
 

 

Uitspraak inzake 2.3 Wet forensische zorg 

Op vrijdag 9 april heeft de Hoge Raad uitspraak gedaan in het cassatieberoep inzake 2.3 Wet 
forensische zorg. De uitspraak is gepubliceerd:  
https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument?id=ECLI:NL:HR:2021:534 
 
De Hoge Raad geeft kort samengevat aan dat: 
 ook als de officier van justitie geen verzoekschrift voor een zorgmachtiging indient, de 

strafrechter ambtshalve een zorgmachtiging kan afgeven; 
 wanneer de zorgmachtiging ambtshalve door de rechter wordt afgegeven en de verplichte zorg 

bestaat uit de opname van de betrokkene in een accommodatie, de rechter in de zorgmachtiging 
aandacht moet besteden aan de vraag welke accommodatie geschikt is voor de betrokkene, 
gelet op zijn zorgbehoefte en de eventueel vereiste beveiliging. De rechter kan zo nodig bepalen 
op welke wijze de zorgmachtiging ten uitvoer moet worden gelegd, totdat een plek voor de 
betrokkene in een geschikte accommodatie beschikbaar is; 

 de strafrechter die overweegt op grond van art. 2.3 lid 1 Wfz een zorgmachtiging te verlenen, de 
officier van justitie opdracht kan geven om documenten die ten aanzien van de betrokkene op 
grond van de Wvggz zijn verkregen, aan de strafrechter te verstrekken. Art. 5:19 lid 2 Wvggz 
biedt hiervoor de wettelijke grondslag.  

 
Situaties waarin de rechtbank overgaat tot het ambtshalve afgeven van een zorgmachtiging, ondanks 
het negatieve advies van de geneesheer directeur, stellen de uitvoerende partijen voor veel vragen. 
In deze zaken zijn heftige delicten en een uitgebreide hulpverleningsgeschiedenis geen uitzondering.  
De vraag wie verantwoordelijkheid neemt voor het informeren van betrokken partijen en de 
plaatsing rijst onmiddellijk. Vaak pakt het OM, al dan niet samen met een geneesheer directeur, de 
handschoen op. Officieren weten het landelijk coördinatiepunt beveiligde bedden goed te vinden. Zij 
vragen ons met name om mee te denken en te bemiddelen richting aanbieders van beveiligde zorg. 
Wat opvalt is dat de huidige plaatsingspraktijk zoals justitie deze uitvoert en zoals deze verloopt in 
een voorbereide zorgmachtiging wordt doorkruist.  
 


