ALGEMENE SUBSIDIEVERORDENING GEMEENTE ETTEN-LEUR 2018
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ETTEN LEUR

De raad van de gemeente Etten-Leur;
gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 augustus 2017;
Gelet op artikel 149 van de Gemeentewet;
BESLUIT:
vast te stellen de volgende verordening:
Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2018

Artikel 1
Begripsomschrijvingen
In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. college: college van burgemeester en wethouders van de gemeente Etten-Leur;
b. eenmalige subsidie: subsidie met een eenmalig of experimenteel karakter;
c. raad: gemeenteraad van de gemeente Etten-Leur;
d. structurele subsidie: subsidie die een doorlopend of regelmatig terugkerend karakter heeft;
e. algemene groepsvrijstellingsverordening: verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie van 17
juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van het
Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 127), dan wel later daarvoor
in de plaats tredende Europese en nationale regelgeving;
f. de-minimisverordening: verordening (EU) nr. 1407/2013 van de Commissie van 18 december
2013 betreffende de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun
(PbEU L 352), verordening (EU) nr. 1408/2013 van de Commissie van 18 december 2013 inzake de
toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op de-minimissteun in de
landbouwproductiesector (PbEU L 352/9) en verordening (EU) nr. 717/2014 van de Commissie
van 27 juni 2014 inzake de toepassing van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag op deminimissteun in de visserij- en aquacultuursector (PbEU L 190/45), dan wel later daarvoor in de
plaats tredende Europese en nationale regelgeving;
g. Europees steunkader: een mededeling, richtsnoer, kaderregeling, besluit of
vrijstellingsverordening op het gebied van staatssteun die de Europese Commissie of de Raad van
de Europese Unie, gelet op de artikelen 106, derde lid, 107, 108 en 109 van het Verdrag heeft
vastgesteld;
h. onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een
economische activiteit uitoefent;
i. Verdrag: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie.
Artikel 2
Reikwijdte
1. Deze verordening is van toepassing op de verstrekking van subsidies door het college, met
uitzondering van subsidies waarvoor bij afzonderlijke verordening een uitputtende regeling is
getroffen en subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de Algemene wet bestuursrecht
(subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is).
2. Ten aanzien van subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag nodig is kan het college bepalen
dat deze verordening geheel of gedeeltelijk van toepassing is.
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Artikel 3
Subsidieregelingen
Het college kan bij nadere regeling (hierna te noemen: subsidieregeling) vaststellen welke
activiteiten en wie in aanmerking kunnen komen voor subsidie. Het college kan bij subsidieregeling
tevens de wijze van berekening en uitbetaling van de subsidie bepalen en regels stellen ten aanzien
van voorzieningen, reserves en vermogensvorming.
Artikel 4
Europees steunkader
1. Voor zover dat ten behoeve van het voldoen aan een Europees steunkader noodzakelijk is, kan
het college bij subsidieregeling afwijken van deze verordening en deze aanvullen.
2. Bij subsidieregelingen waarbij is bepaald dat toepassing kan worden gegeven aan een Europees
steunkader, verwijst de subsidieregeling naar het desbetreffende steunkader.
3. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, verwijst de beschikking tot
subsidieverlening naar de toepasselijke bepalingen van het steunkader.
4. Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen alleen de activiteiten,
doelstellingen, resultaten en kosten voor vergoeding in aanmerking die voldoen aan de eisen van
het desbetreffende steunkader.
5. Bij subsidies waarop de een Europees steunkader van toepassing is, komen ondernemingen alleen
in aanmerking voor zover de subsidieverstrekking voldoet aan de voorwaarden van het
desbetreffende steunkader.
Artikel 5
Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud
1. De raad stelt de beschikbare budgetten vast in het kader van de begrotingsbehandeling.
2. Het college kan bij subsidieregeling, binnen de beschikbare budgetten, de subsidieplafonds
vaststellen.
3. Het college bepaalt bij subsidieregeling de wijze van verdeling van de betrokken subsidie.
4. Het college kan een subsidieplafond verlagen:
a. als het wordt vastgesteld voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of
goedgekeurd; en
b. als de subsidieaanvragen waarop het subsidieplafond betrekking heeft, moeten worden
ingediend voordat de begroting voor het betrokken jaar is vastgesteld of goedgekeurd;
5. Bij de bekendmaking van een subsidieplafond dat kan worden verlaagd overeenkomstig het
vorige lid, wordt gewezen op de mogelijkheid van verlaging en de gevolgen daarvan voor reeds
ingediende aanvragen.
6. Een subsidie ten laste van een begroting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, wordt
verleend onder de voorwaarde dat voldoende middelen op de begroting beschikbaar zullen
worden gesteld. Bij de beschikking tot subsidieverlening wordt daarop gewezen.
Artikel 6
Aanvraag van de subsidie
1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij het college. Als hiervoor een
aanvraagformulier is vastgesteld geschiedt dit met gebruikmaking daarvan.
2. Bij de aanvraag om subsidie legt de aanvrager in ieder geval de volgende gegevens over:
a. een beschrijving van de activiteiten waarvoor de subsidie wordt aangevraagd;
b. een begroting van en een dekkingsplan voor de kosten van de activiteiten;
c. op welke wijze de activiteiten bijdragen aan de gestelde maatschappelijke effecten en
gemeentelijke beleidsdoelen;
d. een opgave van bij anderen aangevraagde subsidies of vergoedingen ten behoeve van
dezelfde activiteiten, onder vermelding van de stand van zaken daarvan;
e. als het college dit nodig acht: een ondertekende verklaring over de omvang van het eigen
vermogen en de eventuele reserves op het moment van de aanvraag;
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f. als de aanvrager een onderneming is:
1° een opgave van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke vorm ook met
staatsmiddelen bekostigd, die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten waarvoor
de subsidie wordt aangevraagd;
2° een verklaring als bedoeld in de de-minimisverordening (de-minimisverklaring);
3. Het college kan besluiten af te wijken van de voorgaande leden indien het college dit nodig acht
voor een goede beoordeling van de aanvraag.
4. Bij subsidieregeling kan van de voorgaande leden worden afgeweken.
Aanvraagtermijn
Artikel 7
Een
aanvraag
voor een structurele subsidie wordt ingediend uiterlijk 1 oktober voorafgaand aan
1.
het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft.
2. Een aanvraag voor een eenmalige subsidie wordt ingediend uiterlijk 8 weken voordat de
aanvrager voornemens is te beginnen met de activiteiten waarvoor de subsidie wordt
aangevraagd.
3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden gesteld.
Beslistermijn
Artikel 8
1. Het college beslist op een aanvraag voor een structurele subsidie uiterlijk op 31 december van het
jaar waarin de aanvraag is ingediend.
2. Het college beslist op een aanvraag voor een eenmalige subsidie binnen 8 weken nadat de
volledige aanvraag is ingediend.
3. Bij aanvragen om een subsidie die overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag worden
aangemeld bij de Europese Commissie wordt de termijn verdaagd totdat de Europese Commissie
een eindbeslissing heeft genomen.
Weigerings- en terugvorderingsgronden
Artikel 9
1. Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de Algemene wet bestuursrecht weigert
het college de subsidie in ieder geval:
a. als de Europese Commissie overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag heeft
vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de interne markt;
b. als het betreft een aanvrager tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een
eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun onrechtmatig en
onverenigbaar met de interne markt is verklaard;
c. als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een Europees steunkader omdat:
1* subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft die in
moeilijkheden verkeert als bedoeld in het desbetreffende steunkader, of
2*de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het desbetreffende steunkader.
2. Onverminderd de vorige leden kan het college de subsidie verder in ieder geval weigeren:
a. als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente
of haar ingezetenen;
b. als de te subsidiëren activiteiten onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar
ingezetenen;
c. als de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet of onvoldoende bijdragen aan één of
meer gestelde maatschappelijke effecten
d. als de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet of onvoldoende passen binnen het
beleid of de beleidsdoelen van de gemeente
e. als niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten
waarvoor deze wordt gevraagd;
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f. als de aanvrager ook zonder de gevraagde subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen
middelen die nog niet bestemd zijn door de aanvrager of waarvan een voorziening is
opgenomen, hetzij uit middelen van derden kan of heeft kunnen beschikken om de kosten van
de activiteiten te dekken;
g. als de aanvrager naar het oordeel van het college onvoldoende andere mogelijkheden heeft

