
De aangehouden motie-Koser Kaya over meerjarige subsidie voor de VSOP (31 700-XVI, nr. 60) 

Per 1 januari 2009 treedt de nieuwe Subsidieregeling voor organisaties van patiënten, gehandicapten 

en ouderen (pgo) in werking. Met de nieuwe regeling beogen wij enerzijds het vele goede werk dat 

de pgo-organisaties verrichten te behouden en anderzijds tot een verdere versterking van deze 

organisaties te komen. Om dit te realiseren hebben wij vanaf begin 2008 10 miljoen euro extra 

structureel uitgetrokken voor een verdere versterking van het pgo-veld.  

VSOP is een samenwerkingsverband van pgo-organisaties. Ook in de nieuwe systematiek kan de 

VSOP aanspraak blijven maken op subsidie. Allereerst komt VSOP in elk geval in aanmerking voor een 

instellingssubsidie van maximaal 30.000 euro per jaar. Deze subsidie kan worden besteed aan 

lotgenotencontact, belangenbehartiging, voorlichting en/of ontwikkeling. Daarnaast kan VSOP ook 

meerjarige projectsubsidies aanvragen.  

Voorgaande betekent concreet dat VSOP er niet op achteruit hoeft te gaan als zij goede 

projectvoorstellen indient. De instellingssubsidie die VSOP nu ontvangt wordt weliswaar stapsgewijs 

verlaagd naar een bedrag dat alle met de VSOP vergelijkbare pgo-organisaties ontvangen. 

Tegelijkertijd is er financiële ruimte voor het aanvragen van langlopende projectsubsidies.  

Ook willen wij erop wijzen dat het VSOP een samenwerkingsverband is van pgo-organisaties. Voor 

samenwerkingsorganisaties geldt dat hun lidorganisaties over het algemeen pgo-organisaties zijn die 

ook instellingssubsidie ontvangen. De aangesloten organisaties kunnen vanuit hun instellingssubsidie 

bijdragen aan de financiering van zo'n samenwerkingsverband. De lidorganisaties profiteren immers 

van de synergievoordelen van het bundelen van een deel van de krachten en activiteiten in het 

samenwerkingsverband.  

In de nieuwe regeling kunnen de koepels geen projectsubsidie aanvragen. Zij kunnen wel een 

instellingssubsidie aanvragen en subsidie voor de ondersteuning van het pgo-veld. Omdat CG-raad, 

CSO en de NPCF gezamenlijk beogen het gehele pgo-veld te ondersteunen, zonder onderscheid naar 

organisaties of sectoren, zijn wij uitgegaan van drie koepels. Aan hen is expliciet aangegeven dat zij in 

hun ondersteuningstaak bijzondere aandacht moeten hebben voor de VG- en GGZ-sector.  

Ook hebben de CG-raad, CSO en NPCF ons een gezamenlijke brief gestuurd waarin zij aangeven zich 

in te willen zetten voor de totstandkoming van een nieuwe organisatie. Daarbij zijn zij het gesprek 

aangegaan met het Landelijk Platform GGz en het Platform VG om te komen tot deze nieuwe 

organisatie.  

Tot slot willen wij benadrukken dat wij veel belang hechten aan zorgvuldige invoering van de nieuwe 

subsidieregeling. Daarom zullen we gelijk vanaf de start van de nieuwe systematiek per 1 januari 

aanstaande de vinger aan de pols houden. In de loop van 2009 wordt bezien of er sprake is van 

onbedoelde effecten van de nieuwe subsidiesystematiek. Indien dat het geval is, worden voor de 

start van de tweede tranche projectsubsidies voor projecten vanaf 1 januari 2011 noodzakelijke 

wijzigingen doorgevoerd in de subsidiesystematiek. Daarnaast zullen we ook in 2011 de 

Subsidieregeling PGO evalueren. Vanzelfsprekend zal het pgo-veld ook daarbij worden betrokken. 

 

 

Aan de orde is de stemming over een aangehouden motie, ingediend bij de behandeling van het 

wetsvoorstel Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn 

en Sport (XVI) voor het jaar 2009 (31700-XVI), 

te weten: 

- de motie-Koşer Kaya over meerjarige subsidie voor de VSOP (31700-XVI, nr. 60). 

(Zie vergadering van 5 november 2008.) 

De voorzitter: 

De motie-Koşer Kaya (31700-XVI, nr. 60) is in die zin gewijzigd dat zij thans luidt: 

De Kamer, 

gehoord de beraadslaging, 

overwegende dat de nieuwe Subsidieregeling PGO is bedoeld om patiëntenorganisaties te versterken 

en dat hierbij bijzondere aandacht bestaat voor hun onderlinge samenwerking en de maatschappelijk 

functies die deze organisaties vervullen; 



overwegende dat binnen de Vereniging Samenwerkende Ouder- en Patiëntenorganisaties (VSOP) 58 

patiëntenorganisaties voor zeldzame, erfelijke en aangeboren aandoeningen samenwerken en in de 

VSOP hun koepelorganisatie zien; 

overwegende dat de VSOP tevens vanuit het patiëntenperspectief op zeer belangrijke 

volksgezondheidsterreinen, genetica en biomedisch wetenschappelijk onderzoek, een belangrijke 

maatschappelijke functie vervult; 

constaterende dat in de nieuwe Subsidieregeling PGO een kunstmatig onderscheid tussen 

koepelorganisaties en samenwerkingsverbanden leidt tot onrechtvaardige verschillen in financiering 

van deze organisaties; 

constaterende dat de instellingssubsidie voor de VSOP onder de nieuwe subsidiesystematiek 

terugloopt tot een voor de exploitatie van de organisatie volkomen ontoereikende bedrag van 

€30.000 in 2012, 

verzoekt de regering, de VSOP binnen de nieuwe Subsidieregeling PGO een toereikend 

exploitatieminimum te garanderen, 

en gaat over tot de orde van de dag. 

Naar mij blijkt, wordt de indiening van deze gewijzigde motie voldoende ondersteund. 

Zij krijgt nr. ?? (31700-XVI, was nr. 60). 

Ik stel vast dat wij hierover nu kunnen stemmen. 

In stemming komt de gewijzigde motie-Koşer Kaya (31700-XVI, nr. ??, was nr. 60). 

De voorzitter: 

Ik constateer dat de aanwezige leden van de fracties van de SP, GroenLinks en D66 voor deze motie 

hebben gestemd en die van de overige fracties ertegen, zodat zij is verworpen. 

 

 


