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Annex Jeugdige justitiabelen in de GGZ

Deze Annex omvat de aanvullende bepalingen die van toepassing zijn bij de
plaatsing van Jeugdigen in de zin van artikel 77s, vijfde lid van het
Wetboek van Strafrecht, art 12 lid 8 Bjj en art. 48 lid 1/3 Bjj.

In aanvulling op de Raamovereenkomst Klinische Zorg zijn Partijen
overeengekomen dat Zorgaanbieder voor ForZo/JJI de zorg en beveiliging van
Jeugdigen zal verlenen.
1.

Doelstelling

1.1

De Raamovereenkomst Klinische Zorg is voor Jeugdigen van overeenkomstige
toepassing op reguliere Justitiabelen, behoudens voor zover in deze Annex daarvan
voor Jeugdigen in de zin van het derde lid uitdrukkelijk is afgeweken.

1.2

Deze Annex is uitsluitend van toepassing op prestaties ten behoeve van de het
derde lid omschreven Jeugdigen.

1.3

Deze Annex heeft betrekking op jeugdige justitiabelen die veroordeeld zijn tot de
vrijheidsbenemende maatregel plaatsing in een inrichting voor Jeugdigen (art. 77s
Wetboek van Strafrecht) en Jeugdigen die veroordeeld zijn tot de vrijheidsstraf
jeugdetentie (art. 77h Wetboek van Strafrecht).

2.

Wet- en regelgeving

2.1

In afwijking op de raamovereenkomst Klinische Zorg gelden de onderstaande
jeugdtitels in deze annex als forensische zorgtitels:
a
Op grond van artikel 77s, vijfde lid, Wetboek van Strafrecht kan de minister de
maatregel tot plaatsing in een inrichting voor jeugdigen (de pij-maatregel) ook
elders ten uitvoer leggen.
b
Op grond van artikel 12, achtste lid, Beginselenwet Justitiele Jeugdinrichtingen
kan in geval van gebrekkige ontwikkeling of ziekelijke stoornis van de
geestesvermogens van een jeugdige de selectiefunctionaris, met inachtneming
van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrisch ziekenhuis als bedoeld in
artikel 1, onder h, van de Wet bijzondere opnemingen in psychiatrische
ziekenhuizen zal worden overgebracht om daar zolang als dat noodzakelijk is te
worden verpleegd.
c
Conform artikel 48 lid 1 van de Beginselenwet Justitiele Jeugdinrichtingen heeft
een jeugdige recht op sociale hulpverlening en steun. Op grond van artikel 48,
derde lid, Beginselenwet Justitiele Jeugdinrichtingen kan de directeur van de
JJI zorg dragen voor overbrenging van de jeugdige naar de daartoe bestemde
plaats, indien de zorg en steun zoals in het eerste benoemd dit noodzakelijk
maken en een dergelijke overbrenging zich verdraagt met de ongestoorde
tenuitvoerlegging van de de vrijheidsbeneming.

2.2

Partijen verklaren dat zij bekend zijn met de op hen van toepassing zijnde wet- en
regelgeving1 en verbinden zich jegens elkaar om zich daaraan te houden. Partijen

1

In dit verband zijn onder andere relevant het Wetboek van Strafrecht en strafvordering,
Beginselenwet verpleging terbeschikking gestelden (Bvt) , Beginselenwet Justitiele
Jeugdinrichtingen (Bjj), en Kwaliteitswet zorginstellingen, Wet Marktordening
Gezondheidszorg, Wet BOPZ, Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector, Wet BIG, WGBO, WBP, Wet
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onderkennen voorts dat de onderhavige zorgcontractering buiten de reguliere
subsidierelaties met de particuliere justitiële jeugdinrichtingen valt. Het betreft
additionele zorgplaatsen die juist niet in een justitiële jeugdinrichting
aanwezig/beschikbaar zijn.
3.

Wijze van Plaatsing

3.1

Met de plaatsing is de selectiefunctionaris als bedoeld in artikel 1, onder aa,
Beginselenwet Justitiele Jeugdinrichtingen belast.

3.2

In afwijking van artikel 3.4 van de Raamovereenkomst geldt voor Jeugdigen dat
Zorgaanbieder de genoemde reactie uiterlijk binnen een termijn van 15 werkdagen
na ontvangst van de Aanmelding dient te hebben gegeven.

3.3

Indicatiestelling voor deze doelgroep wordt onafhankelijk opgesteld door het NIFP,
werkeenheid IFZ. Op basis van de indicatiestelling wordt door de selectiefunctionaris
met gebruik van het informatiesysteem Informatievoorziening Forensische Zorg
(IFZO) een match gemaakt op basis van het door de raamcontractanten beschikbaar
gestelde zorgaanbod.

3.4

De plaatsing en indicatiestelling worden niet in Ifzo geregistreerd. Plaatsing bij
Zorgaanbieder zal bekrachtigd worden middels een fysieke plaatsingsbrief met
indicatiestelling als bijlage.

3.5

Zorgaanbieder heeft geen verplichting tot acceptatie van de plaatsing van een
Jeugdige.

4.

