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Samenvatting 

INLEIDING 

Subsidiering is een van de belangrijkste beleidsinstrumenten van de overheid 
geworden. Veelal werden subsidies echter zonder wettelijke grondslag verstrekt, 
waardoor de democratische controle hierop werd bemoeilijkt. Bovendien ver-
schilden subsidieregelingen onderling en was de subsidiejurisprudentie moeilijk 
toegankelijk. Rechtszekerheid en rechtseenheid leden onder deze situatie. 
Daarnaast waren de subsidie-uitgaven de laatste jaren enorm toegenomen. De 
overheid had behoefte aan instrumenten die konden leiden tot het terugdringen 
van de overheidsuitgaven, het doelmatiger inzetten van subsidieregelingen en het 
voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidiegelden. Het 
bestaande wettelijke instrumentarium was hiervoor onvoldoende. Een algemene 
wettelijke regeling was dringend gewenst. 
Dit heeft geleid tot de subsidietitel (titel 4.2) van de derde tranche van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb). Deze subsidietitel is op 1 januari 1998 in werking 
getreden. De doelstellingen van de subsidietitel van de Awb zijn: 
— vergroting van de legitimiteit van subsidiebesluiten; 
— vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en vergroting van de 

rechtszekerheid voor subsidie-ontvangers; 
— tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidiegelden; 
— betere beheersing van de overheidsuitgaven. 

OPZET VAN HET EVALUATIE-ONDERZOEK 

Om de effecten van het in werking treden van de subsidietitel van de Awb te lcun-
nen bezien, is door het Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, opdracht verleend aan de Universiteit Leiden om het 
onderzoek `Tweede evaluatie Awb; deelterrein subsidies' uit te voeren. De pro-
bleemstelling van dit evaluatie-onderzoek is als volgt geformuleerd: In hoeverre 
zijn de doelstellingen die de wetgever voor ogen stond bij de invoering van de subsidieti-
tel van de Auk medio 2001 gerealiseerd? De doelstelling `tegengaan van misbruik en 
oneigenlijk gebruik van subsidiegelden' is in overleg met de opdrachtgever in het 
onderzoek niet meegenomen. 
Gelet op de beschikbare tijd is er een keuze gemaakt in de in het onderzoek te 
betrekken bestuursorganen, beleidsterreinen, subsidieregelingen en subsidie-
stromen. Het onderzoek omvat twee bestuursorganen op Rijksniveau en twee 
bestuursorganen op gemeentelijk niveau. Het betreft: 
— Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (groot subsidieministe-

rie): beleidsterrein cultuur; subsidiestroom toneelgezelschappen; 
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— Ministerie van Economische Zaken (middelgroot subsidieministerie): beleids-
terrein economie, subsidiestroom samenwerkingsprojecten op het gebied van 
technologie; 

— Gemeente Den Haag (grate gemeente met nog niet aangepaste subsidieveror-
deningen): beleidsterrein welzijn, subsidiestroom decentrale welzijnsorgani-
saties; 

— Gemeente Leersum (kleine gemeente met aangepaste subsidieverordenin-
gen): beleidsterrein welzijn, subsidiestroom kinderopvang. 

De conclusies van het onderzoek zijn niet zonder meer van toepassing op andere 
bestuursorganen, beleidsterreinen, subsidieregelingen en subsidiestromen. 

Bij de onderzoeksmethode heeft de nadruk gelegen op een empirische benade-
ring. De probleemstelling is uitgewerkt in deelvragen. Deze deelvragen en een 
toelichting daarop zijn opgenomen in een checklist. Aan de hand van deze check-
list zijn de op de subsidiestromen toepasselijke subsidieregelingen geanalyseerd. 
Vervolgens zijn interviews gehouden met de opstellers van deze subsidieregelin-
gen danwel juristen die bekend zijn met (de aanpassing van) deze regelingen, 
degenen die deze regelingen uitvoeren, financieel medewerkers en instellingen 
die op grand van deze regelingen subsidie ontvangen. Tot slot is bij de Vereniging 
van Nederlandse Gemeenten (VNG) onderzoek gedaan naar aan deze vereniging 
door gemeenten gestelde vragen op het gebied van subsidies en is oak daar een 
interview gehouden. 
Aan de hand van de in het eindrapport opgenomen onderzoeksresultaten wordt 
een antwoord gegeven op de geformuleerde deelvragen. De resultaten van de 
onderzochte gemeenten zijn daarbij vergeleken met de gegevens die bij de VNG 
bekend zijn. Op die manier wordt een controle verricht op de representativiteit 
van de bij deze gemeenten verlcregen resultaten. Voorts zijn in het eindrapport de 
hoofdlijnen van de onderzoeksresultaten per doelstelling uiteen gezet. In het 
onderstaande zullen deze kort warden samengevat. Tot slot zijn enige aanbevelin-
gen en aandachtspunten naar voren gebracht. 

HOOFDLIINEN VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

Vergroting van de legitirniteit van subsidiebesluiten 

In artikel 4:23, eerste lid, van de Awb is bepaald dat subsidie in beginsel slechts 
op grond van een wettelijk voorschrift wordt verstrekt. De Rijksoverheid dient in 
beginsel een grondslag in formele wetten neer te leggen. Gemeenten dienen hier-
voor subsidieverordeningen op te stellen. Deze wettelijke voorschriften moeten 
aan twee eisen voldoen. Allereerst moeten deze een omschrijving van de te subsi-
dieren activiteiten bevatten. Ten tweede moeten deze een grondslag bieden voor 
subsidieverplichtingen, voorzover deze grondslag niet al in de subsidietitel van de 
Awb zelf is neergelegd. In artikel 4:23, derde lid, van de Awb wordt een uitzonde-
ring op de vereiste wettelijke grondslag gemaakt voor onder meer incidentele 
subsidies en subsidies die zijn opgenomen in de begroting. Op grond van het 



overgangsrecht geldt de vereiste wettelijke grondslag gedurende een periode van 
vier jaar (dus tot r januari 2002) niet voor subsidies die reeds overeenkomstig 
bekend gemaakt beleid worden verstrelct. 

Op Rijksniveau was voorheen veelal geen sprake van een wettelijke grondslag 
voor subsidies. Soms was zelfs geen sprake van pseudo-wetgeving. Al \To& de 
invoering van de subsidietitel van de Awb is echter een proces op gang gekomen, 
waarbij meer aandacht is ontstaan voor de doelstellingen die ook aan de subsidie-
titel van de Awb ten grondslag liggen. 
Als gevolg daarvan is al voor de invoering van de subsidietitel van de Awb een 
wettelijke grondslag geschapen voor veel subsidieverstreldcingen op Rijksniveau. 
Aan deze wettelijke grondslagen en de subsidietitel van de Awb heeft dezelfde 
algemene rechtsontwikkeling op het gebied van subsidies ten grondslag gelegen. 
Het lijkt er dan ook op dat de totstandkoming van deze wettelijke grondslagen en 
de subsidietitel van de Awb niet geheel los van elkaar kunnen worden gezien. Zij 
lijken elkaar te hebben beinvloed. De aanpassing in het kader van de Awb van de 
subsidiewetgeving op Rijksniveau bestond dan ook met name uit terminologi-
sche wijzigingen. 
Op gemeentelijk niveau zijn al sinds langere tijd subsidieverordeningen van 
lcracht. Nog niet alle gemeenten blijken de subsidieverordeningen echter te heb-
ben aangepast aan de subsidietitel van de Awb. 
Vrijwel alle subsidies blijken te worden verstrekt op grond van vorengenoemde 
wettelijke voorschriften. 