benut voor het verkrijgen van middelen voor de uitvoering van de activiteiten, anders dan
subsidie;
h. als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te
komen;
i. als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een wettelijk voorschrift, het algemeen belang
of de openbare orde;
j. als de aanvrager door uitvoering van de activiteit beoogt winst te maken of als de aanvrager of

andere personen, die zijn betrokken bij de uitvoering van de activiteiten, met de opbrengsten
van de activiteiten in een inkomen voorziet;
k. als de opbrengst wordt gegenereerd voor een ander doel dan de activiteit zelf;
I. als de activiteit niet openbaar toegankelijk is voor iedere geïnteresseerde bezoeker;
m.indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd uitsluitend of in hoofdzaak het doel
hebben het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van religieuze, levensbeschouwelijke
of politieke aard;
n. als de subsidieverstrekking naar het oordeel van het college niet is toegestaan omdat de
subsidie op grond van artikel 107, eerste lid, van het Verdrag onverenigbaar is met de interne

markt;
o. in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit al op andere wijze in belangrijke mate is
voorzien;

p. in de bij de betrokken subsidieregeling bepaalde gevallen;
q. als de aanvrager voor het jaar of de jaren waarop de aanvraag betrekking heeft met een

functionaris een bezoldiging als bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet normering
bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector overeenkomt of is
overeengekomen die hoger is dan het bedrag, bedoeld in artikel 2.3, eerste lid, van die Wet;]
3. Het college vordert een subsidie met rente terug als dit nodig is ter uitvoering van een

terugvorderingsbesluit van de Europese Commissie of een onherroepelijke rechterlijke uitspraak.
Artikel 10

Verantwoording

Voor zover dit niet is bepaald bij subsidieregeling, wordt bij de beschikking tot subsidieverlening
vermeld op welke wijze de subsidie-ontvanger de besteding van de subsidie dient te verantwoorden.
Artikel 11

Algemene verplichtingen van de subsidie-ontvanger

1. Als aannemelijk is dat één of meer van de activiteiten waarvoor de subsidie is verleend niet, niet
tijdig, of niet geheel zullen worden verricht of dat niet, niet tijdig of niet geheel aan de aan de
subsidie verbonden verplichtingen zal worden voldaan, meldt de subsidie-ontvanger dat
onverwijld schriftelijk aan het college.
2. Een subsidie-ontvanger informeert het college onverwijld schriftelijk over:

a. beslissingen of procedures die zijn gericht op de beëindiging van de activiteiten waarvoor
subsidie is verleend, of tot ontbinding van de gesubsidieerde rechtspersoon;
b. relevante wijzigingen in de financiële en organisatorische verhouding met derden;
c. ontwikkelingen die ertoe kunnen leiden dat aan de aan de subsidie verbonden verplichtingen
niet, niet tijdig, of niet geheel zullen kunnen worden nagekomen;
d. wijziging van de statuten voor zover het betreft de vorm van de gesubsidieerde rechtspersoon,
de persoon van de bestuurder of bestuurders en het doel van de rechtspersoon.
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Artikel 12
Aan een subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen
1. Bij subsidies hoger dan C 50.000, verleend voor activiteiten die meer dan een jaar in beslag
nemen, kan de verplichting worden opgelegd tot het tussentijds afleggen van rekening en
verantwoording over de tot dan verrichte activiteiten en de daaraan verbonden uitgaven en
inkomsten. De verantwoording wordt niet vaker dan één keer per jaar verlangd;
2. Aan een beschikking tot subsidieverlening kunnen verplichtingen worden verbonden met
betrekking tot innovativiteit of de samenwerking met andere organisaties ten behoeve van een
verantwoord gebruik van beschikbare middelen.
3. Bij subsidieregeling of verleningsbeschikking kunnen aan de subsidie-ontvanger ook andere
verplichtingen dan genoemd in artikel 4:37, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht
worden opgelegd, voor zover deze strekken tot verwezenlijking van het doel van de subsidie.
4. Bij subsidieregeling kunnen verplichtingen die niet strekken tot verwezenlijking van het doel van
de subsidie aan de subsidie worden verbonden, voor zover deze verplichtingen betrekking hebben
op de wijze waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht.
5. Bij subsidieregeling of verleningsbeschikking kan worden bepaald dat de subsidie-ontvanger, voor
zover het verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, daarvoor aan het
college een vergoeding verschuldigd is als zich een gebeurtenis als bedoeld in artikel 4:41, tweede
lid, van de Algemene wet bestuursrecht voordoet. Daarbij wordt tevens aangegeven hoe de
hoogte van de vergoeding wordt bepaald.
Artikel 12a
Vorming van reserves
1. Het college kan de subsidie-ontvanger toestemming verlenen om het positieve verschil tussen de
verleende subsidie en de werkelijke kosten van de activiteiten toe te voegen aan de algemene
reserves of bestemmingsreserves. Dit kan slechts wanneer de subsidie-ontvanger alle activiteiten
waarvoor subsidie is verleend heeft verricht en aan alle aan de subsidie verbonden
verplichtingen heeft voldaan.
2. Het in lid 1 genoemde positieve verschil bedraagt niet meer dan vijf procent van het verleende
subsidiebedrag.
3. In bijzondere gevallen kan het college afwijken van het in het tweede lid genoemde percentage,
op voorwaarde dat de subsidie-ontvanger de noodzaak voor een hogere reservering naar het
oordeel van het college voldoende heeft aangetoond.
4. Bij subsidieregeling kan van de voorgaande leden worden afgeweken.
Artikel 13
Wijze van verstrekken en eindverantwoording subsidies tot en met € 10.000
1. Subsidies tot en met C 10.000 worden door het college direct vastgesteld of verleend en — tenzij
toepassing wordt gegeven aan het volgende lid — binnen 8 weken nadat de activiteiten uiterlijk
moeten zijn verricht, ambtshalve vastgesteld;
2. De subsidie-ontvanger kan bij verleningsbeschikking worden verplicht om uiterlijk 13 weken nadat
de activiteiten uiterlijk moeten zijn verricht op de daarbij aangegeven wijze aan te tonen dat de
activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt, zijn verricht en dat is voldaan aan de aan de
subsidie verbonden verplichtingen. In dat geval vindt de vaststelling plaats binnen 8 weken nadat
de gevraagde inlichtingen zijn verstrekt.
3. In geval van verlening van een subsidie van ten hoogste C 10.000 wordt aanstonds een voorschot
verstrekt ter hoogte van de verleende subsidie, tenzij bij subsidieverlening anders is bepaald.
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Artikel 14
Eindverantwoording subsidies van meer dan € 10.000 tot en met C 50.000
1. Bij subsidies van meer dan C 10.000 doch ten hoogste C 50.000 dient de subsidie-ontvanger
uiterlijk 13 weken nadat de gesubsidieerde activiteiten moeten zijn verricht, een aanvraag tot
vaststelling in.
2. De aanvraag bevat:
a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht
en aan de verplichtingen is voldaan;
b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en
inkomsten (financieel verslag);
3. Bij subsidieregeling kan worden bepaald dat ook andere, of minder dan, de in dit artikel bedoelde
gegevens en bescheiden die voor de vaststelling van belang zijn, worden overgelegd.
Artikel 15
Eindverantwoording subsidies van meer dan €50.000
1. Bij subsidies van meer dan C 50.000 dient de subsidie-ontvanger uiterlijk 13 weken nadat de
gesubsidieerde activiteiten moeten zijn verricht, een aanvraag tot vaststelling in.
2. De aanvraag bevat:
a. een inhoudelijk verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn verricht
verricht en aan de verplichtingen is voldaan;
b. een overzicht van de gesubsidieerde activiteiten en de hieraan verbonden uitgaven en
inkomsten (financieel verslag); en
c. een goedgekeurde controleverklaring, verstrekt door een onafhankelijk accountant.
3. Bij subsidieregeling kunnen andere termijnen worden vastgesteld en extra gegevens worden
gevraagd.
Artikel 16
Subsidievaststelling van subsidies meer dan C 10.000
1. Het college stelt een subsidie van meer dan C 10.000 vast binnen 13 weken na de ontvangst van
een volledige aanvraag tot subsidievaststelling, tenzij bij subsidieregeling anders is bepaald.
2. Deze termijn kan eenmaal voor ten hoogste 13 weken worden verdaagd.
3. Bij subsidieregeling kunnen categorieën subsidie-ontvangers worden aangewezen waarvoor de
subsidie direct wordt vastgesteld zonder dat een aanvraag tot subsidievaststelling hoeft te
worden ingediend.
4. Als een aanvraag tot subsidievaststelling niet voor het tijdstip, bedoeld in de artikelen 14, eerste
lid en 15, eerste lid, is ingediend, kan het college de subsidie-ontvanger schriftelijk een nieuwe
termijn stellen. Wordt de aanvraag niet binnen deze termijn ingediend dan kan het college
overgaan tot ambtshalve vaststelling.
Artikel 17
Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule
1. In alle gevallen waarin deze verordening niet of niet voldoende voorziet, beslist het college.
2. Het college kan deze verordening, met uitzondering van de artikelen 2, 3 en 4, in individuele
gevallen buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover de toepassing van die bepalingen
voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in verhouding
tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.
3. In een subsidieregeling kan worden bepaald dat het college die regeling of één of meer artikelen
ervan buiten toepassing kan laten of daarvan kan afwijken voor zover de toepassing van die
bepalingen voor de subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die onevenredig zijn in
verhouding tot de met de betrokken bepalingen te dienen doelen.
Slotbepalingen
Artikel 18
1. De Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur 2016 wordt ingetrokken.
2. Deze verordening treedt met toepassing van artikel 6, derde lid, van de Referendumverordening
2006 in werking op de dag na die van bekendmaking.
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3. Op aanvragen om subsidie die zijn ingediend voor deze datum zijn de bepalingen van de
Algemene Subsidie Verordening 2016 Gemeente Etten-Leur van toepassing.
4. De intrekking van de verordening genoemd in het eerste lid heeft geen gevolgen voor de
geldigheid van op basis van die verordening genomen beleidsregels, subsidieregelingen en andere
nadere regels en uitvoeringsbesluiten, voor zover zij niet eerder zijn vervallen of ingetrokken.
5. Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene Subsidieverordening Gemeente Etten-Leur
2018.
Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de raad van de gemeente Etten-Leur van
13. september 2017
or oemd,
Riffilik -de Groot
raa svo rzitter

