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Dit addendum betreft een wijziging op de Raamovereenkomst Forensische Zorg, 

PERCEEL AMBULANTE BEHANDELING 2020 

 

 

De ondergetekenden: 

 

1 De Staat der Nederlanden, Ministerie van Justitie en Veiligheid, Dienst Justitiële 

Inrichtingen, waarvan de zetel is gevestigd te Den Haag, te dezen 

vertegenwoordigd door de Minister voor Rechtsbescherming, namens deze de 

directeur van de Divisie Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen, dhr. 

G.V.M. van Gemert, hierna te noemen: “ForZo/JJI”, 

 

en  

 

2 Zorgaanbieder, de rechtspersoonlijkheid bezittende [naam], gevestigd te 

[plaats] en geregistreerd bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 

[nummer], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd door [functie], [naam], 

 hierna te noemen: “Zorgaanbieder”; 

 

en gezamenlijk te noemen: “Partijen”,  

   

Overwegende dat: 

   

 Divisie ForZo/JJI op 20 september 2019 een Open House procedure op 

Tenderned heeft gepubliceerd; 

 Divisie ForZo/JJI per 1 januari 2020 een raamovereenkomst Overige 

Forensische Zorg, perceel Ambulante Behandeling, met 48 zorgaanbieders 

heeft afgesloten;  

 Zorgaanbieder één van de gecontracteerde partijen is; 

 Partijen een overeenkomst hebben getekend met een looptijd van 1 januari 

2020 t/m 31 december 2021, met 2 opties om de overeenkomst telkens met 

één jaar te verlengen tot uiterlijk 31 december 2023; 

 De Rechtbank Den Haag op 28 januari 2020 uitspraak heeft gedaan in de zaak 

Tarieven Forensische Zorg 2020; 

 Divisie ForZo/JJI uitvoering wenst te geven aan het vonnis van 28 januari 2020  

middels voorliggend addendum; 

 Om die reden Divisie ForZo/JJI voorliggend addendum aan alle gecontracteerde 

zorgaanbieders binnen voorliggend perceel ter ondertekening aanbiedt;  

 Het addendum na ondertekening door c.q. namens alle partijen met 

terugwerkende kracht in werking zal treden vanaf 1 januari 2020; 

 Het addendum een wijziging is  op de raamovereenkomst Overige Forensische 

Zorg, perceel Ambulante Behandeling ; 

 Voorliggend addendum integraal onderdeel uitmaakt van de 

raamovereenkomst Overige Forensische Zorg, perceel Ambulante Behandeling; 

 Het addendum –bij eventuele strijdige bepalingen met de raamovereenkomst 

Overige Forensische Zorg, perceel Ambulante Behandeling prevaleert boven de 

raamovereenkomst Overige Forensische Zorg, perceel Ambulante 

Behandeling.; 

 Naar aanleiding van het vonnis van 28 januari 2020, een werkgroep met 

vertegenwoordigers namens de raamcontractanten tot een werkwijze is 
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gekomen om uitvoering te geven aan de mogelijkheid tot het hanteren van 

max max tarieven zoals omschreven in de NZa Beleidsregel prestaties en 

tarieven forensische zorg BR-REG-20142 en deze werkwijze wordt beschreven 

in artikel 1 lid 2 van voorliggend addendum. 

 

Komen overeen: 

 

 

 

1. Voorwerp van het addendum 

 

1. Kortingspercentages 

.1.1. In afwijking van het gestelde in artikel 5 van de raamovereenkomst Overige 

forensische zorg en de daarbij behorende bijlage Inkoopsheet, deel ambulante 

behandeling met betrekking tot het hanteren van kortingspercentages op de hierna 

genoemde producten, zullen de door ForZo/JJI gehanteerde kortingen op de 

maximumtarieven komen te vervallen. 

