
Het vouchersysteem

Subsidiestroom 2
Projectsubsidie aanvragen bij Fonds PGO



Inhoud
     Inleiding 3

1      Het vouchersysteem 4
     1.1 Wat is een voucher? 4
     1.2 Wie krijgt een voucher? 4
        Samenwerkingsorganisaties 4
        Overige organisaties 5
     1.3 Hoe werkt de voucher? 5
        Algemeen 5
        Praktische ondersteuning PGOsupport 5
        De ondeelbaarheid van de voucher  6
        De inzet van de voucher  6

2.     Uw aanvraag voor projectsubsidie 6
        Aanvragen van 1 mei – tot 1 juni  7
        Toevoegen voucher aan lopend project  7

3.     De beoordeling van uw activiteitenplan en begroting 7
     3.1 De inhoud van uw aanvraag 7
     3.2 Checklist aanvraag 8
        Algemeen 8
        Het activiteitenplan 8
        De begroting 8
     3.3 De beoordelingsprocedure 9

4.     Voorschotten 9

5.     De subsidieverplichtingen 10

6.     Bezwaren en klachten 11
       Maak bezwaar binnen 6 weken 11
       Bezwaar maken tegen besluit Fonds PGO 11
       Beroep bij de rechtbank 12
       Klachten over subsidiedienstverlening 12



Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Het vouchersysteem | 3 

Inleiding
In deze brochure staat alle informatie over subsidiestroom 2, de zogenoemde   
projectsubsidie. Deze subsidie is bedoeld om samenwerking tussen organisaties te 
stimuleren en heeft als doel een sterkere positie van de cliënt. Projectsubsidie kan  
worden aangevraagd met tenminste zeven vouchers. Organisaties met een voucher 
kunnen deze inzetten om een aanvraag voor projectsubsidie te steunen. 

De projectsubsidie wordt op basis van het Beleidskader voor de subsidiëring van patiënten- en 
gehandicaptenorganisaties verleend. Er zijn drie subsidiestromen:

Er zijn drie subsidiestromen:

Subsidiestroom 1 subsidie voor het delen van ervaringskennis via 
informatievoorziening en lotgenotencontact.

Subsidiestroom 2 subsidie voor het bijdragen aan de werking van zorg,   
maatschappelijke ondersteuning en maatschappelijke participatie.

Subsidiestroom 3 is voor koepels en platforms die bijdragen aan de regierol en het 
positioneren van ervaringsdeskundigheid.

Fonds PGO houdt u op de hoogte van aanpassingen in de systematiek. Voor informatie 
over ontwikkelingen raden wij u aan regelmatig op de website www.dus-i.nl te kijken.

Met vragen kunt u terecht op maandag, dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9.00 uur en 
16.00 uur. Wij zijn bereikbaar op telefoonnummer 070 340 51 80. U kunt uw vraag ook per 
e-mail stellen: fondspgo@minvws.nl.

Fonds PGO verleent geen ondersteuning aan organisaties bij het opstellen van subsidieaanvragen. 
Hiervoor kunt u terecht bij PGOsupport via www.pgosupport.nl, per e-mail: 
secretariaat@pgosupport.nl 0f telefonisch op 030 204 07 00. 
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1   Het vouchersysteem

1.1 Wat is een voucher?
Een voucher is een verklaring waarmee een organisatie een projectsubsidieaanvraag ondersteunt. 
Projectsubsidie kan worden aangevraagd met tenminste zeven vouchers. Met het inzetten van 
een voucher verklaart een organisatie dat hij het project steunt. Een voucher is geen waardebon 
of een zelfstandig recht op subsidieverstrekking. Een voucher correspondeert met een vastgestelde 
waarde van € 18.000,- per jaar.

1.2 Wie krijgt een voucher?
Alle patiënten- en gehandicaptenorganisaties die voor het jaar 2015 instellingssubsidie krijgen, 
ontvangen bij het toekenningsbesluit een voucher. U hoeft de voucher niet aan te vragen.