at-t'-' •
.C.M. Voeten
raadsgriffier
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Toelichting op de Algemene Subsidieverordening
Gemeente Etten-Leur 2018
I. ALGEMENE TOELICHTING
1. Waarom een subsidieverordening?
Wettelijke basis
In de Algemene wet bestuursrecht (Awb) staat dat subsidieverstrekking moet zijn gebaseerd op een
wettelijk voorschrift. Dit waarborgt de rechtszekerheid van de subsidieaanvragers en -ontvangers.
Het voorkomt onzorgvuldig of willekeurig handelen van het overheidsorgaan. Aan de andere kant
gaat het ook oneigenlijk gebruik van subsidiegeld tegen.
Voor gemeenten betekent dit, dat de subsidieverstrekking moet zijn gebaseerd op een verordening
van de raad (artikel 4:23, lid 1 Awb). Deze verordening bevat in elk geval drie zaken:
- regels voor het subsidieproces
- voor welke activiteiten subsidie kan worden verleend
een grondslag om verplichtingen aan de subsidie te verbinden
Om deze verordening goed te kunnen lezen, is inzicht in het subsidieproces nodig. Hoe ziet dit proces
er nu op hoofdlijnen uit?
Het subsidieproces
Het subsidieproces bestaat uit vijf belangrijke onderdelen:
1. de subsidieaanvraag:
het proces wordt gestart met een subsidieaanvraag bij het college door de subsidieaanvrager.
2. de subsidieverlening:
de beslissing van het college op de aanvraag heet de beschikking tot subsidieverlening. De
subsidieontvanger krijgt hiermee aanspraak op een geldbedrag. Meestal is dit een voorlopige
aanspraak.
3. het verrichten van de gesubsidieerde activiteit:
de subsidie wordt gebruikt voor de activiteit waarvoor hij is verleend.
4. de subsidievaststelling:
na afloop van de activiteit legt de subsidieontvanger rekening en verantwoording af bij het
college. De subsidieontvanger doet een aanvraag tot subsidievaststelling . Vervolgens stelt het
college de subsidie vast. In de beschikking tot subsidievaststelling staat het definitieve
subsidiebedrag vermeld. Dit kan gelijk zijn of lager zijn dan het bedrag van de subsidieverlening.
5. de subsidiebetaling
de gemeente betaalt door overboeking naar de bankrekening van de subsidieontvanger. Als er
voorschotten zijn verstrekt (dit kan op basis van onderdeel 2) dan worden die verrekend met het
definitieve subsidiebedrag.

Subsidieverlening (onderdeel 2) en subsidievaststelling (onderdeel 4) kunnen ook in één besluit
worden geregeld. In die gevallen wordt meteen het definitieve subsidiebedrag vastgesteld.
Verantwoording is dan niet meer nodig. Dit gebeurt vaak bij kleine subsidiebedragen. Het zorgt voor
lastenverlichting bij de subsidieontvangers. Men noemt dit directe vaststelling van de subsidie.

