Toelichting aanvraagformulier
PTZ 22 Vrijwilligers

Voor het subsidiejaar 2022 kunnen organisaties via een online formulier een subsidieaanvraag indienen.
Voor 1 juni 2021 ontvangen alle bij ons bekende organisaties een e-mail met een link naar het formulier.
Wilt u een link naar het aanvraagformulier van ons ontvangen? Neem dan zo snel mogelijk contact met ons op:
ptz@minvws.nl

Voorbeeld aanvraagformulier
Zodra het online aanvraagformulier beschikbaar is op www.dus-i.nl, kunt u tevens de voorbeeldversie bekijken. In deze
versie kunt u alle vragen alvast bekijken en eenvoudig door het formulier bladeren, omdat geen enkele vraag verplicht
ingevuld hoeft te worden. U kunt met de voorbeeldversie echter geen gegevens verzenden.

Het online aanvraagformulier
Het formulier is inhoudelijk vrijwel hetzelfde als dat van vorig jaar. Wel zijn de gegevens van uw organisatie (naam, adres,
IBAN nummer en Kvk nummer) en de bij ons bekende gegevens over de referentiejaren 2019 en 2018 voor ingevuld.
Indien u deze gegevens wilt wijzigen dan kunt u dit in het formulier zelf doen.
In het aanvraagformulier geeft u op tabblad 2 (Aanvrager) eerst aan voor welke categorie of categorieën uw instelling
palliatieve organisatie beschikbaar heeft gesteld en welke referentiejaren van toepassing waren. Indien u een dienst wel
beschikbaar heeft gesteld maar geen enkele cliënt hier in een betreffend jaar gebruik van heeft gemaakt dan kunt u dat
referentiejaar aanvinken en in de volgende stap ‘0’ invullen.

Referentieperiode
De referentieperiode beslaat altijd een geheel aantal jaren: 3, 2 of 1 jaar. Om het geheel aantal jaren te bepalen wordt
teruggerekend vanaf 31 december van het vorige kalenderjaar. Bekeken wordt hoe lang de instelling tot dat moment
aaneengesloten palliatieve terminale zorg heeft verleend.
 Als verleende zorg meer dan 3 jaar is, bedraagt de referentieperiode 3 jaar;
 Als verleende zorg tussen 2 en 3 jaar is, bedraagt de referentieperiode 2 jaar;
 Als verleende zorg tussen 1 en 2 jaar is, bedraagt de referentieperiode 1 jaar;
 Als verleende zorg minder dan 1 jaar is, bedraagt de referentieperiode ook 1 jaar.
Vraagt u voor een tweede of een derde keer de subsidie aan, vul dan enkel cliënten in bij het eerste referentiejaar indien
gedurende het gehele jaar VPTZ is verleend.
De referentieperiodes voor uw subsidieaanvraag PTZ 2022 betreffen de kalenderjaren 2020, 2019 en 2018 (1 januari - 31
december).

Aanvullende informatie over de categorieën





Categorie C Bijna-thuis-huizen zijn organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, niet zijnde een
verpleeghuis of verzorgingshuis, waar in beginsel geen verpleegkundigen in vaste dienst zijn.
Categorie D High care hospices zijn organisaties voor vrijwillige palliatieve terminale zorg, niet zijnde een
verpleeghuis of verzorgingshuis, waar verpleegkundigen in vaste dienst zijn.
Categorie E Als High care hospices of Bijna-thuis-huizen met een WTZi-toelating gebruik willen maken van deze
optie, geldt hiervoor hetzelfde tarief als voor de High-care hospices onder categorie D.
Categorie F Betreft alleen High care hospices of Bijna-thuis-huizen met een WTZi-toelating waar ten hoogste 20 fte
verpleegkundigen, gerekend naar voltijds dienstverband, in vaste dienst zijn en die geen deel uitmaken van een
overkoepelende organisatie.

Besluit op uw subsidieaanvraag
U ontvangt uiterlijk 15 oktober 2021 een besluit op uw subsidieaanvraag.

