
Bijlage IV | Raamovereenkomst Perceel Tbs | Kenmerk 2111814 | Versienummer 1.10 

Bijlage IV  

Raamovereenkomst Perceel Tbs 
 

 

 

 

 

 

 

Raamovereenkomst Forensische Zorg 2018 

Perceel: Tbs 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Onderwerp: Raamovereenkomst Forensische Zorg 2018  

Perceel : Tbs 

Contractduur: 1 januari 2018 - 31 december 2018, met 3 opties om de 

overeenkomst telkens met één jaar te verlengen tot uiterlijk 31 

december 2021. 

Kenmerk: […] 
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De ondergetekenden: 

 

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

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

vertegenwoordigd door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 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], statutair gevestigd 

te [plaats], kantoorhoudend aan [plaats] en geregistreerd bij de Kamer van 

Koophandel onder het nummer […], te dezen rechtsgeldig vertegenwoordigd 

door [functie], [naam],  hierna te noemen: “Zorgaanbieder”; 

 

en gezamenlijk te noemen: “Partijen”,  

   

Overwegende dat: 

   

 Het Interimbesluit forensische zorg van toepassing is op deze overeenkomst; 

 

 Het Ministerie van Veiligheid en Justitie wettelijk verantwoordelijk is voor het 

waarborgen van de continuïteit van de Forensische zorg in een strafrechtelijk 

kader, hetgeen betekent dat FORZO/JJI verantwoordelijk is voor de inkoop, 

plaatsing, bekostiging en financiering van Forensische zorg betreffende alle 

geestelijke gezondheidszorg aan mensen met een Forensische zorgtitel; 

 

 Partijen gezamenlijk het belang dienen om door middel van het bieden van 

Forensische zorg aan Justitiabelen met een Forensische zorgtitel bij te dragen 

aan het verminderen van recidive; 

 

 partijen in aanmerking hebben genomen dat de categorie Justitiabelen waar 

deze Raamovereenkomst op ziet veelal in eerste aanleg op een plaats in een 

gesloten afdeling is aangewezen en voorts, dat het in principe Justitiabelen 

betreft met ernstige gecompliceerde forensische problematiek; 

 

 Er respect is voor ieders verantwoordelijkheid en ruimte om daar invulling aan 

te geven op een wijze die kwalitatief verantwoord is, waaronder wordt 

verstaan: Forensische zorg die Patiëntgericht, doeltreffend en doelmatig wordt 

verleend zoals gebruikelijk in de kring der beroepsgenoten en die naar 

redelijkheid is afgestemd en geïndiceerd op de behoefte van de Patiënt; 

 

 Gedurende de Forensische zorgtitel, met het oog op de voorbereiding van de 

terugkeer van de Justitiabele in de samenleving, de behandeling dient toe te 

zien op vervolgzorg. 

 

 Voorafgaand aan het aangaan van deze overeenkomst gedurende de periode 

van […] tot […] een aanbesteding voor de gunning van de deelname aan deze 

Raamovereenkomst heeft plaatsgevonden op basis van het Beschrijvend 

document waarop ingevolge artikel 2.38 en 2.39 van de Aanbestedingswet 

2012 het zogenoemde “lichte regime” van toepassing is; 
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 Partijen op basis van hetgeen hierboven is overwogen de onderhavige 

raamovereenkomst wensen aan te gaan, waarbij partijen onderkennen dat op 

basis van deze raamovereenkomst nimmer een arbeidsrelatie jegens ForZo/JJI 

kan ontstaan; 

 

 FORZO/JJI de inschrijving van Zorgaanbieder, alsmede de inschrijvingen van 

[aantal andere Raamcontractanten invullen] andere Raamcontractanten voor 

het Perceel Tbs (hierna: het Perceel) als zijnde een geldige inschrijving heeft 

beoordeeld; 

 

 FORZO/JJI voor het betreffende Perceel met de [aantal andere 

Raamcontractanten invullen] andere Raamcontractanten, als ook de 

gesubsidieerde particuliere justitiële inrichtingen in de zin van artikel 1 onder f 

van de Beginselenwet Verpleging terbeschikkinggestelden en de 

rijksinrichtingen in de zin van artikel 90quinquies, tweede lid, in samenhang 

met artikel 37d, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht een 

soortgelijke overeenkomst als de onderhavige aangaat. 

 

Komen overeen: 

 

In deze Raamovereenkomst wordt een aantal begrippen met een beginhoofdletter 

gebruikt. Aan deze begrippen komt de betekenis toe die hieraan wordt gegeven in 

artikel 1 van de Algemene Rijks Voorwaarden voor het verstrekken van opdrachten 

tot het verrichten van Diensten 2016 (ARVODI-2016), Bijlage E - Definitielijst en de 

vigerende beleidsregels van de Nederlandse Zorg Autoriteit. In afwijking daarvan of 

aanvulling daarop wordt onder de volgende begrippen in deze Raamovereenkomst 

verstaan: 

 

Aanbestedingsleidraad: het document van FORZO/JJI d.d. […] waarin de te volgen 

aanbestedingsprocedure en de overige criteria voor gunning worden beschreven en 

toegelicht. 

 

Diensten: de door Zorgaanbieder in opdracht te verrichten werkzaamheden op basis 

van een onder deze Raamovereenkomst verrichte Plaatsing van een Justitiabele 

binnen het Perceel.  

 

Inschrijving: de in het kader van de (Europese) aanbesteding Forensische Zorg door 

Zorgaanbieder op basis van de Aanbestedingsleidraad ingediende inschrijving. 

 

Dienst: de nadere overeenkomst tussen FORZO/JJI en Zorgaanbieder conform de 

Plaatsingsbrief, inhoudende de opdracht namens FORZO/JJI aan een Zorgaanbieder 

tot het verrichten van een specifieke Diensten als beschreven in deze 

Raamovereenkomst. 

 

Raamcontractant: een inschrijver aan wie naast Zorgaanbieder de deelname aan de 

Raamovereenkomst met betrekking tot de uitvoering van de Diensten op het gebied 

van het perceel Tbs is gegund. 

 

Voor zover enig begrip niet nader is gedefinieerd, wordt uitgegaan van de 

definiëring als opgenomen in het Interimbesluit forensische zorg van 23 december 

2010, danwel de rechtsopvolger van dit besluit. 
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1.   Voorwerp van de Raamovereenkomst 

 

1.1 De Staatssecretaris van Veiligheid & Justitie (hierna: de Staatssecretaris), daartoe 

vertegenwoordigd door de Plaatser is gerechtigd om gedurende de looptijd van deze 

Raamovereenkomst Diensten ten behoeve van onder meer de volgende categorieën 

Justitiabelen bij Zorgaanbieder af te roepen middels Plaatsing ten behoeve van ter 

beschikking gestelden van wie de rechter heeft bevolen dat zij van overheidswege 

zullen worden verpleegd, als bedoeld in artikel 37a jo artikel 37b of 38c van het 

Wetboek van Strafrecht; 

 

Zorgaanbieder verklaart in dat verband bij de verrichting van de Diensten waarvoor 

hij zich heeft ingeschreven de van toepassing zijnde bepalingen na te leven die van 

toepassing zijn, zoals de Beginselenwet verpleging ter beschikking gestelden en het 

Reglement verpleging ter beschikking gestelden, en daartoe verantwoordelijkheid te 

zullen nemen voor de verrichting van de Diensten overeenkomstig de bij een 

Plaatsingsbrief gevoegde Indicatiestelling beschreven bandbreedtes van zorg 

conform de voorwaarden van deze Raamovereenkomst, het Programma van Eisen, 

de geldende wet- en regelgeving als ook de vigerende regels van de Nederlandse 

Zorgautoriteit (https://www.nza.nl/regelgeving/). FORZO/JJI zal op basis van deze 

Plaatsingsbrief gehouden zijn tot vergoeding van de verrichte Prestatie(s). 

