
Toelichting Algemene Voorwaarden niet van toepassing op de Bopz-cliënt  

Naar aanleiding van vragen van leden tijdens de ALV d.d. 30 mei jl. over het besluit om de bijgestelde 

Algemene Voorwaarden niet van toepassing verklaren op de Bopz-cliënt per 1 oktober 2018, worden 

hieronder de overwegingen toegelicht die doorslaggevend waren voor het advies van het bureau aan 

het bestuur. Het bureau heeft dit advies aan de drie kerngroepen voorgelegd en vervolgens aan het 

bestuur.  

In deze toelichting wordt allereerst besproken de uitkomst van de evaluatie van de Algemene 

Voorwaarden met betrekking tot dit onderwerp. Vervolgens wordt de regeling in het Burgerlijk 

Wetboek van de Algemene Voorwaarden toegelicht in samenhang met de opname van de cliënt op 

grond van de Wet Bopz. Daarna wordt kort ingegaan op een uitspraak van de Geschillencommissie 

Verpleging Verzorging en Geboortezorg. Tevens wordt in deze toelichting aangegeven waar de 

rechtspositie van de Bopz-cliënt is geregeld.  

 

Evaluatie Algemene Voorwaarden 2017 

Tijdens een van de bijeenkomsten van de meeleesgroep evaluatie, bestaande uit leden van ActiZ en 

BTN enerzijds, de Consumentenbond, LOC en leden van een cliëntenraad anderzijds, is de bijzondere 

module Bopz besproken in samenhang met de veel gestelde vraag van leden of met de cliënt die op 

basis van een rechterlijke machtiging of artikel 60-procedure Bopz (geen bereidheid, geen bezwaar) 

is opgenomen, een zorg- en dienstverleningsovereenkomst kan worden overeengekomen en 

Algemene Voorwaarden van toepassing kunnen zijn. De meeleesgroep heeft toen aangegeven graag 

dit uitgezocht te willen hebben door ActiZ en afhankelijk van het antwoord, mee te nemen in de 

bijstellingen van de Algemene Voorwaarden.  

 

Algemene Voorwaarden 

De wet bepaalt dat Algemene Voorwaarden tot stand komen door aanbod en aanvaarding hiervan 

door de partijen die een overeenkomst sluiten. Algemene Voorwaarden regelen de randvoorwaarden 

van de overeenkomst die de gebruiker met de wederpartij sluit (art. 6: 231 BW).  

Met de cliënt, die op basis van een rechterlijke machtiging (gedwongen opname) of artikel 60-

procedure (geen bereidheid, geen bezwaar) is opgenomen, komt per definitie geen overeenkomst 

tot stand. Door het ontbreken van een overeenkomst tussen de zorgaanbieder en de Bopz-cliënt, 

kunnen er dus ook geen Algemene Voorwaarden tot stand komen/van toepassing zijn.  

 

Uitspraak Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Geboortezorg 

In een uitspraak van de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en Thuiszorg van 21 april 2017 

heeft de Geschillencommissie bevestigd dat aan de dwangbehandeling niet een overeenkomst tussen 

de zorgaanbieder en cliënte ten grondslag lag. Ook oordeelde zij dat de desbetreffende (VVT) 

leveringsvoorwaarden niet van toepassing waren op de klacht. 

De uitspraak heeft weliswaar betrekking op een cliënt die op basis van een rechterlijke machtiging 

is opgenomen, maar voor een cliënt die op basis van een artikel 60-procedure is opgenomen, geldt 

hetzelfde.  

 

Rechtspositie van Bopz-cliënt 

De rechtspositie van de Bopz-cliënt is geregeld in: 

• WGBO (goede zorg, behandel-/zorgplan, informatierecht etc.) 



• Bopz;  

• Wet langdurige zorg, voor zover de Wet Bopz niet voorgaat op de Wlz 

• Wkkgz,  

• Normen van kwaliteitskader verpleeghuiszorg 

• Klachtenregeling Bopz. 

• AVG 

• Beleidsregels van de NZa 

• Beleidsregels van het ZiNL 

 

Er zijn uiteraard ook zaken die niet in wet- of regelgeving zijn geregeld bijvoorbeeld de onderhoud 

van de kamer, wat er gebeurt bij overlijden of vertrek etc. Op grond van de Bopz kan de 

zorgaanbieder algemene zaken met betrekking tot het wonen en de omgang met elkaar, in 

bijvoorbeeld de huisregels regelen, na verzwaard adviesrecht van de cliëntenraad.  

 

Tot slot 

Op grond van de wet, de uitspraak van de Geschillencommissie Verpleging Verzorging en 

Geboortezorg zijn het ActiZ-bureau, BTN enerzijds, Consumentenbond en Loc anderzijds 

overeengekomen om de Algemene Voorwaarden niet van toepassing te verklaren op de Bopz-cliënt. 

De Algemene Voorwaarden zijn ontwikkeld in samenwerking met cliënten- en 

consumentenorganisaties met als uitgangspunt duidelijkheid, rechtszekerheid en rechtseenheid te 

geven. Het hanteren van evenwichtige en duidelijke afspraken voorkomt geschillen. Het verplicht 

gebruik van de bijzondere module Bopz terwijl er juridisch geen Algemene Voorwaarden van 

toepassing kunnen zijn op Bopz-cliënten, dient niet de rechtszekerheid en geeft ook geen 

duidelijkheid. De bijzondere module Bopz is daarmee ‘een dode letter’ en dus zinloos.  

 

 