.1.2. Tabel 1 van Bijlage 10 Handleiding Bekostiging & Verantwoording wordt 

vervangen door: 

Beschrijving Percentage tariefcorrecties 

Perceel Ambulante behandeling 

DBBC deelprestatie behandeling 0% 

Perceel Ambulante begeleiding & verblijfszorg 

ZZP-C 1 en 2 0% 

ZZP-C 3 6% 

ZZP-C 4 en 5 8% 

ZZP VG 0% 

EP 0% 

.1.3. Bovenstaande wijzigingen zijn als zodanig verwerkt in de bij het addendum 

toegevoegde bijlage Handleiding & Bekostiging v2 (bijlage 2 bij voorliggend 

addendum). 

.1.4. De tarieven in bijlage 2 Inkoopsheet bij de raamovereenkomst Overige 

forensische zorg, perceel ambulante behandeling worden hierbij vervangen door de 

tarieven in de bij dit addendum toegevoegde Bijlage 1 Tarievenlijst 2020, onderdeel 

Ambulante Behandeling. 

 

2. Max max tarieven 

.2.1. In afwijking van het gestelde in artikel 5 van de raamovereenkomst Overige 

forensische zorg en de daarbij behorende bijlage 2 Inkoopsheet zal gedurende de 

looptijd van de overeenkomst uitvoering worden gegeven aan artikel 5.1.1. van de 

NZa Beleidsregel prestaties en tarieven forensische zorg BR-REG-20142 door de 

tarieven voor de productgroepen Stoornissen in de Kindertijd, Stoornissen in de 

Impulsbeheersing en Persoonlijkheidsstoornissen te verhogen met 5% op het 

maximum NZa-tarief. 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_282703_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_282703_22/1/
https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_282703_22/1/
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.2.2. De tarieven in bijlage 2 Inkoopsheet bij de raamovereenkomst Overige 

forensische zorg, perceel Ambulante behandeling worden hierbij vervangen door de 

tarieven in de bij dit addendum toegevoegde Bijlage 1 tarievenlijst 

.2.3. Raamcontractanten maken voor de duur van de overeenkomst  op geen enkele 

andere wijze gebruik van de mogelijkheid tot max max tarieven zoals omschreven 

in de NZa Beleidsregel prestaties en tarieven forensische zorg BR-REG-20142. 

 

 

2. Inwerkingtreding en looptijd van het addendum 

 
1. Dit addendum treedt in werking met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020 

en volgt de looptijd van de raamovereenkomst Overige forensische zorg, perceel 
Ambulante Behandeling, zoals beschreven in art. 2 van de raamovereenkomst 
Overige forensische zorg, perceel Ambulante Behandeling. Dit betekent dat 
voorliggend addendum een looptijd heeft van 1 januari 2020 t/m 31 december 2021 
met twee opties tot verlenging van telkens één jaar. 

 
3. Uitvoering addendum 

 

1. Partijen zullen dit addendum te goeder trouw uitvoeren. 

 

4. Volledigheid addendum 

 

1. Voorliggend addendum inclusief bijlagen bevat een volledige vastlegging van de 

(schriftelijke) toezeggingen en afspraken die tussen Partijen gemaakt zijn naar 

aanleiding van uitvoering van het vonnis Overige Forensische Zorg van 28 januari 

2020. 

2. Door ondertekening van dit addendum vervallen alle eerder door Partijen 

gemaakte mondelinge dan wel schriftelijke afspraken met betrekking tot de 

uitvoering van het vonnis Overige Forensische Zorg van 28 januari 2020. 

3. Wijzigingen in en/of aanvullingen op dit addendum kunnen enkel schriftelijk 

worden overeengekomen. 

 

 

 

Aldus op de laatste van de twee hierna genoemde data overeengekomen en in 

tweevoud ondertekend, 

 

Den Haag,  ________         Plaats     Datum 

                     __________,   ___________ 

 

De Minister voor Rechtsbescherming,        

 

namens deze, 

Divisiedirecteur ForZo/JJI 

 

 

 

G.V.M. van Gemert                 [Naam zorgaanbieder]  

                                                     

 

https://puc.overheid.nl/nza/doc/PUC_282703_22/1/
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Bijlage(n):  

 

 

  

Bijlage 1: Tarievenlijst 2020  

Bijlage 2: Handleiding Bekostiging & Verantwoording v2 (gewijzigde paragrafen 

1.4.1. en 2.7. en tabel 1). 

 