 

1.2 Het doel van iedere af te roepen Dienst is om de verpleging en behandeling van de 

Justitiabelen als bedoeld in het voorgaande lid, in het bijzonder erop te richten om 

het gedrag dat gevaarlijk is voor de veiligheid van anderen dan wel de algemene 

veiligheid van personen of goederen te beperken of te voorkomen, en als zodanig 

recidive te voorkomen: 

a door verpleging en behandeling de delictgevaarlijkheid van elke patiënt te 

verminderen zodat deze kan terugkeren in de maatschappij; 

b zorg te dragen voor de beveiliging van zowel de maatschappij, het personeel 

als de patiënten tijdens de verpleging en behandeling van de patiënten in de 

inrichting; 

c inzicht te bieden aan de Staatssecretaris in de kwaliteit van de verpleging, 

behandeling en de beveiliging van de inrichting; 

 

1.3   Het is Zorgaanbieder niet toegestaan om gedurende de looptijd van de 

overeenkomst zijn Inschrijving en de samenstelling van de aangeboden Diensten 

aan te passen zonder schriftelijke toestemming van FORZO/JJI. 

 

1.4 De navolgende documenten vormen gezamenlijk de Raamovereenkomst. Voor zover 

deze documenten met elkaar in tegenspraak zijn, prevaleert het eerder genoemde 

document boven het later genoemde: 

1 de Nota’s van Inlichtingen 

2 dit document; 

3 de Aanbestedingsleidraad; 

 Programma van Eisen Tbs 

4 Werkprocedures Ministerie van Veiligheid & Justitie:  

 Handboek Forensische Zorg 

 Indicatorengids Prestatie-Indicatoren Forensische Psychiatrie 2018 

 Handleiding Bekostiging & Verantwoording 2018 

 Declaratieprotocol Forensische Zorg 

 MELDINGSINSTRUCTIE TBS “BIJZONDER VOORVAL en ONGEOORLOOFDE 

AFWEZIGHEID” 

https://www.nza.nl/regelgeving/
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5 Bijlage E – Definitielijst 

6 de ARVODI-2016;  

7 de Inschrijving, inhoudende: 

 [DOCUMENTEN] 

 

Wanneer echter de kwaliteit van het aangebodene vanuit het oogpunt van 

FORZO/JJI uitgaat boven de door FORZO/JJI geëiste kwaliteit c.q. planning, 

prevaleert het aanbod van de Zorgaanbieder voor dat deel boven alle andere 

documenten. 

 

Voorts omvat deze Overeenkomst de volgende informatieve documenten: 

Informatieve documenten: 

I. Beleidskader indicatiestelling forensisch psychiatrische zorg van 13 december 

2007; 

II. Beleidskader Plaatsing TBS Dwang van 2016. 

Informatieve documenten zijn uitsluitend van toepassing op deze Overeenkomst, 

voor zover deze in de overeenkomst uitdrukkelijk van toepassing zijn verklaard. 

 

Deze overeenkomst zal immer worden uitgevoerd met inachtneming van de op dat 

moment meest actuele wetgeving, besluiten, aanwijzingen, instructies en nadere 

beleidsregels van de NZa of enige andere overheidsinstantie. Voor zover enig besluit 

van enige overheidsinstantie vatbaar is voor rechtsmiddelen, zullen de met het 

primair besluit vastgestelde tarieven gelden als voorlopige basis voor de tussen 

partijen geldende condities. Eventuele financiële afrekening vindt plaats binnen 30 

dagen vanaf het moment dat het betreffende besluit onherroepelijk is geworden, 

dan wel dat daarover bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is beslist. 

 

1.5  FORZO/JJI is niet verplicht om gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst 

opdrachten tot het verrichten van Diensten te verstrekken, maar is daartoe 

gerechtigd. Zorgaanbieder kan derhalve generlei aanspraak maken op het 

verkrijgen van opdrachten tot het verrichten van Diensten gedurende de looptijd 

van deze Raamovereenkomst. Deze Raamovereenkomst is zodoende niet-exclusief. 

  

1.6 De voorwaarden van deze Raamovereenkomst zijn integraal van toepassing op alle 

Diensten die gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst plaats zullen 

vinden. 

 

2. Duur van de Raamovereenkomst 

 

2.1 Deze Raamovereenkomst treedt in werking op 1 januari 2018 voor de duur van één 

jaar met drie opties, eenzijdig uit te oefenen door FORZO/JJI, tot verlenging van 

deze Raamovereenkomst onder gelijkblijvende voorwaarden met een periode van 

één jaar tot en met uiterlijk 31 december 2021. FORZO/JJI stelt Zorgaanbieder 

uiterlijk 3 maanden voor het verstrijken van de (dan) geldende looptijd van de 

Raamovereenkomst schriftelijk in kennis indien gebruik wordt gemaakt door 

FORZO/JJI van de verlengingsoptie. Indien de verlengingsoptie door FORZO/JJI niet 

wordt uitgeoefend, eindigt de Raamovereenkomst van rechtswege na het verstrijken 

van de in de eerste zin van dit artikel bedoelde termijn. 

 

 Indien na beëindiging van deze Raamovereenkomst door Partijen geen nieuwe 

raamovereenkomst met elkaar wordt aangegaan, blijven de voorwaarden van deze 

Raamovereenkomst van toepassing op alle door Zorgaanbieder te leveren 
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forensische zorg voor Justitiabelen die bij Zorgaanbieder uiterlijk op einddatum van 

deze overeenkomst zijn geplaatst maar waarvan de zorgbehoefte na het eindigen 

van deze Raamovereenkomst nog voortduurt. 

 

2.2 Zorgaanbieder draagt zorg dat hij uiterlijk op 1 maart 2018 de laatste 

verduidelijkingen met betrekking tot zijn Inschrijving heeft geregistreerd in de 

applicatie Ifzo, aan de hand van de in Ifzo gestelde parameters. Vanuit ForZo/JJI 

worden alle verplichtingen op basis van deze Raamovereenkomst opgeschort, zolang 

registratie in Ifzo: 

a niet heeft plaatsgevonden; 

b onvolledig is, danwel; 

c dat de inhoud van zijn inschrijving in strijd is met de Inschrijving. 
 

Ratio van deze opschorting van de verplichtingen van ForZo/JJI is gelegen in het feit 

dat zolang correcte en volledige informatie in Ifzo terzake van de Inschrijving van 

Zorgaanbieder ontbreekt, Zorgaanbieder niet betrokken kan worden bij de verdeling 

van Justitiabelen onder de Raamcontractanten en de eerder genoemde overige 

partijen. 

 

2.3 Zolang Zorgaanbieder niet beschikt over de wettelijk vereiste aanwijzing door de 

Staatssecretaris als zijnde particuliere inrichting voor de verpleging van 

terbeschikkinggestelden als bedoeld in artikel 90quinquies, eerste lid, in samenhang 

met artikel 37d, eerste lid, onder a, van het Wetboek van Strafrecht, kunnen geen 

Justitiabelen bij Zorgaanbieder worden geplaatst. 

 

2.4 Beëindiging van deze Raamovereenkomst om welke reden dan ook, laat de rechten 

en verplichtingen voortvloeiend uit enige op basis van deze Raamovereenkomst 

afgeroepen Dienst onverlet. De voorwaarden van deze Raamovereenkomst blijven 

van toepassing op alle Diensten die op basis van deze Raamovereenkomst zullen 

worden uitgevoerd, en die na het eindigen van deze Raamovereenkomst nog 

voortduren.  

 

3. Plaatsingen 

 

3.1  De zorgaanbieder garandeert dat vanuit heel Nederland justitiabelen bij 

zorgaanbieder kunnen worden geplaatst, en dat hij gedurende de looptijd van deze 

Raamovereenkomst zal voldoen aan alle gestelde eisen en voorwaarden, en dat hij 

deze overeenkomst op rechtmatige en doelmatige wijze zal uitvoeren.  

