
1 

   Pagina 1 van 3 
 

  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Doelgroep: Langdurige Forensische Psychiatrische Zorg 
De opdracht ziet op de uitvoering van de maatregel tbs-dwang voor de doelgroep Langdurige Forensische 
Psychiatrische Zorg (hierna: LFPZ). Tot de doelgroep LFPZ worden die ter beschikking gestelden gerekend bij 
wie sprake is van een beslissing van de Minister voor de toekenning van de LFPZ status. De noodzaak tot 
plaatsing in een LFPZ voorziening wordt bepaald aan de hand van het Beleidskader Langdurige Forensisch 
Psychiatrische Zorg (1 januari 2021). Het betreft ter beschikking gestelden die ondanks meerdere 
behandelpogingen onverminderd delictgevaarlijk zijn zonder dat er mogelijkheden worden gezien om hierin 
nog verandering te brengen en die niet geschikt zijn om uit te stromen naar de reguliere GGZ. 
 
Relevante vereisten voor uitvoering van de zorg 
Zorgaanbieders dienen te voldoen aan het volgende: 

I. De zorgaanbieder dient te beschikken over een aanwijzing als private instelling voor 

verpleging van ter beschikking gestelden, zoals bedoeld in artikel 3.2 en 3.3 van de Wet 

Forensische Zorg en artikel 3.3 lid 4 van het Besluit Forensische Zorg. In de inrichting is de 

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van toepassing. 

II. Ter beschikking hebben van een vestiging in de betreffende regio waar de gevraagde diensten op 
beveiligingsniveau 4 conform de prestatiebeschrijvingen als opgenomen in Beleidsregel - Prestaties 
en tarieven forensische zorg - BR/REG-19143 op locatie kunnen worden uitgevoerd. 

III. De zorgaanbieder dient aantoonbaar te beschikken over de competentie om alle onderstaande 
vormen van risicomanagement te kunnen uitvoeren: 

a. Het uitvoeren van een delictanalyse volgens de KFZ richtlijn: delictanalyse in de forensische 
zorg; 

b. Het afnemen van een risicotaxatie doormiddel van één van de voorgeschreven instrumenten 
uit de gids prestatie-indicatoren forensische psychiatrie betreffende het geldende verslagjaar; 

c. Het op systematische wijze meten van de ernst van de problematiek middels één van de 
voorgeschreven instrumenten uit de gids prestatie-indicatoren forensische psychiatrie 
betreffende het geldende verslagjaar. 

IV. De zorgaanbieder handelt volgens het Beleidskader (link toevoegen) Langdurige Forensisch 
Psychiatrische Zorg. 

V. Tbs-gestelden met de status Langdurige Forensisch Psychiatrische Zorg verblijven geheel gescheiden 
van tbs-gestelden met een andere status. 

 
 

Doelgroep: Ongewenste Vreemdelingen 
De opdracht ziet op de inkoop van diensten met betrekking tot de uitvoering van de maatregel tbs-dwang voor 
de doelgroep Ongewenste Vreemdelingen. Tot deze doelgroep worden die ter beschikking gestelden 
gerekend met betrekking tot wie de Immigratie en Naturalisatiedienst (hierna: IND) heeft aangegeven dat een 
formele beschikking zal worden afgegeven inhoudende ongewenstverklaring op basis van de 
Vreemdelingenwet en/of de oplegging van een inreisverbod. 
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Relevante vereisten voor uitvoering van de zorg 
Zorgaanbieders dienen te voldoen aan het volgende: 

I. De zorgaanbieder dient te beschikken over een aanwijzing als private instelling voor verpleging van 
ter beschikking gestelden, zoals bedoeld in artikel 3.2 en 3.3 van de Wet Forensische Zorg en artikel 
3.3 lid 4 van het Besluit Forensische Zorg. In de inrichting is de Beginselenwet verpleging ter 
beschikking gestelden van toepassing. 

II. Ter beschikking hebben van een vestiging in de betreffende regio waar de gevraagde diensten op 
beveiligingsniveau 4 conform de prestatiebeschrijvingen als opgenomen in Beleidsregel - Prestaties 
en tarieven forensische zorg - BR/REG-19143 op locatie kunnen worden uitgevoerd. 

