
 

 
 
 
 

Kaderregeling Subsidieverstrekking Vervangingsfonds en Participatiefonds 2007 
 
Het bestuur besluit, gelet op: 
de Wet op het Primair Onderwijs (WPO), de Wet op de Expertisecentra (WEC), de Wet op het 
Voortgezet Onderwijs (WVO) en de Wet educatie en beroepsonderwijs (WEB) 
en met in achtneming van: 
de Reglementen Vervangingsfonds, de Reglementen Participatiefonds en de bepalingen van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb), de volgende kaderregeling vast te stellen. 
 
Art. 1 bestuur 
Onder bestuur wordt verstaan het bestuur van de Stichting Vervangingsfonds en Bedrijfsgezondheidszorg voor 
het Onderwijs of het bestuur van de Stichting Participatiefonds voor het 
Onderwijs. 
 
Art. 2 reikwijdte 
Deze kaderregeling is van toepassing op alle subsidiebesluiten van het bestuur. 
 
Art. 3 subsidie-aanvraag 
3.1  Aanvragen voor subsidieverlening moeten bij het bestuur worden ingediend voordat met de te 

subsidiëren zorgverlening wordt gestart. 
3.2  Zorgverlening die heeft plaatsgevonden vóórdat de subsidie is aangevraagd, komt niet voor 

subsidiëring in aanmerking. 
3.3  Op een door het bestuur ter beschikking te stellen subsidieformulier vermeldt de aanvrager de 

voor de beoordeling van de subsidie-aanvraag noodzakelijke gegevens. 
3.4  Is een aanvraag weliswaar tijdig doch niet volledig ingediend, dan stelt het bestuur het 

bevoegd gezag een termijn waarbinnen men het verzuim kan herstellen. Wordt daaraan 
binnen de gegeven termijn niet voldaan, kan het bestuur besluiten het verzoek niet in 
behandeling te nemen. 
 

Art. 4 subsidieplafond 
4.1  Het bestuur stelt jaarlijks in het kader van de begrotingsbehandeling het budget vast, het 

subsidieplafond, dat ten hoogste voor de subsidies beschikbaar is. 
4.2  Het bestuur maakt het subsidieplafond bekend voor aanvang van het tijdvak waarvoor het is 

vastgesteld. 
 

Art. 5 subsidievoorwaarden 
5.1  De nadere criteria en specifieke voorwaarden waaronder een bepaalde subsidie kan worden 

verleend en de zorgverleningselementen die voor vergoeding in aanmerking komen zijn opgenomen in 
afzonderlijke subsidieregelingen. 

5.2  In de subsidieregelingen wordt een termijn bepaald waarbinnen de aanvrager de in de 
subsidieregeling genoemde bescheiden moet indienen. 

5.3  Tenminste vier weken voor afloop van de in het vorige lid genoemde termijn wordt de 
aanvrager door het bestuur op de afloop van deze termijn gewezen. 
 

Art. 6 weigeringsgronden 
6.1  Het bestuur weigert een subsidie wegens het ontbreken van voor verstrekking beschikbare 

gelden, indien het subsidieplafond bij verstrekking zal worden overschreden. 
6.2  Het bestuur weigert subsidieverlening in ieder geval als reeds bij de beoordeling van de 

aanvraag blijkt dat het bevoegd gezag niet aan de voorwaarden voldoet om voor subsidie in 
aanmerking te komen, of als gegronde reden bestaat om aan te nemen dat het bevoegd 



 

gezag niet zal gaan voldoen aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen. 
 
Art. 7 subsidieverlening 
In de beschikking waarbij de subsidie wordt verleend, worden de activiteiten omschreven waarvoor 
subsidie wordt verleend. In deze beschikking wordt of het bedrag van de subsidie vermeld, of de wijze 
waarop dit bedrag wordt bepaald onder vermelding van een maximum. 
 
Art. 8 subsidievaststelling 
8.1  Nadat de aanvrager de definitieve factuur heeft toegezonden, stelt het bestuur de subsidie 

definitief vast. 
8.2  Het bestuur stelt de subsidie overeenkomstig de subsidieverlening vast, tenzij er naar het 

Oordeel van het bestuur aanleiding is om de subsidie op een lager bedrag vast te stellen. 
8.3  Indien de aanvrager nalaat de in de subsidieregeling gevraagde bescheiden in te dienen 

binnen de in de subsidieregeling gestelde termijn, stelt het bestuur de subsidie ambtshalve 
vast op nihil. 
 

