Subsidieaanvraagregeling
Aidsfonds
In deze regeling zijn de voorwaarden opgenomen voorwaarden die specifiek van toepassing zijn
op de aanvraagprocedure voor een Subsidie. Deze voorwaarden bevatten belangrijke informatie
over de rechten en de verplichtingen van Aidsfonds en van de aanvrager in de
aanvraagprocedure. In het geval aan u een Subsidie wordt toegekend, wijzen wij u er op dat op de
Subsidies zelf afzonderlijke voorwaarden van toepassing zijn.

1. Definities
1.1

In deze regeling worden de volgende begrippen gehanteerd:
a) “Aidsfonds”: de Stichting Aidsfonds – Soa Aids Nederland, kantoorhoudende aan
de Keizersgracht 392 te (1016 GB) Amsterdam, Nederland;
b) “Aanvrager”: een privaatrechtelijke rechtspersoon met volledige rechtsbevoegdheid,
dan wel een publiekrechtelijke rechtspersoon, die actief is op het gebied van hiv en
aids;
c) “Aanvraag”: de Subsidieaanvraag;
d) “Subsidieaanvraagregeling”: de onderhavige voorwaarden die op een
Subsidieaanvraag van toepassing zijn;
e) “Oproep”: een door Aidsfonds gepubliceerde openbare oproep tot het indienen van
Subsidieaanvragen;
f) “Subsidie”: de totale financiële bijdrage van Aidsfonds waarvoor de Aanvrager een
aanvraag doet en/of die Aidsfonds aan de Aanvrager wenst toe te kennen;
g) “Project”: het project waarvoor de Aanvrager financiële steun in de vorm van een
Subsidie aanvraagt;
h) “Projectovereenkomst”: de projectovereenkomst tussen Aidsfonds en de Partner
waarop de Subsidievoorwaarden van toepassing zijn;
i) “Subsidievoorwaarden”: de voorwaarden en bepalingen die van toepassing zijn op
toegekende Subsidies. De Subsidievoorwaarden kunnen gedownload worden op de
website van Aidsfonds: www.aidsfonds.nl.

2.

De Oproep

2.1

Om voor Subsidie in aanmerking te komen, dient een Aanvraag ingediend te worden in
het kader van een Oproep.
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2.2

Aidsfonds specificeert in de Oproep de voorwaarden waaraan de Aanvraag moet voldoen
om in aanmerking te komen voor behandeling, alsook de uiterste datum waarop de
Aanvraag moet worden ingediend en de voorschriften waaraan de Aanvraag moet
voldoen om voor Subsidie in aanmerking te komen, zoals het hebben van een
projectplan, een begroting en een solvabiliteitsprognose.

3.

Indiening van een Aanvraag

3.1

Uitsluitend Aanvragen die aan de in de Oproep vermelde voorwaarden voldoen, komen
voor behandeling of verdere beoordeling door Aidsfonds in aanmerking.

3.2

Door een Aanvraag in te dienen, gaat de Aanvrager akkoord met de Subsidievoorwaarden
die op de door Aidsfonds toe te kennen Subsidie van toepassing zijn.

4.

Niet-ontvankelijkheid van de Aanvraag

4.1

Aidsfonds kan in de volgende gevallen bepalen dat een Aanvraag niet voor verdere
beoordeling in aanmerking komt:
a) de Aanvraag of de Aanvrager voldoet niet aan de in de Oproep vermelde
voorschriften;
b) de Aanvraag is na de uiterste datum ingediend;
c) de Aanvraag is niet ingediend door rechtsgeldig bevoegde vertegenwoordigers van de
Aanvrager; dan wel
d) de Aanvraag is onvolledig.

4.2

Aidsfonds zal de Aanvrager informeren omtrent een eventuele niet-ontvankelijkheid,
waarbij de Aanvrager naar het oordeel van Aidsfonds eenmaal door Aidsfonds in de
gelegenheid wordt gesteld om een en ander binnen een redelijke termijn te herstellen,
behoudens ingeval de Aanvraag na de uiterste datum is ingediend.

5.

Beoordeling van Aanvragen

5.1

Voor zover een Aanvraag ontvankelijk is, beoordeelt Aidsfonds de Aanvraag
overeenkomstig de volgende procedure: Deskundigenoordeel. Aidsfonds laat de
Aanvraag beoordelen door ten minste twee (bij voorkeur drie) door Aidsfonds aan te
wijzen deskundigen. De Aanvrager kan in de gelegenheid worden gesteld om op de
bevindingen van de deskundigen te reageren, een en ander in overeenstemming met
aanwijzingen van Aidsfonds.

5.2

Advies van externe adviescommissie. De uitkomst van het deskundigenoordeel wordt ter
verificatie en nadere beoordeling voorgelegd aan een door Aidsfonds in te stellen, externe
adviescommissie. Deze externe adviescommissie kan nadere informatie bij de Aanvrager
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opvragen en stelt met betrekking tot de Aanvraag een schriftelijk advies op, rekening
houdend met de uitkomst van het deskundigenoordeel.
6.