Uitvoering van de behandeling

4.1

Partijen zijn overeengekomen dat behandeling door Zorgaanbieder van de Jeugdige
zal bijdragen aan een beter sociaal functioneren van de Jeugdige, Voorts draagt de
Instelling bij aan een goede voortgang van de rechtsgang. Het doel van het verblijf
in de Instelling is de kans op ontsporing van de Jeugdige na diens terugkeer in de
maatschappij te verminderen.

4.2

Omtrent iedere in de Instelling opgenomen Jeugdige met een PIJ titel als bedoeld in
deze overeenkomst dient Zorgaanbieder aantekeningen bij te houden als bedoeld in
artikel 77t, vijfde lid, onder b, van het Wetboek van Strafrecht. Deze aantekeningen
worden desgevraagd aan DIZ ter kennisneming gezonden of aan de door deze aan
te wijzen ambtenaren ter inzage gegeven.

4.3.

De directeur van de Justitiele Jeugdinrichting (JJI) behoudt bij plaatsing op basis
van art. 48 lid 3 Bjj, uitgezonderd de zorginhoudelijke verantwoordelijkheid, zijn
eindverantwoordelijkheid voor personen die vanuit een JJI zijn geplaatst bij enige
Raamcontractant en daar worden behandeld. De behandelrelatie met een geplaatste
jeugdige vanuit de JJI en de daarop van toepassing zijnde (zorg)wet- en regelgeving
doen daar niet aan af.
Einde behandeling/Verlaten faciliteit van Zorgaanbieder

5.

medezeggenschap cliënten zorgsector, de Wet Toelating Zorginstellingen, de
Zorgverzekeringswet, de Wet landurige zorg, de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens,
Mededingingswet, Regeling jaarverslaglegging zorginstellingen en de beleidsregels AO/IC.
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5.1

Het is aan Zorgaanbieder niet toegestaan om geplaatste Jeugdigen zonder
machtiging van de Staatssecretaris de faciliteit van Zorgaanbieder (tijdelijk) te laten
verlaten of naar elders over te brengen.

5.2

Indien Zorgaanbieder de plaatsingbvan de Jeugdige wenst te beeindigen omwille
van de persoon van de Jeugdige, dient hij dit tijdig voor afloop van de Forensische
Zorgtitel van de Jeugdige te kennen te geven aan de Staatssecretaris. Uit
deze
schriftelijke kennisgeving dient duidelijk te blijken op basis van welke redenen
Zorgaanbieder de plaatsing van de Jeugdige wenst te beeindigen. In geval van
redenen die zien op de persoon van de Jeugdige, geldt met betrekking tot die
specifieke Dienst een een opzegtermijn van 2 maanden.

6.

Onttrekking aan toezicht en andere bijzondere voorvallen

6.1

Indien Justitiabele zich onttrekt aan het toezicht en de begeleiding evenals als
sprake is van andere bijzondere voorvallen die een onbelemmerde uitvoering van
zijn integrale behandelplan in de weg staan, dient Zorgaanbieder dit onverwijld aan
de directeur van de JJI (art. 48 lid 1/3 Bjj) danwel DIZ (bij art. 12 lid 8 Bjj of art.
77s lid 5 Sr.) te melden. In dat geval treden partijen direct met elkaar in overleg.
Zorgaanbieder dient zich in voorkomend geval te houden aan de instructies zoals
deze door de directeur van de JJI danwel DIZ zullen worden aangegeven.

6.2

Meldingen als bedoeld in het eerste lid dienen door Zorgaanbieder telefonisch te
worden gemeld aan de directeur van de JJI of DIZ en per mail schriftelijk te worden
bevestigd.

7.

Kwaliteit

7.1

De verstrekte opdrachten dienen uitgevoerd te worden conform de vigerende weten regelgeving.

7.2

Artikel 13 van de Raamovereenkomst Klinische Zorg inzake de Prestatie indicatoren
Forensische Psychiatrie is niet van toepassing op Justitiabelen die geplaatst worden
krachtens deze Annex.

8.

Tarieven
De tarieven zoals opgenomen in de sheet Perceel Klinische Zorg zijn van toepassing.
De maximum gemiddelde dagprijs verblijf is niet van toepassing op justitiabelen die
geplaatst zijn op basis van deze annex.

9.

Wijze van facturering & betaling
Voor het declareren van de zorg kunt u digitaal uw factuur sturen naar
Dforzofacturen@dji.minjus.nl onder vermelding van kostenplaatsnummer 790225.
De factuur dient voorzien te zijn van:
•
SKN-nummer
•
Startdatum en einddatum dbbc
•
Uitsplitsing naar dbbc-componenten x tarief en totaalbedrag
•
Bankrekeningnummer
Facturatie van de justitiabele jeugdigen is zodoende vooralsnog NIET mogelijk via
FCS (Facturatie Controle Systeem).
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10.

Wijze van verantwoording:
Verantwoording vindt plaats conform handleiding Bekostiging en Verantwoording.
In de verantwoordingssheet is een separaat tabblad voor justitiabele jeugdigen
opgenomen. Zorgaanbieder dient dit tabblad te gebruiken voor de verantwoording
van zorg geleverd aan justitiabele jeugdigen zoals bedoeld in deze annex.
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