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Inleiding 

Voor u ligt de Offerteaanvraag 2019 Forensische zorg voor terbeschikkingsgestelden 

met dwangverpleging (hierna: de Offerteaanvraag) ten behoeve van de divisie 

Forensische Zorg en Justitiële Jeugdinrichtingen (ForZo/JJI) van de Dienst Justitiële 

Inrichtingen (DJI). Deze Offerteaanvraag komt in de plaats van het 

Productievoorstel zoals ForZo/JJI dat tot op heden publiceerde in het kader van de 

subsidiëring van tbs plaatsen. Naast de Offerteaanvraag is ook de Handleiding 

Bekostiging & Verantwoording 2019 (hierna: Handleiding B&V) als bijlage bij deze 

Offerteaanvraag opgenomen. 

 

Op 23 januari 2018 is door  de Eerste Kamer  de Wet forensische zorg (Wfz)  

aangenomen. De Wet treedt op 1 januari 2019 in werking. Voor de Forensisch 

Psychiatrische Centra (FPC) houdt de inwerkingtreding van de Wfz onder andere in 

dat de subsidie-verstrekking komt te vervallen en dat de tbs-zorg  per 1 januari 

2019 dient te zijn ingekocht. U dient kennis te hebben van de Wfz (inclusief 

eventuele toekomstige wijzigingen en op de Wfz gebaseerde lagere regelgeving) en 

hiernaar te handelen. In uw offerte dient u ook reeds uit te gaan van de Wfz. 

 

U wordt middels deze Offerteaanvraag verzocht om een offerte uit te brengen voor 

de inkoopprocedures: 

 Tbs-dwang doelgroep Psychiatrische & Persoonlijkheidsproblematiek, perceel 

[…] 

 (indien van toepassing) Tbs-dwang doelgroep Verstandelijke beperking, perceel 

[…] 

 (indien van toepassing) Tbs-dwang doelgroep Langdurige forensische 

psychiatrische zorg (LFPZ) 

 (indien van toepassing) Tbs-dwang doelgroep Extreem Vlucht- en/of 

Beheersmatig Gevaarlijk (EVBG) , perceel […] 

 (indien van toepassing) Tbs-dwang doelgroep Ongewenste Vreemdelingen 
 

Doel van de inkoopprocedure 

Deze inkoopprocedure – en daarmee dit document – heeft betrekking op de 

uitvoering van de maatregel ter beschikking gestelden met dwangverpleging (tbs-

dwang).  

 

Met deze inkoopprocedure wil ForZo/JJI de continuïteit van zorg voor de tbs-

gestelden die reeds geplaatst zijn waarborgen en zorgen voor voldoende plaatsen 

voor instromende tbs-gestelden. Middels een “aankondiging in het geval van 

vrijwillige transparantie vooraf”  heeft ForZo/JJI op 14 augustus 2018 aangegeven 

dat per doelgroep per perceel  (zie hoofdstuk 1) slechts één zorgaanbieder bekend 

is die door zijn aanwezigheid in de betreffende regio de aldaar gevraagde zorg kan 

uitvoeren:   

 Psychiatrische & Persoonlijkheidsproblematiek, TenderNed-kenmerk 193452 

 Verstandelijke beperking, TenderNed-kenmerk 193486 

 LFPZ, TenderNed-kenmerk 193489 

 EVBG , TenderNed-kenmerk 193491 

 Ongewenste Vreemdelingen, TenderNed-kenmerk 193490 
 

Geen andere aanbieder heeft kenbaar gemaakt tijdens de voorgenomen looptijd van 

de overeenkomst belangstelling te hebben voor de voorliggende opdracht(en). 
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ForZo/JJI is derhalve overgegaan tot onderhavige enkelvoudige onderhandse 

procedure per doelgroep en per perceel. ForZo/JJI is voornemens om met u een 

overeenkomst te sluiten op basis van deze Offerteaanvraag en uw (nog in te dienen 

daarop gebaseerde) offerte. 

 

In de te sluiten overeenkomst worden de van toepassing zijnde voorwaarden en 

tarieven vastgelegd. In 2018 waren 6 zorgaanbieders gecontracteerd voor het 

leveren van forensische zorg voor tbs-dwang op beveiligingsniveau 3 en had 

ForZo/JJI een subsidierelatie met 5 FPC’s. Daarnaast leveren 2 Rijksklinieken, FPC 

De Oostvaarderskliniek en CTP Veldzicht,  forensische zorg voor tbs-dwang. 

 

De ingangsdatum van de te sluiten overeenkomst(en) is op 1 januari 2019. 

 

De scope van deze inkoopprocedure is beperkt tot hetgeen in deze paragraaf is 

beschreven.  

 

Planning  

Voor deze inkoopprocedure geldt de hiernavolgende planning. 

# Agenda onderdeel Datum 

1.  Verzenden Offerteaanvraag  21 september 2018 

2.  Vragen stellen  Uiterlijk 28 september 2018 

voor 13:00 uur 

3.  Vragen beantwoorden  5 oktober 2018 

4.  Indiening offertes Uiterlijk 12 oktober 2018  

om 23:59 uur 

5.  Beoordelen offertes  13 t/m 19 oktober 2018 

6.  Kennisgeving gunningsbeslissing & 

Procesverbaal opdrachtverlening 

22 oktober 2018 

7.  Ondertekening contract 29 oktober 2018 

8.  Aankondiging gegunde opdracht 29 oktober 2018 
Tabel 1: Planning inkoopprocedure 

 

De in deze Offerteaanvraag opgenomen planningen zijn streefdata. ForZo/JJI heeft 

de mogelijkheid om deze planning aan te passen. Er kunnen geen rechten aan deze 

planning worden ontleend. ForZo/JJI informeert u per e- mail indien de planning 

en/of deadlines wijzigen. 

 

Leeswijzer 

Deze Offerteaanvraag geeft weer hoe u een offerte kunt indienen. In hoofdstuk 1 

zijn de doelgroepen en percelen beschreven waarvoor u een offerte dient uit te 

brengen. De manier van financiering is staat in hoofdstuk 2 en de prestatie-

indicatoren waarop verantwoord dient worden is staan in hoofdstuk 3 beschreven. 