Samenwerkingsorganisaties
Organisaties die gefuseerd zijn tot een samenwerkingsorganisatie kunnen meerdere vouchers 
ontvangen. Voor de samenwerkingsorganisatie geldt dat het aantal vouchers gelijk is aan het 
oorspronkelijk aantal organisaties dat instellingssubsidie ontving. Dit hangt samen met het beleid 
waarbij samenwerking wordt gestimuleerd. De samenwerkingsorganisatie kan dus met meerdere 
vouchers deelnemen aan één project of ervoor kiezen de vouchers in te zetten voor verschillende 
projecten.

Een organisatie die zich heeft afgesplitst van een organisatie die al reeds instellingssubsidie 
ontvangt van Fonds PGO komt niet in aanmerking voor een instellingssubsidie en ontvangt dus 
ook geen voucher. De afgesplitste organisatie wordt beschouwd als een nieuwe aanvrager en 
moet dus voldoen aan de toetredingscriteria voor nieuwe toetreders. Door de afsplitsing is er 
geen sprake van vertegenwoordiging van een nieuwe aandoening of beperking. 

Definitie samenwerkingsorganisaties (zgn. pg-II-organisaties)
Organisaties die zich primair richten op organisaties door de belangen van de bij 
haar aangesloten organisaties te behartigen worden in het beleidskader 
samenwerkingsorganisaties genoemd. Deze organisaties ontvangen geen voucher. 
Zij mogen wel een aanvraag voor projectsubsidie indienen. Daarmee kunnen zij de 
verantwoordelijkheid voor een project op zich nemen. 
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Overige organisaties
Organisaties die geen voucher hebben gekregen en ook geen samenwerkingsorganisatie zijn, 
kunnen toch een belangrijke rol binnen een project vervullen. Zij kunnen hun expertise inzetten 
voor een project door bijvoorbeeld mee te denken over de inhoud van een project of een project 
geheel of gedeeltelijk uit te voeren. 

1.3 Hoe werkt de voucher?
Algemeen
Organisaties kunnen hun voucher inzetten voor een project dat zij ondersteunen. Door het 
inbrengen van een voucher heeft de organisatie een stem in de invulling van de thema’s, de 
activiteiten en bij de vormgeving van de uitvoering van het project.

Eén subsidieontvanger
Een subsidieaanvraag voor een project kan worden ingediend door één van de vouchergevers of 
door een samenwerkingsorganisatie. Per project kan er slechts één subsidieontvanger zijn. De 
partij die de subsidie aanvraagt, voert de regie over de inspraak en het opstellen van een 
projectplan. De vouchergevers overhandigen hun voucher aan de beoogde subsidieaanvrager als 
zij instemmen met het projectplan. De subsidieontvanger is formeel verantwoordelijk voor het 
project. Alleen de subsidieontvanger is gehouden aan de subsidieverplichtingen. In hoofdstuk vijf 
wordt ingegaan op de subsidieverplichtingen.

Vouchergevers werken samen door het inbrengen van hun specifieke kennis en kunde van het veld 
bij het opstellen van een realistisch projectvoorstel. Vouchergevers maken duidelijk welke 
belangen van hun achterban zij verdedigen in de uitvoering van projectactiviteiten. Vouchergevers 
onderhandelen onderling over de inhoud van een projectaanvraag, de uit te werken 
projectthema’s, de te ontplooien activiteiten en de partij die verantwoordelijk wordt voor de 
projectaanvraag en de projectuitvoering. 

Het is niet toegestaan om in ruil voor een voucher een vergoeding te vragen of te ontvangen. 
Subsidie wordt alleen verstrekt aan de subsidieaanvrager. Van doorsubsidiëring mag geen sprake 
zijn. Kosten die voor het project worden gemaakt kunnen uiteraard wel gefinancierd worden uit de 
subsidie, als deze kosten duidelijk worden toegelicht. 