 

3.2 In geval van Plaatsing, is de Zorgaanbieder gehouden de zorg te blijven verlenen 

vanaf de Behandelingslocatie op basis waarvan de Plaatsing van een specifieke 

Justitiabele bij hem is geschied. Zorgaanbieder is verplicht om in Ifzo per zorglocatie 

en per Justitiabele een actueel overzicht bij te houden van de Locaties waarvandaan 

de tussen hem en ForZo/JJI afgesproken Diensten worden verleend. Indien 

Zorgaanbieder of een Justitiabele, om welke reden dan ook, de Behandelingslocatie 

in de relatie tot die specifieke Justitiabele wenst te wijzigen, zullen Partijen een 

redelijke termijn hieraan voorgaand in overleg hierover treden met ForZo/JJI. 

Wijziging van Behandelingslocatie vindt niet plaats zonder toestemming van 

ForZo/JJI.  

 

3.3 Plaatsingen van Justitiabelen op basis van deze Raamovereenkomst zullen 

geschieden bij één van de Raamcontractanten of eerdergenoemde andere partijen 
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op basis van de systematiek van het Beleidskader Plaatsing TBS dwang 2016. Bij 

Zorgaanbieder zullen die Justitiabelen worden geplaatst, waarvoor hij op basis van 

genoemd Beleidskader in aanmerking komt. Diensten zonder een onderliggende 

Plaatsingsbrief van DIZ, zullen niet worden betaald. 

 

3.4 Zorgaanbieder is verplicht om binnen 15 Werkdagen na ontvangst van een 

Aanmelding met inachtneming van het bepaalde in deze Raamovereenkomst, een 

definitieve kennisgeving aan de Plaatser te verstrekken inhoudende de bevestiging 

c.q. een gemotiveerde weigering van de Plaatsing als bedoeld in onderdeel 4 van 

het Beleidskader Plaatsing. De Zorgaanbieder neemt adequate maatregelen die 

kunnen bewerkstelligen dat de Plaatser eerder dan genoemde termijn kan zijn 

voorzien van deze kennisgeving. 

 

3.5 Een opdracht van de Plaatser tot de verrichting van de overeengekomen Diensten 

tussen FORZO/JJI en Zorgaanbieder komt tot stand op het moment van Plaatsing 

als aangegeven in de Plaatsingsbrief. Zorg die niet past binnen de Strafrechtelijke 

Titel van de betreffende Justitiabele, zal niet worden vergoed. Deze dient te worden 

geregistreerd in Ifzo. Uitsluitend na schriftelijke toestemming van DIZ en na overleg 

met de Indicerende Instantie, kan Zorgaanbieder in afwachting van een 

Indicatiestelling en/of Plaatsingsbrief starten met de Dienst. 

 

3.6 Zorgaanbieder zal schriftelijk en met redenen omkleed aan de Indicatiesteller 

respectievelijk Plaatser een verzoek doen om Herindicatie respectievelijk 

Herplaatsing, indien hij op basis van zijn professioneel oordeel als forensische 

zorgaanbieder tot de conclusie komt dat de te verrichten Dienst als beschreven in 

de bij de Plaatsingsbrief gevoegde indicatiestelling niet langer passend is, en als 

gevolg daarvan een ongewijzigde voortzetting van de Dienst niet langer van hem 

kan worden gevergd. Zorgaanbieder continueert in dat geval de reeds aangevangen 

zorg totdat, in overleg met de Indicerende Instantie, een oplossing is gevonden. 

Deze doorbehandeling wordt altijd door ForZo/JJI aan Zorgaanbieder vergoed, met 

inachtneming van de gebruikelijke regels als opgenomen in de Handleiding 

Bekostiging & Verantwoording. 

 

4. Algemene Bepalingen 

 

4.1 Partijen verklaren dat zij bekend zijn met de op de ter zake van de 

Raamovereenkomst en de eventuele daarop gebaseerde Plaatsingen van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving1   en verbinden zich jegens elkaar om zich daaraan te 

houden. Hierbij geldt het uitgangspunt dat zoveel mogelijk zal worden aangesloten 

bij de inhoud en strekking van de Raamovereenkomst en dat nadelige gevolgen 

voor Partijen zoveel mogelijk worden vermeden. Tot de Wet Forensische Zorg van 

kracht is, blijft het Interimbesluit forensische zorg, en wijzigingen hierin, onverkort 

van kracht. Partijen onderkennen voorts dat de onderhavige zorgcontractering 

plaatsvindt in een fase van wijzigende wet- en regelgeving waarvan de invloed op 

deze afspraken thans niet vooraf valt te overzien. Het wetsvoorstel voor de Wet op 

                                                
1 In dit verband zijn onder andere relevant het Wetboek van Strafrecht en strafvordering, 

Beginselenwet verpleging terbeschikking gestelden (Bvt) , Penitentiaire beginselwet (Pbw), en 

de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg, Wet Marktordening Gezondheidszorg, Wet 

BOPZ,  Wet BIG, WGBO, WBP, Wet medezeggenschap cliënten zorgsector, de Wet Toelating 

Zorginstellingen, de Zorgverzekeringswet, de Wet landurige zorg, de Wet justitiële en 

strafvorderlijke gegevens, Mededingingswet, Regeling jaarverslaglegging zorginstellingen, de 

Beginselenwet Justitiële Jeugdinrichtingen en de beleidsregels AO/IC. 
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de Forensische Zorg (WFZ) ligt in de Eerste Kamer en zal voorlopig niet van kracht 

worden. Partijen zijn gehouden aangepaste en nieuwe wet- en regelgeving na te 

leven en zal meewerken om eventuele consequenties daarvan met nadere afspraken 

te ondervangen. Partijen verklaren dat zij bekend zijn met de op de terzake van de 

Raamovereenkomst en de eventuele daarop gebaseerde Plaatsingen van toepassing 

zijnde wet- en regelgeving2 en verbinden zich jegens elkaar om zich daaraan te 

houden. Hierbij geldt het uitgangspunt dat zoveel mogelijk zal worden aangesloten 

bij de inhoud en strekking van de Raamovereenkomst en dat nadelige gevolgen 

voor Partijen zoveel mogelijk worden vermeden. Tot de Wet Forensische Zorg van 

kracht is, blijft het Interimbesluit forensische zorg, en wijzigingen hierin, onverkort 

van kracht. Partijen onderkennen voorts dat de onderhavige zorgcontractering 

plaatsvindt in een fase van wijzigende wet- en regelgeving waarvan de invloed op 

deze afspraken thans niet vooraf valt te overzien. Het wetsvoorstel voor de Wet op 

de Forensische Zorg (WFZ) ligt in de Eerste Kamer en zal voorlopig niet van kracht 

worden. Zorgaanbieder is gehouden aangepaste en nieuwe wet- en regelgeving na 

te leven en zal meewerken om eventuele consequenties daarvan met nadere 

afspraken te ondervangen. 

  

4.2 Zorgaanbieder draagt gedurende de looptijd van deze Raamovereenkomst zorg dat 

voldaan blijft worden aan de geschiktheidseisen als beschreven in de 

Aanbestedingsleidraad, en verstrekt op verzoek daarvan bewijs. ForZo/JJI heeft de 

mogelijkheid om de Raamovereenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen, op 

het moment dat blijkt dat niet meer aan deze geschiktheidseisen wordt voldaan. 

ForZo/JJI zal aan Zorgaanbieder de mogelijkheid bieden om de geconstateerde 

tekortkoming binnen een redelijke termijn te herstellen, indien er geen sprake is 

van blijvende onmogelijkheid. 

 

4.3 De directeur van de Penitentiaire Inrichting (PI) behoudt, uitgezonderd de 

zorginhoudelijke verantwoordelijkheid, zijn eindverantwoordelijkheid voor personen 

die vanuit een PI zijn geplaatst bij enige Raamcontractant en daar worden 

behandeld. De behandelrelatie met een geplaatste persoon/gedetineerde vanuit de 

PI en de daarop van toepassing zijnde (zorg)wet- en regelgeving doen daar niet aan 

af. 