Zowel op Rijksniveau als op gemeentelijk niveau blijkt de op grond van artikel 
4:23, eerste lid, van de Awb vereiste omschrijving van activiteiten die voor subsi-
diering in aanmerking komen globaal van aard te zijn. De reden hiervan lijkt te 
zijn gelegen in de wens om flexibel met het subsidie-instrument om te kunnen 
gaan om in te kunnen spelen op veranderde omstandigheden. 
Eveneens om redenen van flexibiliteit blijkt ook zowel op Rijksniveau als op 
gemeentelijk niveau veelvuldig gebruik te worden gemaakt van delegatiemoge-
lijkheden. Hierdoor is op beide niveaus sprake van meer gelaagdheid in de regel-
geving dan voor de inwerkingtreding van de subsidietitel van de Awb. 
Het gemis aan democratische controle dat hierdoor ontstaat, blijkt echter op 
andere wijze te worden gecompenseerd. Op Rijksniveau blijken democratisch 
gelegitimeerde organen een controlefunctie in het subsidieproces te hebben. Op 
gemeentelijk niveau blijkt de concretisering van de subsidiecriteria plaats te vin-
den door democratisch gelegitimeerde organen. 

Vereenvoudiging en harrnonisatie van het subsidierecht en vergroting van de rechts-
zekerheid voor de subsidie-ontvanger 

Voor een deel is de harmonisatie van het subsidierecht al bereikt met de invoe-
ring van de subsidietitel van de Awb zelf. Daarmee is immers een aanzienlijk 
deel van het subsidierecht geharmoniseerd. 
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Op Rijksniveau heeft er reeds harrnonisatie plaatsgevonden met de inwerkingtre-
ding van de (kader)wetten en de daarop gebaseerde regelgeving. Hierbij blijkt 
reeds rekening te zijn gehouden met de subsidietitel van de Awb. Bij gemeenten 
blijken nog niet alle subsidieverordeningen te zijn aangepast aan de subsidietitel 
van de Awb. De afwijkingen in de subsidieverordeningen ten opzichte van de 
Awb blijken in dat geval vooral terminologisch van aard. Indien de subsidieveror-
deningen wel reeds zijn aangepast aan de subsidietitel van de Awb blijken deze 
grotendeels Awb-conform te zijn. 
Van afdeling 4.2.8 van de Awb, een facultatieve standaardregeling voor per bock-
jaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen, blijkt in de subsidiepraktijk nauwe-
lijks gebruik te worden gemaakt. 

Voor degenen die de subsidieregelingen uitvoeren of op grond daarvan subsidie 
ontvangen, blijkt het subsidierecht door de gelaagdheid in de regelgeving die is 
ontstaan niet eenvoudiger te zijn geworden. Het blijkt ook dat met name de 
(inhoud van de) subsidietitel van de Awb bij hen niet altijd bekend is. 
Bij de toepassing van de volgende bepalingen van de subsidietitel van de Awb blij-
ken zich knelpunten voor te doen: 
— artikel 4:21, eerste lid, van de Awb (subsidiebegrip); 
— artikel 4:23, eerste lid, van de Awb (vereiste wettelijke grondslag mede in rela-

tie tot het overgangsrecht); 
— artikel 4:36 van de Awb (uitvoeringsovereenkomst); 
— artikel 4:39 van de Awb (niet-doelgerichte verplichtingen). 

Ten opzichte van de situatie van een aantal jaren geleden is er sprake van meer 
rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger. De rechten en plichten van de subsi-
dieverstrekker en de subsidie-ontvanger zijn in de bijzondere subsidieregelge-
ving en in de subsidietitel van de Awb thans beter vastgelegd. 
Daamaast lijkt de rechtszekerheid te zijn toegenomen door het verstrekken van 
subsidies voor meerdere jaren. Voorheen werden dergelijke subsidies veelal voor 
slechts 6en jaar verstrekt. 
Wel lijkt er een spanning te zijn tussen de gewenste flexibiliteit en de rechtsze-
kerheid voor de subsidie-ontvanger, aangezien de hoofdlijnen van het subsidiebe-
leid niet in formele wetgeving of in gemeentelijke verordeningen zijn opgeno-
men. 

Betere beheersing van de overheidsuagaven 

In vrijwel alle subsidieregelingen is de mogelijkheid van een subsidieplafond 
(afdeling 4.2.2 van de Awb) opgenomen, waarmee het totale subsidiebedrag 
vooraf kan worden beperkt. In de subsidiepraktijk blijkt hiervan echter niet vaak 
gebruik te worden gemaakt. 
Van een begrotingsvoorbehoud (artikel 4:34 van de Awb), waarbij de subsidie 
wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking wor- 
den gesteld, blijkt veelal geen gebruik te worden gemaakt. In de gevallen dat dit 
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voorbehoud wel wordt gebruikt, blijkt hierop tot op heden geen beroep te worden 
gedaan. 
Naast vorengenoemde belangrijkste instrumenten om de subsidie-uitgaven te 
beheersen, zijn er ook andere instrumenten. Zo blijken op grond van subsidiere-
gelingen uitgebreide financiele gegevens te moeten worden verstrekt (uitwerking 
artikel 4:45, tweede lid, van de Awb). Hierdoor ontstaat bij de bestuursorganen 
inzicht in de financiele situatie van de subsidie-aanvrager en subsidie-ontvanger. 
De controle op deze financiele gegevens blijkt bovendien veelal gewaarborgd. 
Of deze instrumenten daadwerkelijk hebben geresulteerd in een betere beheer-
sing van de overheidsuitgaven is in het onderzoek echter niet duidelijk geworden. 
In het onderzoek is geen onderzoek gedaan naar cijfers die op dit punt inzicht 
konden bieden en deze zijn ook niet naar voren gekomen. Geen van de geinter-
viewden had goed zicht op de ontwikkelingen binnen het totaal van de subsidie-
uitgaven. 
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1 	lnleiding 

1.1 	DE VOORGESCHIEDENIS 

Bestuursorganen verstrekken jaarlijks voor tientallen miljarden guldens aan sub-
sidie.' Daarmee is subsidiering een van de belangrijkste beleidsinstrumenten van 
de overheid geworden. De wettelijke normering van de subsidie is lange tijd ach-
tergebleven bij de toegenomen maatschappelijke betekenis van het subsidiebe-
leid. Tot voor kort werd een groot deel van de subsidies zonder wettelijke basis en 
vaak zelfs ad hoc verstrekt. 2  Daardoor werd de democratische controle op dit deel 
van het bestuurshandelen ernstig bemoeilijkt. Bovendien vertoonden de subsi-
dieregelingen die wel voorhanden waren, onderling veel en vaak onnodige ver-
schillen. Als gevolg van het ontbreken van (bevredigende) subsidieregelingen 
speelde de jurisprudentie van met name de Afdeling rechtspraak van de Raad van 
State een belangrijke rol binnen het subsidierecht. De bestuursrechter ontwik-
kelde weliswaar enkele belangrijke regels over subsidiering, maar als gevolg van 
de diversiteit binnen de subsidieregelingen was er geen sprake van een inzichte-
lijk en uitputtend geheel. De subsidiejurisprudentie was daardoor moeilijk 
toegankelijk. De rechtsnormen voor de subsidieverhouding tussen bestuur en 
burger, wederzijdse rechten en plichten, bleven onvoldoende bekend. Rechts-
zekerheid en rechtseenheid leden onder deze situatie. 