Praktische ondersteuning PGOsupport
Organisaties die gebruik willen maken van subsidiestroom 2 kunnen voor praktische hulp een 
beroep doen op PGO-support. Op de website van PGO-support vindt u binnenkort een digitale 
vouchermarkt. Verder verleent deze organisatie ondersteuning bij het opstellen van uw 
projectsubsidieaanvraag (http://www.pgosupport.nl/, E-mail: secretariaat@pgosupport.nl, 
Telefoon 030 204 07 00).
 

Voorbeelden van de rol die overige organisaties kunnen vervullen:
1. Een organisatie met expertise op het gebied van medezeggenschap werkt mee aan  

een project waarin de belangenbehartiging van gehandicapte jongeren centraal staat.
2. De NOOM voert een project uit waarin het perspectief van allochtone patiënten  

centraal staat. 

http://www.pgosupport.nl/
mailto:secretariaat@pgosupport.nl
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De ondeelbaarheid van de voucher
Een voucher is ondeelbaar. Een voucher kan voor één projectsubsidieaanvraag worden ingezet. 
De waarde van de voucher (€ 18.000,-) is in zijn geheel voor een project en kan niet worden 
verdeeld over meerdere projecten. Wat wel kan is dat u binnen een project werkt aan 
verschillende deelprojecten.

De inzet van de voucher
Op de voucher moet de vouchergever aangeven hoeveel jaar hij aan een project deelneemt. 
Een organisatie kan zich minimaal één jaar en maximaal drie jaar aan een project verbinden.
Mocht een vouchergever tijdens de looptijd van een project niet meer aan de algemene 
organisatiecriteria voldoen, dan ontvangt deze vouchergever tijdens de jaren dat hij zich 
verbonden heeft aan een project toch een voucher.

2. Uw aanvraag voor projectsubsidie

De aanvraag voor projectsubsidie wordt door één subsidieaanvrager worden ingediend. Dit kan 
één van vouchergevers zijn, maar ook een samenwerkingsorganisatie. Als de subsidieaanvrager 
geen vouchergever of een samenwerkingsorganisatie is, wordt de aanvraag buiten behandeling 
gesteld.

U vraagt digitaal subsidie aan via het Subsidieportaal. Om toegang te krijgen tot de beveiligde 
omgeving van het Subsidieportaal heeft de subsidieaanvrager een autorisatie nodig. De autorisatie 
kan verkregen worden via het aanmeldingsformulier autorisatie Subsidieportaal, dat te vinden is 
op de website www.dus-i.nl.

De subsidieaanvrager moet gebruikmaken van het verplichte aanvraagformulier voor 
projectsubsidies. Dit is in het Subsidieportaal te vinden. Om in aanmerking te komen voor 
subsidie heeft u bij de aanvraag van een projectsubsidie tenminste zeven vouchers nodig. 

Om subsidie aan te vragen moet u de volgende stappen ondernemen:
• Aanmelden voor autorisatie Subsidieportaal.
• Maak gebruik van het verplichte aanvraagformulier voor projectsubsidies. 
• Vul het aanvraagformulier volledig in en onderteken het.
• Voeg het activiteitenplan toe.
• Voeg de begroting toe.
• Voeg de vouchers van de organisaties die de subsidieaanvraag ondersteunen toe. 
• Sluit de statuten van subsidieaanvrager bij.

Er is om meerdere redenen gekozen voor het minimum van zeven. De Kaderregeling VWS-
subsidies heeft als hoofdregel dat geen subsidies van minder dan € 125.000 verstrekt 
worden. Daarnaast is zeven een overzichtelijk aantal organisaties. Idealiter werken nog 
meer organisaties samen in samenwerkingsverbanden, maar het minimum van zeven 
stimuleert organisaties om voldoende massa te scharen achter gedeelde ambities, die 
specifieke belangen en doelgroepen overstijgen. Belangrijk is daarbij is dat grote en kleine 
organisaties in het vouchersysteem evenveel inbreng hebben. 
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Aanvragen van 1 mei – tot 1 juni
Organisaties kunnen subsidie aanvragen indienen tussen 1 mei en 1 juni 2015.
De deadline is maandag 1 juni 12.00 uur.