 

4.4 ForZo/JJI kan op basis van ieder feit, danwel enig rapport van IvenJ, IGZ danwel 

enige andere overheidsinstantie, waaruit blijkt dat Zorgaanbieder de wettelijke eisen 

van verantwoorde tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende 

maatregelen als ook de voorwaarden van deze raamovereenkomst niet naleeft, een 

nadere redelijke termijn stellen waarbinnen Zorgaanbieder de geconstateerde 

tekortkomingen dient te hebben verholpen. Zorgaanbieder is verplicht om de 

geconstateerde tekortkomingen binnen de gestelde termijn te verhelpen. Indien de 

geconstateerde tekortkoming niet binnen de gestelde termijn is verholpen, heeft 

ForZo/JJI het recht om de Raamovereenkomst en de op basis van deze 

Raamovereenkomst verrichte Diensten te ontbinden. Zorgaanbieder is verplicht de 

geleden schade ten gevolge van deze tekortkoming te vergoeden. 

 

5. Prijs en overige financiële bepalingen 

 

5.1 Zorgaanbieder is gerechtigd tot betaling door ForZo/JJI van de Diensten die door 

hem daadwerkelijk en op doelmatige wijze zijn verricht conform de tarieven en 
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opslagen als opgenomen in de Tarievenlijst en voldaan is aan het bepaalde in de 

Raamovereenkomst, waaronder de Handleiding Bekostiging & Verantwoording als 

ook het Declaratieprotocol Forensische Zorg. 

 

5.2 Partijen zijn met elkaar overeengekomen dat zij gedurende de looptijd van deze 

Raamovereenkomst over en weer tot (administratieve) vereffening van 

betalingsverplichtingen en wederzijdse Kredietverlening over zijn gegaan. De tussen 

Partijen bestaande opeisbare betalingsverplichtingen zullen continu tussen partijen 

worden verrekend in een rekening-courant verhouding. Zorgaanbieder is op basis 

van deze overeenkomst jegens ForZo/JJI hoogstens gerechtigd om het voor 

zorgaanbieder positieve saldo van deze rekening-courantverhouding op te eisen. 

  

5.3 De tarieven zullen op 1 januari van ieder kalenderjaar omhoog c.q. omlaag worden 

bijgesteld3 conform het voor het betreffende Kalenderjaar geldende percentage 

conform de NZa-index.  

 

Voor het overige geldt tussen partijen dat indien de NZa voor enig nieuwe 

Contractjaar overgaat tot een besluit waarbij de maximumtarieven op een lager 

niveau worden vastgesteld dan de overeengekomen prijs (inclusief indexering), het 

besluit van de NZa voor het betreffende Zorgproduct prevaleert. In dergelijke 

gevallen wordt het betreffende tarief verminderd tot het alsdan vigerende NZa 

maximumtarief voor betreffend zorgproduct. 

 

Een indexatie voor het nieuwe kalenderjaar leidt zodoende nimmer tot een hoger 

tarief voor het betreffende Zorgproduct dan het meest recentelijk door de NZa 

vastgestelde maximumtarief voor dat zorgproduct.  

 

Voor zover het betrokken besluit van de Nza nog vatbaar is voor rechtsmiddelen, 

zullen de met het primair besluit vastgestelde tarieven gelden als voorlopige basis 

voor de overeengekomen prijzen. Eventuele compensatie (in geval van 

prijsverhoging) of verrekening (in geval van prijsverlaging) en definitieve afrekening 

vinden plaats zodra het besluit van de NZa onherroepelijk is dan wel daarover bij 

onherroepelijke rechterlijke uitspraak is beslist.  

 

Slechts na schriftelijke goedkeuring van FORZO/JJI kan de prijswijziging ingaan.  

 

5.4  Betaling door ForZo/JJI van Voorfinanciering voor geleverde zorg (voorheen: 

bevoorschotting) zal uitsluitend plaatsvinden voor Diensten die op basis van een 

DBBC worden bekostigd. De hoogte van het bedrag aan voorfinanciering voor enig 

Contractjaar zal per Kalenderjaar op 1 juli worden vastgesteld op basis van de stand 

van het OHW, op de wijze als beschreven in de Handleiding Bekostiging & 

Verantwoording. Betaling van de krachtens het voorgaande lid beschreven 

voorfinanciering voor enig Contractjaar zal plaatsvinden op 1 september van ieder 

Kalenderjaar.  

 

5.5 ForZo/JJI is te allen tijde gerechtigd om de betaalde Voorfinanciering van geleverde 

zorg terug te vorderen. Deze vordering wordt opeisbaar binnen drie maanden na 

schriftelijke kennisgeving van ForZo/JJI. In geval van faillissement of surseance van 

                                                
3 Onder voorbehoud dat de prestatie beschrijvingen DBBC’s, ZZP’s en Extramurale parameters 

niet wijzigen 
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betaling van één der Partijen wordt de vordering van de andere Partij van 

rechtswege en met onmiddellijke ingang opeisbaar. 

 

5.6 De betaling of vaststelling van de hoogte van de voorfinanciering van geleverde zorg 

als beschreven in het vijfde lid zal worden opgeschort voor de periode dat: 

1 ondertekening van deze Raamovereenkomst niet heeft plaatsgevonden, en/of; 

2 geen adequate rapportage inhoudende de stand en samenstelling van het 

Onder Handen Werk heeft plaatsgevonden als beschreven in de Handleiding 

Bekostiging & Verantwoording.  

 

Indien het onder 1. en 2. genoemde later ontvangen wordt, verschuift de datum van 

vaststelling van de te betalen voorfinanciering, evenals de datum van betaling door 

FORZO/JJI met hetzelfde aantal dagen als het aantal dagen dat het onder 1. en 2. 

genoemde te laat is ontvangen. 

 

5.7  Vanaf 1 juli 2019 zal per 1 september van ieder Kalenderjaar het totale bedrag van 

het door FORZO/JJI voor het Contractjaar 2018 betaalde Voorfinanciering door 

Zorgaanbieder dienen te worden terugbetaald. Deze vordering van FORZO/JJI wordt 

op deze datum opeisbaar, gelijk met het moment van het opeisbaar worden van de 

vordering van Zorgaanbieder tot betaling van de voorfinanciering voor het 

opvolgende Contractjaar (2019).   

 

Zolang deze Raamovereenkomst van toepassing is tussen partijen, zullen Partijen 

voor ieder Contractjaar conform deze zelfde systematiek de vorderingen inzake de 

betaling van voorfinanciering en het bedrag van de terugvordering jegens elkaar 

vaststellen, en deze vorderingen met elkaar verrekenen.  

 

5.8 Zorgaanbieder dient binnen twee weken na het eerste verzoek van ForZo/JJI 

inzichtelijk te kunnen maken dat de door ForZo/JJI betaalde voorschotten uitsluitend 

zijn besteed ter (voor)financiering van de Diensten. Zorgaanbieder neemt de actuele 

stand van de door ForZo/JJI betaalde voorfinanciering in de balans op als nog te 

betalen schuld aan FORZO/JJI. 

 

5.9 FORZO/JJI heeft te allen tijde het recht al zijn vorderingen op Zorgaanbieder –

ongeacht uit welke rechtsverhouding deze voortvloeien, danwel de mate van 

opeisbaarheid- te verrekenen met zijn schulden aan Zorgaanbieder. Zorgaanbieder 

verklaart, door ondertekening van danwel akkoord verklaring met deze 

Raamovereenkomst, FORZO/JJI toestemming te geven voor deze verruimde 

verrekeningsbevoegdheid. De niet-opeisbare vorderingen van ForZo/JJI worden 

onmiddellijk opeisbaar op het moment dat het faillissement van Zorgaanbieder 

wordt uitgesproken. 

