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Geacht bestuur,

Verplichtingennummer
560011939

Op 28 augustus 2019 heeft u de aanvraag tot vaststelling van de projectsubsidie
Activiteiten SKIP 2014 - 2017 ingediend. In reactie daarop laat ik u weten dat ik
deze subsidie vaststel op € 482.740,00.

Uw brief
28-8-2019

Uit de verantwoording blijkt dat de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, zijn
verricht en dat is voldaan aan de verplichtingen die aan de subsidie verbonden
zijn.
Van de totaal gerealiseerde lasten ad € 473.794,00, zoals genoemd in uw aanvraagformulier tot subsidievaststelling, is € 1.871,00 niet subsidiabel, omdat deze lasten,
volgens het rapport van feitelijke bevindingen door uw accountant, geen betrekking
hebben op de subsidie(periode). Hiermee komen de subsidiabele kosten, ontleend
aan uw, door de accountant gewaarmerkt aanvraagformulier tot subsidievaststelling, uit op een bedrag van € 471.923,00.
Eerder heeft u in uw uitstelverzoek van 27 november 2018 en 24 juni 2019
aangegeven dat een voormalig vrijwilliger van u een rechtzaak heeft
aangespannen tegen uw stichting in verband met het wel of niet vergoeden van
trainingskosten van ruim € 16.000,00 als vrijwilliger van u in de periode
2014/2015. U bent van mening dat de advocaatkosten inzake deze rechtszaak
onderdeel dienen te zijn van de subsidievaststelling.
Uit uw aanvraag tot subsidieverlening en de tussentijdse rapportages blijkt dat
hiervan eerder niet direct schriftelijk melding is gedaan en dat u niet eerder
toestemming door mijn ministerie heeft verkregen om al dan niet deze kosten als
subsidiabele kosten te maken. De rechtszaak betreft de behandeling van zaak
aangaande de door u betwiste kosten gemaakt in de periode 2014-2015 door een
vrijwilliger. Het komt mij derhalve voor dat reeds langere tijd, eerder dan uw
melding van 27 november 2018, bij u bekend is geweest dat sprake zou kunnen
zijn van een rechtszaak, die uiteindelijk volgens u eind 2017 is aangespannen.
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Verder heeft dhr. M. Bos van de beleidsdirectie Jeugd van mijn ministerie op
13 december 2018 uw stichting per e-mail laten weten dat alleen kosten die
destijds in het activiteitenplan zijn opgenomen en/of vooraf zijn goedgekeurd
door VWS, kunnen worden aangemerkt als met de gesubsidieerde activiteiten
samenhangende kosten voor uw aanvraag tot subsidievaststelling.
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In uw brief van 5 september 2019 geeft u aan dat er vanuit de nasleep van het
project nog steeds kosten worden gemaakt. Op het moment van uw brief liep de
rechtszaak nog. U verzoekt het ministerie in deze brief om alsnog deze (niet
subsidiabele) kosten te dekken met het eerder door u aangedragen argument dat
de deskundigheidsbevordering, waarmee samenhangend noodzakelijke
trainingskosten, onderdeel uitmaakt van de projectsubsidie die u heeft ontvangen.
Volgens u dient een rechtszaak en daarmee de hiervoor gemaakte kosten te
worden aangemerkt als met de gesubsidieerde activiteiten samenhangende
kosten. Aanvullend geeft u aan dat uw stichting niet de financiële middelen heeft
om het bedrag van circa € 30.000,00 inzake de kosten van de rechtszaak te
dragen.
Uit uw mails van onder meer 25 maart 2020, 31 oktober 2020, 4 november 2020,
9 november 2020, 31 maart 2021, 4 mei 2021, 14 mei 2021, 9 juni 2021 en
14 juni 2021 maak ik op dat u voor de projectperiode 2014-2017 extra
administratieve kosten heeft gemaakt ad. € 4.391,00 alsmede – niet door uw
verzekering vergoede- kosten voor uw advocaat ad € 6.426,00 inzake de
rechtzaak met uw voormalige vrijwilliger.
Ik ga akkoord met de extra kosten voor de administatieve afwikkeling van de
subsidieperiode 2014-2017. Eveneens, bij wijze van hoge uitzondering, gezien de
specifieke unieke situatie, ga ik ook akkoord met de niet door uw verzekering