De voorschriften voor het indienen van een offerte vindt u in hoofdstukken 4 en 5. 

Tot slot zijn in hoofdstuk 6 aanvullende reglementen beschreven.   
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1 Doelgroepen en percelen 

In dit hoofdstuk zijn de doelgroepen van de opdrachten beschreven met de 

geraamde waarden. ForZo/JJI heeft ieder jaar de beschikking over ruim 700 miljoen 

euro voor forensische zorg, waarvan 180 miljoen euro in deze inkoopprocedure 

wordt uitgezet. Het overige budget is uitgezet in de inkoopprocedure forensische 

zorg 2018. De daadwerkelijke uitgaven per jaar zijn afhankelijk van het aantal keer 

dat forensische zorg wordt opgelegd als onderdeel van een vonnis of op andere 

wijze onderdeel is van een strafrechtelijke maatregel. Om deze reden zijn de 

geraamde waardes hieronder slechts een inschatting van de te verwachte te leveren 

zorg op basis van het verleden. 

1.1 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” volgens classificatiesysteem 

Diagnostic and Statical Manual V (DSM-V). Uitgangspunt is dat ter beschikking 

gestelden zo veel mogelijk worden geplaatst in de regio van herkomst. De regio’s 

zijn tevens de percelen. Het perceel Noord-West zal op basis van inbesteding door 

een Rijksinstelling worden uitgevoerd. Hieronder zijn de geraamde waarden per 

perceel weergegeven. 

 

Perceel 
Geraamde waardes 

per jaar 

Geraamde waardes 

over 2 jaar 

Noord € 32 miljoen € 64 miljoen 

Midden € 30 miljoen € 60 miljoen 

Oost € 22 miljoen € 44 miljoen 

Zuid-Oost € 21 miljoen € 42 miljoen 

Zuid-West € 18 miljoen € 36 miljoen 

Totaal € 123 miljoen € 246 miljoen 

Tabel 2: Geraamde waarden doelgroep Psychiatrische & persoonlijkheidsproblematiek per perceel 

1.2 Verstandelijke beperking (indien van toepassing) 

Tot de doelgroep Verstandelijke beperking worden die ter beschikking gestelden 

gerekend bij wie sprake is van een indicatiestelling met een Totaal Intelligentie 

Quotiënt (IQ) van minder dan 80. Uitgangspunt is dat ter beschikking gestelden zo 

veel mogelijk worden geplaatst in de regio van herkomst. De vier regio’s van deze 

doelgroep vormen de percelen. Hieronder zijn de geraamde waarden per perceel 

weergegeven. 

 

Perceel 
Geraamde waardes 

per jaar 

Geraamde waardes 

over 2 jaar 

Noord € 11 miljoen € 22 miljoen 

Zuid-Oost € 8 miljoen € 16 miljoen 

Zuid-West € 6 miljoen € 12 miljoen 

Totaal € 25 miljoen € 50 miljoen 

Tabel 3: Geraamde waarden doelgroep Verstandelijke beperking per perceel 
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1.3 Extreem Vlucht- en/of Beheersmatig Gevaarlijk (indien van toepassing) 

Tot de doelgroep Extreem Vlucht- en/of Beheersmatig Gevaarlijk (EVBG) worden die 

ter beschikking gestelden gerekend bij wie door de Commissie EVBG een EVBG 

status is toegekend. Uitgangspunt is dat ter beschikking gestelden zo veel mogelijk 

worden geplaatst in de regio van herkomst. De vier regio’s van deze doelgroep zijn 

tevens de percelen. Hieronder zijn de geraamde waarden per perceel weergegeven. 

 

Het perceel Oost zal op basis van inbesteding door een Rijksinstelling worden 

uitgevoerd.  

 

Perceel 
Geraamde waardes 

per jaar 

Geraamde waardes 

over 2 jaar 

Noord € 3 miljoen € 6 miljoen 

Zuid-Oost € 1,5 miljoen € 3 miljoen 

Zuid-West € 1,5 miljoen € 3 miljoen 

Totaal € 6 miljoen € 12 miljoen 

Tabel 4: Geraamde waarden doelgroep EVBG per perceel 

1.4 Langdurige forensische psychiatrische zorg (indien van toepassing) 

Tot de doelgroep Langdurige forensische psychiatrische zorg (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 Longstay Forensische 

Zorg (augustus 2009). 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. Deze doelgroep is niet onderverdeeld in percelen. 

 

 
Geraamde waardes 

per jaar 

Geraamde waardes 

over 2 jaar 

LFPZ € 19 miljoen € 38 miljoen 

Tabel 5: Geraamde waarden doelgroep LFPZ 

1.5 Ongewenste vreemdelingen (indien van toepassing) 

Tot deze doelgroep worden die ter beschikking gestelden gerekend met betrekking 

tot wie de Immigratie en Naturalisatiedienst (IND) heeft aangegeven dat een 

formele beschikking zal worden afgegeven inhoudende ongewenstverklaring op 

basis van de Vreemdelingenwet en/of de oplegging van een inreisverbod.Deze 

doelgroep is niet onderverdeeld in percelen. 

 

 
Geraamde waardes 

per jaar 

Geraamde waardes 

over 2 jaar 

Ongewenste vreemdelingen € 4 miljoen € 8 miljoen 

Tabel 6: Geraamde waarden doelgroep Ongewenste Vreemdelingen 
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2 Financiering 

Dit hoofdstuk gaat nader in op de opbouw van de DJI tarieven en de wijze van 

financiering. Voor de forensische zorg worden de maximumtarieven vastgesteld door 

de Nederlandse Zorgautoriteiten (NZa), zie de website van de NZa voor meer 

informatie. De NZa stelt jaarlijks de prestaties en de tarieven vast. Dit betekent dat 

gedurende de looptijd van de overeenkomst de prestaties en de tarieven eventueel 

kunnen wijzigingen.  

2.1 Opbouw DBBC, ZZP en EP tarieven 

De NZa geeft voor de forensische zorg (maximum)tarieven af. ForZo/JJI hanteert 

een afslag op de maximumtarieven van de NZa. Zie hiervoor onderstaande 

percentages. 

