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Het Forensische Circuit  

Addendum 
 

Addendum op offerteaanvraag inkoop 

Forensische Zorg 2016 
 

 
 

 
 

 

Dit addendum op de inkoopdocumenten 2016 (publicatie d.d. 21 augustus 2015) 

informeert u over twee aanvullende bijstellingen op de door Divisie ForZo/JJI 

gepubliceerde tarieven.  

 

Besluit bijstellen tarieven  

Na de publicatie van de inkoopdocumenten is met GGZ Nederland gesproken over 

de aanpassingen van de tarieven. Uiteindelijk is door Divisie ForZo/JJI besloten tot 

twee aanvullende bijstellingen:  

 

1. De correctie op de tarieven voor het component verblijf (OFZ) van 7,5% 

wordt verminderd naar 3%.  

2. Voor het éénmalige effect van de overloop-DBBC’s (van 2015 naar 

2016)wordt geen specifieke compensatie gegeven. In plaats daarvan wordt 

een algemene vermindering van de generieke efficiencykorting ingevoerd 

van 4% naar 3%.  

 

Deze wijzigingen zijn doorgevoerd in de productiesheets van de webapplicatie 

FORZA.  

 

Samengevat resulteert dit in de volgende kortingen: 

Efficiencykorting 2016 (van toepassing 
op alle forensische tarieven DBBC, ZZP 
en Extramurale parameters excl. de 
NHC)) 3% 
OFZ component behandeling 10% 
OFZ component verblijf 3% 
OFZ component dagbesteding 25% 
TBS component behandeling 0% 
TBS component verblijf 0% 
TBS component dagbesteding 10% 
Kortingen DBBC tarieven 2016 

 

 

Contactpersoon 

Robert Nieuwenhuize 

Zorginkoper 
  

  

Datum 

29 december 2015 
  

Ons kenmerk 

676024 
  

Aard Addendum 

Bekendmaking van 

aanpassing tarieven 
  

Geldig van/tot 

1 januari 2016 tot en met 31 

december 2016 
  

 

 



 
 

 

   Pagina 2 van 2 
 

 

Datum 

29 december 2015 
 

Ons kenmerk 

676024 

 

 

 

3. De Divisie ForZo/JJI zal daarnaast de generieke efficiencykorting van 3% 

naar 2% bijstellen indien het beschikbare kader voor 2016 dit toelaat. Zodra 

de inkoopafspraken begin het jaar 2016 definitief zijn, zal de totale afspraak 

in budget worden geïnventariseerd. Indien blijkt dat dit niet past binnen 

het beschikbare financiele kader 2016, dan blijft de effiencykorting 3% over 

2016.  

 

 

Gevolgen voor de inkoopafspraken 

De correcties  op de tarieven zijn automatisch aangepast in de afsprakensheets in 

de webapplicatie FORZA. De tarieven in de offertesheets worden niet aangepast, 

maar blijft zoals in de offerteaanvraag is vermeld.  

 

Aanpassing gemiddelde dagprijs Overige Forensische Zorg 

De gemiddelde DBBC-dagprijs (zie hoofdstuk 2.1.2,  pagina 12 en 13 van de 

Offerteaanvraag) is door het bovenstaande voor de Overige Forensische zorg (OFZ)  

herrekend op basis van de bijstelling van de tarieven. Dit resulteert in de volgende 

maximaal gemiddelde dagprijs voor component verblijf (incl. NHC) .  

 

Beveiligings
niveau 

Component zorg  Component NHC Max gemiddeld 
(toegestane) dagprijs 

verblijf 
 2016 

1   €    256,88  €  33,94 €  290,82
2  €    305,01  €  43,37 €  348,38

3  €    341,97  €  57,17 €  399,14 
 
De dagprijzen (inclusief NHC) zijn voor 2016 aangepast middels indexatie en correctie van de verblijfstarieven. 
 

 

Versoepeling maximumbudget bij toegekende groeipercelen 

De verlaging van de efficiencykorting heeft invloed op het maximum budget dat 

voor de groeipercelen ambulante behandeling en extramurale parameters 

toegekend is. Met een verhoging van het budget, overstijgt dit het maximum wat in 

het offerteaanvraagdocument is bepaald.  

 

De Divisie ForZo/JJI heeft besloten om deze groei op het maximum toe te staan, 

mits het gaat om dezelfde aantallen en minutenranges DBBC’s en dezelfde 

hoeveelheid  extramurale parameters als is geoffreerd, dan wel is aangepast op 

basis van de inkoopgesprekken.   