Toevoegen voucher aan lopend project
Een voucher kan ook worden ingezet ten behoeve van een project waaraan al subsidie is 
toegekend. Het verzoek tot wijziging van het project en verhoging van de projectsubsidie moet 
samen met de voucher, een aangepast projectplan, en een aangepaste begroting voor aanvang  
van het kalenderjaar worden ingediend. De vouchergever geeft op de voucher aan voor hoeveel 
jaar hij zich aan het project verbindt.

3.  De beoordeling van uw     
  activiteitenplan en begroting

3.1  De inhoud van uw aanvraag
Uw aanvraag bestaat uit het verplichte aanvraagformulier en minimaal 7 vouchers. In het 
activiteitenplan en de bijbehorende begroting werkt u uw projectvoorstel uit. Voor het 
activiteitenplan kunt u medio februari 2015 een voorbeeld activiteitenplan van de website van 
Fonds PGO downloaden.

Subsidieaanvragers hebben veel ruimte in hun keuze voor- en de invulling van thema’s en 
activiteiten. De projectactiviteiten moeten gericht zijn op het bijdragen aan betere zorg, 
maatschappelijke ondersteuning of maatschappelijke participatie van uw achterban. 
De thema’s van uw project moeten zorginhoudelijk van aard zijn of op maatschappelijke 
participatie gericht zijn. 

Er is dus veel mogelijk. Maar er zijn een aantal onderwerpen waarvoor geen projectsubsidie wordt 
verleend:

• Instandhoudingskosten
• Activiteiten op het gebied van lotgenotencontact en informatievoorziening
• Wetenschappelijk onderzoek
• Leveren van zorg en maatschappelijke ondersteuning
• Internationale activiteiten, tenzij de activiteiten aantoonbaar verband houden met de 

projectactiviteiten voor de doelgroepen in Nederland.

Voorbeelden van projecten
1. Met een ziekte weer aan het werk!
2. Meer resultaten in de onderhandeling met zorgverzekeraars!    

Deelprojecten binnen dit project: kwaliteitscriteria, effectief vergaderen, lobbyen.
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3.2   Checklist aanvraag projectsubsidie 
Deze checklist bevat de belangrijkste aandachtspunten voor aanvragers van een projectsubsidie   
op grond van subsidiestroom 2.

Algemeen
1.   Is er sprake van tenminste 7 vouchergevers?
2.   Start het project op zijn vroegst vanaf 1 januari 2016?
3.   Heeft het projectplan betrekking op minimaal één jaar en maximaal drie jaren?
4.   Overschrijdt de aanvraag per kalenderjaar het totaalbedrag van de vouchers van dat   

 kalenderjaar niet?
5.   Bestaat de aanvraag uit een activiteitenplan en een begroting?

