
Wet BOPZ Voorlopige machtiging Voorwaardelijke machtiging In bewaringstelling Verlopige machtiging op eigen verzoek Zelfbindingsverklaring Zelfbindingsmachtiging

Wie verzoekt

De OvJ, ambtshalve of op 

verzoek van de familie 

van de betrokkene, zijn 

wettelijk 

vertegenwoordiger of 

partner.

De OvJ, ambtshalve of op 

verzoek van de familie van de 

betrokkene, zijn wettelijk 

vertegenwoordiger of partner.

Iedereen die vindt dat 

iemand onmiddellijk 

gevaar veroorzaakt in 

de zin van wet Bopz 

kan dit melden bij 

bijvoorbeeld de 

politie of een 

meldpunt overlast.

De OvJ op verzoek van de betrokkene De betrokkene, met 

uitzondering van 

verstandelijk 

gehandicapten of mensen 

met een 

psychogeriatrische 

aandoening. De 

zelfbindingsverklaring 

wordt opgesteld in 

overleg met een aan het 

psychiatrisch ziekenhuis 

verbonden psychiater.

De OvJ, op verzoek van de 

psychiater met wie de 

zelfbindingsverklaring is 

opgesteld, de behandelend 

psychiater of door de 

psychiater aangewezen 

personen.

Wie verleent De rechter De rechter De burgemeester De rechter De psychiater De rechter

Voorwaarden * betrokkene: 

• is ouder dan 12 jaar 

• heeft een 

geestesstoornis 

• veroorzaakt door de 

stoornis gevaar voor 

zichzelf of omgeving

* dat gevaar kan alleen 

door opname worden 

afgewend 

* betrokkene is niet 

bereid tot vrijwillige 

opname

* betrokkene:

• is ouder dan 12 jaar

• heeft een

geestesstoornis

• veroorzaakt door de

stoornis gevaar voor

zichzelf of omgeving

* dat gevaar kan worden

afgewend door

voorwaarden die

opname voorkomen

* een behandelingsplan

wordt aan de rechter

voorgelegd

* betrokkene is bereid de

voorwaarden na te

leven (of dat is

redelijkerwijs te

verwachten)

* betrokkene: 

• is ouder dan 12 jaar 

• veroorzaakt gevaar 

* er is een ernstig 

vermoeden dat een 

geestesstoornis dit 

gevaar veroorzaakt * 

het gevaar is zo 

dreigend dat een 

voorlopige machtiging 

niet kan worden 

afgewacht 

* het gevaar kan 

alleen door opname 

worden afgewend 

* betrokkene is niet 

bereid tot vrijwillige 

opname

* verzoek van de OvJ is gedaan op verzoek 

van de betrokkene * betrokkene: • is bereid 

tot opname en behandeling • heeft een 

geestesstoornis • veroorzaakt gevaar * het 

gevaar kan alleen door opname worden 

afgewend

* betrokkene: 

• is 16 jaar of ouder • 

heeft een geestesstoornis 

• is in staat zijn wil mbt 

opname en behandeling 

te bepalen 

* in de verklaring staat 

onder welke 

omstandigheden, in welk 

ziekenhuis en hoe lang 

betrokkene wil worden 

opgenomen 

* er wordt een 

geneeskundige verklaring 

overlegd

* betrokkene heeft een 

zelfbindingsverklaring 

opgesteld 

* een in de verklaring 

genoemde omstandigheid 

doet zich voor 

* betrokkene is niet bereid 

tot vrijwillige opname


