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1. Inleiding 
De regiomonitor Wvggz is opgesteld om de ketenpartijen een beeld te geven van de uitvoering van de Wvggz op regio-niveau. Hiervoor zijn gegevens gebruikt van het 

Openbaar Ministerie, de Rechtspraak, de Stichting PVP en de VNG. Regionale Wvggz-organisaties en -professionals kunnen de cijfers gebruiken om een analyse te maken 

voor hun eigen regio en deze bijvoorbeeld betrekken bij het regio-overleg Wvggz. De regiomonitor verschijnt 4 x per jaar. 

 

Inhoud 

De regiomonitor is als volgt ingedeeld: 

2. Gegevens per Rechtbank (Zorgmachtigingen (ZM) en Voortzetting crisismaatregelen (VCM)), 

3. Gegevens per Arrondissementsparket OM (ZM- en VCM-processen) 

4. Gegevens per Veiligheidsregio (aantal beschikkingen en aantal genomen CM)  

Toelichting 

 Enkele aandachtspunten bij de monitor: 

1. Zowel de cijfers van het OM, Rechtspraak als VNG kennen een andere regio-indeling. Er zijn 11 rechtbanken en 10 arrondissementsparketten. Om deze alsnog met 

elkaar te vergelijken dienen de aantallen van de rechtbanken Gelderland en Overijssel bij elkaar te worden opgeteld. Dit resultaat is dan te vergelijken met 

aantallen van arrondissementsparket OM Oost-Nederland.  

2. Er zijn 25 veiligheidsregio’s. Om deze te vergelijken met de arrondissementsparketten OM is de indeling in de onderstaande tabel te hanteren.  

 

Arrondissementsparket OM Veiligheidsregio’s die vallen in een arrondissementsparket OM 

1. Amsterdam Amsterdam  

2. Noord-Holland Noord-Holland-Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland  

3. Midden-Nederland Utrecht, Gooi en Vechtstreek en Flevoland  

4. Noord-Nederland Groningen,  Fryslân en Drenthe  

5. Oost-Nederland IJsselland, Twente, Noord- en Oost-Gelderland, Gelderland-Midden en Gelderland-Zuid 

6. Den Haag Haaglanden en Hollands Midden  

7. Rotterdam Rotterdam-Rijnmond en Zuid-Holland-Zuid 

8. Limburg Limburg-Noord en Zuid-Limburg  

9. Oost-Brabant Brabant-Noord en Brabant-Zuidoost 

10. Zeeland-West-Brabant Zeeland en Midden en West-Brabant  
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2 Gegevens per Rechtbank1 

2.1 Zorgmachtigingen  
In de onderstaande tabellen zijn weergegeven:  

Tabel 2.1: Aantal Zorgmachtigingen 1e half jaar 2021, per kwartaal 

1. Aantal afgegeven beschikkingen zorgmachtiging per rechtbank per kwartaal in 2021. 2 

2. Het aantal zorgmachtigingen per rechtbank t.o.v. het totaal aantal zorgmachtigingen,  

3. Het percentage inwoners van de veiligheidsregio t.o.v. het totaal aantal inwoners in Nederland op 31 december 20203 

Tabel 2.2: Aantal zorgmachtigingen 1e hal jaar 2021, per type aanleiding4 

1. Wijziging zorgmachtiging,  

2. Zorgmachtiging aansluitend op zorgmachtiging,  

3. Zorgmachtiging 

4. Zorgmachtiging – zelfbindingsverklaring 

5. Zorgmachtiging aansluitend op VCM 

                                                           
1 Deze gegevens zijn vanuit de Rechtspraak verkregen in juli 2021. Dit betreft alle beschikkingen, zowel de afgegeven als afgewezen zorgmachtigingen. Afgewezen wordt ingeschat op ca. 5 %. 
2 Dit betreft de beschikkingen zorgmachtiging, Wfz, zorgmachtiging aansluitend op een VCM, wijziging zorgmachtiging, zorgmachtiging aansluitend op een ZM en zorgmachtiging o.b.v. een zelfbindingsverklaring.  
3 Bron CBS Inwoners Nederland d.d. 31-12-2020 (aantal inwoners 17.474.693)  
4 In tabel 2.2 zijn de vanuit de Rechtspraak in juli 2021 aantallen beschikkingen per type aanleiding gespecificeerd. Dit betreft zowel de afgegeven als afgewezen zorgmachtigingen. Afgewezen wordt ingeschat op 

ca. 5 %. 
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Tabel 2.1 Aantal afgegeven Zorgmachtigingen eerste halfjaar 2021  

Figuur 2.1 Aantal afgegeven Zorgmachtigingen eerste halfjaar 2021 

 



4 
 

Tabel 2.2 Afgegeven zorgmachtigingen over eerste halfjaar 2021, per type aanleiding5  

