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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2019Z20247
Vragen van het lid Wörsdörfer (VVD) aan de Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport over het bericht «Stichting tegen kindermishandeling
gebruikte subsidie voor spirituele workshops» (ingezonden 23 oktober 2019).
Vraag 1
Bent u bekend met het bericht «Stichting tegen kindermishandeling gebruikte
subsidie voor spirituele workshops»?1
Vraag 2
Klopt het dat de stichting No Kidding 16.000 euro subsidie heeft ontvangen?
Zo ja, voor welk doel heeft de stichting No Kidding subsidie ontvangen?
Vraag 3
In hoeverre strookt het doel van de verkregen subsidie met het door de
stichting No Kidding opgezette programma?
Vraag 4
Hoe toetst ZonMW, de Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek
en zorginnovatie, op dit moment of organisaties subsidies gebruiken voor de
beoogde doeleinden zoals omschreven in de subsidieaanvragen?
Vraag 5
Bent u bereid ZonMw op te dragen over te gaan tot het terugvorderen van de
verstrekte subsidie aan No Kidding, wanneer zij zich niet baseren op
wetenschappelijke methoden?
Vraag 6
Hoeveel subsidie heeft de stichting No Kidding de afgelopen drie jaar
ontvangen vanuit het Rijk, provincie of gemeente?
Vraag 7
Deelt u de mening dat organisaties en stichtingen alleen subsidie moeten
kunnen krijgen als hun methoden wetenschappelijk onderbouwd zijn? Zo nee,
waarom niet? Zo ja, hoe wordt vooraf, tijdens en na afloop gecontroleerd of
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stichtingen en organisaties zich baseren op wetenschappelijke methoden en
programma’s?
Vraag 8
Hoeveel stichtingen en organisaties ontvangen subsidie vanuit het Rijk,
provincie of gemeente zonder wetenschappelijke onderbouwing van hun
programma’s?
Vraag 9
Is wetenschappelijke onderbouwing van programma’s noodzakelijk voor het
verkrijgen van subsidie? Zo ja, is dit een harde voorwaarde voor het
verkrijgen van subsidies? Zo nee, waarom niet?
Vraag 10
Bent u bereid te overwegen over te gaan tot terugvordering van alle
subsidies aan organisaties en stichtingen die zich niet baseren op wetenschappelijke methoden?
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