 

6. Uitvoeringswijze zorgverlening 

 

6.1 Deze raamovereenkomst en de op basis van deze raamovereenkomst afgeroepen 

Diensten zullen altijd moeten worden uitgevoerd conform de vigerende wet- en 

regelgeving. Voor zover deze raamovereenkomst in strijd zou zijn met de wet, dan 

prevaleert de wet, danwel de op basis van die wet volgende regelgeving of 

besluiten. Voorts zal de Zorgaanbieder bij de uitvoering van de Diensten de van 

toepassing zijnde beroeps- en/of gedragscode(s) als ook de vigerende regelgeving 

zoals opgelegd vanuit de NZa naleven, en de Diensten conform de meest recente 

wetenschappelijke inzichten uitvoeren. 
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6.2 Zorgaanbieder zal niet zonder voorafgaande toestemming van ForZo/JJI over gaan 

tot uitbesteding van (enig onderdeel van) de Diensten die zien op de functie 

‘Verblijf’ aan een derde partij (onderaannemer), danwel met de strekking dat het 

regiebehandelaarschap  overgedragen wordt. Zorgaanbieder blijft ook na 

goedkeuring van de inschakeling van die derde partij te allen tijde jegens ForZo/JJI 

en Justitiabele zelf eindverantwoordelijk voor de kwaliteit en tijdige levering van de 

zorg, de risico- en veiligheidsaspecten en de vereiste verantwoording, en blijft in dat 

verband als enige contactpersoon jegens DJI fungeren. Zorgaanbieder draagt zorg 

dat hij voor aanvang van de werkzaamheden van enige medewerker van een 

onderaannemer beschikt over een toereikende VOG-verklaring.   

 

6.3 In geval van beëindiging van een Dienst jegens enige Justitiabele is de 

Zorgaanbieder jegens iedere Justitiabele gehouden het dossier te bewaren conform 

de eisen die de wet en de vigerende (beroeps)normen daaraan stellen. 

  

7. Verplichtingen van Zorgaanbieder voortvloeiend uit de wet  

 

7.1   Zorgaanbieder verklaart dat zijn hoofd van zijn inrichting zorg zal dragen voor 

naleving van het bepaalde bij of krachtens de Beginselenwet verpleging ter 

beschikking gestelden en het Reglement verpleging ter beschikking gestelden en de 

daarop gebaseerde nadere regelgeving; 

 

7.2 Zorgaanbieder verklaart voorts dat het hoofd van zijn inrichting: 

a de bepalingen zal naleven, opgenomen in het Besluit van de Instellingswet 

Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming van 13 december 2000 

inzake samenstelling en bevoegdheden van de Raad voor Strafrechtstoepassing 

en Jeugdbescherming, voor zover deze bepalingen betrekking hebben op het 

verlenen van toegang tot de inrichting en het verstrekken van inlichtingen; 

b zich zal onderwerpen aan de beslissingen van de voor Zorgaanbieder ingestelde 

beklagcommissie en de beroepscommissie van de sectie terbeschikkingstelling 

van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming. 

 

7.3 Het bepaalde in het eerste en tweede lid is van overeenkomstige toepassing op alle 

Justitiabelen die op basis van deze Raamovereenkomst bij Zorgaanbieder worden 

geplaatst, voor zover de aard van de verpleging anders dan van overheidswege zich 

daar niet tegen verzet. 

 

8. Controle & Terugvordering 

 

8.1.  FORZO/JJI is gerechtigd om materiele controles uit te voeren met betrekking tot de 

naleving van deze Raamovereenkomst door Zorgaanbieder met inachtneming van 

het bepaalde krachtens de Wet Marktordening Gezondheidszorg ,de Wet Langdurige 

Zorg als ook de WGBO , WBP, BIG en de overige wet- en regelgeving. 

Zorgaanbieder maakt ter facilitering van deze controle de administratie eenvoudig 

toegankelijk conform de voor het betreffende jaar geldende nadere regels van de 

NZa, en draagt zorg voor de in de Handleiding Bekostiging & Verantwoording 

beschreven uit te voeren controle door de externe accountant op de DBBC/ZZP/EP 

verantwoording. 

 

8.2  FORZO/JJI is gehouden Zorgaanbieder tijdig te informeren over de procedure, 

inhoud en omvang van de Materiële controle en eventuele overige controles. 
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Zorgaanbieder geeft op verzoek van FORZO/JJI onder meer inzage in protocollen, 

beleidsstukken en andere documenten, indien en voor zover dit noodzakelijk is voor 

een uitvoering van de controle. Zorgaanbieder zal ieder te declareren dan wel 

gedeclareerd Zorgproduct zodanig vastleggen binnen de wettelijke mogelijkheden in 

het betreffende zorgdossier dat iedere declaratie in het kader van de Materiële 

controle verantwoord kan worden. 

 

8.3  Zorgaanbieder verleent binnen de wettelijke mogelijkheden bij eventuele 

detailcontroles de medewerkers van FORZO/JJI toegang tot de medische dossier van 

Justitiabelen voor het uitvoeren van controles zoals beschreven in het vorige lid.  

ForZo/JJI zal BIG-geregistreerde medewerkers inzetten voor het geval inzage 

noodzakelijk is in het medisch dossier. 

 

8.4   Zorgaanbieder dient in voorkomende gevallen waarin sprake is van een dubbele 

financiering van geleverde forensische zorg, dit onverwijld kenbaar te maken aan 

FORZO/JJI. 

 

8.5  Onder onrechtmatig bestempelde declaraties worden in het kader van deze 

Raamovereenkomst in ieder geval verstaan: 

a ondoelmatig verrichte zorg 

b onrechtmatig of niet-verrichte zorg 

 

Indien de uitkomsten van de controle daartoe aanleiding geven, zal FORZO/JJI het 

bedrag aan onrechtmatig c.q. ondoelmatig bestempelde declaraties terugvorderen. 

 

9. Contactpersonen  

 

9.1 Partijen dragen zorg dat de contactpersonen en bijbehorende contactgegevens 

actueel worden bijgehouden in ForZa. 

 

9.2 Ten minste één maal per jaar vindt overleg plaats tussen de contactpersonen van 

ForZo/JJI en Zorgaanbieder over de wijze waarop deze Raamovereenkomst wordt 

uitgevoerd (tussentijdse evaluatie(s)). 

 

9.3 Onverminderd de plicht genoemd in artikel 9 van de ARVODI-2016 om over de 

voortgang van de werkzaamheden aan FORZO/JJI te rapporteren wanneer en op de 

wijze waarop deze dat nodig acht, is Zorgaanbieder in ieder geval gehouden om per 

kwartaal aan de contactpersoon van FORZO/JJI een voortgangsrapportage te 

verstrekken met inachtneming van de in krachtens de Handleiding Bekostiging & 

Verantwoording daaraan gestelde eisen. Daarnaast verstrekt de Zorgaanbieder, zo 

dikwijls als FORZO/JJI dat verlangt, door FORZO/JJI aan te geven rapportages. 

 

9.4  In afwijking van het bepaalde in artikel 10.2 van de ARVODI-2016 binden de 

contactpersonen hun Partij niet. 

 

10. Informatie-uitwisseling 

 

10.1  Partijen verschaffen elkaar met in achtneming van de voor de privacy geldende wet- 

en regelgeving te allen tijde de inlichtingen die zij nodig hebben bij de nakoming 

van de middels deze Raamovereenkomst aangegane verplichtingen, waaronder de 

gegevens als beschreven in de Handleiding Bekostiging & Verantwoording 2018. 

Zorgaanbieder verstrekt de inlichtingen aan FORZO/JJI ten behoeve van de 
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uitvoering van diens wettelijke taken op grond van de wet en de door de 

Staatssecretaris nader gestelde regels. 

 

10.2 De aantekeningen als bedoeld in artikel 5 Reglement verpleging ter beschikking 

gestelden c.q. de aantekeningen bedoeld in artikel 77t, vijfde lid, onder b, van het 

Wetboek van Strafrecht worden door Zorgaanbieder desgevraagd aan de Staat ter 

kennisneming gezonden of aan de door deze aan te wijzen ambtenaren ter inzage 

gegeven. 

 

10.3 Zorgaanbieder en FORZO/JJI wisselen gegevens betreffende de Justitiabele en in het 

bijzonder de geleverde Zorgproducten zoveel mogelijk geautomatiseerd uit door 

middel van de daartoe bestaande applicaties met inachtneming van onder andere 

het bepaalde bij of krachtens de Wet bescherming persoonsgegevens (hierna de 

Wbp) en de Wet justitiële strafvorderlijke gegevens (hierna de Wjsg).  