Het activiteitenplan
6.  Heeft het project landelijke dekking? 
7.  Blijkt uit de thema’s dat het cliëntenperspectief centraal staat? En zijn de thema’s van uw     
  project zorginhoudelijk van aard of op maatschappelijke participatie gericht? Heeft u per    
  thema expliciet gemaakt welk belang van de achterban van de vouchergevers wordt behartigd  
  door de uitvoering van de projectactiviteiten?
8  Bevat het activiteitenplan de hoofddoelstelling, specifieke doelstellingen en daaraan      
  gekoppelde resultaten die u in dat jaar wil behalen?
9.  Bevat het activiteitenplan een overzicht van de activiteiten waarvoor subsidie wordt       
  aangevraagd, op welke (doel)groepen cliënten en op welke aandoening of beperking de     
  activiteiten zich richten?
10. Worden de activiteiten doelmatig uitgevoerd? Doelmatig betekent dat de kosten van de     
  activiteit in verhouding moeten staan tot de opbrengsten en bijdragen aan de realisatie van   
  het doel.
11. Beschrijft het activiteitenplan aard, omvang, duur en wijze van uitvoering van de activiteiten?
12. Beschrijft het activiteitenplan de met de activiteiten nagestreefde (meetbare en te evalueren)   
  doelstellingen?
13. Wordt het doel van de subsidie bereikt? 
  Het doel van de subsidie is om de partijen op het uitvoeringsniveau van de zorg en maat-    
  schappelijke participatie (bijvoorbeeld orgaanbieders, zorgverzekeraars, zorgkantoren,     
  maatschappelijke organisaties, vervoersbedrijven, werkgeversorganisaties, hulpmiddelen-   
  fabrikanten, etc) effectiever te beïnvloeden. De projectactiviteiten moeten gericht zijn op    
  het bijdragen aan betere zorg, maatschappelijke ondersteuning of maatschappelijke       
  participatie van uw achterban. 
14.  Heeft u uitgewerkt hoe de resultaten worden geborgd en geïmplementeerd? 

De begroting
15.  Is er geen sprake van doorsubsidiëring aan de vouchergever of andere partijen?  
16.  Geeft de begroting per activiteit een overzicht van de geraamde kosten en opbrengsten     
  van de aanvrager, voor zover deze betrekking hebben op de periode waarvoor subsidie wordt   
  aangevraagd? Is inzichtelijk welke financiële middelen in welk tijdvak nodig zijn? 
17. Zijn de kosten gebaseerd op normen die in het maatschappelijk verkeer aanvaardbaar zijn?
18. Worden de begrotingsposten ( afzonderlijk) van een toelichting voorzien?
19. Is de begroting sluitend?
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3.3   De beoordelingsprocedure

Na ontvangst van de subsidieaanvraag ontvangt u van Fonds PGO een ontvangstbevestiging.
Het secretariaat controleert of uw aanvraag compleet is. Mocht uw aanvraag niet compleet zijn, 
dan wordt u verzocht de ontbrekende gegevens aan te leveren.

Als uw aanvraag compleet is beoordeelt Fonds PGO uw subsidieaanvraag inhoudelijk. 
Binnen dertien weken na de indiening van uw volledige aanvraag wordt een besluit genomen  
over uw subsidieaanvraag. Daarbij kan besloten worden:

• subsidie te verstrekken volgens uw aanvraag.
• voorwaarden en/of verplichtingen aan de subsidieverlening te verbinden, bijvoorbeeld de 

verplichting om periodiek over de voortgang te rapporteren; dit geldt voor alle projecten met een 
looptijd langer dan een jaar.

• geen subsidie te verstrekken, omdat uw aanvraag niet aan de regels voldoet.

Nadat het besluit genomen is, krijgt u een brief. Daarin wordt aangegeven wat Fonds PGO 
namens de minister besloten heeft.
Als er subsidie wordt toegekend, vermeldt Fonds PGO in de brief:

• welk bedrag is toegekend
• hoe en wanneer u het voorschot ontvangt
• hoe en wanneer verantwoording over de besteding van de subsidie moet worden afgelegd
• welke voorwaarden en verplichtingen aan de subsidie zijn verbonden

Als u geen subsidie ontvangt motiveert Fonds PGO dit. Als u vragen over het besluit heeft kunt u 
contact opnemen met Fonds PGO. Wanneer u het niet eens bent met het besluit kunt u daartegen 
bezwaar maken (zie hoofdstuk 6).

4.  Voorschotten

Organisaties kunnen in de eerste fase van hun project met hoge aanloopkosten te maken krijgen. 
Daarom kunnen er gedurende de looptijd van een project voorschotten worden verstrekt. De 
bevoorschotting van de subsidie vindt plaats op basis van de Kaderregeling VWS-subsidies. 
De voorschotten worden verdeeld over vier kwartalen.

