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Geacht bestuur, 
 
Naar aanleiding van uw subsidieaanvraag ingediend op 27 september 2017, met 
kenmerk PGO18-537271 en mijn besluit van 22 december 2017, met kenmerk  
B-PGO18-537271 bericht ik u het volgende.  
 
Inhoudelijke overwegingen 
 
U heeft een aanvraag voor instellingssubsidie voor het jaar 2018 ingediend. 
Instellingssubsidies voor patiënten-, gehandicaptenorganisaties worden verstrekt 
op grond van de Kaderregeling OCW, SZW en VWS (hierna: Kaderregeling). Het 
subsidiebeleid is uitgewerkt in het Beleidskader voor de subsidiëring van 
patiënten- en gehandicaptenorganisaties (986679-152755-MC) (hierna: 
Beleidskader). 
 
Uw aanvraag is getoetst aan de Kaderregeling en het bovengenoemde 
Beleidskader. U heeft een instellingssubsidie aangevraagd waarvoor patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties in aanmerking kunnen komen ten behoeve van 
lotgenotencontact, informatievoorziening en (aandoening)specifieke 
belangenbehartiging (hoofdstuk 3).  
Volgens het Beleidskader komen in 2018 activiteiten op het gebied van 
lotgenotencontact, informatievoorziening en (aandoeningspecifieke)  
Belangenbehartiging in aanmerking voor een instellingssubsidie. In uw 
activiteitenplan heeft u beschreven welke activiteiten uw organisatie in 2018 van 
plan is uit te voeren. Op grond van uw beschrijving stel ik vast dat die activiteiten 
in mijn subsidiebeleid passen. Verder heeft u verklaard aan de drempel- en 
organisatiecriteria te voldoen om in aanmerking te komen voor de 
instellingssubsidie.  
 
Uw aanvraag is evenwel met mijn brief van 22 december 2017 met kenmerk  
B-PGO18-537271, afgewezen op grond van het huidige Beleidskader en de 
interpretatie hiervan.  
 
Zoals u wellicht bekend heeft het ministerie van VWS een herziening van het 
Beleidskader per 1 januari 2019 in voorbereiding. Hiertoe is een intensief traject 
ingezet om met inbreng van cliënten en alle betrokkenen rondom de cliënt te 
komen tot een gedeeld beeld over de gewenste herziening. De uitkomsten van dit 
traject zijn op 4 juli 2017 aan de Tweede Kamer aangeboden1. Op dit moment 
bevindt het traject zich in een beleidsvormende fase, waarin we ook 
bezwaarschrifprocedures zoals de uwe meenemen. 
 

                                                
1 Tweede Kamer, vergaderjaar 2016–2017, 29 214, nr. 75. 
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Ik ben voornemens het huidige beleidskader op een aantal onderdelen te wijzigen. 
Twee van deze onderdelen zijn van toepassing op uw subsidieaanvraag en zullen 
op grond van het beoogde gewijzigde beleidskader leiden tot een honorering (mits 
uw organisatie aan de overige gestelde criteria blijft voldoen).   
 
Om te bepalen of een ziektebeeld of klachtenpatroon een aandoening of beperking 
is wordt conform het huidige beleidskader getoetst door controle of deze is 
opgenomen in de Codex medicus of de ICD-10. Door de frequentie van de 
aanpassingmomenten van deze registers, zijn nieuwe aandoeningen nog niet altijd 
opgenomen in de registers op het moment waarop VWS ze raadpleegt. Bij uw 
subsidieaanvraag van 27 september 2017 heeft u een manifest van de betreffende 
beroepsgroep overlegd waaruit erkenning blijkt voor de betreffende aandoening. 
Daarmee kunt u aantonen dat de betreffende medisch wetenschappelijke 
beroepsgroep het onderwerp als een aandoening onderscheidt. In het licht van de 
richting waarin het nieuwe beleidskader zich ontwikkelt, waarbij ook wordt 
gekeken naar aanvullende bewijslast naast de ICD-10 (in het kader van de 
bovengeschetste problematiek van actualiteit), achten wij de door u geleverde 
stukken, waaronder het manifest, als voldoende overtuigend dat het hier gaat om 
een door de medisch wetenschappelijke beroepsgroep onderscheiden aandoening, 
te weten het Post Intensive Care Syndroom bij IC patiënten (PICS). 
 
