting te geven waarom u de 
heroverweging vraagt. 

Klik op ‘Afronden’ om door te gaan naar 
het ondertekenen en verzenden van de her-
overweging.  

De OvJ kan naar aanleiding van het verzoek tot heroverweging beslissen het verzoekschrift voor een zorg-
machtiging alsnog in te dienen bij de rechter, of beslissen om het verzoekschrift nog steeds niet in te dienen. In 
beide gevallen stopt voor de gemeente het proces ‘aanvraag voorbereiding zorgmachtiging’.
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