2. Waarom subsidieregelingen?
Advies VNG
Deze Algemene Subsidieverordening 2018 (ASV 2018) is gebaseerd op de meest actuele
modelverordening van de VNG uit 2013, update zomer 2016.
De VNG adviseert gemeenten om niet enkel een ASV vast te stellen, maar ook subsidieregelingen.
Alleen de hoofdlijnen van het subsidieproces staan in de ASV. De nadere uitwerking staat in de
subsidieregelingen. Die worden vastgesteld door het college.
Een voorbeeld: de model-ASV bevat niet de activiteiten waarvoor subsidie kan worden aan gevraagd.
Die staan in de model-subsidieregelingen. Net als bijvoorbeeld de doelgroep, de berekening van het
subsidiebedrag en de regels voor het verdelen van het beschikbare subsidieplafond.
De combinatie van ASV en subsidieregelingen is niet nieuw voor Etten-Leur. Op basis van de ASV
(Etten-Leur) 2009 waren al per beleidsterrein beleidsregels vastgesteld. Met de ASV (Etten-Leur)
2014 zijn de beleidsregels veranderd in subsidieregelingen. Dat had een juridische reden.
Maatschappelijke effecten
De subsidieregelingen richten zich op een specifieke activiteit of beleidsterrein. Zij zijn een aanvulling
op de ASV. In de subsidieregelingen kan ook van de ASV worden afgeweken. De VNG adviseert de
subsidieregelingen te gebruiken: "als de gemeente bepaalde beleidsdoelen wil bereiken via
subsidieverstrekking."
In het kader van de modernisering van het subsidiebeleid heeft de gemeente onder meer subsidies
gekoppeld aan maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen. Deze maatschappelijke effecten
en gemeentelijke doelen zijn opgenomen in beleidsactualisatie en kadernota. Daar zijn hele heldere
uitspraken gedaan. Ook verschillende beleidsstukken zoals de 10-jarenvisie brede scholen, het
accommodatiebeleid en de visie sociaal domein bieden heldere richtinggevende uitspraken. De
maatschappelijke effecten en gemeentelijke doelen zijn opgenomen in de subsidieregelingen. Het is
niet de bedoeling de organisaties 'af te rekenen' op het wel of niet bijdragen aan maatschappelijke
effecten. Wij willen organisaties stimuleren hun creativiteit te gebruiken om een bijdrage te leveren
aan de Etten-Leurse samenleving. Wij nodigen hen uit om met goede ideeën te komen!
De maatschappelijke effecten en beleidsdoelen zijn ook overgenomen op de aanvraagformulieren.
Zo houden we het toegankelijk en simpel. Bij de indiening van de aanvraag gaan we de dialoog aan
met de organisaties. Daarbij stellen we steeds de vragen: "Wat kun je zelf? Wat kun je samen? En
welke ondersteuning, in de breedste zin van het woord, verwacht je van de gemeente? Geef bij die
vraag aan welk maatschappelijk doel u bereikt met uw activiteit." Zo sluit de mogelijke

ondersteuning beter aan bij de wensen van de organisaties. Tegelijkertijd werken we aan het
behalen van de taakstelling op het subsidiebeleid.
Maatwerk
Al met al willen we maatwerk leveren. Niet alle verenigingen hebben hetzelfde nodig om te kunnen
floreren. Hiermee houden we rekening. In de beoordeling van de subsidieaanvragen ligt de nadruk
op de dialoog en niet op het kaal toepassen van de subsidieregels. Wij hebben deze regels wel nodig
omdat daarin de norm is vastgelegd (zie hierboven onder "wettelijke basis") .

11. TOELICHTING PER ARTIKEL
Deze ASV 2018 is—zoals al gezegd- gebaseerd op de model-ASV van de VNG uit 2013, update zomer
2016. Hieronder is kort beschreven wat de strekking is van elk artikel. Ook is aangegeven waar en
waarom is afgeweken van het VNG-model. Soms wordt daarbij een verwijzing gemaakt naar de
eerdere subsidieverordeningen: ASV 2009, 2014, of 2016. De ASV 2009 is opgevolgd door de ASV
2014. Dit betekende destijds een grondige herziening qua juridische houdbaarheid, helderheid en
praktische toepasbaarheid. In de ASV 2016 is de modernisering ('kanteling') van het subsidiebeleid
doorgevoerd. Hierbij wordt eigen kracht en initiatief van de organisaties centraal gesteld. Ook
worden subsidies meer dan voorheen ingezet om gemeentelijke doelen te bereiken.
Artikel 1

Begripsomschrijvingen

De begrippen 'college' en 'raad' zijn ten behoeve van de duidelijkheid en leesbaarheid opgenomen,
de VNG schrijft dit niet voor.
In het VNG model zijn daarnaast geen begripsomschrijvingen van de verschillende typen subsidies
opgenomen. De ASV 2014, 2016 en 2018 kennen in afwijking daarvan twee typen subsidies die in de
begripsomschrijvingen zijn opgenomen: de eenmalige subsidie en de structurele subsidie. De
eenmalige subsidies zijn de incidentele subsidies uit de ASV 2009. Er is gekozen voor de term
'eenmalige subsidie' i.p.v. 'incidentele subsidie', omdat uit jurisprudentie volgt dat een subsidie
'incidenteel' genoemd wordt indien er geen wettelijk voorschrift, beleidsregel of vaste
bestuurspraktijk is voor het verstrekken van de subsidie. Met andere woorden: indien een
incidentele subsidie in de ASV zou worden geregeld, is het naar haar aard geen incidentele subsidie
meer. Een structurele subsidie is een doorlopende of regelmatig terugkerende subsidie. De
begripsomschrijving is in de ASV 2018 aangepast door toevoeging van het woord: "regelmatig".
Onder de structurele subsidies vallen de waarderings- en structurele subsidies van de ASV 2009.
De begrippen 'algemene groepsvrijstellingsverordening', `de-minimisverordening', 'Europees
steunkader', 'onderneming' en 'Verdrag' zijn conform het VNG model opgenomen. De reden hiertoe
is dat de ASV 'staatssteunproof is gemaakt. Dit betekent dat in de ASV een aantal artikelen is
opgenomen, die erop zijn gericht te voorkomen dat de gemeente ontoelaatbare staatssteun
verleent. Staatssteun is ontoelaatbaar wanneer deze het handelsverkeer tussen lidstaten nadelig
beïnvloedt en/of de mededinging vervalst. Dit kan het geval zijn wanneer er subsidie wordt verstrekt
aan instellingen die in Europeesrechtelijke zin ondernemers zijn. Het betreft de artikelen 1; 4; 6; 8 en
9. Zie verder de toelichting bij deze artikelen. Zie hieronder ook de 'Toelichting Europees
Steunkader' voor een toelichting in algemene zin t.a.v. staatssteun..

In de ASV 2018 zijn de begripsomschrijvingen 'algemene groepsvrijstellingsverordening' en 'deminimisverordening' geactualiseerd. In afwijking van het actuele VNG model wordt de zinsnede: 'dan
wel later daarvoor in de plaats tredende Europese regelgeving' vervangen door: 'dan wel later
daarvoor in de plaats tredende Europese en nationale regelgeving'. Dit om ook eventuele

veranderingen in nationale regelgeving te ondervangen.
Artikel 2

Reikwijdte

Het eerste lid geeft het college de bevoegdheid om te besluiten over het verstrekken van subsidies.