vergoede kosten voor uw advocaat inzake de rechtzaak met uw voormalig
vrijwilliger. Dit betekent dat ik een totaalbedrag van € 10.817,00 alsnog
subsidiabel acht, naast het eerder hiervoor genoemde bedrag van € 471.923,00.
De subsidie is vastgesteld op grond van:
de Kaderwet VWS-subsidies;
de Kaderregeling VWS-subsidies.
Aan voorschotten heeft u een bedrag van € 532.507,00 ontvangen.
Ik besluit op grond van artikel 4:57 van de Algemene wet bestuursrecht tot
terugvordering van het aan mij verschuldigde bedrag van € 49.767,00, zijnde het
verschil tussen het bedrag van € 532.507,00 aan subsidievoorschotten en het
vastgestelde subsidiebedrag van € 482.740,00.
Ik verzoek u dit bedrag binnen 28 dagen na dagtekening van deze brief te betalen
op bankrekeningnummer NL55INGB0705003566 ten name van VWS —
Financieel Dienstencentrum, onder vermelding van het vorderingsnummer
2690006334 en het subsidienummer 322093.
Wanneer u vragen heeft over deze subsidievaststelling kunt u contact opnemen met
de op pagina 1 in de kantlijn genoemde contactpersoon.
Ik verzoek u bij alle correspondentie omtrent deze subsidie uw subsidienummer
322093 te vermelden.
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Verzending beschikking via mail
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U bent gewend om beschikkingen van DUS-I per post te ontvangen.
Ik heb er, in verband met de maatregelen vanwege het Coronavirus, voor gekozen
beschikkingen tijdelijk per e-mail te verzenden. Ik realiseer me dat u nooit expliciet
kenbaar hebt gemaakt aan DUS-I dat deze elektronische weg open staat om
beschikkingen naar u te verzenden.
De reden dat ik voor de elektronische wijze van bekendmaken van deze beschikking
heb gekozen is enerzijds dat ik als werkgever mijn verantwoordelijkheid moet
nemen voor de medewerkers van DUS-I en anderzijds voortgang van de subsidietaken zo vlot en accuraat mogelijk wil laten verlopen.
De rechten die u ontleent aan deze beschikking zijn gelijk, als ware het een per post
bekendgemaakte beschikking. Ook de verplichtingen die u hebt blijven gelijk. Als
moment van verzending van deze beschikking geldt de dag waarop zij de server van
DUS-I heeft verlaten.
Indien u deze beschikking desondanks graag per reguliere post ontvangt, verzoek
ik u mij dit per ommegaande te melden. U ontvangt dezelfde beschikking dan
nogmaals per post.
Hoogachtend,
de staatssecretaris van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,
namens deze,
de waarnemend directeur Jeugd,
voor deze,
het afdelingshoofd van de
Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen,

V.I. Simmelink
Bezwaar
Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
http://www.rijksoverheid.nl/ministeries/vws/bezwaarschriften-vws. Daar wordt
uitgelegd wat u kunt doen als u het niet eens bent met de beslissing en misschien
bezwaar wilt maken. Er staan voorbeelden waarmee u de kans op een succesvol
bezwaar kunt inschatten.
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Wilt u toch een bezwaarschrift sturen, dan moet dit binnen zes weken na de
datum die bovenaan deze brief staat. Let op: doe dit op tijd, anders kan uw
bezwaar niet behandeld worden.
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Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij
voorkeur met een ingescande handtekening.
Uw bezwaarschrift kunt u ook per post versturen naar:
de Minister 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.
Noem in het bezwaarschrift:
• uw naam en adres
• uw telefoonnummer
(wij bellen u dan over uw bezwaar)
• de datum
• het kenmerk van deze brief
(het kenmerk vindt u in de rechterkantlijn)
• waarom u het niet eens bent met de beslissing
Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te
voorzien. Wij vragen u om een kopie van deze brief mee te sturen met het
bezwaarschrift.
Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.
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