Art. 9 betaling 
Het subsidiebedrag wordt overeenkomstig de subsidievaststelling betaald, onder verrekening van de 
betaalde voorschotten. 
 
Art. 10 terugvordering 
Onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voorschotten worden teruggevorderd. 
 
Art. 11 bijzondere gevallen 
In gevallen waarin deze kaderregeling, noch de subsidieregeling die van toepassing is, voorzien, 
beslist het bestuur. 
 
Art. 12 toelichting 
Aan deze kaderregeling is een toelichting gevoegd, die onderdeel uitmaakt van deze kaderregeling. 
 
Art. 13 inwerkingtreding 
Deze kaderregeling treedt in werking op 1 januari 1999. 
De kaderregeling is gewijzigd per 1 januari 2007. 
 
Toelichting 
 
Art. 2 reikwijdte 
Deze kaderregeling heeft uitsluitend betrekking op subsidies en niet op andere vormen van 
bekostiging op grond van de Reglementen Vervangingsfonds en Reglementen Participatiefonds. De 
kaderregeling is van toepassing op alle subsidiebesluiten van het bestuur. Ook op besluiten op 
subsidie-aanvragen van bevoegde gezagsorganen van onderwijsinstellingen in andere sectoren die 
niet vallen onder enig reglement van het Vervangingsfonds of het Participatiefonds, maar waarvoor 
toegang tot de subsidie op andere wijze is opengesteld. 
 
Art. 3 subsidie-aanvraag 
Het tijdig indienen van aanvragen voor subsidies is van belang om het subsidieplafond te kunnen 
ramen en om het tijdig uitsluitsel te kunnen geven of de uit te voeren activiteiten daadwerkelijk 
gesubsidieerd worden. 
 
Art. 4 subsidieplafond 
Voorafgaande aan een begrotingsjaar stelt het bestuur een bedrag vast dat voor dat betrokken jaar 



 

beschikbaar is voor het verstrekken van subsidies; het zogenaamde subsidieplafond. De invulling 
geschiedt bij de jaarlijkse vaststelling van de begroting. In de afzonderlijke subsidieregeling wordt het 
subsidieplafond gepubliceerd. 
 
Art. 5 subsidievoorwaarden 
De meer specifieke aan een concrete subsidieverlening verbonden voorwaarden zijn neergelegd in 
een voor elke afzonderlijke subsidie apart vastgestelde subsidieregeling. Deze subsidieregelingen zijn 
gepubliceerd in op aanvraag te verkrijgen brochures. 
 
Art. 6 weigeringsgronden 
Het bestuur is verplicht om bij dreigende overschrijding van een subsidieplafond de subsidie te 
weigeren. Artikel 6, tweede lid geeft aan wanneer het bestuur subsidieverlening in ieder geval kan 
weigeren. Het bestuur kan ook om andere dan in dit artikel genoemde gronden subsidieverlening 
weigeren. 
 
Art. 7 subsidieverlening 
In de beschikking tot subsidieverlening wordt, naast de te stellen andere voorwaarden, de hoogte 
bepaald van de voorschotten in relatie tot de verleende maximale subsidie, de wijze waarop de 
bevoorschotting plaatsvindt en voor welke datum of binnen welke termijn de verantwoording en 
financiële afrekening moeten worden ingediend. 
Door de beschikking tot subsidieverlening ontstaat een voorwaardelijke aanspraak op subsidie. De 
voorwaarde bestaat uit het uitvoeren van de activiteit waarvoor subsidie is toegekend. 
 
Art. 8 subsidievaststelling 
Het bestuur stelt de subsidie definitief vast nadat de aanvrager de originele definitieve rekening van de 
zorgverlening en het ingevulde evaluatieformulier heeft toegezonden. 
Het bestuur kan in de beschikbare gegevens aanleiding zien om de subsidie lager vast te stellen dan 
in de subsidieverlening is aangegeven. 
Indien de aanvrager nalaat de noodzakelijke bescheiden in te dienen binnen de daartoe gestelde 
termijn, houdt dit in dat er geen verzoek tot vaststelling van de subsidie is gedaan en stelt het bestuur 
de aanvraag ambtshalve vast op nihil. Eventueel betaalde voorschotten worden teruggevorderd. 
 
Art. 11 bijzondere gevallen 
Dit artikel is bedoeld om het bestuur in bijzondere gevallen, waarin de kaderregeling en de 
afzonderlijke subsidieregeling niet voorzien, de bevoegdheid te geven een beslissing te nemen. 