In beginsel betreft het alle subsidies, tenzij er in een afzonderlijke verordening een uitputtende
regeling is opgenomen, of wanneer het gaat om subsidies waarvoor geen wettelijke grondslag is
vereist. Op deze laatste categorie is de ASV niet van toepassing. Het college heeft op basis van het
tweede lid de bevoegdheid om de ASV 2016 (deels) van toepassing te verklaren.
Bij de formulering van het eerste lid is gekozen voor VNG variant B, omdat deze formulering het
beste aansluit bij de destijds bestaande situatie, e.e.a. conform artikel 2 ASV 2009. Hiermee wordt

bedoeld dat in de ASV 2009 geen limitatieve opsomming was opgenomen van beleidsterreinen
waarop de ASV van toepassing is (VNG variant A). Een dergelijke limitatieve opsomming is niet
wenselijk. Het betekent dat voor elke subsidieregeling op een 'nieuw' beleidsterrein een wijziging
van artikel 2 ASV nodig zou zijn.
Artikel 3

Subsidieregelingen

Met dit artikel krijgt het college de bevoegdheid om in subsidieregels te bepalen welke activiteiten

en wie er in aanmerking komen voor subsidie. Dit tweede onderdeel is een aanvulling op het model.
Daarnaast is (conform het model) het college bevoegd om regels te stellen over de manier van
berekening en uitbetaling van de subsidie. Verder is in aanvulling op het model opgenomen dat
regels kunnen worden gesteld ten aanzien van voorzieningen, reserves en vermogensvorming, e.e.a.
conform artikel 4 van de ASV 2009.
Artikel 4

Europees steunkader

Dit artikel is conform het model opgenomen. In de Europese steunkaders zijn voorwaarden
neergelegd, waaronder staatssteun wel is toegestaan. Om de subsidie aan de voorwaarden van een
Europees steunkader te laten volden, moet de subsidie daarop worden aangepast. Daarbij kan het
nodig zijn dat er afgeweken wordt van de ASV of dat deze wordt aangevuld. Het eerste lid geeft het
college die bevoegdheid.
Het tweede en derde lid zijn opgenomen vanwege de eis van de Europese Commissie dat in

subsidieregelingen en —beschikkingen die gebruik maken van het Europees steunkader, het
desbetreffende kader expliciet wordt vermeld.
Als sprake is van steun die valt onder een Europees steunkader, kunnen alleen de activiteiten,
doelstellingen, resultaten en kosten voor subsidie in aanmerking komen voor zover die voldoen aan
de eisen en voorwaarden van het betreffende steunkader (lid 4). Bij subsidies waarop een Europees
steunkader van toepassing is, komen ondernemingen alleen in aanmerking voor zover de

subsidieverstrekking voldoet aan de voorwaarden van het desbetreffende steunkader (lid 5)
Artikel 5

Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud

Dit artikel is op basis van variant 1 van het model geschreven. In dit artikel is vastgelegd dat de raad
de beschikbare budgetten vaststelt in het kader van de begrotingsbehandeling en dat het college bij
subsidieregeling, binnen de beschikbare budgetten, de subsidieplafonds kan vaststellen. Hiermee
wordt aangesloten bij de werkwijze in de ASV 2009 in dit verband. Hoewel in artikel 3, derde lid, ASV
2009 was vastgelegd dat de raad de subsidieplafonds vaststelt, is de huidige werkwijze dat de raad
aangeeft hoeveel geld voor subsidiëring beschikbaar is, via de beschikbare budgetten in de
begroting. Het bepalen van de subsidieplafonds is een uitwerking van de door de raad gestelde
kaders en daarmee een bevoegdheid van het college. Het college krijgt tevens de bevoegdheid om bij
subsidieregeling de wijze van verdelen van het subsidieplafond vast te stellen.
Bij bekendmaking van de subsidieplafonds wordt er, indien van toepassing, gewezen op de
mogelijkheid om het subsidieplafond te verlagen en op de gevolgen daarvan voor reeds ingediende
aanvragen.
Het college is verplicht om een begrotingsvoorbehoud te maken als de begroting nog niet is
vastgesteld of goedgekeurd.
Artikel 6

Aanvraag van de subsidie

In het eerste lid is bepaald dat een aanvraag voor subsidie schriftelijk dient te worden gedaan. In
Etten-Leur is hiervoor een aanvraagformulier beschikbaar. Met 'schriftelijk' wordt ook 'digitaal'
bedoeld: een aanvraag kan ook digitaal worden gedaan, het aanvraagformulier is ook in digitale vorm
(PDF) beschikbaar. In het tweede en derde lid is bepaald welke gegevens bij de aanvraag overgelegd
dienen te worden.
Met het oog op lastenverlichting en een efficiënt subsidieproces is op een aantal onderdelen
afgeweken van het model. Zo is een onderscheid gemaakt tussen subsidies tot en met C 10.000 en
subsidies boven de C 10.000. De modelbepaling op basis waarvan een rechtspersoon die voor de
eerste maal subsidie aanvraagt, een groot aantal gegevens moet overleggen, is niet overgenomen.
Om deze gegevens kan desgewenst wel worden gevraagd met toepassing van het vierde en vijfde lid
van dit artikel. Op basis van het vierde lid van dit artikel kan het college op ad hoc basis besluiten dat
er van de voorgaande leden wordt afgeweken, indien dit noodzakelijk is voor de beoordeling van een
bepaalde aanvraag om subsidie. Op basis van het vijfde lid van dit artikel kan het college er ook voor
kiezen om bij subsidieregeling van de voorgaande leden af te wijken. De afwijking geldt dan voor alle
in de subsidieregeling vastgelegde gevallen.
Bij de aanvraag geeft de subsidieaanvrager aan op welke wijze de activiteiten bijdragen aan de
relevante maatschappelijke effecten en beleidsdoelen. Ook doet hij een opgave van bij anderen
aangevraagde subsidies of vergoedingen. Alleen als het college dit nodig acht overlegt de aanvrager
een ondertekende verklaring over de omvang van het eigen vermogen en de eventuele reserves op
het moment van de aanvraag. Deze bepalingen zijn in aanvulling op het model. Zij sluiten aan bij de
modernisering van het subsidiebeleid en het centraal stellen van de eigen kracht van de organisaties.
Er wordt niet alleen gekeken naar de omvang van het vermogen of de reserves. Ook de herkomst en
het doel van de reserves zijn relevant bij de beoordeling van de subsidieaanvraag.
In het kader van het staatssteunproof maken van de ASV zijn conform het model in het tweede lid,
sub e, een tweetal aanvraagvereisten opgenomen die specifiek voor ondernemingen in

Europeesrechtelijke zin gelden. De informatie waar om wordt gevraagd is nodig om te kunnen
beoordelen of het verlenen van de subsidie in overeenstemming is met de staatssteunregels. Ten
eerste wordt een overzicht gevraagd van subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen in welke
vorm ook met staatsmiddelen bekostigd die al zijn of zullen worden ontvangen voor de activiteiten
waarvoor subsidie wordt aangevraagd. Het gaat naast subsidie bijvoorbeeld om garanties, leningen,

korting op de grondprijs, etc. Ten tweede wordt om een de-minimisverklaring gevraagd.
De de-minimisregel houdt -kort gezegd- in dat geringe bedragen aan steun aan een onderneming het
handelsverkeer tussen lidstaten niet nadelig beïnvloeden of de mededinging vervalsen. Daarom is
steun die onder een bepaald bedrag blijft wel toegestaan. Dit bedrag wordt ook wel het
plafondbedrag genoemd. Om te toetsen of dit plafondbedrag wordt bereikt, wordt rekening
gehouden met alle subsidies, vergoedingen of tegemoetkomingen die voor een bepaalde activiteit
worden ontvangen (cumulatie). In een de-minimisverklaring geeft een onderneming aan dat met de
huidige subsidie het de-minimisplafond niet wordt overschreden. Op basis van een ingeleverde deminimisverklaring dient het college te controleren of verlenen van de subsidie in overeenstemming is
met de de-minimisverordening.
Artikelen 7 en 8

Aanvraagtermijn en Beslistermijn

De aanvraag- en beslistermijnen zijn afhankelijk voor het type subsidie. In het model wordt
onderscheid gemaakt tussen subsidies die per kalenderjaar of per boekjaar worden verstrekt, en
andersoortige subsidies. In de ASV 2014, 2016 en 2018 is onderscheid gemaakt tussen eenmalige en

structurele subsidies.
De aanvraagtermijn voor structurele subsidies is 1 oktober . In de ASV 2009 was dit 1 mei en in de
ASV 2014 was dit 1 september. De aanvraagtermijn voor eenmalige subsidie is 8 weken voorafgaand
aan de activiteit.

