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Met uw aanvraag van 20-12-2017 vraagt u subsidie voor “Programma MedMij
2018, uit te voeren in de periode van 1-1-2018 tot en met 31-12-2018. Op 7-5- Relatienummer

2018 heeft u een aangepast programmaplan en -begroting ingediend. Met deze 1003954

beschikking beslis ik op uw aanvraag. Subsidienummer
327689

Besluit
Verplichtingennummer
560040756

Hierbij verleen ik u voor bovengenoemde periode een subsidie van ten hoogste
Uw brief

€ 2.674.068. 20-12-2017

De subsidie is gebaseerd op artikel 1.2 van de Kaderregeling subsidies OCW, SZW Bijlagen

en VWS.

Dit is een projectsubsidie als bedoeld in artikel 1.5, onder d van de Kaderregeling
subsidies OCW, SZW en VWS.

De subsidie wordt verleend onder voorwaarde dat de begrotingswetgever
voldoende middelen ter beschikking stelt.

De subsidie is bestemd voor de activiteiten, zoals vermeld in het activiteitenplan
en voorzien in de begroting. Het gaat om de volgende activiteiten:

A. Programmabureau
B. Communicatie
C. MedMij implementatie-support
D. Project afsprakenstelsel
E. Project standaarden
F. Project financiering

De activiteiten zijn gericht op het faciliteren van breed gebruik van persoonlijke
gezondheidsomgevingen. De activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend,
moeten uiterlijk zijn verricht op 31 december 2018.
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Het uiteindelijk vast te stellen subsidiebedrag is afhankelijk van de daadwerkelijk
gerealiseerde kosten en opbrengsten. Daarbij wordt tevens rekening gehouden
met eventueel gewijzigde opbrengsten. Als u de activiteiten heeft verricht voor Ons kenmerk

een bedrag dat lager is dan het bedrag dat daarvoor is begroot, wordt het verschil SP/88896/2018

bij de vaststelling in mindering gebracht. De niet-bestede middelen worden
teruggevorderd. Aangezien u in de aanvraag enkele bedragen heeft afgerond,
willen we u erop wijzen dat bij de verantwoording alleen daadwerkelijk gemaakte
kosten (dus geen afrondingen) opgevoerd kunnen worden.

Motivering bij het besluit

De voorgenomen activiteiten sluiten aan bij de doelstelling van de overheid om
mensen in staat te stellen zelf te beschikken over hun relevante
gezond heidsgegevens.

Staatssteu n

Ik heb uw aanvraag zorgvuldig beoordeeld op risico’s van mogelijke ongeoorloofde
staatssteun. Mijn bevindingen zet ik hieronder uiteen.

Staatssteun toets

- Er is sprake van staatssteun als aan de volgende vijf cumulatieve criteria
is voldaan:

- de steun wordt verleend aan een onderneming (elke entiteit die diensten
of producten aanbiedt op een markt);

- de steun wordt met staatsmiddelen bekostigd;

- de staatsmiddelen verschaffen een economisch voordeel dat niet via de
normale commerciële weg zou zijn verkregen;

- de maatregel is selectief;

- de maatregel vervalst (potentieel) de mededinging en (dreigt te) leiden tot
een ongunstige beinvloeding van het handeisverkeer in de EU.

Bij subsidiëring van activiteiten A t/m F wordt aan de cumulatieve criteria voor
staatssteun voldaan. In beginsel is er hierbij dus sprake van staatssteun.

Kan de staatssteun vrijgesteld worden van aanmelding bij Europese Commissie?

De steun voor de activiteiten kan gerechtvaardigd worden door hiervan kennis te
geven onder de Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV). De activiteiten
van het programma MedMij zijn onder te brengen bij artikel 27 en deels artikel 28
van de AGVV. Het programma MedMij en bijbehorend PROVES-project is conform
ingangsvoorwaarde artikel 27 te zien als een innovatiecluster. En
Patiëntenfederatie Nederland is conform ingangsvoorwaarde artikel 28 en artikel
2, eerste lid, van bijlage T bij de AGVV aan te merken als kmo.