III. De zorgaanbieder dient aantoonbaar te beschikken over de competentie om alle onderstaande 
vormen van risicomanagement te kunnen uitvoeren: 

a. Het uitvoeren van een delictanalyse volgens de KFZ richtlijn: delictanalyse in de forensische 
zorg; 

b. Het afnemen van een risicotaxatie doormiddel van één van de voorgeschreven instrumenten 
uit de gids prestatie-indicatoren forensische psychiatrie betreffende het geldende verslagjaar; 

c. Het op systematische wijze meten van de ernst van de problematiek middels één van de 
voorgeschreven instrumenten uit de gids prestatie-indicatoren forensische psychiatrie 
betreffende het geldende verslagjaar. 

IV. De zorgaanbieder handelt volgens het Beleidskader Repatriëring vreemdelingen in de tbs, versie 
januari 2013. 

 
 
Doelgroep: Psychiatrische & Persoonlijkheidsproblematiek 
 
De opdracht ziet op de inkoop van diensten met betrekking tot de uitvoering van de maatregel tbs-dwang voor 
de doelgroep Psychiatrische & Persoonlijkheidsproblematiek. Tot de doelgroep Psychiatrische & 
Persoonlijkheidsproblematiek worden die ter beschikking gestelden gerekend bij wie sprake is van een 
indicatie die valt onder “psychiatrische en/of persoonlijkheidsproblematiek” als beschreven in de Diagnostic 
and Statical Manual V (hierna DSM-V).  
 
Zie onderstaand voor de relevante vereisten voor uitvoering van de zorg. 
 
Doelgroep: Extreem Vlucht- en/of Beheersmatig Gevaarlijk 
 
De opdracht ziet op de inkoop van diensten met betrekking tot de uitvoering van de maatregel tbs-dwang voor 
de doelgroep Extreem Vlucht- en/of Beheersmatig Gevaarlijk (hierna: EVBG). Tot de doelgroep EVBG worden 
die ter beschikking gestelden gerekend bij wie door de Commissie EVBG een EVBG status is toegekend. 
 
Zie onderstaand voor de relevante vereisten voor uitvoering van de zorg. 
  
Doelgroep: Verstandelijke Beperking 
 
De opdracht ziet op de inkoop van diensten met betrekking tot de uitvoering van de maatregel tbs-dwang voor 
de doelgroep Verstandelijke Beperking. Tot de doelgroep Verstandelijke Beperking worden die ter beschikking 
gestelden gerekend bij wie sprake is van een indicatie met een Totaal Intelligentie Quotiënt (IQ) van minder 
dan 80.  
 
Zie onderstaand voor de relevante vereisten voor uitvoering van de zorg. 
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Relevante vereisten voor uitvoering van de zorg voor de doelgroepen: Psychiatrische & 
Persoonlijkheidsproblematiek, Extreem Vlucht- en/of Beheersmatig Gevaarlijk, en Verstandelijke 
Beperking: 
 
Zorgaanbieders dienen te voldoen aan het volgende: 

I. De zorgaanbieder dient te beschikken over een aanwijzing als private instelling voor 

verpleging van ter beschikking gestelden, zoals bedoeld in artikel 3.2 en 3.3 van de Wet 

Forensische Zorg en artikel 3.3 lid 4 van het Besluit Forensische Zorg. In de inrichting is de 

Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden van toepassing. 

II. Ter beschikking hebben van een vestiging in de betreffende regio waar de gevraagde 

diensten op beveiligingsniveau 4 conform de prestatiebeschrijvingen als opgenomen in 

Beleidsregel - Prestaties en tarieven forensische zorg - BR/REG-19143 op locatie kunnen 

worden uitgevoerd. 

III. De zorgaanbieder dient aantoonbaar te beschikken over de competentie om alle 

onderstaande vormen van risicomanagement te kunnen uitvoeren: 

a. Het uitvoeren van een delictanalyse volgens de KFZ richtlijn: delictanalyse in de forensische 
zorg; 

b. Het afnemen van een risicotaxatie doormiddel van één van de voorgeschreven instrumenten 
uit de gids prestatie-indicatoren forensische psychiatrie betreffende het geldende verslagjaar; 

c. Het op systematische wijze meten van de ernst van de problematiek middels één van de 
voorgeschreven instrumenten uit de gids prestatie-indicatoren forensische psychiatrie 
betreffende het geldende verslagjaar. 

 
 