Het huidige beleidskader schrijft voor dat nieuwe toetreders voor het eerst 
subsidie kan worden verleend na afloop van twee volle kalenderjaren, waarin de 
organisatie aantoonbaar substantiële activiteiten op het gebied van 
belangenbehartiging, lotgenotencontact of informatievoorziening heeft ontplooid 
voor de cliënten met de desbetreffende aandoening of beperking. In de praktijk is 
gebleken dat dit criterium in enkele gevallen verschillend wordt geïnterpreteerd 
door VWS en subsidieaanvragers. Ten behoeve van het nieuwe beleidskader werkt 
VWS aan een nieuwe formulering voor dit criterium. Wij hebben uw bewijsstukken 
bekeken in het licht van de richting waarin dit criterium wordt aangepast en zijn 
tot de conclusie gekomen dat u zou gaan voldoen aan dit criterium. 
 
Naar mijn oordeel is sprake van zodanige bijzondere omstandigheden, onder 
andere bestaande uit een nieuw gevormd beleidskader op grond van 
voortschrijdend inzicht, en het niet opgenomen zijn van betreffende aandoening, 
dat, met in achtneming an artikel 4:84 Awb, afwijking van deze Beleidsregels 
geboden is.  
 
 
Besluit 
 
Vooruitlopend op de nieuwe beleidsregels herzie ik uw herzieningsaanvraag. Ik 
verleen u een instellingssubsidie voor het subsidiejaar 2018 van ten hoogste  
€ 45.000,-. De subsidie is gebaseerd op artikel 1.2 van de Kaderregeling en het 
Beleidskader. 
 
Dit is een instellingssubsidie als bedoeld in artikel 1.5, onder c sub 2, van de 
Kaderregeling. 
 
De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan 
en voorzien in de begroting. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, 
moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2018. 
 
In uw aanvraag heeft u een eigen bijdrage opgenomen van € 8.000,-. Ik ga ervan 
uit dat deze begrote eigen bijdrage tenminste gerealiseerd wordt. Bij de 
vaststelling van de subsidie zal hier te zijner tijd rekening mee worden gehouden. 
 



 
 

 

Ons kenmerk 
D-PGO18-537271  
 

Pagina 3 van 5 

Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk 
gerealiseerde kosten en opbrengsten. Als u de activiteiten heeft verricht voor een 
bedrag dat lager is dan het bedrag dat daarvoor is begroot, wordt het verschil bij 
de vaststelling in mindering gebracht. De niet-bestede middelen worden 
teruggevorderd. 
 
Toepasselijke wet- en regelgeving 
Op deze subsidieverlening is de volgende wet- en regelgeving van toepassing: 
de Kaderwet VWS-subsidies; 
de Kaderregeling OCW, SZW en VWS; 
Beleidskader voor subsidiëring van patiënten- en gehandicaptenorganisaties met 
nr. (986679-152755-MC); 
Algemene wet bestuursrecht (Awb). 
 
Voor de meest actuele versie van de vigerende wet- en regelgeving verwijs ik u 
naar de website wetten.overheid.nl. 
 
Meldingsplicht 
Een van de verplichtingen waar u aan moet voldoen betreft de meldingsplicht. U 
moet direct melding doen van feiten en omstandigheden die van belang kunnen 
zijn voor de subsidie. Daarvan is in ieder geval sprake als voor u aannemelijk is 
dat: 
- de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt, niet, niet tijdig of niet geheel 
zullen worden verricht, of 
- niet, niet tijdig of niet geheel zal worden voldaan aan de verplichtingen die 
aan de subsidie verbonden zijn. 
 