Artikel 27 en 28 van de AGVV staan toe dat de activiteiten voor maximaal 50%

gesteund (lees in casus: gesubsidieerd) worden. De andere helft dient door
andere partijen opgebracht te worden. Uit de door u ingediende stukken, te weten
programmaplan- en begroting en projectplan PROVES, blijkt dat andere partijen
(lees in casus: Zorgverzekeraars Nederland) in totaal meer dan 50% van de in
aanmerking komende kosten opbrengen, te weten een begroot bedrag van
€4.412.828 tegen een verleend subsidiebedrag van €2.674.068. Pagina 2 van 7



Om te voldoen aan de algemene voorwaarden van de AGVV dient u te voldoen aan
de volgende subsidievoorwaarden:

- Steundremgels: de steun voor een innovatiecluster mag niet meer Ons kenmerk
bedragen dan € 7,5 mio per cluster (artikel 27). De innovatiesteun voor SP/88896/2018

kmo’s (artikel 28) mag niet meer bedragen dan € 5 mio per onderneming
per project. Aan deze drempels voldoet de voorgenomen subsidie.

- Terugvorderingsbevel of onderneming in financiële moeilijkheden:
subsidieaanvragers jegens wie een uitstaand bevel tot terugvordering is
ingevolge een eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de
steun onrechtmatig en onverenigbaar met de gemeenschappelijke markt
is verklaard mogen niet in aanmerking komen voor subsidie. Ook mag
geen subsidie worden verstrekt aan ondernemingen die in financiële
moeilijkheden verkeren als bedoeld in de Communautaire richtsnoeren
inzake staatssteun voor reddings- en herstructureringssteun aan niet-
financiële ondernemingen in moeilijkheden (PbEU 2014/C 249/01).

- Transgarantie en stimulerend effect: de steun moet ingevolge artikel 5 van
de AGVV transparant zijn. Ingevolge het tweede lid, onder a, van dit
artikel worden subsidies als transparant aangemerkt.
De steun moet ingevolge artikel 6 van de AGVV een stimulerend effect
hebben. Dit effect wordt geacht aanwezig te zijn als de werkzaamheden
aanvangen nadat de onderneming een schriftelijke steunvraag heeft
ingediend. Er is met de activiteiten waarvoor deze subsidie wordt verleend
niet eerder aangevangen dan nadat de subsidieaanvraag is ingediend.
Publicatie en informatie: de volledige tekst van de steunmaatregel en de
beknopte gegevens van de steunmaatregel volgens het in bijlage II van de
AGVV bedoelde format dienen ingevolge artikel 9 van de AGVV op een
nationale website te worden gepubliceerd. Daarnaast moeten de in bijlage
III bij de AGVV bedoelde gegevens van de steun ook gepubliceerd worden,
nu deze meer dan € 500.000,- bedraagt.
De bedoelde informatie moet binnen 6 maanden na de toekenning van de
steun, i.e. de datum van de beschikking, gepubliceerd zijn. Hier draagt
VWS zorg voor.

- Kennisgeving, verslaglegging en monitoring: van de steunverlening moet
ingevolge artikel 11 binnen 20 werkdagen na de steunverlening, i.e. de
datum van de beschikking, kennisgegeven worden aan de Europese
Commissie via haar elektronische aanmeldsysteem. Hiervoor draagt WJZ
zorg.

Nadere gestelde verplichting
In het kader van de staatssteuntoets dient u bij de verantwoording van de
subsidie Programma Medmij inzicht te geven in de kosten en baten van het “ZN
financieringsdeel 2018 mci Proves”. U kunt aan deze verplichting voldoen door uw
aanvraag tot subsidievaststelling vergezeld te laten gaan van de jaarrekening
2018 voorzien van de daarbij behorende controleverklaring.

Waaraan moet u voldoen?

U moet voldoen aan de verplichtingen in de wet- en regelgeving die van
toepassing zijn op de subsidie en aan al hetgeen in deze beschikking is
opgenomen.
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Wet- en regelgeving
De volgende regelgeving is in ieder geval van toepassing op de subsidie:

• Kaderregeling subsidies OCW, SZW en VWS; Ons kenmerk
• Algemene wet bestuursrecht, in het bijzonder titel 4.2 Subsidies; SP/88896/2018

• de Europese staatssteunregels, in het bijzonder de algemene
groepsvrijstellingsverordening en de eerder genoemde algemene
voorwaarden van de AGVV.

De regelgeving kunt u raadplegen via www.wetten.overheid.nl.

U bent zelf verantwoordelijk voor de naleving hiervan en de eventuele gevolgen
bij niet-naleving.

Zonder volledig te zijn breng ik in het bijzonder de volgende bepalingen uit de
wet- en regelgeving onder uw aandacht.

Meld ingsolicht
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, doet u schriftelijk bij
de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-T) onder vermelding van het
subsidienummer 327689. Als u twijfelt of u iets moet melden, verzoek ik u
contact op te nemen met uw contactpersoon.