Het college is bevoegd om van deze termijn af te wijken in de subsidieregelingen.
Bij geconstateerde strijd met de staatssteunregels kan de subsidie bij de Europese Commissie
aangemeld worden. De Europese Commissie geeft dan een eindoordeel of de subsidie al dan niet is
toegestaan. Omdat de meldingsprocedure aanzienlijke tijd kan duren, wordt de beslistermijn op
grond van lid 4 verdaagd totdat de Europese Commissie op de melding heeft beslist.
Artikel 9

Weigerings- en terugvorderingsgronden

In het eerste lid zijn de algemeen geldende weigeringsgronden van de Awb aangevuld met verplichte
weigeringsgronden, vanwege het Europees Staatssteunkader. Hierboven, bij de toelichting op de
artikelen 7 en 8, is reeds aangegeven dat onder omstandigheden goedkeuring voor (in principe)

ongeoorloofde staatssteun kan worden gevraagd bij de Europese Commissie, via een
meldingsprocedure. Indien die goedkeuring niet wordt verleend, is het college verplicht de subsidie

te weigeren. Ook ondernemingen waartegen een actie tot terugvordering van verleende steun loopt
komen niet in aanmerking voor subsidie.
Daarnaast is in het tweede lid een aantal weigeringsgronden opgenomen op basis waarvan het
college bevoegd is een subsidie te weigeren.

In aanvulling op het model is een aantal weigeringsgronden toegevoegd, die waren opgenomen in
artikel 7 ASV 2009, te weten:
strijd met algemeen belang of openbare orde;
indien de opbrengst wordt gegenereerd voor een ander doel dan de activiteit zelf;
indien de activiteit niet openbaar toegankelijk is;
indien de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd uitsluitend of in hoofdzaak het doel
hebben het uitdragen van overtuigingen en denkbeelden van religieuze,
levensbeschouwelijke of politieke aard;
indien in het beoogde doel of de voorgenomen activiteit al op andere wijze in belangrijke
mate is voorzien;
In het kader van de modernisering van het subsidiebeleid zijn daarnaast de volgende
weigeringsgronden opgenomen:
als de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet of onvoldoende bijdragen aan één
of meer gestelde maatschappelijke effecten
als de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet of onvoldoende passen binnen het
beleid of de beleidsdoelen van de gemeente
als de aanvrager ook zonder de gevraagde subsidie over voldoende gelden, hetzij uit eigen
middelen, hetzij uit middelen van derden kan of heeft kunnen beschikken om de kosten van
de activiteiten te dekken;
als de aanvrager naar het oordeel van het college onvoldoende andere mogelijkheden heeft
benut voor het verkrijgen van middelen voor de uitvoering van de activiteiten, anders dan
subsidie;
De weigeringsgrond opgenomen in het tweede lid, sub n, is anders geformuleerd dan in het model
opdat het college de subsidie kan weigeren indien het college zelf van mening is dat de subsidie in
strijd is met de staatssteunregels. In het model gaat de VNG ervan uit dat alle subsidieaanvragen
waarbij strijd met de staatssteunregels wordt geconstateerd, door het college worden gemeld bij de
Europese Commissie voor een eindoordeel. Pas als ook de Europese Commissie de goedkeuring aan
de subsidie onthoudt, kan de subsidie definitief geweigerd worden. Dit is een ongewenste situatie.
De meldingsprocedure bij de Europese Commissie kan voor de gemeente aanzienlijke kosten met
zich meebrengen, bijvoorbeeld voor juridische advisering. Overname van de modelbepaling zou
ertoe leiden dat de gemeente verplicht is in alle gevallen een melding bij de commissie te doen. In de
nu voorgestelde formulering kan het college de subsidie zelfstandig weigeren bij strijd met de
staatssteunregels. Als het in het belang van de gemeente is, kan er alsnog voor worden gekozen een
melding bij de Europese Commissie te doen.
In de ASV 2018 is een weigeringsgrond toegevoegd om de subsidiëring van topinkomens te
voorkomen (lid 2, sub q). Om toe te kunnen zien op de doelmatige besteding van subsidiegeld regelt
onderdeel q dat het college de subsidie kan weigeren in het geval de te subsidiëren instelling
bezoldigingen overeenkomt of is overeengekomen die hoger zijn dan het bedrag bedoeld in artikel
2.3, eerste lid, van de Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke en semipublieke sector
(hierna: Wnt). Het algemene bezoldigingsmaximum voor de publieke en semipublieke sector is per 1
januari 2017 vastgesteld op C 181.000; het wordt jaarlijks bij ministeriële regeling geïndexeerd (zie
artikel 2.3, tweede, derde en vierde lid, van de Wnt). De gedachte achter deze weigeringsgrond is dat

bij subsidieaanvragers die hogere bezoldigingen dan dat bedrag overeenkomen gegronde redenen
bestaan om aan te nemen dat een deel van de subsidie aan dergelijke bezoldigingen wordt besteed.
Vanuit het oogpunt van doelmatige besteding van subsidiegeld wordt dit onwenselijk geacht.
Als de doelmatige besteding van subsidiegeld niet in het geding is— bijvoorbeeld omdat het een zeer
geringe subsidie betreft of duidelijk is dat de gelden niet besteed zullen worden aan de salariskosten
— kunnen burgemeester en wethouders afzien van weigering ondanks dat er bij de aanvrager sprake
is van bezoldigingen die het maximum overtreffen. Als de subsidiegelden niet besteed zullen worden
aan salariskosten, dan zal het aan de aanvrager zijn om dit (uit eigen beweging) te onderbouwen.
De weigeringsgrond heeft betrekking op alle subsidieaanvragers, niet alleen op instellingen die al
onder de Wnt vallen. Bovendien wordt gekeken naar alle bezoldigingen die door de aanvrager met
functionarissen (met of zonder dienstbetrekking) zijn overeengekomen en dus niet alleen naar die
bezoldigingen die zijn overeengekomen met een topfunctionaris als bedoeld in de Wnt.]
Een subsidie kan ook geweigerd en ingetrokken worden in het geval en onder de voorwaarden,
bedoeld in artikel 3 van de Wet Bibob. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 6 van de wet Bibob. Dit hoeft
niet apart in de ASV te worden geregeld.
Artikel 10

Verantwoording

Dit artikel geeft aan hoe het college de verantwoording kan regelen.
Artikel 11

Algemene verplichtingen van de subsidie-ontvanger

Dit artikel bevat een meldingsplicht (eerste lid) en informatieplicht (tweede lid). Dit artikel geldt voor
alle subsidie-ontvangers.
Artikel 12

Aan een subsidie te verbinden bijzondere verplichtingen

In artikel 4:37 Awb zijn de standaardverplichtingen neergelegd, die aan een subsidie kunnen worden
verbonden. De artikelen 4:38 en 4:39 van de Awb maken het verder mogelijk om nog andere
verplichtingen aan een subsidie te verbinden, op voorwaarde dat de verordening daarvoor een
grondslag biedt.
In het eerste lid wordt mogelijk gemaakt dat bij subsidies hoger dan C 50.000, verleend voor
activiteiten die meer dan een jaar in beslag nemen, de verplichting kan worden opgelegd tot het
tussentijds afleggen van rekening en verantwoording over de tot dan verrichte activiteiten en de
daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. De verantwoording wordt niet vaker dan één keer per
jaar verlangd.
Met het tweede lid wordt innovativiteit (vernieuwend zijn) en samenwerking bevorderd.
Het derde lid ziet op de verplichtingen die verband houden met de verwezenlijking van het doel van
de subsidie. Daarbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan eisen inzake de deskundigheid van de
personen die de te subsidiëren activiteit uit zullen voeren.
Het vierde lid maakt het mogelijk om verplichtingen op te leggen die niet strekken tot
verwezenlijking van het eigenlijke doel van de gesubsidieerde activiteit. Het betreft echter geen
vrijbrief, deze verplichtingen moeten wel enig verband houden met de gesubsidieerde activiteit. Het
kan bijvoorbeeld gaan om het opleggen van de verplichting om een extra inspanning te leveren om
een bepaalde doelgroep te betrekken bij de gesubsidieerde activiteiten of om de activiteiten op de
meest milieuvriendelijke manier uit te oefenen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat met het opleggen
van oneigenlijke subsidieverplichtingen terughoudendheid dient te worden betracht (Kamerstukken