 

10.4 Zorgaanbieder levert conform de nader beschreven voorschriften en vereisten in de 

Handleiding Bekostiging & Verantwoording de verplichte uitvraag van gegevens en 

informatie tijdig aan bij FORZO/JJI. 

 

10.5 Zorgaanbieder verstrekt op verzoek informatie aan ForZo/JJI over de mate waarin 

sprake is van recidive bij de Justitiabelen aan wie hij op basis van deze 

raamovereenkomst zorg heeft verleend. . 

 

10.6 Gezien de politieke verantwoordelijkheid van de Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie zal ten aanzien van mediacontact over maatschappelijk gevoelige 

onderwerpen in verband met de verpleging, behandeling en beveiliging van 

Justitiabelen met een strafrechtelijke titel of aangelegenheden die anderszins de 

positie van het Ministerie van Veiligheid en Justitie raken, voorafgaand overleg 

tussen Partijen plaatsvinden waarbij geldt dat in geval van Incidenten de regie over 

de mediacontacten bij de Directie Voorlichting van het Ministerie van Veiligheid en 

Justitie ligt. 

 

10.7 Zorgaanbieder brengt de Staatssecretaris en binnen de wettelijke mogelijkheden de 

directeur van de PI te allen tijde onmiddellijk op de hoogte indien zich een Incident 

heeft voorgedaan tijdens de behandeling, naast de bij Pbw en/of Bvt en/of andere 

relevante wet- en regelgeving aangewezen organen. Daartoe verschaft 

Zorgaanbieder aan de Staatssecretaris en de directeur van de PI waar een 

gedetineerde (Justitiabele) administratief is geplaatst, gevraagd en ongevraagd, zo 

spoedig mogelijk alle informatie (zoals een feitenrelaas) die volgens de directeur 

van de PI relevant is om deze eindverantwoordelijkheid te kunnen dragen. Van deze 

informatieverstrekking is uitgesloten, hetgeen naar het oordeel van de behandelaar 

valt onder het medisch beroepsgeheim. In dat geval is de “MELDINGSINSTRUCTIE 

TBS “BIJZONDER VOORVAL en ONGEOORLOOFDE AFWEZIGHEID” van toepassing. 

 

10.8 Zorgaanbieder informeert de plaatsende/toezichthoudende instantie omtrent de 

instroom, doorstroom en uitstroom (waaronder ook wordt verstaan overplaatsingen) 

van Justitiabelen. Zorgaanbieder informeert FORZO/JJI als een rapport door de 

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ) of de Inspectie Veiligheid en Justitie 

(IVenJ) over zijn instelling is uitgebracht en stelt dit rapport desgevraagd direct ter 

beschikking aan FORZO/JJI. Zorgaanbieder verstrekt op verzoek zowel de 

ingangsdatum en einddatum van de Dienst. 
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10.9 Zorgaanbieder is gehouden om waar nodig zowel op verzoek als uit eigen beweging 

te rapporteren aan de directeur van de PI, het Openbaar Ministerie en de met het 

toezicht belaste reclasseringsorganisatie. 

 

11. Verwerking Persoonsgegevens & Informatiebeveiliging 

 

11.1 Onder de gegevens met een vertrouwelijk karakter in de zin van artikel 13 ARVODI 

2016 vallen tevens de gegevens met betrekking tot de persoon van de Justitiabele 

die in het kader van de totstandkoming van een Plaatsing door Plaatser aan 

Zorgaanbieder worden verstrekt, behoudens voor zover dit in strijd zou zijn met 

krachtens de wet geldende bepalingen. 

  

11.2 Zorgaanbieder verklaart gegevens met betrekking tot die Justitiabelen te zullen 

vernietigen binnen 5 werkdagen nadat gebleken is dat de Aanmelding als bedoeld in 

artikel 3.4 niet heeft geleid tot daadwerkelijke Plaatsing bij Zorgaanbieder. 

 

11.3 Zorgaanbieder draagt zorg dat hij de in verband met een mogelijke Plaatsing van 

Justitiabelen door een Plaatser of de Indicatiesteller verstrekte gegevens verwerkt in 

een systeem dat voldoet aan NEN 7510 of gelijkwaardig. 

 

11.4 De Zorgaanbieder geldt zelf als verantwoordelijke in de zin van de Wet Bescherming 

Persoonsgegevens voor de persoonsgegevens die hij van een Justitiabele verkrijgt 

ten behoeve van de uitvoering van enige Dienst. 

  

11.5 Partijen verlenen elkaar volledige medewerking om binnen de wettelijke termijnen 

te voldoen aan de verplichtingen op grond van de Wbp, meer in het bijzonder de 

rechten van Betrokkenen, zoals, maar niet beperkt tot, een verzoek om inzage, 

verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming van Persoonsgegevens en het 

uitvoeren van een gehonoreerd aangetekend verzet. 

 

11.6 Indien Partijen onrechtmatige Verwerkingen of inbreuken op de in beveiliging 

signaleert, zal hij ForZo/JJI hierover onmiddellijk inlichten en alle redelijkerwijs 

benodigde maatregelen treffen om deze en verdere onrechtmatige Verwerkingen of 

inbreuken te beëindigen, te voorkomen of te beperken een en ander onverminderd 

de verplichting van Zorgaanbieder om de eventueel door ForZo/JJI daardoor 

geleden schade te vergoeden.  

 

11.7  Zorgaanbieder informeert ForZo/JJI tijdig en adequaat over een Datalek. Hierna 

houdt Zorgaanbieder ForZo/JJI op de hoogte van nieuwe ontwikkelingen rond het 

Datalek, en van de maatregelen die Zorgaanbieder treft om de gevolgen van het 

Datalek te beperken en herhaling te voorkomen. Tevens verleent Zorgaanbieder 

ForZo/JJI volledige medewerking met betrekking tot het voldoen aan de meldplicht 

van artikel 34a van de Wbp aan de Autoriteit Persoonsgegevens en de Betrokkenen.  

 

11.8 ForZo/JJI en Zorgaanbieder zorgen ervoor dat de Functionaris voor de 

gegevensbescherming tijdig en naar behoren wordt betrokken bij alle 

aangelegenheden die verband houden met de bescherming van Persoonsgegevens. 

 

11.9 Deze bepalingen laten de werking van de toekomstige Algemene Verordening 

Gegevensbescherming en de Dataprotectierichtlijn onverlet. 

 

12. Tijden en plaats werkzaamheden 
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12.1  De werkzaamheden, verband houdend met de in een Plaatsingsbrief en 

bijbehorende Indicatiestelling gespecificeerde Diensten, worden verricht op de in de 

Plaatsingsbrief aan te geven plaats(en). 

 

12.2 Partijen verplichten zich binnen de daartoe bestaande wettelijke mogelijkheden het 

Personeel van de andere Partij toegang te verlenen tot de plaats waar de 

werkzaamheden verband houdend met de te verrichten Diensten, en voor zover 

toegang noodzakelijk is voor de uitoefening van de wettelijke bevoegdheden, 

danwel voor de uitvoering van een deugdelijke uitvoering van deze Dienst, alsmede 

dit Personeel in staat te stellen de werkzaamheden onder de bij die Partij 

gebruikelijke arbeidsomstandigheden te verrichten gedurende de regulier geldende 

kantoortijden. Partijen verplichten zich hun Personeel op te dragen de ter plekke 

van de uitvoering geldende veiligheidsregels na te leven. 

 

13. Rijksbrede beleidsregels 

 

 

13.1  FORZO/JJI verwacht van Zorgaanbieder dat hij zich bewust is van sociale aspecten 

en daar naar handelt. Zorgaanbieder is bekend met de systematiek ‘sociale 

voorwaarden’ die binnen de Rijksoverheid ontworpen is en zal zich inspannen om de 

normen voor ‘sociale voorwaarden’ in de hele keten van het productieproces te 

behalen. 