Daarnaast waren de subsidie-uitgaven de laatste decennia hand over hand toege-
nomen. De overheid voelde sinds de tachtiger jaren behoefte aan instrumenten 
die konden leiden tot het terugdringen van de overheidsuitgaven, het doelmatiger 
inzetten van subsidiegelden en het voorkomen van misbruik en oneigenlijk 
gebruik van subsidies. Het bestaande wettelijke instrumentarium was hiervoor 
onvoldoende. Een algemene wettelijke regeling van de Nederlandse subsidieprak-
tijk was dringend gewenst. Bij de behandeling van het rapport `Orde in de regel-
geving' van de Commissie Wetgevingsvraagstukken werd dan ook gepleit voor 
een wettelijke regeling van het subsidiebeleid, in ieder geval op hoofdlijnen. 3  
In 1991 rondde de Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, 
naar haar voorzitter vaak de Commissie-Scheltema genoemd, een voorontwerp 

1. Ter orientatie: alleen al het Subsidie Overzicht Rijksoverheid 2001 heeft een budgettair beslag van 
33,8 miljard gulden. Zie www.minfin.nl . 

2. Zo bleek uit een onderzoek van de Algemene Rekenkamer dat in 1986 ongeveer 56% van de 418 
onderzochte rijkssubsidies waarmee meer dan i miljoen gulden was gemoeid, niet op een formele 
regeling was gebaseerd. Aangezien in dat onderzoek tevens niet op de wet berustende ministeriele 
regelingen (beleidsregels) tot formele regelingen werden gerekend, was de werkelijkheid waar-
schijnlijk nog verontrustender. TK 1988-1989, 21 o8o, nr. 2, p. 43. Zie ook TK 1993-1994, 23 7oo, 
nr. 3, p. 18. 

3. TK 1985-1986, 20 038, M. I. Zie in dit verband ook TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 18-19. 
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van de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) af. Daarin was al 
een subsidietitel opgenomen. 4  Het wetsvoorstel voor de derde tranche van de 
Awb van de regering is op dit voorontwerp gebaseerd. De bepalingen van de 
derde tranche van de Awb, waaronder de bepalingen van de subsidietitel, zijn uit-
eindelijk op I januari 1998 in werking getreden. 5  

1.2 	EVALUATIE-ONDERZOEK 

Om de effecten van het in werking treden van de subsidietitel van de Awb te kun-
nen bezien, is door het Ministerie van justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en 
Documentatiecentrum, opdracht verleend aan de Universiteit Leiden om het 
onderzoek 'Tweede evaluatie Awb, deelterrein subsidies' uit te voeren. Voor dit 
onderzoek is binnen het Departement Publiekrecht, Afdeling Staats- en 
Bestuursrecht, een onderzoeksgroep gevormd. Het onderzoek is verricht door 
mw. mr. K.M. Westra (onderzoeker), daarbij ondersteund door mw. D. Postma 
(student-assistent). Het project is intern begeleid door mw. mr. drs. W. den 
Ouden (universitair docent staats- en bestuursrecht en bezig met de afronding 
van een proefschrift over de rechtmatigheid van subsidieverplichtingen) en mr. 
A.E. Schilder (universitair hoofddocent staats- en bestuursrecht). Het project 
stond onder supervisie van prof. mr. Th.G. Drupsteen (hoogleraar bestuursrecht 
en milieurecht). 

Het onderzoek is extern begeleid door een commissie onder voorzitterschap van 
prof. mr. dr. I.C. van der Vlies (Universiteit van Amsterdam). De overige leden 
waren mr. A.J. Bok (Universiteit Utrecht), mw. mr. D. Boulonois (namens het 
Ministerie van Justitie, Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum), 
mw. mr. M. Geertsema (namens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten) en 
mw. mr. drs. C.S. Valkenburg (namens het Ministerie van Justitie, directie Wet-
geving). 

1.3 	PROBLEEMSTELLING 

Tijdens de totstandkoming van de subsidietitel (titel 4.2 van de Awb) is door de 
regering een aantal doelstellingen geformuleerd die als volgt kunnen worden 
samengevat: 
— de legitimiteit van subsidiebesluiten moet worden vergroot; 
— het subsidierecht moet worden vereenvoudigd en geharmoniseerd, en de 

rechtszekerheid voor subsidie-ontvangers dient te worden vergroot; 
— misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidiegelden moet worden tegen-

gegaan; 
— de overheidsuitgaven aan subsidies dienen beter te worden beheerst. 6  

4. Commissie wetgeving algemene regels van bestuursrecht, Voorontwerp Algemene wet bestuurs-
recht Derde tranche, Sdu Uitgevers, Den Haag 1991. 

5. Stb. 1997, 58r. 
6. Vergelijk TIC 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 18 e.v. 
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Gezien de vrij korte periode die is verstreken sinds het in werking treden van de 
subsidietitel van de Awb, zal dit onderzoek slechts lcunnen bestaan uit een invoe-
ringsevaluatie. Op grond van een juridisch empirisch onderzoek zal antwoord 
worden gegeven op de vraag in hoeverre de doelstellingen die de wetgever voor 
ogen stonden bij de invoering van titel 4.2 van de Awb medio 2001 zijn gereali-
s eerd. 

1 .4 BEPERKINGEN VAN HET ONDERZOEK 

Het onderzoek kent een aantal beperkingen. De eerste beperlcing is gelegen in 
het tijdstip van de evaluatie. De subsidietitel van de Awb is op 1 januari 1998 in 
werking getreden. De evaluatie van deze titel dient medio 2001 te zijn afgerond, 
drieenhalf jaar na het in werking treden ervan. De ervaring die is opgedaan met 
eerdere evaluaties, leert dat rekening moet worden gehouden met een lange 
periode van invoering en gewenning aan een nieuwe regeling. De verwachting is 
dan ook dat gedurende de looptijd van het onderzoek nog niet bij alle bestuursor-
ganen de details van de subsidietitel van de Awb in hun bestuurspraktijk zijn ver-
werlct. Bovendien gaat van een aantal artikelen uit de Awb thans nog geen wer-
king uit. Zo geldt op grond van artikel 4:24 van de Awb minimaal eens in de vijf 
jaar een verslagleggingsplicht voor subsidies die niet op een wettelijke grondslag 
berusten. Deze termijn is thans nog niet verstreken. Voor een van de belangrijk-
ste bepalingen uit titel 4.2 van de Awb geldt bovendien een overgangstermijn van 
vier jaren. Het gaat om artikel 4:23, eerste lid, van de Awb op grond waarvan sub-
sidie op grond van een wettelijk voorschrift dient te worden verstrelct. Krachtens 
het overgangsrecht gaat dit vereiste voor subsidies die al voor de inwerlcingtre-
ding ervan overeenkomstig bekendgemaakt beleid werden verstrekt, pas vier 
jaren na inwerkingtreding van de subsidietitel van de Awb gelden. Aangezien 
deze termijn nog niet is verstreken (deze termijn loopt af op 1 januari 2002) 
bestaat de kans dat voor sommige subsidieverstreldcingen thans nog geen wette-
lijke grondslag is opgesteld. De korte termijn tussen inwerlcingtreding van de 
subsidietitel van de Awb en de start van het evaluatie-onderzoek alsmede het 
overgangsrecht bemoeilijlcten het trekken van eenduidige conclusies over de 
implementatie en de gevolgen van deze titel. 