Op verzoek van de subsidieontvanger kan echter worden afgeweken van dit principe. In uw 
subsidieaanvraag kunt u aangeven hoe u de voorschotten in het eerste projectjaar wil ontvangen. 
Deze voorschotten kunnen binnen de grenzen van één projectjaar worden aangepast. In het eerste 
projectjaar kan dus niet het totale subsidiebedrag van twee of drie jaren worden verstrekt.
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5. De subsidieverplichtingen

Verantwoording
Uw subsidie is afkomstig uit gemeenschapsgelden. Een verantwoorde besteding van de middelen 
is belangrijk. Daarom moet de organisatie achteraf verantwoording afleggen over de besteding van 
subsidiemiddelen.

Voor projectsubsidies geldt dat de subsidieontvanger binnen 22 weken na afloop van het project 
een aanvraag tot vaststelling van de projectsubsidie moet indienen. Een aanvraag tot vaststelling 
gaat via het Subsidieportaal. 

Vaststelling
Op basis van uw verantwoording wordt beoordeeld of u de middelen rechtmatig en doelmatig 
heeft ingezet. Daarna stelt Fonds PGO namens de minister het definitieve subsidiebedrag vast op 
basis van daadwerkelijk gerealiseerde kosten (en opbrengsten) en vindt de eindafrekening plaats. 
Hierbij worden niet betaalde voorschotten uitgekeerd of teveel betaalde voorschotten 
teruggevorderd. Omdat de projectsubsidie hoger is dan € 125.000 moet u een controleverklaring 
en een rapport van feitelijke bevindingen van een accountant meesturen bij uw aanvraag tot 
vaststelling van de projectsubsidie. 
De tekst die voor de controleverklaring en het rapport van feitelijke bevindingen gebruikt dient te 
worden kunt u op de website van Fonds PGO vinden. U mag de kosten van de controleverklaring 
en het rapport van feitelijke bevindingen in de begroting bij uw aanvraag opnemen. 

Voortgangsrapportages
Wanneer aan uw organisatie een projectsubsidie is verleend voor een periode die zich uitstrekt 
over meer dan één kalenderjaar moet u binnen vier maanden na afloop van ieder kalenderjaar 
een tussentijdse rapportage bij Fonds PGO indienen over de voortgang van het project. 
Voor deze rapportage moet u een door Fonds PGO vastgesteld formulier gebruiken. De tussentijdse 
rapportage hoeft niet te worden ingediend over het laatste kalenderjaar van de projectperiode.
Fonds PGO kan u vragen vaker te rapporteren of om tussentijds te rapporteren over een project 
van één kalenderjaar.

Naar aanleiding van uw voortgangsrapportage kan Fonds PGO besluiten de voorschotten aan te 
passen of op te schorten. Ook kan de subsidieverlening (gedeeltelijk) worden herzien.

Wijziging of intrekking van de subsidie
In de volgende gevallen kan de subsidieverlening of de subsidievaststelling worden gewijzigd of 
(gedeeltelijk) worden ingetrokken, de voorschotten kunnen worden opgeschort en al verleende 
subsidies/voorschotten kunnen worden teruggevorderd als:

• de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend niet of gedeeltelijk hebben plaatsgevonden/
zullen plaatsvinden

• er niet is voldaan aan de subsidieverplichtingen en/of voorwaarden die zijn verbonden aan de 
subsidieverlening

• er onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt
• veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten ertoe leiden dat (ongewijzigde ) voortzetting 

van de subsidie niet wenselijk is
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Rechten en plichten voor subsidie-aanvragers en -ontvangers
Op de door Fonds PGO verstrekte subsidies is de Algemene wet bestuursrecht van toepassing. 
Daarnaast gelden de bepalingen van de Kaderregeling VWS-subsidies. Hieronder zijn een aantal 
belangrijke bepalingen uitgewerkt. 