Rechtbank 1. Wijziging 
zorgmachtiging 

2. Zorgmacht. 
aansluitend op 
zorgmachtiging 

3. Zorgmachtiging 4. Zorgmachtiging -  
zelfbindingsverklaring 

5. Zorgmachtiging 
aansluitend op VCM 

Totaal 

Rechtbank Amsterdam 15 538 320 <5 221 1.095 

Rechtbank Den Haag 15 666 327 <5 220 1.230 

Rechtbank Gelderland 22 466 180 <5 181 850 

Rechtbank Limburg 21 267 115  110 513 

Rechtbank Midden-Nederland 11 544 206  191 952 

Rechtbank Noord-Holland 14 367 180 <5 164 725 

Rechtbank Noord-Nederland 21 388 155  108 672 

Rechtbank Oost-Brabant 20 281 144 <5 116 565 

Rechtbank Overijssel <10 250 96 <5 79 425 

Rechtbank Rotterdam 31 451 372 <5 233 1.090 

Rechtbank Zeeland-West-Brabant 17 235 155 <5 91 500 

Totaal 200 4.453 2.250 12 1.714 8.625 

Figuur 2.1 Afgegeven zorgmachtigingen in eerste halfjaar 2021, per type aanleiding. 

  

                                                           
5 Op moment dat in een kolom of rij éénmaal < 5 of < 10 voorkomt is het totaal van de rij en/of kolom afgerond op hele 5-tal, waardoor het kan voorkomen dat het eindtotaal iets afwijkt van de totaaltelling van de rijen of 

kolommen 
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2.2 Voortzettingen CM  
 

In de onderstaande tabel is het aantal afgegeven voortzettingen CM per rechtbank per kwartaal in 2021 weergegeven. 

Tabel 2.3 Aantal afgegeven VCM eerste halfjaar 20216 

 

  

                                                           
6 Bron CBS Inwoners Nederland d.d. 31-12-2020 (totaal inwoners 17.474.693)  

De gegevens VCM zijn afkomstig van de Rechtspraak in juli 2021. Dit betreft alle beschikkingen, zowel de afgegeven als afgewezen voortzettingen CM. Afgewezen wordt ingeschat op ca. 5 %. 
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Figuur 2.2 Afgegeven VCM eerste halfjaar 2021 
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3. Gegevens per Arrondissementsparket OM7 

 

3.1 ZM- en VCM-processen 

 
In de onderstaande tabellen zijn per maand per arrondissementsparket OM aantallen weergegeven voor ZM-en VCM-processen. Deze gegevens zijn afkomstig van het 

Openbaar Ministerie. 

Voor ZM: 

1. Aantal ontvangen aanvragen voor het voorbereiden van een verzoekschrift ZM,  

2. Aantal aanvragen voor verzoekschriften ZM die in voorbereiding zijn genomen door de OvJ,  

3. Aantal ingediende verzoekschriften ZM bij de rechter.  

Voor VCM 

4. Aantal in voorbereiding genomen verzoekschriften voortzetting CM, nadat er een CM is genomen, en de OvJ de genomen CM heeft beoordeeld. 

5. Aantal ingediende verzoekschriften voor voortzetting CM bij de rechter.  
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Tabel 3.1 Aantallen ZM en VCM januari 2021 
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Tabel 3.2 Aantallen ZM en VCM Februari 2021 
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Tabel 3.3 Aantallen ZM en VCM Maart 2021 
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Tabel 3.4 Aantallen ZM en VCM april 2021 
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Tabel 3.5 Aantallen ZM en VCM mei 2021 
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Tabel 3.6 Aantallen ZM en VCM juni 2021 
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3.2 Eigen plan van aanpak.  
In onderstaande tabellen is weergegeven: 8 

1. Aantal voorbereidingen zorgmachtiging die zijn geschorst door de officier van justitie om een eigen plan van aanpak op te stellen, per kwartaal, in tabel 3.7.  

2. Aantal hervattingen van de voorbereidingen zorgmachtiging en alsnog indienen van een verzoekschrift, in tabel 3.8 

3. Aantal beëindigingen van voorbereiding zorgmachtiging wegens een eigen plan van aanpak, in tabel 3.9. 

Tabel 3.7 Aantal geschorste procedures n.a.v. eigen plan van aanpak, 1e half jaar 2021 

Tabel 3.8 Aantal hervattingen van voorbereiding zorgmachtiging, 1e half jaar 2021  

 

Tabel 3.9 Aantal beëindigingen voorbereiding zorgmachtiging n.a.v. eigen plan van aanpak, 1e half jaar 2021 

 

  

                                                           
8 Indien een OM-Arrondissementsparket niet is weergegeven, zijn er in de gerapporteerde periode geen gegevens geregistreerd i.c. aangeleverd. 
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3.2 Informatieverstrekkingen 
 

 In de tabel 3.10 en 3.11 is de informatieverstrekking ten behoeve van de CM per kwartaal, per arrondissementsparket OM weergegeven: 

1. In tabel 3.10 het aantal informatieverstrekkingen aan de burgemeester, indien de burgemeester historische overzicht van de betrokkene opvraagt bij de 

OvJ ten behoeve van het besluit CM. In de tweede kolom is weergegeven het percentage van de aanvragen dat in het betreffende parket is gedaan t.o.v. 

het totale aantal aanvragen.  

