Divisie Individuele Zaken

Aan de Vereniging van TBS-advocaten,
t.a.v. dhr. J. Knoester

Turfmarkt 147
2511 DP Den Haag
Postbus 30132
2500 GC Den Haag
www.dji.nl
Contactpersoon
Bert Bezemer / Peter Oosterom
T (+31) 088 0725 678

Betreft: financiering deelname advocaten aan zorgconferenties 15+
en zorgconferenties niet-15+

Geachte heer Knoester,
Middels deze brief informeren wij u over de wijze van financiering en facturering
van deelname door advocaten aan zorgconferenties 15+ en over de organisatie
van zorgconferenties niet-15+.
Zorgconferenties 15+
Bij brief d.d. 14 juni 2017 bent u geïnformeerd over het project TBS 15+.
Hierin is o.a. vermeld dat conform de afspraken tijdens de ‘Manifesten van
Lunteren’ aan een zorgconferentie (ZC) deelnemende advocaten een factuur van
€250 kunnen indienen bij het betreffende FPC waar de cliënt voor wie de ZC
wordt gehouden verblijft.
In afstemming met ForZoJJI is besloten om hiervoor vanaf heden een tarief van
€600 te hanteren.
Zorgconferenties niet-15+
Omdat op dit moment de Zorgconferenties 15+ voor DIZ prioriteit hebben is in
overleg met het inhoudelijk directeurenoverleg van TBS-Nederland t.a.v.
aanvragen voor zorgconferenties niet-15+ het volgende afgesproken:

•

Alleen bij dreigende impasse, definitie:
• Wanneer stap 1 en 2 (zie onder) geen resultaat bieden
• Wanneer de genormeerde termijnen met >12 maanden worden of
dreigen te worden overschreden EN wanneer op dat moment er
geen uitzicht is op het behalen van de volgende (verlof)stap <6
maanden
• (Talloze) incidenten
• Niet kunnen bereiken van overeenstemming met de patiënt
• Conclusies pro Justitia onderzoek afwijkend
• Zeer complexe problematiek / mogelijk gebrek aan deskundigheid

•

Getraptheid aanbrengen:
1. Eigen interne collegiale consultatie; eigen DBBC-tijd; organisatie
kliniek.
2. Collegiale consultatie regionaal + eventueel specialistische en/of
niet-forensische deskundigheid; organisatie kliniek.
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3. Landelijke zorgconferentie; organisatie DJI/DIZ bij 15+ en
organisatie kliniek bij niet-15+

Wij hopen u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Divisie Forensische Zorg en
Justitiële Jeugdinrichtingen

Datum
17 januari 2018

Met vriendelijke groet,

Bert Bezemer/Peter Oosterom
Divisie Individuele Zaken
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