Verantwoording

Voor de vaststelling van de subsidie dient u een activiteitenverslag en een
financieel verslag 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 legt u daarmee rekening en verantwoording af
omtrent de aan de activiteiten verbonden kosten en opbrengsten.

Hoe ziet het activiteiten verslag eruit?
Het activiteitenverslag bevat een overzicht van de werkzaamheden waarvoor
subsidie is verleend en van de daarmee bereikte resultaten. De inrichting van het
verslag komt overeen met de inrichting van het activiteitenplan. Het verslag
bevat, voor zover van toepassing, een analyse van verschillen tussen de
voorgenomen activiteiten en beoogde resultaten, vermeld in het activiteitenplan,
en de feitelijke realisatie ervan.
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Hoe ziet het financieel verslag eruit?
Aan de hand van het financieel verslag geeft u een zodanig inzicht dat een
verantwoord oordeel kan worden gevormd omtrent de kosten en opbrengsten per Ons kenmerk

gerealiseerde activiteit, inclusief een toelichting per post (voor zover van SP/88896/2018

toepassing). Het financieel verslag sluit aan op de begroting op basis waarvan
subsidie is verleend en gaat vergezeld van een controleverklaring en een rapport
van feitelijke bevindingen. Beide zijn opgesteld door een accountant,
overeenkomstig het door de minister vastgestelde model met inachtneming van
het door de minister vastgestelde accountantsprotocol, die te vinden zijn op
www.dus-i.nl. De modellen B en D in dit accountantsprotocol zijn van toepassing.

Voor de aanvraag tot vaststelling van de subsidie dient u het door de minister
vastgesteld formulier subsidievaststelling te gebruiken dat bekend is gemaakt op
www.dus-i.nl.

Het formulier inclusief bijlagen, de controleverklaring en het rapport van feitelijke
bevindingen zendt u binnen 22 weken na de datum waarop de activiteiten uiterlijk
moeten zijn verricht aan de Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen. Dit kan
digitaal via het subsidieportaal VWS; of op papier via de post of mail.

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
t.a.v. Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, team VWS
Postbus 16006
2500 BA Den Haag
VWSsubsidiesminVWS.nl

Dit betekent dat het formulier uiterlijk op 3 juni 2019 moet zijn ingediend.

Ad mini strati epl i cht
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.

Ik wijs u er verder op dat een registratie van (ernstige) onregelmatigheden bij
subsidies wordt bijgehouden met het oog op het tegengaan van misbruik van
subsidie.

Wanneer ontvangt u de subsidie?
U ontvangt een voorschot van 100% procent van het subsidiebedrag.
De voorschotten worden gelijkmatig betaald over het aantal maanden waarvoor
de subsidie wordt verleend
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De voorschotten maak ik aan u over op NL07RABOD18833328 onder vermelding
van het subsidienummer.

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.

Heeft u vragen?

Voor vragen over deze beschikking kunt u contact opnemen met de Dienst
Uitvoering Subsidies aan Instellingen (DUS-T) via 070 340 5566 (keuze VWS).

Ik wens u veel succes met de uitvoering van de activiteiten.

Hoogachtend,

de minister voor Medische Zorg en Sport,
namens deze,
de programmadirecteur Innovatie & Zorgvernieuwing,

Gelle Klein Ikkink

Ons kenmerk
5P/88896/20 18
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Ons kenmerk

Bezwaar SP/88896/2018

Het indienen van bezwaar schort de werking van deze beschikking niet op.

Heeft u vragen over deze beslissing of bent u het er niet mee eens? Kijk eens op
www.riiksoverheid.nl/ministeries/ministerie-van-volksciezondheid-welzijn-en
sort/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 kan inschatten.

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.

Het bezwaarschrift e-mailt u naar: WJZ.bezwaarenberoep@minvws.nl, bij
voorkeur met een ingescande handtekening.

Indien u niet kunt of wilt e-mailen, kunt u uw bezwaarschrift ook versturen per
post 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
• de datum
• het kenmerk van deze brief (dit vindt u in de rechterkantlijn)
• de reden waarom u het niet eens bent met de beslissing

Vergeet niet om uw bezwaarschrift te ondertekenen en van een datum te
voorzien. Wilt u zo vriendelijk zijn om een kopie van deze brief mee te sturen met
het bezwaarschrift.

Indien u het bezwaarschrift per e-mail indient zonder ondertekening, bestaat de
mogelijkheid dat u op een later moment verzocht wordt om bewijs te leveren dat
u bevoegd bent tot het indienen van het bezwaar.
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