2. In tabel 3.11 het aantal informatieverstrekkingen aan de psychiater, indien de psychiater de politie- en justitiële gegevens opvraagt bij de OvJ ten behoeve 

van de medische verklaring. In de tweede kolom is het percentage weergegeven dat de aanvragen in een maand uitmaakt van het totaal. 

 Tabel 3.10 informatieverstrekkingen aan Burgemeester  t.b.v. CM    Tabel 3.11  informatieverstrekkingen aan Psychiater t.b.v. CM9 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
9 De verdeling over de arrondissementsparketten zijn niet ontvangen, dit zijn de landelijke cijfers over het 1e half jaar 2021. 
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4. Gegevens per veiligheidsregio 10 

4.1 Crisismaatregelen 
In onderstaande tabel is weergegeven per kwartaal en per veiligheidsregio: 

1. Per kwartaal het aantal beschikkingen in het kader van de crisismaatregel in de desbetreffende maand en veiligheidsregio. Dit getal omvat alle beschikkingen, ook 

die waar de burgemeester heeft besloten om geen crisismaatregel te nemen.  

2. Per kwartaal het aantal beschikkingen dat heeft geleid tot het nemen van een Crisismaatregel in de desbetreffende maand en veiligheidsregio.  

3. Per kwartaal het percentage van het aantal genomen crisismaatregelen in een veiligheidsregio in verhouding tot het totaal aantal genomen Crisismaatregelen in 

Nederland. 

4. Het percentage inwoners van de veiligheidsregio t.o.v. het totaal aantal inwoners in Nederland op 31 december 202111 

  

                                                           
10 Gegevens zijn in juli 2021 aangeleverd door VNG. 
11 Bron CBS 
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Tabel 4.1 Aantal Crisismaatregelen 1e halfjaar 202112 

 

                                                           
12 Op moment dat in een kolom of rij éénmaal < 5 of < 10 voorkomt is het totaal van de rij en/of kolom afgerond op hele 5-tal, waardoor het kan voorkomen dat het eindtotaal iets afwijkt van de totaaltelling van de rijen 

of kolommen 
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4.2  Horen van betrokkene  
In de onderstaande tabel is weergegeven: 

1. Aantal betrokkenen bij wie pogingen zijn gedaan om te horen, 

2. Aantal betrokkenen dat gehoord is.  

 

Tabel 4.2 Het horen 1e halfjaar 2021 
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4.3 Meldingen 
In onderstaande tabel is weergegeven: 

1. Aantal meldingen (kolom 1) 

2. Aantal meldingen van melders met doorzettingsmacht (kolom 2) 

3. Aantal anonieme meldingen bij gemeenten (kolom 3)  

 

Tabel 4.3 Meldingen  1e halfjaar 20211314 

  

                                                           
13 Voor VR03- Drenthe, VR04-IJsselland en VR014- Gooi en Vechtstreek zijn geen gegevens aangeleverd in het bestand van begin juli 2021 
14 Als in een rij of kolom éénmaal < 5 of < 10 voorkomt is het totaal van de rij of kolom afgerond op een 5-tal. Hierbij kan het voorkomen dat het eindtotaal iets afwijkt van de totaaltelling van de rijen of kolommen    
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4.4 Verkennend onderzoek 
In onderstaande tabel is weergegeven: 

1. Aantal verkennende onderzoeken dat door de gemeenten is gestart. (kolom 1) 

2. Aantal afgeronde verkennende onderzoeken (kolom 2) 

3. Aantal afgeronde verkennende onderzoeken die ertoe hebben geleid een aanvraag in te dienen bij de officier van justitie om een verzoekschrift voor te bereiden. 

(kolom 3)  

Tabel 4.4 Verkennend onderzoek 1e halfjaar 202115 

 
                                                           
15 Voor VR03- Drenthe en VR014- Gooi en Vechtstreek zijn geen gegevens aangeleverd in het bestand van begin juli 2021 
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4.5 Verstrekking aan Stichting Patiëntenvertrouwenspersoon  
Onderstaande tabel is te zien uit welke veiligheidsregio de persoonsgegevens zijn aangeleverd16 in geval er een CM wordt voorbereid. Voor de ZM is dit (technisch) nog niet 

mogelijk. Gegevens betreffen de periode januari tot en met juni 2021. 

Tabel 4.5 Verstrekte persoonsgegevens i.h.k.v. CM per veiligheidsregio januari – juni  202117 

                                                           
16 Gegevens zijn door de Stichting PVP in juli 2021 aangeleverd. 
17 Als in een rij of kolom éénmaal < 5 of < 10 voorkomt is het totaal van de rij of kolom afgerond op een 5-tal. Hierbij kan het voorkomen dat het eindtotaal iets afwijkt van de totaaltelling van de rijen of kolommen    