Uw melding, voorzien van toelichting en relevante stukken, dient u schriftelijk in 
bij de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). Als u twijfelt of u iets 
moet melden, verzoek ik u contact op te nemen met DUS-I. De contactgegevens 
vindt u op pagina 1 in de kantlijn. 
 
Verantwoording 
Om de subsidie te verantwoorden, dient u een verklaring van de werkelijke kosten 
en opbrengsten in. Aan de hand hiervan toont u aan dat de activiteiten waarvoor 
subsidie is verleend, zijn verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan 
de subsidie verbonden zijn. Ook toont u daarmee aan wat het totale bedrag is van 
de gerealiseerde kosten, de gerealiseerde opbrengsten inclusief bijdragen van 
derden en begrote eigen bijdrage of de gerealiseerde eigen bijdrage indien deze 
hoger is dan de begrote eigen bijdrage. 
 
Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister 
vastgesteld formulier subsidievaststelling te gebruiken dat te vinden is op 
www.dus-i.nl. 
 
Het formulier inclusief bijlagen zendt u binnen 22 weken na de datum waarop de 
activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan 
Instellingen. 
 
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen/Fonds PGO 
Postbus 16006 
2500 BA Den Haag 
fondspgo@minvws.nl 
 
Dit betekent dat het formulier uiterlijk op 3 juni 2019 moet zijn ingediend. 
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Administratieplicht 
U houdt een administratie bij waaruit het volgende blijkt: 
- de voor de subsidievaststelling van belang zijnde rechten en verplichtingen, 
- de betalingen en ontvangsten, en 
- de kosten en opbrengsten. 
De administratie en de daartoe behorende bescheiden worden gedurende 10 jaren 
na de vaststelling van de subsidie bewaard. 
 
Wat als u zich niet aan de voorschriften houdt? 
Het niet voldoen aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn of het 
niet (geheel) verrichten van de activiteiten kan tot gevolg hebben dat ik de 
subsidie geheel of gedeeltelijk terugvorder. 
 
Wanneer ontvangt u de subsidie? 
U ontvangt de volgende voorschotten van het subsidiebedrag: 
in februari 16%, maart 8%, april 7%, mei 16%, juni 7%, juli 8%, 
augustus 8%, september 7%, oktober 8%, november 8% en december 7%. 
 
Wanneer wordt de subsidie vastgesteld? 
Tenzij u hierover een ander bericht ontvangt, stel ik de subsidie vast binnen 22 
weken na ontvangst van de gevraagde verantwoordingsinformatie. De vaststelling 
vindt plaats in een afzonderlijke beschikking. 
 
AWB-procedure 
Dit nieuwe besluit raakt het vorige besluit van 22 december 2017 waartegen u op 
20 januari 2018 bezwaar heeft gemaakt. Daardoor is uw bezwaar nu automatisch 
gericht tegen beide besluiten. Naar mijn oordeel komt dit nieuwe besluit echter 
tegemoet aan uw bezwaar.Daarom verzoek ik u mij binnen twee weken schriftelijk 
te laten weten of u uw bezwaarschrift intrekt of niet. Als u het niet intrekt, 
verzoek ik u aan te geven waarom u wilt doorgaan met de behandeling van uw 
bezwaar. U kunt uw reactie per e-mail (WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl), per 
post of per fax sturen aan: 
 
Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350, 2500 EJ Den Haag 
Fax: (070) 340 59 84 
 
Ik verzoek u bij al uw correspondentie het in de kantlijn genoemde relatienummer 
en verplichtingennummer te vermelden. 
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Heeft u vragen? 
 
Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met de Dienst 
Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-I). De contactgegevens vindt u rechts 
in de kantlijn op pagina 1. 
 
Hoogachtend, 
 
de minister van Volksgezondheid, 
Welzijn en Sport, 
namens deze, 
het afdelingshoofd Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, 
 
 
 
 
 
 
 
M.R.M. Petit MCC 
 