 

Beschrijving 
Percentage 

tariefcorrecties 

DBBC deelprestatie behandeling 

 m.u.v. deelprestatie aan een middel gebonden stoornis 

0% 

25% 

DBBC deelprestatie verblijf inclusief NHC 0% 

DBBC deelprestatie dagbesteding 10% 

Tabel 7: Opbouw van de tarieven 

2.2 Maximum gemiddelde dagprijs DBBC 

ForZo/JJI hanteert sinds 2014 een maximum gemiddelde dagprijs op de (DBBC) 

verblijfscomponent om de doorstroom te stimuleren en om te kunnen blijven sturen 

op de beheersbaarheid van de kosten van de forensische zorg.  

 

Anders dan voorgaande jaren is bestaat de maximum dagprijs niet alleen uit de 

component verblijf, maar ook de componenten behandeling en dagbesteding, zie 

onderstaande tabel. Meer informatie hierover is te vinden in de Handleiding B&V.  

 

Beveiligingsniveau Maximum gemiddelde 

dagprijs  

4 € 569,24 

Tabel 8: Maximum gemiddelde dagprijs inclusief NHC  

 

De maximum gemiddelde dagprijs is van toepassing op alle doelgroepen, met 

uitzondering van de doelgroep EVBG.  

2.3 Voorfinanciering zorg 

Gelet op het feit dat DBBC’s looptijden tot en met 365 dagen kennen, zullen de 

zorgaanbieders die deze zorg bieden een deel van de DBBC’s moeten 

voorfinancieren. Dit heeft een negatieve uitwerking op de liquiditeit. Op basis van 

het voorgaande heeft ForZo/JJI besloten om een deel van de zorg van 

zorgaanbieders die DBBC-zorg verrichten voor te (blijven) financieren. De 

zorgaanbieders zijn overigens zelf verantwoordelijk voor hun liquiditeit door tijdig en 

juist te factureren. 

 

De hoogte van de voorfinanciering wordt vastgesteld op basis van de stand van het 

onderhanden werk (OHW) uit de tussentijdse verantwoording met als peildatum 30 

https://puc.overheid.nl/nza/zorgsectoren/pagina/NZA003/-/gdlv/0/gj/2019/p/1/thm/NZA003/g/documenttype-id/srt/beleidsregel_bestuursorgaan,formulier,nadere_regel,tarieven_en_prestaties/
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juni (Q2) van jaar t. De voorfinanciering komt neer op 95% van het OHW (stand 

Q2), waarmee het financiële risico voor ForZo/JJI beperkt is en waardoor in deze 

inkoopprocedure geen administratieve handelingen in de vorm van de vestiging van 

zekerheidsrechten behoeven te worden doorlopen. 

 

Dit betekent dat in deze inkoopprocedure in beginsel geen pandrecht meer wordt 

gevraagd. Op deze wijze heeft  ForZo/JJI gehoor gegeven aan het verzoek uit de 

marktconsultatie 2017 om de administratieve lasten te verlichten. De berekenings-

/verrekeningswijze van het bedrag ten behoeve van de voorfinanciering van de 

zorgkosten is nader uitgewerkt in de Handleiding B&V (bijlage C). 

 

De standen Afgesloten maar nog niet gefactureerd (ANG) en de facturatie vormen 

geen basis voor de vaststelling van de hoogte van de voorfinanciering. De 

benodigde liquiditeit met betrekking tot het ANG kunnen de zorgaanbieders 

verkrijgen door juist en tijdig te factureren na afsluiting van een DBBC.  

 

Voor tijdige vaststelling en betaling van het bedrag ter voorfinanciering is een tijdige 

maar vooral juiste aanlevering van de tussentijdse verantwoording (stand 30 juni, 

Q2) door de zorgaanbieder een absoluut vereiste. De wijze van voorfinanciering en 

aanlevering van het OHW is nader uitgewerkt in de Handleiding B&V (bijlage C). 

 

Voor de volledigheid dient niet onvermeld te blijven dat ForZo/JJI de risico’s ten 

gevolge van het vervallen van de werkwijze met productieafspraken zal 

ondervangen, door het wettelijke instrument van de materiële controle intensiever 

te gaan hanteren.  
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3 Kwaliteit 

In dit hoofdstuk wordt ingegaan op de prestatie-indicatoren waarover de FPC’s zich 

moeten verantwoorden. De in dit hoofdstuk opgenomen verplichtingen maken 

integraal onderdeel uit van de Raamovereenkomst. 

3.1 Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie  

Het doel van de verantwoording aan de hand van prestatie-indicatoren, is om de 

geleverde kwaliteit van zorg tot op het niveau van de zorgaanbieder te kunnen 

monitoren en stimuleren. De doorontwikkeling en normering van deze prestatie-

indicatoren heeft onder leiding van het Expertisecentrum Forensische Psychiatrie 

(EFP) plaatsgevonden en wordt jaarlijks bekrachtigd door het Forensisch Netwerk. 

Voor de uitvraag van de prestatie-indicatoren heeft ForZo/JJI een dataportaal 

gerealiseerd. Meer informatie over de aanlevering van de gegevens is te vinden in 

de Handleiding B&V (bijlage C). 

3.1.1 Voorbereidingsgroep Doorontwikkeling Prestatie-Indicatoren  

Doelstelling van de voorbereidingsgroep, waarin brede vertegenwoordiging van het 

veld aanwezig is, was om in gezamenlijkheid een doorontwikkelde set prestatie-

indicatoren op te leveren. Deze gezamenlijke inspanningen hebben geleid tot de 

Indicatorengids Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie (hierna: 

Indicatorengids), een document waarin de minimumstandaard voor kwaliteit is 

beschreven en wat jaarlijks verder wordt doorontwikkeld en aangescherpt. In de 

Indicatorengids staan de verschillende zorgsettingen beschreven en wordt per 

zorgsetting aangegeven welke prestatie-indicatoren hieronder vallen. Deze kan 

worden gedownload via de website. 