Verder is het moeilijk effecten van de subsidietitel van de Awb te onderscheiden 
van andere ontwildcelingen. Niet alleen de korte periode dat de subsidietitel van 
de Awb in werlcing is, maar ook de aard van de Awb bemoeilijkt het treldcen van 
eenduidige conclusies. De subsidietitel van de Awb is het (voorlopige) sluitstuk 
van een lange rechtsontwildceling. Zoals hiervoor aangegeven, is over het subsi-
dierecht mede door de Afdeling rechtspraak van de Raad van State jurisprudentie 
gevormd. Daarnaast is vanaf de tachtiger jaren in verschillende gezaghebbende 
publicaties gepleit voor de wettelijke regeling van het subsidiebeleid. Reeds in 
1991 lag er een voorontwerp van de subsidietitel van de Awb van de Commissie-
Scheltema. Deze ontwilckelingen hebben op sommige beleidsterreinen al tot bij-
zondere wettelijke subsidieregelingen geleid lang voordat de subsidietitel in wer- 
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king bad. De effecten van deze algemene rechtsontwildteling zijn moeilijk te 
scheiden van de gevolgen van de invoering van de subsidietitel van de Awb. 

Een tweede beperking is gelegen in de beschikbare tijd. Voor het totale onderzoek 
was zes maanden beschikbaar. Gezien deze korte termijn en de enorme omvang 
van het subsidiebeleid — alleen al in het Subsidie Overzicht Ftijksoverheid 20y01 
zijn 563 subsidieregelingen opgenomen die een budgettair beslag leggen van 33,8 
miljard gulden — is het noodzakelijk geweest scherpe keuzen te maken in de te 
onderzoeken bestuursorganen en de door hen uitgevoerde subsidieregelingen. 
Bij elk van deze bestuursorganen is een keuze gemaakt voor slechts een beleids-
terrein. Binnen dit beleidsterrein is vervolgens gekozen voor een subsidiestroom, 
een bepaalde groep subsidie-ontvangers. Gelet hierop is het niet mogelijk in de 
conclusies een compleet beeld te schetsen van de werking van de subsidietitel van 
de Awb in de pralctijk. De conclusies die in het onderzoek kunnen worden getrok-
ken, zijn dan ook niet zonder meer van toepassing op andere bestuursorganen, 
beleidsterreinen, subsidieregelingen en subsidiestromen. 

1.5 	OPROUW VAN HET RAPPORT 

Dit rapport bestaat uit drie delen. Het eerste deel bevat naast dit inleidende 
hoofdstuk een tweede hoofdstuk waarin de probleemstelling wordt uitgewerkt in 
deelvragen. Daarbij wordt een globale schets van de subsidietitel van de Awb 
gegeven, die is gerelateerd aan de probleemstelling. Vervolgens wordt de keuze 
van de bij dit onderzoek betroldcen bestuursorganen, beleidsterreinen, subsidie-
regelingen en subsidiestromen toegelicht en wordt de wijze van onderzoek uit-
eengezet. 

Het tweede deel van dit rapport bestaat uit de hoofdstulcken 3 tot en met 7. In de 
hoofdstukken 3 tot en met 6 worden per onderzocht bestuursorgaan de onder-
zochte subsidieregelingen beschreven en geanalyseerd. Voorts wordt de proce-
dure van subsidieverstreklcing voor de onderzochte subsidiestroom weergegeven 
en wordt de inhoud van een subsidiebeschildcing op dit beleidsterrein geanaly-
seerd. In deze hoofdstukken wordt tevens verslag gedaan van de bij deze 
bestuursorganen en subsidie-ontvangers gehouden interviews. Hoofdstuk 3 en 4 
hebben betrekking op het subsidiebeleid van de Minister van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen, respectievelijk de Minister van Economische Zaken, de 
hoofdstuldcen 5 en 6 op de gemeente Den Haag respectievelijk de gemeente Leer-
sum. In hoofdstuk 7 wordt een overzicht gegeven van door gemeenten veelge-
stelde vragen op het gebied van subsidies aan de Vereniging van Nederlandse 
Gemeenten (vNG). Ook de advisering en relevante standpunten van de VNG op dit 
gebied komen aan de orde. 

Tot slot bevat het derde en laatste deel van dit rapport een slotbeschouwing en 
conclusie (hoofdstuk 8). Daarin worden de resultaten die zijn verkregen naar aan-
leiding van het onderzoek, uiteengezet, waarbij de resultaten van de onderzochte 
gemeenten worden vergeleken met de gegevens die bij de VNG bekend zijn. Op 
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die manier wordt een controle verricht op de representativiteit van de bij deze 
gemeenten verkregen resultaten. Hiermee wordt getracht een antwoord te for-
muleren op de vraag in hoeverre de doelstellingen die de wetgever voor ogen 
stond bij de invoering van titel 4.2 van de Awb medio 2001 zijn gerealiseerd. 
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2 	Opzet van het onderzoek 

2.1 	INLEIDING 

In dit hoofdstuk wordt de opzet van het onderzoek verder uitgewerkt. Om de pro-
bleemstelling die is geformuleerd in paragraaf 1.3 verder uit te kunnen werken in 
deelvragen is het nodig om eerst een globale schets te geven van titel 4.2 van de 
Awb (paragraaf 2.2). Deze schets wordt gerelateerd aan de probleemstelling. Met 
name de bepalingen van de subsidietitel van de Awb die van bijzonder belang 
zouden lcunnen zijn voor de realisering van de doelstellingen die tijdens de tot-
standkoming ervan zijn geformuleerd, worden behandeld. Na deze uiteenzetting 
kan de probleemstelling verder worden uitgewerkt in deelvragen (paragraaf 2.3). 
In paragraaf 2.4 wordt de selectie toegelicht van subsidierende bestuursorganen, 
waarbij de invloed van de subsidietitel van de Awb op de voor hen geldende subsi-
dieregelingen en hun subsidiebeleid is onderzocht. De paragraaf bevat ook een 
verantwoording van de keuze van geanalyseerde subsidiestromen. Ten slotte zal 
in paragraaf 2.5 de wijze van onderzoek die is gevolgd, uiteen worden gezet. 

