
         

 

 

 

 
Besluit van de voorzitter van Zorginstituut Nederland van 12 maart 2019, kenmerk 
2019006993, houdende verlening van ondermandaat, volmacht en machtiging in 
verband met subsidieverstrekking veelbelovende zorg. 
 
 
De voorzitter van Zorginstituut Nederland,  
 
gelet op artikel 5, eerste lid, van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut 
Nederland subsidieverstrekking veelbelovende zorg; 
 
 
heeft besloten:  
 
 
Artikel 1 
Aan het afdelingshoofd van de Afdeling Fondsen wordt ondermandaat, volmacht en machtiging 
verleend tot het nemen van besluiten op grond van de Kaderwet VWS-subsidies en het 
verrichten van alle benodigde werkzaamheden, waaronder het tekenen van stukken, ter 
voorbereiding en uitvoering van de Subsidieregeling Veelbelovende Zorg. 
 
Artikel 2 
1. Aan de portefeuillehouder Fondsen van de Raad van Bestuur wordt ondermandaat verleend 
tot het nemen van beslissingen op bezwaar tegen besluiten, bedoeld in artikel 1. 
2. Aan de juridisch adviseurs van de Afdeling Bedrijfsdiensten wordt machtiging verleend voor 
alle werkzaamheden ten aanzien van bezwaarschriften, voor zover deze verband houden met 
de uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 1. 
3. Aan de juridisch adviseurs van de Afdeling Bedrijfsdiensten wordt machtiging verleend ten 
aanzien van verweer- en beroepschriften in administratiefrechtelijke procedures, ten behoeve 
van het vertegenwoordigen van de Minister in deze procedures en tot het afdoen van alle 
stukken en het verrichten van alle werkzaamheden, voor zover deze verband houden met de 
uitoefening van de bevoegdheden, bedoeld in artikel 1. 
 
Artikel 3 
Aan het bestuur van ZonMw wordt machtiging verleend voor het in ontvangst nemen van 
projectideeën en aanvragen. 
 
Artikel 4 
Dit besluit wordt aangehaald als Besluit ondermandaat, volmacht en machtiging in verband 
met subsidieverstrekking veelbelovende zorg. 
 
Artikel 5. 
Dit besluit treedt in werking met ingang van 12 maart 2019 terug tot 1 februari 2019. 
 
 
Dit besluit zal met toelichting in afschrift gezonden worden aan het Ministerie van 
Volksgezondheid, Welzijn en Sport ten behoeve van het centraal register, bedoeld in artikel 17 
van de Mandaatregeling VWS en artikel 18 van de Volmachtregeling VWS. 
 
 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
 
Sjaak Wijma 



         

Toelichting 
Met ingang van 1 februari 2019 is de Subsidieregeling veelbelovende zorg in werking getreden 
(Stcrt. 2019, nr. 1444). Doelstelling is het versnellen van de toegang van de patiënt tot 
potentieel veelbelovende zorg via opname in het basispakket. Via deze regeling is het mogelijk 
subsidie te verkrijgen om binnen een bepaalde periode gegevens te verzamelen over de 
effectiviteit en kosteneffectiviteit van een interventie.  
 
Het Zorginstituut voert deze regeling in mandaat uit namens de minister voor Medische Zorg 
op grond van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging Zorginstituut Nederland 
subsidieverstrekking veelbelovende zorg (Stcrt. 2019, nr. 1485, gewijzigd bij Stcrt. 2019, nr 
13165. In dat besluit is de mogelijkheid opgenomen dat de voorzitter van het Zorginstituut ten 
aanzien van zijn bevoegdheden ondermandaat, volmacht en machtiging kan verlenen. Met dit 
besluit wordt hieraan invulling gegeven.  
 
Artikelsgewijs 
Artikel 1 
Met dit artikel krijgt het afdelingshoofd van de Afdeling Fondsen de bevoegdheid tot het 
nemen van besluiten namens de minister en het verrichten van alle benodigde 
werkzaamheden ter voorbereiding en uitvoering van de Subsidieregeling veelbelovende zorg. 
Dit betreft onder meer de volgende werkzaamheden: 

− behandelen van de subsidieaanvraag; 
− controleren of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden; 
− sluiten van een overeenkomst tot het verrichten van een ‘Dienst van algemeen 

economisch belang’ met de zorgaanbieder; 
− nemen van een verleningsbeschikking; 
− betalen van de subsidie en terugvorderen van onverschuldigd betaalde 

subsidiebedragen; 
− nemen van een vaststellingsbeschikking; 
− ontwikkelen en actueel houden van informatie over de subsidieregeling op de website 

van het Zorginstituut; 
− monitoren en vastleggen van cijfermatige gegevens; 
− financiële verslaglegging en verantwoording van de zorguitgaven. 

 
Artikel 2 
In het eerste lid van dit artikel wordt vastgelegd dat binnen de Raad van Bestuur de 
portefeuillehouder fondsen namens de minister beslissingen op bezwaar neemt. De juridisch 
adviseurs van de afdeling Bedrijfsdiensten worden gemachtigd voor de voorbereidingen van 
die beslissingen op bezwaar, waaronder het houden van de hoorzitting. In het derde lid van dit 
artikel wordt geregeld dat de juridisch adviseurs van de afdeling Bedrijfsdiensten gemachtigd 
worden ten aanzien van verweer- en beroepschriften in administratiefrechtelijke procedures en 
om de minister in die procedures te vertegenwoordigen.  
 
Artikel 3 
Het Zorginstituut wil voor het in ontvangst nemen van projectideeën en aanvragen gebruik 
maken van het indieningssysteem van ZonMw. Daarom wordt in dit artikel aan het bestuur 
van ZonMw machtiging verleend voor het in ontvangst nemen van projectideeën en 
aanvragen. 
 
Voorzitter Raad van Bestuur 
 
 
 
Sjaak Wijma 


