Verslag ALV Vereniging van pro justitia rapporteurs d.d. 29 september 2016 te Utrecht

=========================================================================
1.

Coen opent de vergadering, stelt de agenda vast en heet allen van harte welkom.

2.

Stand van zaken V&J. Coen schetst de gang van zaken in het afgelopen jaar. We hebben veel moeite
moeten doen om in contact te komen met V&J maar ineens was er enige beweging. Er volgde eerst
een gesprek met mw. Schipper-Spanninga, directeur rechtsbestel. Zij droeg daarna de gesprekken over
aan mw. Hoornweg en dhr. Van Hengel. Namens het bestuur waren aanwezig dhr. Van Gestel, B. van
Toorn en dhr. W. Koelewijn, advocaat en onderhandelaar. In totaal waren er drie gesprekken. We
hebben ingezet op herijking van de normtijden, herijking van de tarieven en het vastleggen van een
structurele indexering in een algemene maatregel van bestuur. In eerste instantie lag het bod van het
ministerie veel lager dan de verwachtingen was van de VVR. Dat bod (2,5% tariefsverhoging) was
voor de VVR niet acceptabel. Uiteindelijk offreerde V&J 5,05 % over alle rapportages en alle
tarieven met ingang van 1 september 2016, vastlegging van een jaarlijkse indexering in een algemene
maatregel van bestuur, maar wilde men geen toezeggingen doen aangaande een normtijdenonderzoek.
Er is afgesproken dat er minstens jaarlijks een overleg zal zijn met V&J.
Het bestuur behoudt zich het recht toe om bespreking van de normtijden op de agenda te blijven
zetten, wat iets anders is dan het vasthouden aan het normtijdenonderzoek. Het ministerie heeft de
afspraken bevestigd bij schrijven van 15 september 2016. Er is echter nog niets bekend aangaande
implementatie, Coen zal hierover contact opnemen met V&J.
De aanwezige leden complimenteren het bestuur met het behaalde resultaat. Het is een mooi
onderhandelingsresultaat maar de scheefte ten opzichte van zorgvergoedingen is daarmee niet
weggenomen.

3:

De relatie tussen rapporteurs en NIFP. Een delegatie van het bestuur VVR heeft gesprekken gevoerd
met de directieraad en de portefeuillehouder rapportage. Vlak daarna hadden we de nodige perikelen
door de brief van het NIFP aangaande productieafspraken. Deze brief was met het bestuur VVR
tijdens de bespreking van de week daarvoor niet besproken. De VVR heeft zich op het standpunt
gesteld dat ze graag eerst het servicebeleid wil bespreken met het NIFP voordat we onze leden positief
zullen adviseren om te komen tot structurele productieafspraken. Speerpunten voor overleg zijn
eenduidigheid en kwaliteit van feedback, matching en serviceverlening door het NIFP.
De vergadering constateert dan alhoewel we bijna al een jaar al in gesprek zijn, we geen enkele
vooruitgang hebben geboekt en dat er vanuit het NIFP niets ondernomen wordt richting rapporteurs.
Integendeel, in het laatste directieoverleg werd opgemerkt dat we ons niet moesten gedragen als
verwende kinderen toen we het servicebeleid ter sprake brachten. In november 2016 is er een nieuwe
afspraak met de directieraad van het NIFP en zullen we opnieuw ter sprake brengen welke punten wat
ons betreft op de agenda staan en hoe het toch komt dat al die punten nu alweer een jaar lang stil
liggen. We zullen gestaag voortgaan.
Er wordt voorgesteld om punten die opgenomen moeten worden rond servicebeleid te polsen bij
rapporteurs. Iedereen vindt dit een goed idee.
Wat de beschikbaarheid van spreekkamers betreft stelt de vergadering vast dat er regio’s zijn waar dit
goed geregeld is, maar dat er kennelijk ook regio’s zijn waar dat niet zo is zoals bijvoorbeeld in
Rotterdam. Dit zal wat de VVR betreftonderdeel worden van het algemene servicebeleid.
We hebben begrepen dat intussen de portefeuillehouder rapportage zijn functie heeft neergelegd. Het
is onduidelijk of er een nieuwe rapportagehouder benoemd zal worden.

4.

Stand van zaken NRGD: In de gesprekken met het NRGD is vooral het inhoudelijke verschil tussen
NIFP-feedback en die van de TACS besproken. Een delegatie van het bestuur VVR heeft zich
ingespannen om te komen tot afspraken ten aanzien van een meer duidelijk en uniform toetsingskader,
dat breed gedragen wordt door zowel NRGD als NIFP. Het NRGD zegde in eerste instantie haar
medewerking toe, maar trok die vervolgens weer in. Onlangs heeft het NRGD haar standpunt herzien
en aangegeven hier verder aan te willen werken.
Het NRGD zou in de toekomst graag zien dat nieuwe rapporteurs worden ingeschreven zonder
toetsing en men zou ook graag de verschillen in kaart willen brengen tussen feedback van het NIFP en
negatieve toetsingen door de TACS. Het NRGD wil rapporteurs vragen om die feedback ter
beschikking te stellen. Het bestuur VVR streeft ernaar om een soort bandbreedte af te spreken
waarbinnen rapporteurs hun eigen keuzes kunnen maken.
Uit het gesprek met de directie NRGD blijkt dat er fouten zijn gemaakt ten aanzien van de benodigde
intervisie en nascholingsuren bij de omzetting van de registratietermijn van vier naar vijf jaar. Daar zal
bij toekomstige toetsingen rekening mee worden gehouden.
Vanuit de vergadering komen de volgende opmerkingen: verschillende leden zijn van mening dat als
men toetser is bij het NIFP, men geen zitting kan nemen in de TACS van het NRGD. Dan is de
onafhankelijkheid niet gewaarborgd. Werkzaam zijn bij de een, zou werkzaamheden bij de ander uit
moeten sluiten.
Een ander merkt op dat door de sterk kritische houding van de TACS en de onprettige sfeer waarin
gesprekken gevoerd worden, verschillende psychiaters hebben besloten om met hun pro justitia
werkzaamheden te stoppen. Men vraagt zich af of het NRGD hier rekening mee kan houden bij het
opstellen en controleren van hun bejegeningsrichtlijnen.
Er wordt tevens opgemerkt dat er grote verschillen kunnen zijn tussen TACS onderling
(beoordelingstoevalligheid. Die verschillen zouden af moeten nemen.
De VVR zal het initiatief nemen om te komen tot een afspraak met de directie NRGD voor het einde
van het jaar.