3.1.2 Normen en Boetes 

Forensische zorg draagt in belangrijke mate bij aan het voorkomen van recidive en 

daarmee het verhogen van de maatschappelijke veiligheid. In het belang van deze 

maatschappelijke veiligheid is het noodzakelijk geacht om prestatie-indicatoren uit 

te vragen en hierbij een boete te introduceren. Van de zorgaanbieders wordt 

verwacht dat zij een zekere mate van inspanning leveren om risico’s inzichtelijk te 

maken door middel van deze prestatie-indicatoren en indien nodig adequaat op te 

treden. Daarnaast hecht ForZo/JJI grote waarde aan juiste en volledige data. Deze 

gegevens zijn nodig om inzicht te krijgen in de ontwikkelingen en prestaties van het 

forensisch werkveld. Om deze redenen is het noodzakelijk geacht om een 

mechanisme in te stellen om een minimaal niveau van kwaliteit te bewerkstelligen. 

Met de boete wordt beoogd te voorkomen dat onderpresterende zorgaanbieders met 

minder inspanningen een gelijke financiële vergoeding krijgen. Daarnaast zou het 

ontbreken van consequenties voor zorgaanbieders die lage kwaliteit leveren geen 

stimulans bieden om in de toekomst wel kwalitatief goed werk te gaan verrichten. 

Om die reden heeft ForZo/JJI ervoor gekozen om tekortkomingen van essentiële 

onderdelen van het kwaliteitsmanagement te sanctioneren met contractuele boetes, 

te weten:  

1 het niet voldoen aan de minimum-kwaliteitsnorm; en 

2 klaarblijkelijk niet, niet tijdige en/of onjuiste aanlevering van de gegevens.  

 

De boete op het niet correct aanleveren van de data is op een hoger 

boetepercentage vastgesteld dan de boete voor het niet halen van de vereiste 

https://www.forensischezorg.nl/beleid/prestatie-indicatoren-forensische-psychiatrie
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minimale kwaliteitsnorm. De reden hiervoor is gelegen in het feit dat voorkomen 

moet worden dat onderpresterende zorgaanbieders in zijn geheel geen gegevens 

meer aanleveren. Daarnaast wordt van de zorgaanbieders verwacht, in het kader 

van het belang van het leveren van kwalitatief goede zorg voor de maatschappij, 

dat zij kwaliteit serieus nemen en een actieve houding aannemen om dit zoveel 

mogelijk verder te verbeteren. Dooor middel van de prestatie-indicatoren is het voor 

ForZo/JJI mogelijk om inzicht te krijgen in de activiteiten die een zorgaanbieder 

onderneemt. 

  

Als berekeningsgrondslag voor de boete heeft ForZo/JJI gekozen om de omzet van 

de betreffende zorgaanbieder te hanteren. De berekeningsgrondslag is verder 

uitgewerkt in de Handleiding B&V (bijlage C). Door het hanteren van deze 

berekeningsgrondslag zullen onderpresterende zorgaanbieders met een grote omzet 

op vergelijkbare wijze getroffen worden als de onderpresterende zorgaanbieders 

met een kleinere omzet. Bij een grotere omzet zal namelijk ook de omvang dan wel 

ernst van de tekortkomingen (naar rato) omvangrijker zijn. Om die reden doet deze 

wijze van berekening van de boete het meeste recht aan de begane 

tekortkomingen.  

 

De voorbereidingsgroep bepaalt ieder jaar de hoogte van de normen van de twee 

financieel genormeerde indicatoren die in de Indicatorengids zijn opgenomen. In 

gezamenlijkheid worden deze normen beoordeeld en als redelijk, haalbaar en 

realistisch beschouwd. Dit gebeurt op basis van een evaluatie van de uitkomsten 

van het voorgaande verslagjaar en de hoogte van de uitkomsten.  

De volgende prestatie-indicatoren zijn financieel genormeerd naar aanleiding van de 

uitkomsten van de voorbereidingsgroep: 

 Indicator 1: Het op systematische wijze meten van de verandering van de 

ernst van de problematiek bij justitiabelen  

- Prestatie-indicator 1.2: vervolgmeting  

 Indicator 3: Het op systematische wijze meten van het recidiverisico (door 

middel van een risicotaxatie)  

- Prestatie-indicator 3.2: vervolgmeting  

 

Meer informatie hierover is opgenomen in de Handleiding B&V (bijlage C) en in de 

Indicatorengids.  

3.1.3 Rapport van Feitelijke Bevindingen  
Ten behoeve van het verkrijgen van enige mate van zekerheid over de juistheid van 

de door zorgaanbieders over een verantwoordingsjaar aangeleverde gegevens 

inzake de genormeerde prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie (het toezicht 

hierop), heeft ForZo/JJI het aanleveren van een Rapport van Feitelijke Bevindingen 

verplicht gesteld.. Het rapport dient te worden opgesteld door de externe 

accountant van de zorgaanbieder. Meer informatie hierover is te vinden in de 

Handleiding B&V.  

3.2 Prestatie-indicatoren Doelmatigheid  
De FPC’s dienen ook verantwoording af te leggen over de prestatie-indicatoren 

Doelmatigheid. FPC’s dienen de tbs-behandeling volledig te richten op de 

uiteindelijke resocialisatie van de justitiabele en de terugkeer in de maatschappij. 

Doelmatigheid is hier bij uitstek van belang, omdat de zorgtrajecten binnen de tbs 

doorgaans zeer langdurig zijn.  

 

https://dj8.digijust.minvenj.nl/navigator/viewer.jsp?desktop=digijusthttp://www.forensischezorg.nl/files/indicatorengids_verslagjaar_2019_versie_1.0_.pdf
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3.2.1 Evaluatie PI Doelmatigheid 
De prestatie-indicatoren Doelmatigheid zijn in 2018 wederom geëvalueerd door een 

sectorbrede werkgroep. Op basis van cijferanalyses zijn de verschillende 

uitgangspunten beoordeeld en substantiële wijzigingen doorgevoerd. Het nieuwe 

beleid staat beschreven in de Notitie herziene afspraken PI doelmatigheid (vanaf 

2019) (Bijlage M). 

 

Doelmatigheid richt zich op het zorginhoudelijk aspect, waarbij moet worden 

voorkomen dat de tbs-behandeling langer voortduurt dan absoluut noodzakelijk is. 

