
Bezwaarprocedure Subsidiebesluiten 
Reglement per 1 januari 2021

De Nierstichting streeft er altijd naar eventuele bezwaren in goed overleg naar wederzijdse 
tevredenheid op te lossen en verzoekt daarom aan ieder die indiening van bezwaar overweegt 
vooraf contact met ons op te nemen. 

Dit reglement beschrijft:
 op welke grond en op welke wijze bezwaar gemaakt kan worden tegen besluiten van de 

Nierstichting op subsidieaanvragen en besluiten van de Nierstichting ten aanzien van een 
project waarvoor door de Nierstichting subsidie is verleend waarop de 
Subsidievoorwaarden Nierstichting van toepassing zijn;

 de wijze waarop een bezwaar behandeld wordt;
 de mogelijke uitkomsten van het bezwaar.

Grond voor bezwaar 

1. De aanvrager van subsidie en de Gesubsidieerde (zoals gedefinieerd in de Subsidievoor-
waarden Nierstichting) kunnen uitsluitend bezwaar maken tegen een besluit van de 
Nierstichting op de grond dat door de Nierstichting bij haar besluitvorming de van 
toepassing zijnde procedure niet of onvoldoende in acht is genomen.  

2. Het is niet mogelijk om op inhoudelijke gronden bezwaar te maken tegen een besluit van 
de Nierstichting. Indien een bezwaar uitsluitend of gedeeltelijk inhoudelijke gronden bevat, 
dan zal dat bezwaar geheel of gedeeltelijk niet ontvankelijk zijn.

Wijze en termijn van bezwaar maken

3. Het bezwaar kan uitsluitend schriftelijk worden gemaakt.
4. Het bezwaar bevat tenminste 

a) naam en adres van de indiener; 
b) de dagtekening; 
c) het kenmerk van de brief waarin het besluit waartegen het bezwaar is gericht is 

medegedeeld, en het projectnummer van het project (de aanvraag) waarop het besluit 
van toepassing is; 

d) een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht; 
e) de gronden van het bezwaar. 

5. Indiening van het bezwaar kan per brief of per e-mail plaatsvinden, door toezending aan de
Nierstichting, Groot Hertoginnelaan 34,1405 EE Bussum, secretariaatZI@nierstichting.nl.

6. Uitsluitend de aanvrager van de subsidie dan wel de Projectleider (zoals gedefinieerd in de 
Subsidievoorwaarden Nierstichting) van de Gesubsidieerde kan het bezwaar indienen.

7. Het bezwaar moet uiterlijk binnen 20 werkdagen na de datum van het betreffende besluit 
zijn ingediend. Als datum van het besluit geldt de dag waarop het besluit ter kennis is 
gebracht (cq. de dagtekening van de e-mail vanuit MIDAS) aan de aanvrager van de 
subsidie dan wel de Projectleider van de Gesubsidieerde. Deze termijn wordt aangepast 
indien de Nierstichting en de Projectleider besluiten in overleg te gaan na melding van de 
intentie tot indiening van bezwaar door de Projectleider.

Behandeling van het bezwaar

8. De Nierstichting bepaalt in de eerste plaats of een ingediend bezwaarschrit in behandeling 
kan worden genomen. De Nierstichting kan de indiener verzoeken eerst meer informatie te 
geven.



9. Als de Nierstichting besluit dat het bezwaar in behandeling kan worden genomen, benoemt 
zij binnen 20 werkdagen na indiening van het bezwaar een bezwaarcommissie die het 
bezwaar zal behandelen. De bezwaarcommissie bestaat uit drie leden, waarvan één 
voorzitter en één secretaris. De leden zijn niet werknemer van de Nierstichting en worden 
geselecteerd vanwege hun bekendheid met het proces van subsidieverlening door 
gezondheidsfondsen, de van toepassing zijnde procedures en hun onafhankelijkheid ten 
aanzien van de (het) betreffende aanvraag (project).

10. De leden van de bezwaarcommissie zijn gebonden aan de Nierstichting Gedragscode  
Geheimhouding en Belangenverstrengeling Subsidies en hebben de verklaring 
Geheimhouding en Belangenverstrengeling Subsidies ondertekend.

11. De bezwaarcommissie bepaalt zelf de wijze waarop het bezwaar wordt behandeld en de 
termijn waarbinnen de behandeling wordt afgerond. Er geldt een streeftermijn van 
afronding binnen 12 weken na de start van de behandeling door de bezwaarcommissie.

12. Na benoeming van de bezwaarcommissie neemt de secretaris van de bezwaarcommissie 
binnen 10 werkdagen contact op met de indiener en informeert deze schriftelijk over het 
verdere verloop van de behandeling.

13. Na sluiting van de behandeling komt de bezwaarcommissie binnen 10 werkdagen met een 
schriftelijk advies aan het managementteam van de Nierstichting met betrekking tot het al 
dan niet gegrond achten van het bezwaar. 

Besluit op bezwaar en afsluiting

14. Het managementteam van de Nierstichting besluit op het bezwaarschrift op grond van het 
advies van de bezwaarcommissie binnen een termijn van 20 werkdagen.

15. Het managementteam van de Nierstichting kan besluiten 
a) het bezwaar af te wijzen of niet ontvankelijk te verklaren; of
b) het bezwaar gegrond te verklaren en het besluit waartegen het bezwaar zich richt te 

herroepen en een nieuw besluit nemen.
16. Het managementteam brengt na het nemen van het besluit op bezwaar de indiener van de 

aanvraag op de hoogte van het advies van de bezwaarcommissie en het besluit op 
bezwaar.

17. Tegen het besluit van het managementteam van de Nierstichting bestaat geen beroep en 
staat niet enig ander rechtsmiddel open.