Omstandigheden van invloed op de subsidie
Omstandigheden die van belang zijn voor een beslissing tot wijziging, intrekking of vaststelling 
van de subsidie moet u zo snel mogelijk doorgeven aan Fonds PGO. Daarbij kan het gaan om 
uiteenlopende omstandigheden. Er kan bijvoorbeeld sprake zijn van veranderingen in een 
activiteitenplan of een begroting, maar ook van een situatie waarin het voortbestaan van uw 
organisatie wordt bedreigd. Wanneer u tijdens de uitvoering van een project wezenlijke 
veranderingen wilt doorvoeren ten opzichte van het door Fonds PGO gehonoreerde 
projectvoorstel moet u altijd vooraf toestemming vragen aan Fonds PGO.

6. Bezwaren en klachten

Heeft u vragen over een besluit van Fonds PGO of bent u het er niet mee eens? Bel dan eerst met 
uw contactpersoon. De contactgegevens vindt u in de brief met het besluit. 

Maak bezwaar binnen 6 weken
Wilt u na het gesprek alsnog een bezwaarschrift sturen? Dan moet dit binnen 6 weken na de 
datum van het besluit. Let op: doe dit op tijd, anders wordt uw bezwaar niet behandeld. Noem in 
het bezwaarschrift uw naam en adres en de datum en het kenmerk van de brief. En geef aan 
waarom u het niet eens bent met de beslissing. Stuur het bezwaarschrift per post naar:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
Postbus 20350 
2500 EJ  Den Haag
U kunt uw bezwaarschrift ook faxen naar: 070 340 59 84. 

Bezwaar maken tegen besluit Fonds PGO
De directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 
en Sport (VWS) neemt het bezwaar in behandeling. Dit kan op 2 manieren.
De directie WJZ kan advies vragen aan de VWS-commissie bezwaarschriften Awb. Is dat het geval? 
Dan wordt u gehoord door de VWS-commissie bezwaarschriften Awb. Tijdens een hoorzitting kunt 
u een toelichting geven op uw bezwaar. Ook de ambtenaar die het besluit heeft voorbereid geeft in 
de hoorzitting zijn mening. De VWS-commissie bezwaarschriften Awb brengt vervolgens een 
advies uit aan de minister. De directeur van de directie WJZ neemt uiteindelijk namens de minister 
een beslissing over het bezwaar. U ontvangt die beslissing met daarbij het advies van de 
bezwaarschriftencommissie.

De andere mogelijkheid is dat u wordt gehoord door een jurist van de directie WJZ. Ook dan kunt u 
een toelichting op uw bezwaar geven. De ambtenaar die het besluit heeft voorbereid is daarbij 
aanwezig. Ook in dit geval neemt de directeur van de directie WJZ namens de minister een 
beslissing over het bezwaar.
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Beroep bij de rechtbank
Bent u het niet eens met de beslissing over het bezwaar? Dan is beroep bij de rechtbank mogelijk. 
Onder aan de beslissing over het bezwaar staat wat u moet doen om in beroep te gaan. Tegen een 
beslissing van de rechter kunt u in hoger beroep gaan bij de Raad van State

Klachten over subsidiedienstverlening
Bent u ontevreden over de subsidiedienstverlening of heeft u hierover een klacht? 
Dan kunt u contact opnemen met Fonds PGO:

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn & Sport 
Directie Organisatie Personeel en Bedrijfsvoering 
T.a.v. Team Subsidies/Fonds PGO 
Postbus 16006 
2500 BA Den Haag

E-mail: fondspgo@minvws.nl 
Telefoon: 070 340 51 80



Deze brochure is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid 
samengesteld. Voor onjuistheden en onvolledigheden met 
betrekking tot de inhoud van de brochure kan het Fonds PGO 
echterop geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk 
worden gesteld. Aan de inhoud van deze brochure kunnen dan 
ook geen rechten worden ontleend.
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