II 1993/94, 23 700, nr. 3, p. 66). Als het college van deze aanvullende mogelijkheid gebruik maakt
moet dat duidelijk gemotiveerd worden.
In artikel 4:41 van de Awb is bepaald dat in bepaalde gevallen de subsidie-ontvanger, voor zover het
verstrekken van de subsidie heeft geleid tot vermogensvorming, daarvoor een vergoeding
verschuldigd is aan het bestuursorgaan. Het gaat daarbij om de volgende gevallen:
als de subsidie-ontvanger voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde
goederen vervreemdt of bezwaart of de bestemming daarvan wijzigt;
als de subsidie-ontvanger een schadevergoeding ontvangt voor verlies of beschadiging van
voor de gesubsidieerde activiteiten gebruikte of bestemde goederen;
als de gesubsidieerde activiteiten geheel of gedeeltelijk worden beëindigd;
als de subsidieverlening of de subsidievaststelling wordt ingetrokken of de subsidie wordt
beëindigd, of
de rechtspersoon die de subsidie ontving wordt ontbonden.
Deze vergoedingsplicht echter geldt alleen als hierin is voorzien in de verordening of
subsidieregeling, of— als deze ontbreken — in de subsidiebeschikking. Daarbij moet zijn bepaald hoe
de hoogte van de vergoeding wordt berekend (dit hoeft geen volledige compensatie te betreffen).
Met het vierde lid krijgt het college de bevoegdheid om hier uitvoering en invulling aan te geven. In
de praktijk zal dit alleen aan de orde zijn bij rechtspersonen die jaarlijks subsidie ontvangen, maar het
is ook mogelijk in andere gevallen.
Artikel 12a

Vorming van reserves

Als een organisatie niet het hele subsidiebedrag nodig heeft gehad, wordt de subsidie doorgaans
lager vastgesteld in de beschikking tot subsidievaststelling. Voor organisaties kan het echter van
belang zijn dat ze over reserves beschikken. In de ASV 2016, destijds in aanvulling op het model, is
daarom opgenomen dat een organisatie, onder voorwaarden, maximaal vijf procent van het
subsidiebedrag mag toevoegen aan de reserves. In bijzondere gevallen kan dit een hoger percentage
zijn.
Algemene toelichting op de artikelen 13 tot en met 15 (eindverantwoording subsidies)
In het model wordt uitgegaan van proportionaliteit tussen subsidiebedrag en administratieve lasten.
Hoe lager het subsidiebedrag per ontvanger is, hoe minder of eenvoudiger voorwaarden worden
gesteld en hoe efficiënter de verantwoording wordt ingericht.
In het model wordt in het kader van de verantwoording onderscheid gemaakt tussen subsidies tot en
met C 5.0000, subsidies van C 5.000 tot en met C 50.000 en subsidies vanaf C 50.000. In de ASV 2016
is er in afwijking daarvan voor gekozen onderscheid te maken tussen subsidies tot en met C 10.000,
subsidies van C 10.000 tot en met C 50.000 en subsidies vanaf C 50.000. Deze keuze is gemaakt naar
aanleiding van de uitkomsten van het project procesoptimalisatie, onderdeel subsidies. In dit project
is de doorlooptijd van subsidies tot en met C 10.000 onderzocht en zijn de mogelijkheden bekeken
om deze doorlooptijd te verkorten.
Op enkele onderdelen zijn deze artikelen juridisch scherper geformuleerd dan in het model.
Artikel 13

Eindverantwoording subsidies tot en met C 10.000

Kenmerkend voor de subsidies tot en met C 10.000 is dat deze op basis van vertrouwen worden
verleend en direct vastgesteld kunnen worden. Er wordt niet meer standaard om verantwoording
gevraagd. In plaats daarvan geldt een actieve meldingsplicht voor de subsidie-ontvanger bij niet
nakoming van de voorwaarden. Daarnaast kunnen bij de aanvraag al bewijsstukken meegezonden
worden, die aantonen dat de subsidie juist zal worden besteed. Achteraf kan steekproefsgewijze,
risicogeoriënteerde controle plaatsvinden bij de subsidie-ontvanger. In bijzondere gevallen kan dit
leiden tot terugvordering van de subsidie, bijvoorbeeld wanneer er sprake is van fraude.
Daarnaast is het uitgangspunt dat het voorschot in 1 keer wordt betaald, tenzij dit anders is bepaald
in de subsidiebeschikking. De aanvrager hoeft geen aanvraag voor subsidievaststelling in te dienen.
Hierdoor kunnen de lasten voor de subsidieaanvrager en de subsidieverstrekker worden bespaard.
Wanneer de subsidie niet direct wordt vastgesteld, maar ambtshalve worden vastgesteld, wordt in
de subsidiebeschikking bepaald wanneer de activiteiten moeten zijn verricht. Daarna kan de subsidie
ambtshalve vastgesteld worden, of alsnog verantwoording worden gevraagd.
Artikel 14

Eindverantwoording subsidies van meer dan C 10.000 tot en met C 50.000

In dit artikel is bepaald op welke wijze subsidie-ontvangers subsidies tussen C 10.00 en C 50.000 aan
dienen te verantwoorden. Er dient een aanvraag tot vaststelling ingediend te worden, deze bevat
een inhoudelijk en financieel verslag waaruit blijkt in hoeverre de gesubsidieerde activiteiten zijn

verricht en de daaraan verbonden uitgaven en inkomsten. Dat ook een financieel verslag wordt
verlangd is een aanvulling op het model, en in lijn met artikel 16, derde lid, ASV 2009. Een financieel
verslag is nodig om de rechtmatigheid van de subsidie te kunnen beoordelen en de hoogte van de
subsidievaststelling te kunnen bepalen.
Bij de subsidieverlening kan al aangegeven worden op welke manier het aantonen kan plaatsvinden.
Daarnaast kan het college in een subsidieregeling aangeven andere, of minder dan de
bewijsmiddelen te verlangen dan een inhoudelijk en financieel verslag.
Artikel 15

Eindverantwoording subsidies van meer dan C 50.000

Bij subsidies vanaf C 50.000 wordt uitgegaan van afrekening op basis van kosten en baten. De
vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van uitgevoerde activiteiten en gerealiseerde

kosten. Het derde lid biedt het college de mogelijkheid om ook extra gegevens dan de opgesomde
gegevens in het tweede lid te vragen. Daarnaast kan het college andere termijnen stellen voor de
verantwoording van de subsidie.
Artikel 16

Subsidievaststelling

Het eerste lid bevat de termijn waarbinnen de beschikking gegeven dient te worden. Gekozen is voor
een termijn van 13 weken. Het merendeel kan binnen deze termijn worden afgehandeld. Meer
ingewikkelde aanvragen vergen soms meer tijd. De verdaging van de beslistermijn biedt dan
uitkomst. Ook kan het college de subsidie-ontvanger een langere termijn geven om de aanvraag voor
subsidievaststelling in te dienen.

