
Q&A Versoepelingen maatregelen verlof en bezoek (versie 19 juni 2020) 

TBS en JJI 

# Vraag Antwoord 

1 Geldt de versoepeling van de 
maatregelen ook voor het STP van 
jeugdigen? 

Het STP kan weer doorgang vinden indien de 
invulling van het STP niet belemmerd wordt door 
de geldende (landelijke) maatregelen. Derhalve als 
geen invulling gegeven kan worden aan 
dagbesteding en/of scholing en/of andere 
onderdelen kan het STP nog niet aanvangen. 
 

2 Kunnen netwerkverloven weer 
plaatsvinden? 

Netwerkverloven zijn nog niet mogelijk. Deze 
passen nog niet in de huidige fase. Naar 
verwachting kunnen deze vanaf 1 augustus weer 
plaatsvinden. Alvorens netwerkverloven 
plaatsvinden zal contact opgenomen worden met 
het netwerk om na te gaan of er sprake is van 
klachten/besmettingen. 
 

3 Hoeveel bezoekers mogen er 
tegelijkertijd op bezoek? 

In de huidige fase kunnen er max. 2 bezoekers per 
bezoekmoment ontvangen worden. Dit uiteraard 
met inachtneming van de maatregelen plexiglas en 
1,5 meter afstand. 
 

4 Nu de bezoekmaatregelen weer 
versoepeld zijn: blijft de vijf euro extra 
beltegoed vanuit DJI gehandhaafd of 
stopt die nu? 
 

Binnen de rijksinrichtingen krijgen tbs-gestelden €5 
beltegoed per week extra zolang de maatregelen 
gelden. Ditzelfde geldt voor de jeugdigen in de JJI’s. 
Dit geldt vooralsnog tot 1 augustus, vanaf dat 
moment kan bezoek weer conform huisregels 
plaatsvinden. 

5 Waar kan ik terecht met vragen over de 
versoepeling van de maatregelen? 

U kunt uw vragen mailen naar 
inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl 

 

OFZ 

# Vraag Antwoord 

1 Geldt de versoepeling van de 
maatregelen ook voor de overige 
forensische zorg (FPK/FPA)? 

Ja, de eerder gemaakte afspraken met, een 
vertegenwoordiging van, het veld zijn ook verder 
versoepeld. Met inachtneming van de RIVM en 
GGZ richtlijnen wordt gewerkt worden aan 
normalisering van de forensische behandeling met 
bijbehorende mogelijkheden tot verlof en bezoek 



in de FPK’s en FPA’s. Deze verantwoorde en 
stapsgewijze normalisatie vindt plaats onder 
verantwoordelijkheid van de instelling, waarbij 
afhankelijk van eventuele coronbesmettingen 
wordt op- of afgeschaald in lijn met het 
instellingsbeleid.  
 

2 Waar kan ik terecht met vragen over de 
versoepeling van de maatregelen? 

U kunt uw vragen mailen naar 
inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl 

 


