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De VWS-commissie bezwaarschriften Awb
stelde in zijn oordeel vast dat de VtdK te-

recht had gesteld dat de motivering van de afwij-
zing op onjuiste gronden had plaatsgevonden.
Een verwijzing naar de Wet BIG volstond hier
niet, want deze wet verbiedt het subsidiëren van
inhoudelijke publieksvoorlichting gericht op het
bevorderen van kritische zin, bepaald niet. De
vertegenwoordiger van VWS had dit tijdens de
mondelinge behandeling ook al toegegeven. De
commissie verklaarde in zijn uitspraak, dat onze
bezwaren tegen de motivering gegrond waren en
droeg VWS op voor de afwijzing aan andere wet-
telijke grond aan te geven. Een dergelijke grond
vond VWS al snel en wel in artikel 3 van het
Besluit Volksgezondheidssubsidies, waarin
wordt gesteld dat subsidies worden verstrekt
voor zover die passen in de hoofdlijnen van het
beleid. En omdat die hoofdlijnen thans luiden dat
‘inhoudelijke voorlichting’ aan ‘veldpartijen’
wordt overgelaten en dat de burger van over-
heidswege alleen voorlichting over de wet- en re-
gelgeving krijgt, werd onze aanvrage opnieuw
afgewezen. Dat er in het verleden miljoenen naar
de kwakzalversorganisaties zijn gegaan - je zou
rustig van een ereschuld jegens onze Vereniging
kunnen spreken - had nu als argument kennelijk
geen waarde meer, want VWS sprak in dit ver-
band over een ‘verouderde situatie’ en het subsi-
diebeleid was nu eenmaal ingrijpend herzien.
De Vereniging moest zich maar getroost vinden
door het feit dat ook op allerlei verzoeken van al-
ternatieve genezers negatief is gereageerd. Zo
kreeg Granulla op 2 maart 2004  te horen dat de-
ze organisatie geen geld meer zal krijgen om haar
mede-medisch studenten voor te lichten over al-
ternatieve geneeswijzen. Wij ontvingen ook af-
schriften van brieven gericht tot de Vereniging
van Natuurgeneeskundig Therapeuten, de
Nederlandse Werkgroep van Praktizijns in de na-
tuurlijke geneeskunst en tot de Maatschappij ter
Bevordering van de Orthomoleculaire Genees-
kunde, die simultaan maar elk apart hadden aan-

Nog steeds belastinggeld 
naar kwakzalvers
C.N.M. Renckens

De minister van VWS weigerde in 2004 om onze Vereniging een eenmalige subsidie
te verlenen ter ondersteuning van de uitgave van een tweetal boeken, die de viering
van ons 125-jarig bestaan in november 2005 luister moesten gaan bijzetten. Zoals
eerder in dit blad beschreven (NTtdK, 4, 2004, p. 17-18) bracht bestuurslid 
mr. Douma tijdens de mondelinge behandeling van een VtdK-bezwaarschrift tegen
dat besluit op 3 november 2004 zeer steekhoudende argumenten naar voren.

gedrongen op prolongatie van het IKAB-project.
Dat heilloze project, dat o.a. de ASR-therapie (de
alternatieve bordeeltherapie uit Twente) met hoge
rapportcijfers had beloond, is eind 2005 stopgezet.
Toch is de geldstroom, die de regering vordert ten
behoeve van de bevordering der kwakzalverij,
zelfs onder de in juli 2003 aangetreden Hans
Hoogervorst nog niet helemaal opgedroogd.
Elders in dit nummer kunt u lezen hoe de rege-
ring in 2005 een bedrag van € 190.000,- reser-
veerde en inmiddels in 2006 heeft uitgekeerd. Dit
geld ging naar het uitvoeren van het ZonMW-ad-
vies, waarin werd bekeken hoe de doelstelling
van VWS om de kwaliteit van het wetenschappe-
lijk onderzoek op het gebied van ‘complementai-
re behandelwijzen’ te verbeteren, het best kan
worden bereikt. Het verzoek dit probleem te
onderzoeken werd in februari 2004 door VWS
aan ZonMW verstrekt en u leest daarover ook el-
ders in dit blad. Wij kunnen ons nauwelijks voor-
stellen dat minister Hoogervorst met deze gang
van zaken enige bemoeienis heeft gehad. Voor hij
aantrad zal er op het ministerie enige anarchie
hebben geheerst, want het aantal ministers dat
aan – en aftrad was in die periode erg groot. Na
het vertrek van Els Borst (aftreden Kok II over
Srebrenica, 2002) kwam even Bomhof, even De
Geus en daarna Hoogervorst. De vierde macht
zal allerlei lopende zaken gewoon hebben voort-
gezet en als uitvloeisel van het aflopen van de
100.000 gulden subsidie die VWS van 1996 tot
1999 jaarlijks verstrekte aan de voorganger van
ZonMW (NWO), ook al om effectiviteitsonder-
zoek van alternatieve geneeswijzen te bevorde-
ren, bedachten wakkere ambtenaren toen dit
doodgeboren kind (‘Stand van zaken en plan van
aanpak’, ZonMW-cie o.l.v Sturmans). Wij moeten
aannemen, dat Hoogervorst deze lopende trein
niet meer kon stoppen, maar een echt excuus is
dat natuurlijk niet. Hij blijft natuurlijk politiek
verantwoordelijk voor deze verspilling van pu-
bliek geld. Hans, wij waarschuwen voor de laat-
ste keer. ●
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