Dit is zowel in het belang van de resocialisatie van de justitiabele als de 

betaalbaarheid van de zorg. Om deze redenen geldt voor de indicator ‘Percentage 

tbs-gestelden met proefverlof / (voorwaardelijke) beëindiging binnen acht jaar’ een 

vastgestelde norm met daaraan gekoppeld een boeteclausule. Deze staat 

beschreven in de Handleiding B&V (bijlage C). 

3.3 Routine Outcome Monitoring (ROM)  
Voor het inzicht in de effecten en de kwaliteit van de zorg, is het de bedoeling om  

gebruik te maken  van ROM (Routine Outcome Monitoring). Bezien wordt hoe na de 

invoering van de Wet Forensische Zorg (WFZ) ROM definitief vorm zal krijgen. 
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4 Programma van eisen 

Per doelgroep is een programma van eisen (PvE) opgesteld. Deze eisen zijn 

individueel herkenbaar door de gegeven nummering of codering. De eisen 

beschrijven het minimumniveau waaraan de aangeboden prestaties moeten voldoen 

om te kwalificeren als zijnde een geldige offerte. 

 

In bijlagen […] dient de zorgaanbieder bij ieder doelgroep onvoorwaardelijk aan te 

geven of hij voldoet aan de eisen. De zorgaanbieder dient deze bijlage in te vullen, 

te ondertekenen en mee te sturen als onderdeel van de offerte. 

 

ForZo/JJI is gerechtigd om in het kader van de verificatie te verzoeken om 

toelichting dan wel bewijs in hoeverre een zorgaanbieder voldoet aan het PvE. De 

zorgaanbieder dient alleen het PvE in te vullen en te ondertekenen voor de percelen 

waarop hij zich wenst in te schrijven.  
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5 Offerte 

Dit hoofdstuk beschrijft de voorschriften die in acht moeten worden genomen om 

een offerte te kunnen indienen voor deze inkoopprocedure. Ook komt in dit 

hoofdstuk aan de orde aan welke vormvoorschriften en eisen de zorgaanbieder 

zullen moeten voldoen. Voor de volledigheid wordt benadrukt dat de zorgaanbieder 

geen verplichting hebben om in te schrijven voor alle gevraagde deelprestaties. 

 

Voor beveiligingsniveau 4 geldt dat de zorgaanbieder minimaal twee 

verblijfsintensiteiten en minimaal de verblijfsintensiteit D of E per 

beveiligingsniveau offreert en minimaal voor productgroep “behandeling 

kort”.  

 

Het niet offreren van een specifieke prestatie door zorgaanbieder zal als 

consequentie hebben dat de betreffende prestatie geen onderdeel zal uitmaken van 

de af te sluiten overeenkomst en dat tussen partijen terzake van die prestatie geen 

rechten of verplichtingen zullen ontstaan. Echter, in het kader van doorstroom en 

afschaling, is het bij DBBC deelprestaties verblijf mogelijk om een lagere 

verblijfsintensiteit te leveren dan waarop is geoffreerd. 

 

Indien een door de zorgaanbieder aangeboden prestatie niet voldoet aan de 

gestelde eisen als gesteld krachtens deze Offerteaanvraag, zal de offerte in zijn 

geheel als ongeldig terzijde worden gelegd. Om die reden wordt u dringend 

geadviseerd om zorgvuldig na te lopen of u de door ForZo/JJI uitgevraagde 

deelprestaties waarvoor u wenst in te schrijven wel allemaal daadwerkelijk kan 

leveren. 

 

De zorgaanbieder blijft zelf verantwoordelijk voor het risico van het ontbreken van 

door hem te verstrekken informatie en/of onjuiste of onvolledige weergave van 

gegevens en verklaringen. Daarnaast blijft hij zelf verantwoordelijk voor een tijdige 

indiening van de offerte. 

5.1 Vraag en antwoord 

U wordt in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen naar aanleiding van deze 

Offerteaanvraag en bijgevoegde documenten. U kunt uw vragen (alleen) schriftelijk 

stellen middels het daartoe opgestelde vragenformulier (bijlage 9) door deze te 

mailen naar inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl. Zorgaanbieders kunnen aan de 

gestelde vragen geen rechten ontlenen. Uitsluitend vragen of opmerkingen die op 

tijd zijn ingediend, worden in behandeling genomen. Dit kan tot en met uiterlijk 28 

september 2018 vóór 13:00 uur. 

 

Het is van zeer groot belang dat u alle deelprestaties aangeeft die u 

gedurende de looptijd van de overeenkomst zou willen gaan leveren. Het 

is niet toegestaan om gedurende de looptijd van de overeenkomst 

tussentijds deelprestaties toe te voegen. 

mailto:inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl?subject=Aanmelding%20informatiebijeenkomst
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De antwoorden en eventuele verstrekte aanvullende informatie zullen zo spoedig 

mogelijk, doch uiterlijk 5 oktober 2018, per mail aan de zorgaanbieder worden 

verstuurd.  

5.2 Wijze van indienen offerte 

Uw offerte inclusief bijlagen dient uiterlijk op de sluitingsdatum 12 oktober 2018 

om 23.59 uur bij ForZo/JJI via de webapplicatie FORZA te zijn ingediend. Offertes 

die wel zijn aangemaakt, maar die niet verzonden zijn worden na sluitingsdatum 

automatisch opgehaald en aangeboden ter beoordeelding.  

 

Mocht onverhoopt sprake zijn van een storing met FORZA op de sluitingsdatum 12 

oktober 2018, dan wordt u te zijner tijd geïnformeerd over eventuele alternatieve 

wijze van indiening.  

 

Voorbehouden dan wel andere voorwaarden op welke manier ook in uw offerte 

opgenomen zijn niet toegestaan en leiden tot ongeldigheid van de offerte. Het 

indienen van varianten in de zin van artikel 2.83 Aanbestedingswet is niet 

toegestaan. 

 

Uw offerte dient een geldigheid te hebben van minimaal 120 kalenderdagen na de 

sluitingsdatum. Ingeval tegen enige beslissing van ForZo/JJI in het kader van deze 

inkoopprocedure een civiel kort geding wordt aangespannen, eindigt de 

gestanddoeningstermijn 35 kalenderdagen na de dag waarop door de rechter in 

eerste aanleg uitspraak is gedaan, voor zover deze termijn later eindigt dan de 

periode in de eerste volzin.  