5.

Met betrekking tot de financiën: De penningmeester vat de financiële situatie en het verslag van de
kascommissie samen, met dank aan de kascommissie en complimenten voor het heldere en
constructieve verslag. De aanbevelingen van de kascommissie zijn grotendeels overgenomen. Zo is er
bijvoorbeeld door het bestuur een uitspraak gedaan over de vacatiegelden. Deze uitspraak is
vastgelegd in de notulen. We hebben het afgelopen jaar veel moeite moeten doen om de achterstallige
contributiegelden te incasseren. Van sommige leden hebben we afscheid moeten nemen. Er dient een
nieuwe kascommissie benoemd te worden. Ton Deenen en Barend van Giessen bieden zich aan voor
het jaar 2016, met dank.
We hebben veel geld in kas maar we zullen daar vooralsnog niet al te veel mee doen. De kans is groot
dat we de komende jaren in juridische perikelen terecht zullen komen en dan is een financiële buffer
erg prettig. Het streven is echter wel om de gelden niet verder op te laten lopen.

6.

Nieuwe bestuursleden: Eugène Schouten en Philip Veerman nemen afscheid als bestuurslid met grote
dank voor hun inspanningen. Wim Canton en Harm Scharft stellen zich beiden kandidaat als nieuw
bestuurslid en worden beiden unaniem gekozen.
Kees Vreedeveld ambieert geen bestuursfunctie maar zou wel eventueel extra taken willen uitvoeren.
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Wat verder nog ter tafel komt
We bestaan dit jaar tien jaar. Het bestuur heeft dat lustrum door alle drukte aan zich voorbij laten gaan.
Barend deelt mede dat er weer een congres georganiseerd zal worden in Davos van 7 tot 9 maart
2017
Kees vraagt zich af hoe de verhouding ligt tussen uurtarieven van andere deskundigen die niet
justitieel rapporteren en pro justitia rapporteurs. Kees weet dat voor sommige soorten deskundige
rapportages veel hogere tarieven worden gehanteerd dan bij pro justitia rapporteurs. Hij vindt dat we
dat zouden moeten vergelijken. We vragen alle leden om eventuele informatie daarover door te geven
aan het bestuur.
Het is duidelijk dat de instroom van nieuwe pro justitia rapporteurs te laag is. Een van de redenen zijn
de zeer hoge kosten voor de opleiding tot pro justitia rapporteur (circa € 13.500 voor zowel het
algemene als het jeugddeel). We zullen dat meenemen bij de aanstaande besprekingen met het NIFP.
De VVR stelt zich op het standpunt dat als het NIFP, net zoals wij, constateert dat er te weinig
rapporteurs zijn, dat men dan geen extra barrières zou moeten opleggen.
Kees zou graag zien dat de tijd die rapporteurs moeten investeren om alle feedback te verwerken
declarabele uren zouden worden.
Traagheid van betalingen lijkt vooral op te treden in de vakantieperiode. Daarnaast zijn er soms
problemen in verband met herberekeningen van de reiskostenvergoeding en worden er af en toe
spoedtarieven afgesproken die niet worden uitbetaald.
De leden van de vergadering hebben unaniem positieve ervaringen met de servicedesk DVOM/F. Het
is fijn om te kunnen corresponderen met iemand die een naam heeft, men is zeer service-verlenend,
er wordt snel en accuraat gewerkt. Dat kan je niet zeggen van de factuursite van DJI. Ook uitbetaling
van hogere beroepszaken verloopt zeer problematisch. Iedereen heeft andere ervaringen ten
aanzien van uitbetalingstermijnen. Hierover zal de VVR een bericht sturen naar Jeroen Meijerink,
contactpersoon van het NIFP bij DVOM/F.
Met betrekking tot invoering van de driepuntsschaal zijn de meningen sterk verdeeld, ook in de
vergadering. Dat is niet anders dan de verdeelde mening die al jaren bestaat tussen rapporteurs,
OM en de rechtspraak. In de nieuwe vraagstelling kan nuancering ten aanzien van het advies
aangaande de mate van toerekeningsvatbaarheid uitgeschreven worden onder punt 4.C. opgemerkt
wordt dat in de formats die door het NIFP toegestuurd zijn vraag 5.a. aan het begin van de rapportage
anders geformuleerd is dan bij de beantwoording van de vraagstelling. De VVR zal hierover een
bericht sturen naar het NIFP.
Kees vraagt zich af of het aan de pro justitia rapporteur is om de kans op recidive te adviseren. Hij
overhandigt daartoe een artikel en vraagt om dit te verspreiden.
Er is een initiatief van de medisch-ethische commissie van het NIP voor een invitational conference
aangaande de geschiktheid van de beroepscode op de werkzaamheden van Pro Justitia rapporteur.
Britta zal namens het bestuur VVR deelnemen. Er zijn verschillende leden uitgenodigd.