 

13.2  Zorgaanbieder verklaart door ondertekening van deze Raamovereenkomst akkoord 

te gaan met de uitgangspunten en verplichtingen in het kader van het Rijksbrede 

‘social return’ beleid. Hierbij is het streven om de komende jaren te groeien naar 

een realisatie van 5% inzet van arbeidsbeperkten. Zorgaanbieder is bekend met 

‘social return’ en zal zich substantieel inspannen en bijdragen om de doelstellingen 

en te realiseren. 

 

13.3 In zijn hoedanigheid als leverancier van FORZO/JJI is Zorgaanbieder verplicht 

jaarlijks bij te dragen aan de instandhouding van de stichting Expertisecentrum 

Forensische Psychiatrie te Utrecht (hierna: EFP). De bijdrage aan het EFP betreft 

jaarlijks 1,2 promille van de van de door hem op basis van deze raamovereenkomst 

geleverde zorg totaal gerealiseerde omzet per 31 december van elk boekjaar in 

DBBC’s , in ZZP’s en Extramurale parameters. Zorgaanbieder verklaart met het 

tekenen van deze overeenkomst zich bereid om medewerking te geven aan de 

inning van dit bedrag door EFP bij Zorgaanbieder. FORZO/JJI zal EFP daartoe alle 

noodzakelijke gegevens verstrekken. De zorgaanbieder is verplicht de factuur van 

het EFP binnen de gestelde termijn te voldoen. Deze clausule geldt als derdenbeding 

in de zin als bedoeld van 6:253 BW.  

 

13.4 Zorgaanbieder zal FORZO/JJI op eerste verzoek informeren over de wijze waarop 

Zorgaanbieder uitvoering heeft gegeven aan de in dit artikel opgelegde 

verplichtingen. 

 

14. Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie en Doelmatigheid 

 

14.1 Zorgaanbieder registreert en verantwoordt jaarlijks in het dataportaal Forensische 

Psychiatrie de door DJI verplicht gestelde gegevens voor de prestatie-indicatoren 

Forensische Psychiatrie. De verplichtingen inzake de registratie en het aanleveren 
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van de verantwoording van de Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie en het 

Rapport van Feitelijke Bevindingen zijn nader omschreven in de Handleiding 

Bekostiging & Verantwoording en de indicatorengids Forensische Psychiatrie.  

 

14.2  Zorgaanbieder verantwoordt jaarlijks over de prestatie-indicatoren Doelmatigheid. 

De verplichtingen inzake de registratie en het aanleveren van de verantwoording 

van de Prestatie-indicatoren Doelmatigheid zijn nader omschreven in de Handleiding 

Bekostiging & Verantwoording. 

 

14.3 Zorgaanbieder is -na herstelperiode zoals beschreven in de handleiding B&V 

(paragraaf 4.1.2)-, zonder nadere ingebrekestelling in verzuim, en een direct 

opeisbare boete verschuldigd indien: 

a blijkt dat de gegevens inzake Prestatie-indicatoren Forensische Psychiatrie als 

nader omschreven in de Handleiding Bekostiging & Verantwoording niet, niet 

tijdig en/of onjuist door Zorgaanbieder zijn aangeleverd.  

b blijkt dat Zorgaanbieder niet aan de in de indicatorengids prestatie-indicatoren 

Forensische Psychiatrie (over betreffende verslagjaar) gestelde financiële 

normen is voldaan. 

c blijkt dat Zorgaanbieder niet aan de in de Handleiding Bekostiging & 

Verantwoording gestelde normen voor de prestatie-indicatoren Doelmatigheid 

heeft voldaan.  

 

14.4 De in lid 3 sub a bedoelde boete bedraagt een percentage op basis van de 

berekeningsgrondslag zoals beschreven in de Handleiding Bekostiging & 

Verantwoording ter hoogte van 1%. 

 

14.5 De in lid 3 sub b van dit artikel bedoelde boete bedraagt per niet behaalde 

genormeerde prestatie-indicator Forensische Psychiatrie (over Verslagjaar 2018, 

2019, 2020 en 2021) het percentage als berekend op de wijze als opgenomen in de 

Handleiding Bekostiging & Verantwoording, welke berekend wordt over de 

Berekeningsgrondslag zoals tevens beschreven in de Handleiding Bekostiging & 

Verantwoording. 

 

14.6 De in lid 3 sub c van dit artikel bedoelde boete bedraagt per niet behaalde 

genormeerde prestatie-indicator Doelmatigheid een kwart procent (0,25%) van de 

berekeningsgrondslag zoals tevens beschreven in de Handleiding Bekostiging & 

Verantwoording. 

 

14.7 Genoemde boete is opeisbaar na afloop van een termijn van 30 dagen na 

schriftelijke kennisgeving door ForZo/JJI. 

 

15. Einde behandeling/Verlaten Instelling  

 

15.1 Bij Zorgaanbieder opgenomen Justitiabelen mogen alleen met toestemming van de 

Staatssecretaris tijdelijk de instelling verlaten of naar elders worden overgebracht, 

ook in geval dit plaatsvindt in het kader van behandeling buiten de inrichting. 

 

15.2  In geval van een plaatsing krachtens artikel 15, vijfde lid van de Penitentiaire 

beginselenwet met of zonder rechterlijke machtiging als bedoeld in de Wet 

bijzondere opnemingen in psychiatrische ziekenhuizen, worden vrijheden buiten de 

inrichting alleen verleend na toestemming van de Staatssecretaris. 
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15.3 Indien Zorgaanbieder van oordeel is dat de verpleging van een Justitiabele behoort 

te worden beëindigd, omdat verdere verpleging in de inrichting uit het oogpunt van 

een passende opname en behandeling niet raadzaam is, deelt hij dit schriftelijk, aan 

de Staatssecretaris mede. Zorgaanbieder mag de opname van een Justitiabele niet 

beëindigen, tenzij er geen Strafrechtelijke Titel meer is voor de opname dan wel de 

Staatssecretaris instemt met beëindiging. 

 

15.4 Zorgaanbieder zal de opname c.q. het verblijf in de inrichting van een Justitiabele 

voor zover die vrijwillig in de inrichting verblijft, terstond beëindigen, indien deze 

daarom verzoekt. 

 

15.5 Onmiddellijk nadat Zorgaanbieder een opname beëindigt, zal hij dat schriftelijk aan 

de Staatssecretaris mededelen. 

 

16. Overige Voorwaarden 

 

16.1 Op deze Raamovereenkomst, alsmede op enige opdracht tot het verrichten van 

Diensten zijn uitsluitend van toepassing de ARVODI-2016, voor zover daarvan in 

deze Raamovereenkomst niet wordt afgeweken. De toepasselijkheid van (eventuele) 

algemene en bijzondere voorwaarden van wordt door Partijen uitdrukkelijk van de 

hand gewezen. Aanvullende en afwijkende algemene en bijzondere voorwaarden 

van Zorgaanbieder maken geen deel uit van de Raamovereenkomst tussen 

FORZO/JJI en Zorgaanbieder en binden FORZO/JJI niet, tenzij FORZO/JJI deze 

schriftelijk en uitdrukkelijk heeft aanvaard. 

 

16.2 Conform artikel 2 van de regeling Inspectie voor de Sanctietoepassing omvat het 

werkterrein van de Inspectie voor Veiligheid en Justitie (IVenJ) alle plaatsen waar 

sancties ten uitvoer worden gelegd. De IVenJ houdt toezicht op de (veilige) 

tenuitvoerlegging van straffen en vrijheidsbenemende maatregelen door 

Zorgaanbieder. 

 

16.3  Zorgaanbieder verleent binnen de wettelijke mogelijkheden de IVenJ, de 

Staatssecretaris, en de door deze aan te wijzen ambtenaren als mede de daartoe 

bevoegde leden van de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming ten 

behoeve van het toezicht toegang tot zijn instelling en verstrekt op verzoek de door 

hen gewenste informatie. 

 

16.4 FORZO/JJI kan op basis van een rapport van de IVenJ, waaruit blijkt dat 

Zorgaanbieder de eisen van verantwoorde tenuitvoerlegging van straffen en 

vrijheidsbenemende maatregelen niet naleeft, een met redenen omklede aanwijzing 

geven, met een termijn waarbinnen de aanbieder daaraan moet voldoen. 