 

Uw offerte dient te bestaan uit alle documenten die hieronder worden genoemd. 

 

Met offerte aan te leveren documenten en bewijsstukken:  

1 Offerteformulier (bijlage 1) 

2 Uittreksel uit het beroeps-/handelsregister zorgaanbieder 

3 Programma van Eisen (per doelgroep, bijlagen 2 t/m 6) 

 

Aan te leveren bewijsstukken vóór 1 januari 2019: 

4 Speerpunten FPC (bijlage 7) 

5 Prestatie-indicatoren DJI (bijlage 8) 

 

In aanvulling op bovenstaande documenten dient als onderdeel van de 

offerte het zorgaanbod omvattende de deelprestaties worden 

aangeboden in de sheets die via FORZA beschikbaar zijn. 

 

Bij de offerte dienen alle onderdelen van de offerte te worden ingediend. De 

formulieren zijn in het bestandsformaat Word of PDF op de website geplaatst. U 

dient de standaardformulieren te gebruiken, indien van toepassing schriftelijk te 

ondertekenen, en deze om te zetten naar niet bewerkbare PDF. 

 

Elk ander document of gemanipuleerde formulieren die afwijken van de 

standaard worden niet in behandeling genomen. 
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Administratieve voorwaarden 

In aanvulling op het bovenstaande, zijn de volgende voorwaarden op uw offerte van 

toepassing: 

 De offerte behelst een onvoorwaardelijke beantwoording van alle van 

toepassing zijnde eisen. Met uw offerte verklaart u zich onverkort te 

conformeren aan de overeenkomst, zoals deze bij de inkoopproceduresstukken 

is gevoegd; 

 Alle door de zorgaanbieder verstrekte gegevens, verklaringen en overige 

documenten zijn in de Nederlandse taal opgesteld; 

 De zorgaanbieder heeft aan zijn offerte geen voorwaarden verbonden; 

 Alle door een zorgaanbieder in het kader van deze Offerteaanvraag ingediende 

gegevens en verklaringen zijn naar waarheid ingevuld; 

 Alle door de zorgaanbieder ingediende documenten voldoen aan de in deze 

Offerteaanvraag voorgeschreven structuur en zijn volledig ingevuld; 

 Alle bij de offerte in te dienen documenten dienen als PDF bestanden te worden 

bijgevoegd in FORZA. 

5.3 Inhoudelijke vereisten aan de offerte 

De zorgaanbieder wordt met de offerte geacht zich te conformeren aan de concept 

overeenkomst, alsmede aan het PvE voor zover deze ziet op het perceel waarop zij 

hebben ingeschreven. De offerte voldoet aan de gestelde eisen, alsmede aan de van 

toepassing zijnde wet- en regelgeving. Het PvE van iedere opdracht, alsmede de 

concept overeenkomst, heeft in dat kader een knock-outkarakter. Dit impliceert dat 

uw offerte op enig perceel ongeldig is, indien uw offerte of enig aangeboden 

prestatie niet blijkt te voldoen aan de gestelde eisen.  

5.4 Overeenkomst 

De Rijksoverheid gebruikt voor de inkoop van producten en diensten rijksbreed 

vastgestelde inkoopvoorwaarden (ARVODI 2018) die niet paritair zijn opgesteld, 

maar wel zodanig zijn opgesteld dat rekening is gehouden met een proportionele 

verdeling van risico’s tussen ForZo/JJI en opdrachtnemer. Op deze overeenkomst 

zijn de ARVODI 2018 van toepassing verklaard en zijn te vinden in bijlage B. 

Algemene verkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden van 

de zorgaanbieder worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.  

 

De opgestelde Overeenkomsten Tbs Dwang zijn gebaseerd op de 

Raamovereenkomst ARVODI 2018, waarin uit oogpunt van herkenbaarheid 

grotendeels de gebruikelijke bepalingen van de overeenkomsten uit voorgaande 

jaren zijn overgenomen. Bij de zorgaanbieders aan wie een overeenkomst zal 

worden gegund, zullen conform de aangegeven bepalingen (Plaatsingkader TBS 

Dwang 2018) tbs-gestelden worden geplaatst.  

 

In de overeenkomst worden de belangrijkste aspecten inzake de rechtsverhouding 

tussen ForZo/JJI en de gecontracteerde zorgaanbieder geregeld. Naast het PvE 

waarin de minimale eisen zijn beschreven waaraan de zorgaanbieder  dient te 

voldoen, worden in de overeenkomst ook belangrijke zaken geregeld omtrent 

voorfinanciering, de wijze waarop gecontracteerde zorgaanbieder zich zullen moeten 

verantwoorden in het kader van prestatie-indicatoren, alsook aan de wijze waarop 

uitvoering gegeven zal moeten worden aan continuïteit van zorg.  

 

De definities zijn uitgewerkt in de bijlage Definitielijst (bijlage A). 
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5.5 Onderaanneming 

ForZo/JJI ziet als kritieke onderdelen van de dienstverlening het 

regiebehandelaarschap de functie ‘Verblijf’. ForZo/JJI acht het van belang dat de 

kern van de prestatie waarop een zorgaanbieder wordt gecontracteerd ook 

daadwerkelijk door deze zorgaanbieder wordt uitgevoerd. Op deze manier kan 

ForZo/JJI zicht houden aan de kwaliteit van de gecontracteerde zorg.  

 

In het geval van onderaanneming wenst ForZo/JJI te weten waar de 

gecontracteerde zorgaanbieder betreffende prestatie te laat uitvoeren. Om die reden 

acht ForZo/JJI het wenselijk dat deze kerntaken niet zonder schriftelijke 

toestemming aan een onderaannemer worden opgedragen. Dit is als zodanig tot 

uitdrukking gebracht in de overeenkomst. 