2.2 	SCHETS VAN DE SUBSIDIETITEL 

Subsidiedefinitie 

De subsidietitel van de Awb is opgebouwd uit acht afdelingen. Artikel 4:21 van de 
Awb, het eerste artikel van afdeling 4.2.1 (Inleidende bepalingen), bevat de subsi-
diedefinitie. Onder een subsidie wordt verstaan: 'de aanspraak op financiele mid-
delen, door een bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van 
de aanvrager, anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goe-
deren of diensten'. De definitie sluit bepaalde voorzieningen van overheidswege 
uit die in de volksmond als subsidie worden betiteld. Zo zijn materiele verstrek-
kingen van bestuursorganen aan particulieren geen subsidies in de zin van de 
Awb. Bovendien is het niet gemalckelijk subsidies in de zin van de Awb te onder-
scheiden van bijvoorbeeld betalingen voor geleverde goederen of diensten of 
inkomensvoorzieningen, zoals de huursubsidie en de studiefinanciering. Voor de 
duidelijIcheid worden de studiefinanciering en de huursubsidie in de Wet op de 
studiefinanciering respectievelijk de Wet individuele huursubsidie uitdruldcelijk 
uitgezonderd. 7  Verder worden in het tweede, derde en vierde lid een aantal 
belangrijke uitzonderingen gemaakt. De subsidietitel van de Awb is niet (recht-
streeks) van toepassing op fiscale voorzieningen, financiele middelen die uitslui-
tend aan bestuursorganen worden verstrekt en de bekostiging van onderwijs en 
onderzoek. 

7. 	Zie ook TK 1993-1994, 23 700, rir. 3, p. 34. 
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Fen wettelijke grondslag voor subsidies 

Een tweede, uit het oogpunt van de genoemde doelstellingen belangrijke bepa-
ling vormt artikel 4:23 van de Awb. Hierin is vastgelegd dat subsidie in beginsel 
slechts op basis van een wettelijk voorschrift wordt verstrekt. Het subsidiebeleid 
wordt met deze bepaling voorzien van een specifieke wettelijke grondslag. 8  
Natuurlijk is in de subsidietitel van de Awb reeds een regeling voor subsidiering 
opgenomen, maar daarin worden slechts de algemene subsidie-onderwerpen 
genormeerd. Aangezien de subsidie een veelzijdig beleidsinstrument vormt dat 
op verschillende beleidsterreinen wordt gehanteerd, moeten de specifieke aspec-
ten van een subsidiestroom in een bijzonder wettelijk voorschrift worden gere-
geld. Uit artikel 4:23 van de Awb in combinatie met afdeling 4.2.4, waarin de 
bepalingen over subsidieverplichtingen zijn opgenomen, volgt dat bijzondere 
wettelijke subsidieregelingen aan twee eisen dienen te voldoen. Om de reikwijdte 
van de regeling te lcunnen bepalen, moeten de te subsidieren activiteiten worden 
omschreven. Daarnaast moet de regeling een grondslag bieden voor subsidiever-
plichtingen, voorzover deze grondslag niet al in de subsidietitel van de Awb zelf 
is neergelegd. Met behulp van deze constructie moet de subsidietitel van de Awb 
een samenstel van duidelijke en inzichtelijke subsidieregels teweegbrengen. 

In artikel 4:23 van de Awb wordt gesproken van een wettelijk voorschrift. Dit 
houdt volgens de terminologie van de Awb in dat de subsidieregeling moet wor-
den opgenomen in een algemeen verbindend voorschrift. De Rijksoverheid dient 
in beginsel een grondslag op te nemen in formele wetten, die nader kunnen wor-
den uitgewerkt in algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen. 
Provincies en gemeenten dienen subsidieregelingen op te nemen in hun respec-
tievelijke verordeningen. 

Artikel 4:23 van de Awb bevat geen aanwijzingen over delegatie. De toelichting 
verwijst op dit punt naar het rapport van de Commissie Wetgevingsvraagstuklcen, 
waaruit blijkt dat de hoofdlijnen van het bestendig subsidiebeleid van het Rijk in 
de formele wet moeten worden neergelegd. Verder meent de regering dat wan-
neer een subsidieregeling qua budgettair belang klein is, snel moet kunnen wor-
den gewijzigd of slechts tijdelijk is bedoeld, een regeling bij algemene maatregel 
van bestuur of ministeriele regeling meer voor de hand kan liggen. 9  Naast deze 
opmerkingen in de toelichting bieden de aanwijzingen voor de regelgeving een 
aanknopingspunt. 

Ingevolge artikel 4:23 van de Awb is het verstrekken van een subsidie in de zin 
van artikel 4:21 van de Awb zonder wettelijke grondslag in beginsel onrechtma-
tig. In het derde lid van artikel 4:23 van de Awb worden echter enkele uitzonde-
ringsgevallen genoemd waarin een wettelijke grondslag niet is vereist. Het betreft 

8.  

9.  

10 

Artikel 4:23 van de Awb vormt zelf geen wettelijke grondslag voor de bevoegdheid tot subsidie-
ring. Vergelijk TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 20. 

TK 1993.1994, 23 700, nr. 3, p. 39. 



bijzondere vormen van subsidies, die met een zekere spoed moeten lcunnen wor-
den verstrekt, of waarbij de eis van een wettelijke grondslag contraproductief of 
disproportioneel zou kunnen zijn, zoals bij subsidiering in incidentele gevallen. 
Overigens gelden de regels van de subsidietitel van de Awb in beginsel ook voor 
subsidieverhoudingen die berusten op een subsidie die zonder wettelijke grond-
slag is verstrekt. 

Ingevolge artikel 4:24 van de Awb moet ten minste eenmaal per vijfjaar een ver-
slag worden gepubliceerd met betreldcing tot de doeltreffendheid en de effecten 
van de wettelijke subsidieregeling in de praktijk. Deze evaluatieplicht dient bij te 
dragen aan de beheersing van de overheidsuitgaven. Wanneer uit de evaluatie 
blijkt dat de subsidie niet doelmatig is, of het doel dat met de subsidie wordt 
nagestreefd niet langer financiele ondersteuning behoeft, kan de subsidierege-
ling worden gewijzigd of ingetroldcen. 

De rechtsvorm 

In het verleden werden subsidies zowel bij beschildcing als bij overeenkomst ver-
leend. De regering had aanvankelijk ook beide mogelijkheden opgenomen in het 
voorontwerp van de subsidietitel van de Awb, maar besloot uiteindelijk dat subsi-
diering moet worden beschouwd als 'het ten laste van de openbare middelen bij-
dragen in de kosten van door de overheid om redenen van algemeen belang wen-
selijk geachte activiteiten'. 1° Het subsidie-instrument wordt dus ingezet om 
publieke taken uit te voeren en daarom boort het publiekrecht van toepassing te 
zijn op subsidieverhoudingen, aldus de toelichting. In dat kader is in de subsidie-
titel van de Awb vastgelegd dat subsidies op aanvraag bij beschikking moeten 
worden verstrekt, waardoor voor subsidie-ontvangers tegen beslissingen over 
subsidieverstreldcingen steeds bezwaar en vervolgens beroep openstaat. Op grond 
van artikel 4:36 van de Awb is het overigens wel mogelijk een zogenoemde uit-
voeringsovereenkomst te sluiten. 