Zorgaanbieder is verplicht de aanwijzing op te volgen. 

 

16.5 In afwijking van het bepaalde in de ARVODI-2016 geldt met betrekking tot de 

volgende bepalingen de onderstaande afwijkingen: 

 * Artikel 16.1 van de ARVODI-2016 is niet van toepassing. 

 * Artikel 17 van de ARVODI-2016 is niet van toepassing. 

 

16.6 Onverminderd de plicht genoemd in artikel 9 van de ARVODI-2016 om over de 

voortgang van de werkzaamheden aan FORZO/JJI te rapporteren wanneer en op de 

wijze waarop deze dat nodig acht, is Zorgaanbieder in ieder geval gehouden om met 

inachtneming van de in de Handleiding Bekostiging & Verantwoording per kwartaal 
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aan de contactpersoon van FORZO/JJI een voortgangsrapportage te verstrekken 

conform de in de Handleiding Bekostiging & Verantwoording gestelde eisen. 

Daarnaast verstrekt de Zorgaanbieder, zo dikwijls als FORZO/JJI dat verlangt, de 

door FORZO/JJI aan te geven rapportages. 

 

16.7 In afwijking van artikel 21.3 van de ARVODI-2016 is de in dat artikellid bedoelde 

aansprakelijkheid beperkt tot € 2.500.000,- per gebeurtenis en € 5.000.000,- per 

Kalenderjaar of gedeelte van een jaar dat de Overeenkomst van kracht is. 

Samenhangende gebeurtenissen worden daarbij aangemerkt als één gebeurtenis. 

 

16.8  In aanvulling op artikel 24 van de ARVODI-2016 geldt met betrekking tot bepaalde 

onderdelen van Diensten, dat de intellectuele eigendomsrechten bij derden kunnen 

verblijven. Zorgaanbieder regelt voor FORZO/JJI in dergelijke gevallen een passend 

gebruiksrecht 

  

16.9 In aanvulling op artikel 21 van de ARVODI-2016 vrijwaart Zorgaanbieder FORZO/JJI 

tegen eventuele aanspraken van derden op vergoeding van schade als gevolg van 

het tekortschieten als bedoeld in artikel 21.3 van de ARVODI-2016. De staffel inzake 

aansprakelijkheid opgenomen in artikel 21.3 van de ARVODI-2016 is van 

overeenkomstige toepassing. FORZO/JJI zal in dergelijke gevallen Zorgaanbieder 

informeren en zo nodig in een (rechts)zaak betrekken. Tot deze vrijwaringplicht 

wordt eveneens begrepen het instaan voor de redelijke kosten van rechtsbijstand 

die FORZO/JJI in deze moet maken. 

 

16.10 Onverminderd het bepaalde in artikel 22 ARVODI-2016 kan FORZO/JJI binnen drie 

jaar nadat de desbetreffende veroordeling onherroepelijk is geworden, deze 

Raamovereenkomst zonder enige aanmaning of ingebrekestelling, met onmiddellijke 

ingang buiten rechte door middel van een aangetekend schrijven, ontbinden, indien:  

a Zorgaanbieder onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld voor discriminatie in 

de zin van de artikelen 137c tot en met 137g en art. 429 quater van het 

Wetboek van Strafrecht dan wel;  

b Personeel van Zorgaanbieder onherroepelijk strafrechtelijk is veroordeeld voor 

discriminatie in de zin van de artikelen 137c tot en met g en artikel 429 quater 

van het Wetboek van Strafrecht wanneer de desbetreffende persoon lid is van 

een bestuurs-, leidinggevend of toezichthoudend orgaan van Zorgaanbieder of 

daarin vertegenwoordigings-, beslissings-, of controlebevoegdheid heeft. 

c Zorgaanbieder door omkoping, belangenverstrengeling, (opzettelijk) een 

werknemer van de FORZO/JJI, het ministerie van Veiligheid en Justitie en/of de 

Staat der Nederlanden, gedetineerde of een derde, middellijk of onmiddellijk 

een voordeel -ongeacht de aard daarvan- voor hem zelf of voor een ander 

belooft of verstrekt, om in strijd met vigerende wetgeving en /of beleid een 

handeling te verrichten en/of na te laten. 

 

Indien de Raamovereenkomst is ontbonden, betaalt Zorgaanbieder de reeds door 

ForZo/JJI aan hem verrichte onverschuldigde betalingen aan ForZo/JJI terug, 

vermeerderd met de wettelijke rente over het betaalde bedrag vanaf de dag waarop 

dit is betaald. Indien de Raamovereenkomst gedeeltelijk is ontbonden, bestaat de 

terugbetalingsverplichting alleen voor zover de betalingen op het ontbonden 

gedeelte betrekking hebben.  

 

16.11 Partijen verplichten zich over en weer jegens derden geen uitlatingen te doen die 

een negatieve invloed kunnen hebben op de reputatie en/of de goede naam van de 
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andere partij, behoudens feitelijke informatie over de wijze (conform wet- en 

regelgeving, kwaliteit) waarop partijen uitvoering aan deze raamovereenkomst. 

Deze feitelijke informatie zal geen persoonsgegevens in de zin van artikel 1 sub a 

Wbp omvatten, tenzij dit in strijd zou zijn met de wet. 

 

17. Gebruiksrecht 

 

17.1 De artikelen 24.1, 24.5 en 24.6 van de ARVODI-2016 zijn niet van toepassing. 

 

17.2 Zorgaanbieder verleent binnen de wettelijke mogelijkheden aan FORZO/JJI een niet-

exclusief, niet-opzegbaar recht voor onbepaalde tijd, gelijk FORZO/JJI dit recht van 

Zorgaanbieder aanvaardt, om de door Zorgaanbieder aangereikte resultaten van de 

verrichte Diensten openbaar te (doen) maken en te (doen) verveelvoudigen, alles in 

de ruimste zin van het woord, ongeacht de wijze van gebruik of weergave en 

ongeacht of dit gebruik of deze wijze van weergave op het moment van 

ondertekening van de Raamovereenkomst reeds bekend is. Openbaar maken van 

resultaten onder Gebruiksrecht kan alleen na schriftelijke goedkeuring vooraf, voor 

zover hierbij persoonsgegevens in de zin van de Wet bescherming 

persoonsgegevens zijn opgenomen, tenzij dit in strijd is met de wet. 

 

18. Integriteitsverklaring 

 

 Zorgaanbieder verklaart dat hij in het kader van de gunning van deze 

Raamovereenkomst en evenmin ter verkrijging van opdrachten tot het verrichten 

van Diensten, Personeel van FORZO/JJI generlei voordeel heeft geboden, gegeven, 

doen aanbieden of doen geven, respectievelijk zal bieden, geven, zal doen 

aanbieden of zal doen geven. Hij zal dat ook niet alsnog doen teneinde personen in 

dienst van FORZO/JJI te bewegen enige handeling te verrichten of na te laten. 

 

19. Slotbepaling 

 

19.1 Afwijkingen van deze Raamovereenkomst zijn slechts bindend voor zover zij 

uitdrukkelijk tussen Partijen schriftelijk zijn overeengekomen. 

 

19.2 Geen enkele verplichting of recht dat voortvloeit uit deze Raamovereenkomst, kan 

zonder schriftelijke toestemming van de andere partij aan een derde worden 

overgedragen. 

 

19.3 Door ondertekening van deze Raamovereenkomst vervallen alle eventueel eerder 

door Partijen gemaakte mondelinge en schriftelijke afspraken omtrent het 

verstrekken van opdrachten tot het verrichten van Diensten. 

 

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

tweevoud ondertekend, 

 

Den Haag, [datum]                        [Plaats], [datum] 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie,       [naam Zorgaanbieder] 

 

namens deze, 

Divisiedirecteur ForZo/JJI 
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G.V.M. van Gemert                                                            

 

Bijlage(n): 

 