 

In het geval dat de zorgaanbieder op het moment van offerte voornemens is om 

voor overige (niet-kritieke) onderdelen van de dienstverlening onderaannemers in te 

zetten, dient hij deze te vermelden in  ‘Verklaring onderaanneming’ van het 

Offerteformulier (bijlage 1). In dit onderdeel van het formulier dient de 

zorgaanbieder in de ‘Verklaring onderaanneming’ de volgende gegevens in te vullen: 

 Naam van onderaannemer(s) die de zorgaanbieder als onderaannemer zal 

inzetten of voornemens is in te zetten; 

 Een beknopte uiteenzetting van de door individuele onderaannemer(s) uit te 

voeren werkzaamheden (welke werkzaamheden en welk deel van de 

werkzaamheden) in het kader van de opdracht (i.c. de rolverdeling tussen 

hoofdaannemer en (verschillende) onderaannemer(s)). 

 

De zorgaanbieder verklaart middels ondertekening van het Offerteformulier dat hij 

volledig verantwoordelijk en aansprakelijk is voor de inzet van die onderaannemer. 

Dit betekent dat de zorgaanbieder zodanig fungeert als hoofdaannemer en in die 

hoedanigheid te allen tijde integraal verantwoordelijk blijft voor de kwaliteit van de 

geleverde zorg. 

5.6 Verificatie 

Na de indiening van de offerte wordt geverifieerd of en in hoeverre sprake is van 

een volledige indiening van de offerte.  

 

In het kader van de verrificatie van een offerte kan ForZo/JJI ter verduidelijking 

aanvullende/toelichtende informatie opvragen bij de zorgaanbieder. Aanvullend kan 

ForZo/JJI de zorgaanbieder een terugkoppeling geven over de mate waarin zij aan 

de door ForZo/JJI gestelde eisen hebben voldaan, en wat minimaal in de offerte zal 

moeten worden verbeterd zodat deze wel voldoet aan de eisen. De terugkoppeling 

van ForZo/JJI inzake de constateringen met betrekking tot de Offerte omvatten 

geen beslissing ten aanzien van de ingediende offerte. Daarna wordt de 

zorgaanbieder in de gelegenheid gesteld om gebreken in hun offerte te verhelpen. 

 
De door ForZo/JJI in het kader van de verificatie via FORZA gevraagde 

aanvullende/toelichtende informatie en antwoorden moeten worden geleverd binnen 

drie werkdagen nadat ForZo/JJI hierom heeft verzocht, conform de in dit document 

beschreven voorschriften. Deze aanvullende/toelichtende informatie zal deel 

uitmaken van de offerte en de eventuele overeenkomst. 

 

Als blijkt dat een zorgaanbieder binnen de gestelde termijn geen 

aanvullende/toelichtende informatie kan leveren of indien blijkt dat deze onjuiste of 
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onvolledige informatie heeft gegeven, zal ForZo/JJI erop mogen vertrouwen dat 

herstel onmogelijk is. Een zelfde regeling en termijn van drie werkdagen geldt met 

betrekking tot het herstel van fouten of omissies die met inachtneming van de 

toepasselijke wet- en regelgeving en bijbehorende jurisprudentie kunnen worden 

verholpen.  

5.7 Mededeling resultaat en ‘stand-still’ periode 

Na verificatie van de offertes als omschreven in 6.6 heeft plaatsgevonden, zal de 

kennisgeving van het resultaat zo spoedig mogelijk via FORZA aan de zorgaanbieder 

worden verzonden. De mededeling van een positief resultaat van de verificatie aan 

een winnende zorgaanbieder houdt vanuit de zijde van ForZo/JJI geen aanvaarding 

in van het aanbod van de zorgaanbieder.  

 
ForZo/JJI neemt – gelet op de hoogte van de geraamde waardes van de opdrachten 

van totaal ongeveer 115 miljoen euro – een stand-still periode in acht, te weten een 

opschortende termijn van 7 kalenderdagen. Deze termijn vangt aan op de dag na de 

datum van verzending van de kennisgeving van het resultaat aan de betrokken 

zorgaanbieder.  

 
Iedere betrokken zorgaanbieder die het niet eens is met enige beslissing van 

ForZo/JJI, kan hiertegen binnen de bovengenoemde termijn opkomen in een kort 

geding bij de voorzieningenrechter in Den Haag. Na genoemde 7 kalenderdagen 

vervalt het recht om in een kort geding op te komen tegen die beslissing. In het 

belang van een snelle en goede voortgang wordt de zorgaanbieder die een kort 

geding instelt dringend verzocht ForZo/JJI hiervan per omgaande op de hoogte te 

stellen door het toezenden van een kopie van de dagvaarding naar het e-mailadres 

inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl. 

 

Indien de zorgaanbieders binnen de daarvoor geldende termijn van 7 kalenderdagen 

tegen het resultaat van de toetsing geen kort geding is aangespannen, acht 

ForZo/JJI zich vrij om een overeenkomst met alle winnende inschrijvers aan te 

gaan. In dat geval zal over kunnen worden gegaan tot ondertekening van de 

overeenkomst. U zult hierover een bericht vanuit FORZA ontvangen. 

 

In geval een offerte door ForZo/JJI ter zijde wordt gelegd of indien zorgaanbieder 

wordt uitgesloten of afgewezen van (verdere) deelname aan deze inkoopprocedure, 

heeft zorgaanbieder geen recht op vergoeding van kosten, schade en/of anderszins. 

 

Elke (poging tot) positieve of negatieve beïnvloeding, op welke manier dan ook, van 

de bij deze inkoopprocedure betrokken medewerkers van DJI kan leiden tot 

uitsluiting van desbetreffende zorgaanbieder. Reeds gemaakte afspraken kunnen in 

dergelijk geval worden geannuleerd zonder rechtsgevolgen voor het ministerie van 

JenV. 

 

 

  

mailto:inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl?subject=Aankondiging%20dagvaarding
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6 Reglement 

Aanvullende informatie rondom de inkoopprocedure die niet eerder aan bod is 

gekomen volgt in dit hoofdstuk. 

6.1 Communicatie  

Gedurende de looptijd van deze inkoopprocedure is ForZo/JJI bereikbaar op 

werkdagen tussen 9.00 - 17.00 uur via inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl. Het is 

niet toegestaan om ForZo/JJI via andere kanalen of andere medewerkers van DJI 

over deze inkoopprocedure te benaderen. 