Subsidieverstrekking in twee fasen 

In de subsidietitel van de Awb worden twee fasen van subsidieverstreldcing 
onderscheiden. De subsidieverhouding vangt aan met een beschildcing tot subsi-
dieverlening, waardoor een aanspraak op subsidiegelden tot stand komt. Op basis 
van de verleningsbeschilcking kunnen eventueel voorschotten worden verstrekt. 
Vervolgens wordt de subsidie, ook door middel van een beschilcking, vastgesteld, 
waardoor een definitief recht op subsidiegelden ontstaat. 
Deze tweefasestructuur sluit aan bij de praktijk waarin potentiele subsidie-ont-
vangers willen weten of zij voor subsidie in aanmerking komen voordat zij over-
gaan tot het uitvoeren van bepaalde activiteiten. Aan deze behoefte kan worden 
tegemoetgekomen door een beschikking tot subsidieverlening. De verleningsbe-
schikking bevat in concreto de garantie dat de subsidie-ontvanger een bepaald 

IO. TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 25. 

II 



subsidiebedrag zal ontvangen, indien de gesubsidieerde activiteiten worden uit-
gevoerd en aan eventuele aanvullende verplichtingen is voldaan. 
Daar staat tegenover dat de subsidieverstrekker pas wit betalen voor gesubsidi-
eerde activiteiten wanneer deze ook daadwerkelijk en naar behoren zijn uitge-
voerd. Vandaar dat door de subsidieverlening slechts een aanspraak (en dus geen 
recht) op subsidiegelden ontstaat. Het bestuursorgaan is pas na de subsidievast-
stelling verplicht om de subsidie uit te betalen." De subsidievaststelling kan 
plaatsvinden na afloop van de activiteiten, zodat kan worden gecontroleerd of de 
gesubsidieerde activiteiten zijn uitgevoerd en de subsidie-ontvanger aan even-
tuele verplichtingen heeft voldaan. Indien de subsidie-ontvanger de activiteiten 
waarvoor de subsidie werd verleend, niet heeft verricht, of zich daarbij niet aan de 
opgelegde subsidieverplichtingen heeft gehouden, dan kan de subsidie worden 
vastgesteld op een lager bedrag dan in de verleningsbeschilcking was opgenomen. 
Indien de subsidie-ontvanger wet aan alle verplichtingen heeft voldaan, dan 
wordt de subsidie vastgesteld overeenkomstig de verleningsbeschikking. Met 
andere woorden: de subsidieverlening dient als uitgangspunt voor de subsidie-
vaststelling. Aileen indien de subsidie-ontvanger daartoe aanleiding heeft gege-
ven, mag de subsidie lager worden vastgesteld. Zo schept de subsidietitel van de 
Awb voor beide partijen garanties. 
De constructie subsidieverlening/subsidievaststelling wordt door de subsidietitel 
niet dwingend voorgeschreven. Soms kan een subsidieverlening achterwege blij-
ven, omdat een subsidie meteen kan worden vastgesteld. Dit is met name het 
geval als men pas subsidie kan aanvragen, nadat een bepaalde activiteit is verricht 
en het te subsidieren bedrag volledig vaststaat. De subsidietitel staat blijkens de 
formulering van artikel 4:29 van de Awb aan een directe subsidievaststelling niet 
in de weg. 

De uitvoeringsovereenkomst 

Zoals vermeld betekende de inwerkingtreding van de subsidietitel van de Awb 
het einde van de verlening van subsidie per overeenkomst. Het gebruik van 
(beschikkingvervangende) subsidie-overeenkomsten vormt een doorkruising van 
het Awb-systeem en is daarom niet langer toegestaan.' Dat wil niet zeggen dat 
het niet meer mogelijk is een overeenkomst met betrekking tot subsidiering te 
sluiten. In artikel 4:36 van de Awb wordt het mogelijk gemaakt een overeen-
komst te sluiten ter uitvoering van de beschilddng tot subsidieverlening: de zoge-
noemde uitvoeringsovereenkomst. De uitvoeringsovereenkomst vormt dus geen 
vervanging van de verleningsbeschikking, maar een aanvulling daarop. Binnen 
deze constructie wordt er op de subsidie-aanvraag een verleningsbeschikking 
gegeven, waaraan de opschortende voorwaarde wordt verbonden dat 'de subsidie-
ontvanger medewerkt aan de totstandkoming van een overeenkomst ter uitvoe-
ring van de beschilcking tot subsidieverlening' (artikel 4:33 van de Awb). In de 

it. 	De beschikldng tot subsidievaststelling geeft in beginsel recht op uitbetaling van de subsidiegel- 
den binnen vier weken (artikel 4:52 van de Awb). 

Ia. Handelingen Tweede Kamer 31 januari 1996,49-3647. 
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pralctijk betekent dit dat de verleningsbeschilddng pas werking krijgt op (wordt 
opgeschort tot) het moment dat de overeenkomst tussen bestuursorgaan en sub-
sidie-ontvanger tot stand komt. 9  Indien de subsidieverstreldcer en de subsidie-
ontvanger niet tot overeenstemming kunnen komen, zal er in beginsel geen sub-
sidieverhouding tussen beide partijen ontstaan of blijven bestaan. 

De wetgever heeft de mogelijkheid om een uitvoeringsovereenkomst te sluiten 
om twee redenen in de subsidietitel van de Awb opgenomen. In de eerste plaats 
werden bepaalde subsidies, zoals Icrediet- en garantiesubsidies in het verleden 
steeds in de vorm van een overeenkomst gegoten. Het is gunstig om bij derge-
lijke subsidies te blijven profiteren van de regeling die het privaatrecht biedt en 
de daaromtrent al gevormde jurisprudentie. De tweede en belangrijkste reden is 
dat de uitvoeringsovereenkomst kan worden gebruilct als garantie voor de uitvoe-
ring van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verstrekt. 
Een subsidie-ontvanger wordt door een beschilddng tot subsidieverlening name-
lijk gestimuleerd — en dus niet rechtens verplicht — tot het uitvoeren van bepaalde 
activiteiten. Indien de subsidie-ontvanger zich bedenlct, heeft dat `slechts' tot 
gevolg dat er minder of helemaal geen subsidie wordt uitgekeerd. Dit is niet de 
bedoeling van de subsidieverstrelcker. Deze wenst dat de gesubsidieerde activitei-
ten worden uitgevoerd. Op basis van de verleningsbeschildcing kan echter geen 
nakoming worden gevorderd van de activiteiten waarvoor de subsidie is verstrekt. 
Een subsidieverstreldcer die zeker wil stellen dat de subsidie-ontvanger de gesub-
sidieerde activiteiten ook daadwerkelijk zal verrichten, moet daartoe een uitvoe-
ringsovereenkomst sluiten, waarin is vastgelegd dat de subsidie-ontvanger ver-
plicht is de activiteiten waarvoor de subsidie wordt verstrekt, uit te voeren. Van 
deze overeenkomst kan wel nakoming worden gevorderd, zodat de subsidiever-
streldcer de garantie heeft dat de activiteiten uiteindelijk zullen worden verricht. 
Deze mogelijkheid is expliciet in de subsidietitel van de Awb opgenomen (artikel 
4:36 van de Awb). 