Beslissing op de Aanvraag

6.1

Op basis van het in artikel 5.1 vermelde advies van de externe adviescommissie neemt het
bestuur van Aidsfonds een besluit over het al dan niet toekennen van Subsidie aan de
Aanvrager.

6.2

In het geval dat Aidsfonds op verschillende aanvragen positief zou oordelen, staat
hetAidsfonds vrij om een bepaalde rangorde aan te brengen. Deze rangorde kan
betekenen dat ingeval van een groot aantal positief beoordeelde Aanvragen, aan sommige
Aanvragers geen Subsidie wordt toegekend. De Aanvrager is bekend met en aanvaardt dit
risico.

6.3

Ieder besluit van het bestuur bevat de redenen voor dat besluit. De Aanvrager wordt
schriftelijk binnen een redelijke termijn door Aidsfonds van dit besluit in kennis gesteld.
In het Subsidiebesluit wordt het bedrag vermeld dat ten hoogste kan worden toegekend.
Aan de Subsidie kunnen aanvullende voorwaarden worden gesteld. Voor deze en de
overige toepasselijke bepalingen wordt verwezen naar de Projectovereenkomst en de
Subsidievoorwaarden.

6.4

Behoudens aan het in artikel 6.3 vermelde, formele besluit van het bestuur van Aidsfonds
kunnen geen rechten worden ontleend aan overige door of namens Aidsfonds gedane
mededelingen.

6.5

In alle gevallen geldt dat een Subsidie uitsluitend door Aidsfonds wordt toegekend indien
een Aanvrager:
a)

heeft aangetoond dat hij over voldoende financiële middelen beschikt, de Subsidie
daaronder begrepen, om het voorgestelde Project uit te voeren;

b)

geen recht heeft op enige andere vorm van Subsidie en/of financiële bijdrage
voor het betreffende Project;

c)

een werkwijze hanteert op grond waarvan redelijkerwijze kan worden verwacht
dat met de Subsidie de beoogde doelstellingen worden gerealiseerd; alsmede

d)

aan alle overige voorwaarden en bepalingen in deze Subsidieaanvraagregeling
heeft voldaan.

6.6

Zelfs indien de Aanvrager aan de bovenstaande criteria en aan de (overige) criteria in de
Oproep voldoet, is Aidsfonds te allen tijde bevoegd om te besluiten om geen Subsidie aan
de Aanvrager toe te kennen.

6.7

Een Subsidie is pas definitief en opeisbaar nadat Aidsfonds heeft vastgesteld dat aan alle
voorwaarden voor de Subsidie als vermeld in de Projectovereenkomst en de
Subsidievoorwaarden is voldaan en het definitieve bedrag van de Subsidie heeft
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vastgesteld. Tot die tijd worden alle door Aidsfonds verrichte uitkeringen als voorschot
aangemerkt.
7.

Beroeps- en klachtenprocedure

7.1

Aidsfonds beschikt over een beroepsprocedure. Deze procedure is te vinden op de
website van Aidsfonds. Kort weergegeven kan de Aanvrager tegen een besluit van
Aidsfonds in beroep door tijdig een beroepschrift in te dienen bij het bestuur van
Aidsfonds, ter attentie van de beroepscommissie. De beroepscommissie beoordeelt of het
besluit op de Aanvraag al dan niet in redelijkheid is genomen en of er voldoende rekening
is gehouden met alle relevante omstandigheden en of deze ook in het besluit zijn vermeld.
De beroepscommissie stelt Aanvrager zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van de
beslissing van de beroepscommissie. Tegen de beslissing van de beroepscommissie kan
Aanvragerniet in beroep.

7.2

Tegen een besluit dat een Aanvraag niet ontvankelijk is voor beoordeling, zoals vermeld
in artikel 4, is geen beroep mogelijk.

7.3

Aidsfonds beschikt over een klachtenprocedure ten aanzien van handelingen van
Aidsfonds en/of van haar individuele medewerkers. Het bestuur is verantwoordelijk voor
de naleving van de klachtenprocedure.

8.

Wijziging van deze Subsidieaanvraagregeling

8.1

Deze Subsidieaanvraagregeling treedt in werking op 1 augustus 2018.

8.2

Aidsfonds is gerechtigd om de inhoud van deze Subsidieaanvraagregeling te wijzigen.
Aidsfonds zal geen onredelijk gebruik maken van dit recht.

9.

Toepasselijk recht en geschillen

9.1

Op deze Subsidieaanvraagregeling is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

9.2

Aidsfonds en de Aanvrager zullen alle geschillen in verband met de Aanvraag en deze
Subsidieaanvraagregeling in eerste instantie trachten te beslechten conform de in artikel 7
vermelde beroeps- en klachtenprocedure. Indien dit niet mogelijk blijkt, worden alle
geschillen uitsluitend beslecht doorde bevoegde rechter te Amsterdam.

Voorwaarden subsidieaanvraag Aidsfonds 2019v2.2

Page 4