Naast de mogelijkheid om subsidies tot C 10.000 direct vast te stellen op grond van artikel 13, is het
college bevoegd om bepaalde categorieën subsidie-ontvangers aan te wijzen waarvoor de subsidie
ook direct wordt vastgesteld.
Artikel 17

Onvoorziene omstandigheden en hardheidsclausule

Het eerste lid geeft het college de bevoegdheid om besluiten te nemen in die gevallen waarin de
verordening niet heeft voorzien. Dit is conform de ASV 2009, en een aanvulling op het model.
Het tweede lid bevat de hardheidsclausule. Deze kan gebruikt worden wanneer toepassing van de
regels van de verordening leidt tot onevenredige gevolgen. De voorziening die op basis van de
hardheidsclausule wordt getroffen, moet altijd binnen de doelstellingen van de subsidie passen.
De bepaling in het model waarin staat dat de toepassing van de hardheidsclausule wordt
gemotiveerd in het besluit en hiervan periodiek verslag wordt gedaan aan de raad, is niet
overgenomen. De reden hiervoor is dat artikel op basis van artikel 3:46 Awb al de verplichting geldt
om toepassing van de hardheidsclausule te motiveren in het besluit. Van de toepassing van de
hardheidsclausule wordt niet (apart) periodiek verslag gedaan aan de raad, omdat dit wordt
meegenomen in de vierjaarlijkse evaluatie van het beleid.
In de ASV 2018 is op basis van het model een derde lid opgenomen op grond waarvan het college
ook in een subsidieregeling een hardheidsclausule kan opnemen. De modeltekst voor een
inhoudelijke wijziging van de hardheidsclausule is in de ASV 2018 niet overgenomen. Dit zou
betekenen dat alleen van de termijnen in de ASV zou kunnen worden afgeweken. Om maatwerk te
kunnen (blijven) toepassen in een ruimere hardheidsclausule vereist.
Artikel 18

Slotbepalingen

De aanvragen ingediend voorafgaand aan de vaststelling van de ASV 2018 worden beoordeeld op
basis van de ASV 2016.
In aanvulling op het model is een bepaling opgenomen op grond waarvan de intrekking van de ASV
2016 geen gevolgen heeft voor de geldigheid van de subsidieregelingen en beleidsregels die op basis
van de ASV 2016 zijn genomen.

III. TOELICHTING EUROPEES STEUNKADER
Bij het verlenen van subsidies dient voorkomen te worden dat er ontoelaatbare staatssteun wordt
verleend. Om die reden is de model ASV van de VNG `staatssteunproof gemaakt door het opnemen
van een aantal artikelen betreffende staatssteun. Deze artikelen zijn overgenomen. Het gaat om de
artikelen1, 4, 6, 8 en 9. In de ASV 2018 zijn deze artikelen aangepast naar aanleiding van nieuwe
Europeesrechtelijke regels inzake staatssteun. Hieronder volgt een toelichting op deze materie.
Onderneming
Staatssteun kan alleen aan de orde zijn als er sprake is van subsidieverlening aan een onderneming.
De artikelen over staatssteun zijn daarom alleen van toepassing als de subsidie-aanvrager een
onderneming is. Voor alle andere subsidie-aanvragers zijn de staatssteunbepalingen niet relevant.
Bij de vaststelling wat een onderneming is, moet wel worden uitgegaan van het begrip onderneming

in Europeesrechtelijke zin. De definitie van 'onderneming' heeft het Hof van Justitie gegeven in het
arrest 'I-Itifner. Het gaat hierbij om 'elke eenheid die een economische activiteit uitoefent, ongeacht
haar rechtsvorm en de wijze waarop zij wordt gefinancierd'. Het uitoefenen van een economische
activiteit wil zeggen: het aanbieden van goederen en/of diensten. Een winstoogmerk is niet vereist,
concurrentie op de markt volstaat. Bepaalde zorginstellingen en woningcorporaties kunnen daarom

als onderneming worden beschouwd. Eenheden die uitsluitend een typische overheidstaak zonder
economisch karakter verrichten zijn geen ondernemingen. Een voorbeeld hiervan is het
welzijnswerk. Steun aan burgers houdt geen staatssteun in, mits de steun niet indirect alsnog bij een
onderneming terechtkomt.
Cumulatieve criteria
Staatssteun is in principe verboden. Er is sprake van staatssteun als financiële steun (bijvoorbeeld
subsidie) aan een onderneming voldoet aan de hierna volgende criteria uit het staatssteunverbod:
-

De steun geeft de onderneming een economisch voordeel dat niet via de normale
commerciële weg zou zijn verkregen;
De steun is selectief: deze geldt voor één of enkele ondernemingen, een specifieke sector
of regio; en
De steun vervalst de mededinging (in potentie) en leidt of dreigt te leiden tot een
ongunstige beïnvloeding van het handelsverkeer in Europa.

Deze criteria zijn cumulatief. Als niet aan alle punten wordt voldaan, is er geen sprake van
staatssteun. Deze criteria zijn van toepassing op alle subsidies.
Vrijstellingsmogelijkheden
Als aan alle criteria wordt voldaan en er dus sprake is van staatssteun, dan wil dat niet automatisch
zeggen dat de steun onverenigbaar is. Decentrale overheden kunnen steun aan ondernemingen
istaatssteunproof maken door gebruik te maken van verschillende vrijstellingsmogelijkheden, zoals
bijvoorbeeld de de-minimis verordening; de Algemene groepsvrijstellingsverordening en het DAEB
vrijstellingsbesluit (zie hieronder).
Aanmelden steun
Steun die niet past onder de vrijstellingen, moet bij de Europese Commissie worden aangemeld op
basis van richtsnoeren of andere steunkaders. Dit komt echter niet vaak voor. De vrijstellingen zijn
meestal geschikt om steun staatssteunproof te maken.
De-minimisvrijstellingsverordening
Op grond van de de-minimisverordening kunnen decentrale overheden ondernemingen over een
periode van drie belastingjaren tot € 200.000 steunen. Door het geringe effect op het EU
handelsverkeer levert dit geen staatssteun op. De de-minimisverordening is van toepassing op steun
aan ondernemingen in alle sectoren. Voor de landbouw, visserij en Diensten van Algemeen
Economisch Belang (DAEB) gelden andere drempels. Kennisgeving en rapportage zijn niet nodig.
Algemene groepsvrijstellingsverordening
De Algemene Groepsvrijstellingsverordening (AGVV, 651/2014) biedt de meeste
vrijstellingscategorieën en is van toepassing op bijna alle sectoren. De termijn voor kennisgeving is 20
werkdagen na inwerkingtreding van de steunregeling of verlening van de ad hoc steun.
Diensten van Algemeen Economisch Belang
Diensten die onvoldoende of niet tegen aanvaardbare voorwaarden door de markt worden
opgepakt, mogen worden belegd bij een onderneming. Decentrale overheden mogen deze
onderneming compenseren voor het uitvoeren van deze Dienst van Algemeen Economisch Belang

(DAEB). In het DAEB-vrijstellingsbesluit zijn voorwaarden gesteld waaronder compensatie van
(decentrale) overheden kan worden vrijgesteld van melding bij de Commissie. Het besluit bevat een
verlicht regime voor lokale en sociale DAEB's, zoals kinderopvang. Kennisgeving is niet nodig,
tweejaarlijkse rapportage is wel verplicht.