Subsidieverplichtingen 

Bestuursorganen plegen eisen te stellen aan de vorm, de inhoud en de omvang 
van de gesubsidieerde activiteiten om zo hun beleidsdoelstellingen te lcunnen 
bereiken. In afdeling 4.2.4 van de Awb worden drie soorten subsidieverplichtin-
gen onderscheiden. 

In de eerste plaats noemt artikel 4:37 van de Awb acht standaardverplichtingen 
die bestuursorganen altijd lcunnen verbinden aan subsidieverleningen. Het gaat 
om subsidieverplichtingen die in de praktijk — met het oog op het garanderen van 
een doelmatige en rechtmatige besteding van de subsidiegelden — veelvuldig wor-
den opgelegd. Zo kan de subsidie-ontvanger steeds worden verplicht tot het bij-
houden van een deugdelijke administratie of het verstrekken van bepaalde gege-
yens. 

13. 	TK 1993-1994, 23 700, Ill. 3, p. 56 en Go. 
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Naast de verplichtingen die zijn opgesomd in artikel 4:37 van de Awb, mag een 
bestuursorgaan blijkens artikel 4:38 van de Awb bij of krachtens wettelijk voor-
schrift ook andere subsidieverplichtingen opleggen die strekken tot de verwezen-
lijking van het doel van de subsidie. Daarmee is het aantal potentiele verplichtin-
gen dat aan de ontvanger kan worden opgelegd, zeer groot. Er zijn immers zeer 
veel verplichtingen denkbaar die op een of andere wijze kunnen bijdragen aan de 
verwerkelijking van het subsidiedoel. Wel is met de formulering istreldcen tot de 
verwezenlijking van het doel van de subsidie' aangegeven dat alleen die verplich-
tingen lcunnen worden opgelegd, die redelijkerwijs noodzakelijk en geschilct zijn 
om het met de subsidie nagestreefde doel te bereiken. 

Ten slotte kunnen onder bepaalde voorwaarden ook verplichtingen die niet strek-
ken tot de verwezenlijking van het doel van de subsidie, aan de subsidie-ontvan-
ger worden opgelegd. Soms is dit de enige mogelijkheid om bepaalde beleids-
doeleinden te realiseren. Het bestuursorgaan moet terughoudend omgaan met 
deze bevoegdheid. In artikel 4:39 van de Awb wordt de bevoegdheid om derge-
lijke 'oneigenlijke' verplichtingen op te leggen op twee manieren beperkt. De eer-
ste beperking is van procedurele aard. Oneigenlijke verplichtingen kunnen alleen 
aan de subsidie worden verbonden voorzover dit in een subsidieregeling uitdruk-
kelijk is bepaald. Dit houdt in dat de verplichting in een wettelijk voorschrift moet 
zijn opgenomen en niet eerst bij de beschildcing tot subsidieverlening mag wor-
den opgelegd. De tweede beperking is inhoudelijk van aard. Niet-doelgerichte 
verplichtingen mogen alleen betreldcing hebben op de wijze waarop of de midde-
len waarmee de gesubsidieerde activiteiten worden verricht. 

Instrumenten urn de subsidie-uitgaven te beheersen 

De wetgever heeft in de subsidietitel van de Awb een aantal belangrijke instru-
menten voor subsidieverstreldcers opgenomen waarmee de kosten die aan subsi-
diering verbonden zijn, kunnen worden beheerst. De belangrijkste daarvan zijn 
het subsidieplafond en het begrotingsvoorbehoud. 

Algemene bepalingen over het subsidieplafond zijn opgenomen in afdeling 4.2.2 
van de Awb. Het subsidieplafond is een instrument dat moet bijdragen aan de 
beheersing van de overheidsuitgaven. Sommige subsidieregelingen zijn dusda-
nig geformuleerd dat eenieder die voldoet aan de in de regeling gestelde criteria, 
in aanmerking komt voor subsidie. Aangezien het vaak moeilijk is te voorspellen 
hoeveel aanvragers van een regeling gebruik zullen maken, is niet bij voorbaat 
duidelijk hoe hoog de totale subsidiekosten voor het bestuursorgaan zullen zijn. 
Met andere woorden: dergelijke subsidiesystemen hebben een open einde. Door 
middel van een subsidieplafond kunnen de nadelen van een 'open-einde-rege-
ling' worden ondervangen. Het bestuursorgaan stelt daarmee van tevoren een 
limiet aan het totale bedrag dat als subsidie zal worden verstrekt. De grenzen 
moeten zoveel mogelijk van tevoren bekend worden gemaakt. Het subsidiepla-
fond kan slechts bij of krachtens wettelijk voorschrift worden vastgesteld en de 
geldingsduur van het plafond moet tot een bepaalde termijn zijn beperkt. 



Artikel 4:34 van de Awb bevat bepalingen over het begrotingsvoorbehoud. De 
bevoegdheid tot het opnemen van een begrotingsvoorbehoud volgt reeds uit het 
bepaalde in artikel 3:38 juncto artikel 3:59 van het Burgerlijk Wetboek, maar het 
begrotingsvoorbehoud was volgens de regering van een dusdanig belang dat de 
bevoegdheid tot het stellen van deze voorwaarde regeling in de Awb verdiende.' 4  
In de praktijk komt het regelmatig voor dat subsidies worden verleend ten laste 
van een nog niet goedgekeurde of vastgestelde begroting. Begrotingen worden 
vaak pas gedurende het begrotingsjaar vastgesteld. Wanneer de ontvanger van 
een maandelijkse exploitatiesubsidie als gevolg daarvan de eerste maanden van 
het begrotingsjaar geen subsidie ontvangt, zou dat in strijd komen met de rechts-
zekerheid van de subsidie-ontvanger en bovendien volstrelct ondoelmatig zijn. 
Het bestuursorgaan verkeert echter zolang de begroting niet definitief is vastge-
steld in onzekerheid over de uiteindelijke subsidiebedragen die kunnen worden 
verstrekt. In zo'n geval kan het begrotingsvoorbehoud fungeren als compromis 
tussen rechtszekerheid en de begrotingsdiscipline. De subsidie kan onder voor-
behoud worden verleend, zodat de eerste maanden van het jaar voorschotten lcun-
nen worden verstrekt. In die gevallen kan de voorwaarde dat de uiteindelijke 
begroting voldoende gelden voor de subsidie ter beschildcing stelt, in de beschik-
king tot subsidieverlening worden opgenomen, tenzij de betroldcen subsidierege-
ling zich tegen een dergelijke voorwaarde verzet. Dit zal bijvoorbeeld bij 'open-
einde-regelingen' het geval kunnen zijn. 