6.2 Karakter termijnen 

Tenzij deze Offerteaanvraag of enige bijlage uitdrukkelijk anders bepalen, zijn de 

daarin aan zorgaanbieder gestelde termijnen (waaronder die voor het indienen van 

verzoeken tot inlichtingen, het indienen van de offerte en het instellen van 

vorderingen) fatale termijnen. Bij overschrijding ervan treedt verval van recht in. 

6.3 Voorbehoud inkoopprocedure 

ForZo/JJI behoudt zich het recht voor de inkoopprocedure geheel of gedeeltelijk in 

te trekken, danwel te schorsen en/of uiteindelijk niet tot het afsluiten van 

overeenkomsten voor enig perceel over te gaan. Dit impliceert dat ForZo/JJI ook de 

mogelijkheid heeft om de stand-still termijn als bedoeld in paragraaf 10.2 van deze 

Offerteaanvraag tussentijds te schorsen. De zorgaanbieder heeft ook in een 

dergelijke situatie geen recht op enige kostenvergoeding. 

 

ForZo/JJI behoudt zich het recht voor om in voorkomende situaties onderdelen van 

de opdracht, welke het onderwerp vormen van deze inkoopprocedure, integraal aan- 

of uit te besteden aan een derde als onderdeel van een integraal project, publiek-

private samenwerking, DBFM contract of vergelijkbare constructie, indien een 

dergelijke integrale benadering naar het oordeel van ForZo/JJI wenselijk is. De 

betreffende levering/dienst valt in dergelijke situaties buiten de werking van de 

overeenkomst en desbetreffende zorgaanbieder kan geen aanspraak maken op de 

levering/dienstverlening dan wel enige vergoeding waaronder gederfde omzet en/of 

winst of anderszins. 

 

ForZo/JJI behoudt zich het recht voor om (een deel van) de desbetreffende 

werkzaamheden in eigen beheer te (blijven) verrichten, bijvoorbeeld door de 

Rijksinrichtingen (Veldzicht en Oostvaarderskliniek), met inachtneming van de 

krachtens de wet daartoe gestelde beperkingen. 

 

Met gegevens, zoals  prijzen, kortingen of voorwaarden, die de zorgaanbieder bij 

zijn offerte voegt, terwijl die door ForZo/JJI niet zijn gevraagd of vereist met 

betrekking tot de offerte, wordt bij de toetsing van de offerte geen rekening 

gehouden. De door zorgaanbieder in te vullen formats worden geacht door 

zorgaanbieder te zijn ingediend in overstemming met de voorwaarden van deze 

Offerteaanvraag. De door zorgaanbieder aangegeven prijzen en/of antwoorden in 

het door ForZo/JJI daarvoor opgestelde format(s), worden 1-op-1 in 

rekening/uitvoering gebracht. 

 

mailto:inkoopforensischezorg@dji.minjus.nl?subject=Aanbesteding%202018
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6.4 Algemene Voorwaarden 

Voordat ForZo/JJI op basis van een van bovenvermelde redenen beslist tot 

uitsluiting van een zorgaanbieder, stelt hij de desbetreffende zorgaanbieder in 

kennis van zijn voornemen, waarna de zorgaanbieder de gelegenheid krijgt om aan 

ForZo/JJI aan te tonen dat geen sprake is van schending van een fundamenteel 

beginsel van het inkoopproceduresrecht of een beperking van de eerlijke 

mededinging. Door in te schrijven op deze inkoopprocedure verklaart de 

zorgaanbieder dat hij zich er van bewust is dat in strijd handelen met een 

fundamenteel beginsel van het inkoopproceduresrecht bovengenoemde gevolgen 

kan hebben.  

 

Algemene verkoopvoorwaarden, branchevoorwaarden of andere voorwaarden van 

zorgaanbieder(s) worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Gelet op de geringe inspanning die de zorgaanbieders in het kader van deze 

inkoopprocedure zullen moeten verrichten, zal ForZo/JJI geen inschrijfvergoeding 

betalen. 

6.5 Eerlijke mededinging 

De zorgaanbieder zal zich te allen tijde onthouden van het maken van afspraken die 

de eerlijke mededinging schaden (afspraken inzake marktverdeling, prijsafspraken, 

etc.). Indien dergelijke afspraken toch aan het licht komen, ongeacht of deze 

voorafgaand of tijdens deze inkoopprocedure zijn gemaakt, zal zorgaanbieder in de 

regel worden uitgesloten van deelname aan deze inkoopprocedure. 

6.6 Maatschappelijke waarde 

ForZo/JJI streeft er in deze inkoopprocedure naar zo veel mogelijk maatschappelijke 

waarde te genereren door eisen te stellen aan de kwaliteit van de dienstverlening en 

daarbij ook aandacht te hebben voor maatschappelijke waarde. In deze 

inkoopprocedure is duurzaam inkopen van toepassing, hetgeen nader omschreven is 

in de overeenkomst. De zorgaanbieder kan bij de offerte een korte toelichting geven 

op de kansen die zij op dit moment zien in de samenwerking met DJI in het kader 

van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Hieronder vallen alle activiteiten 

en/of projecten die de zorgaanbieder onderneemt naast het leveren van kwalitatief 

goede zorg om bij te dragen aan de maatschappij. U kunt deze ideeën aanleveren 

als ‘Overige bijlagen’ in FORZA. Deze ideeën kunnen in het kader van een eventuele 

samenwerking later worden besproken en nader worden uitgewerkt. 

6.7 Privacy 

ForZo/JJI wenst de door c.q. namens de minister verstrekte persoonsgegevens van 

forensische patienten bij het uitvragen van dienstverlening te beveiligen en ervoor 

zorg te dragen dat deze gegevens niet verder worden verspreid dan strikt 

noodzakelijk. Hiertoe zijn specifieke bepalingen opgenomen in de overeenkomst, als 

ook bepalingen met de strekking dat deze gegevens worden vernietigd op het 

moment dat de beschikbaarheid van die persoonsgegevens voor zorgaanbieder niet 

meer noodzakelijk is. 
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