De subsidietitel van de Awb bevat behoudens het subsidieplafond en het begro-
tingsvoorbehoud nog andere bepalingen die bij de beheersing van de subsidie-
uitgaven een rol kunnen spelen. In dat verband is artikel 4:46, tweede lid, van de 
Awb van belang op grond waarvan de subsidie onder meer lager kan worden vast-
gesteld indien de subsidie-ontvanger onjuiste gegevens heeft verstrekt. Ook de 
mogelijkheden om een subsidieverlening of subsidievaststelling in te treldcen of 
te wijzigen (artikelen 4:48 tot en met 4:51 van de Awb) kunnen bier worden 
genoemd. Bovendien bestaat in een aantal van die gevallen de mogelijlcheid de 
betaling van het subsidiebedrag of een voorschot op te schorten (artikel 4:56 van 
de Awb). Onverschuldigde betaalde subsidiebedragen en voorschotten kunnen 
voorts binnen een termijn van vijfjaar worden teruggevorderd (artikel 4:57 van de 
Awb). Verder is van belang dat een subsidie in de vorm van een periodieke aan-
spraak op financiele middelen slechts kan worden verleend voor een bepaald tijd-
vak (artikel 4:32 van de Awb). Ook artikel 4:41 van de Awb, dat de mogelijlcheid 
biedt een vergoeding wegens vermogensvorming vast te stellen, biedt (indirect) 
de mogelijkheid de subsidie-uitgaven te beheersen. Tot slot kan worden gewezen 
op de in artikel 4:45, tweede lid, van de Awb opgenomen en in afdeling 4.2.8 van 
de Awb nader uitgewerkte plicht van de subsidie-ontvanger om rekening en ver-
antwoording af te leggen. 

14. TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 56. 
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Afdeling 4.2.8 van de invb 

De afdelingen 4.2.1 tot en met 4.2.7 van titel 4.2 van de Awb bevatten het alge-
mene subsidierecht. Afdeling 4.2.8 van deze subsidietitel geeft daarnaast een 
facultatieve standaardregeling voor subsidies die per boekjaar aan rechtsperso-
nen worden verstrekt.' 5  Dit betekent dat deze afdeling slechts van toepassing is 
voorzover dit bij wettelijk voorschrift of bij besluit van de subsidieverstrekker is 
bepaald. De wetgever achtte het niet goed mogelijk zelf een criterium te formule-
ren op grond waarvan kan worden bepaald of afdeling 4.2.8 van de Awb van toe-
passing moet zijn.' 6  Wel kunnen ingevolge artikel 4:48, tweede lid, van de Awb 
subsidies bij algemene maatregel van bestuur worden aangewezen, waarop afde-
ling 4.2.8 van de Awb van toepassing is. 
Het verstrelcken van subsidie per boekjaar aan rechtspersonen komt in de prak-
tijk vaak voor. Deze subsidiestromen vertonen onderling veel overeenkomsten. In 
de meeste gevallen gaat het om instellingen die jaarlijks een exploitatiesubsidie 
ontvangen voor de instandhouding van de instelling als zodanig. De uniforme-
ring van deze subsidiestromen was mogelijk en wenselijk volgens de regering. 7  
Bovendien is afdeling 4.2.8 van de Awb met name bedoeld voor langdurige, gein-
dividualiseerde subsidies. Dergelijke subsidies behoeven, als gevolg van de uit-
zondering die voor hen is gemaakt in artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Awb 
niet op een wettelijke grondslag te berusten. De nadelen van het ontbreken van 
een wettelijke regeling kunnen voor een deel worden ondervangen door afdeling 
4.2.8 van de Awb bij de subsidieverlening (gedeeltelijk) van toepassing te verkla-
ren. 

Afdeling 4.2.8 van de Awb is uitdruldcelijk bedoeld als aanvulling op de voor-
gaande afdelingen van de subsidietitel. Ook de bepalingen van de overige zeven 
afdelingen hebben, als gevolg van de gelaagde structuur die de hele Awb ken-
merkt, gelding voor subsidiestromen waarop afdeling 4.2.8 van toepassing wordt 
verklaard, tenminste zolang bij bijzonder wettelijk voorschrift niet anders is 
bepaald. De regeling is als gezegd facultatief van aard en bevat voomamelijk 
gedetailleerdere uitwerkingen en invullingen van de algemene bepalingen die in 
de voorgaande afdelingen van de subsidietitel van de Awb zijn opgenomen. Wan-
neer bij wettelijk voorschrift of in een subsidiebeschildcing is bepaald dat afdeling 
4.2.8 van de Awb van toepassing is op een subsidierelatie, kan desalniettemin bij 
wettelijk voorschrift en onder omstandigheden bij beschikking op sommige pun-
ten van de afdeling worden afgeweken. Hierdoor bestaat het gevaar dat het voor 
een subsidie-ontvanger toepasselijke rechtsregime een ingewikkelde gelaagdheid 
gaat vertonen. Wel is hiermee een zekere flexibiliteit gewaarborgd, waardoor de 
bijzondere subsidieregeling geheel kan worden toegespitst op de concrete, lang-
durige subsidieverhouding. 

15. Deze afdeling lcwarn niet voor in het voorontwerp van de Commissie-Scheltema, maar is pas opge-
nomen in het wetsvoorstel Awb derde tranche, zoals dit aan de Raad van State is voorgelegd. 

16. TK 1993-1994, 23700, RE 3, p. 88. 
17. TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 85, in navolging van de Algemene Rekenkamer, Verslag 1988, 
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2.3 	UITWERKING VAN DE PROBLEEMSTELLING IN DEELVRAGEN 

Om de probleemstelling te kunnen beantwoorden, moet er per in paragraaf 1.3 
geformuleerde doelstelling van de subsidietitel van de Awb een aantal deelvragen 
worden onderscheiden. Daarbij wordt opgemerIct dat met het Ministerie van Jus-
titie is afgesproken dat de doelstelling 'het tegengaan van misbruik en oneigen-
lijk gebruik van subsidiegelden' niet in het onderzoek werd betroldcen. Het karak-
ter van een invoeringsevaluatie brengt namelijk met zich dat de nadruk ligt op 
het inventariseren van knelpunten. Het antwoord op de vraag in hoeverre de doel-
stelling `het tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidiegelden' 
is gerealiseerd, is pas na een langere termijn van inwerkingtreding te geven en 
daarom in het kader van deze invoeringsevaluatie niet te onderzoeken. Op deze 
doelstelling zal dus niet verder worden ingegaan. 

2.3.1 	Vergroting van de legitimiteit van subsidiebesluiten 

Lange tijd werd voor subsidies aangenomen dat zij zonder wettelijke grondslag 
konden worden verstrekt. Sinds de inwerkingtreding van de subsidietitel van de 
Awb mogen subsidies in beginsel slechts worden verstrekt op grond van een wet-
telijk voorschrift. Echter, in artikel 4:23, derde lid, van de Awb is ook een aantal 
uitzonderingen op dit beginsel geformuleerd. Indien van deze uitzonderingsmo-
gelijIcheden veelvuldig gebruik wordt gemaalct, neemt daarmee de democratische 
legitimatie van het subsidiebeleid al In dat kader is de volgende deelvraag van 
belang: 

a. Wat is de kwantitatieve verhouding tussen subsidiegelden die wel en subsidiegelden 
die niet op een wettelijke basis berusten? 

In het verlengde hiervan moet worden gewezen op de verslagleggingsplicht die 
ingevolge het vierde lid van artikel 4:23 Awb geldt voor dat deel van de subsidies 
die zonder wettelijke grondslag worden verstrekt. Deze verslagleggingsplicht 
moet het gebrek aan democratische controle als gevolg van het ontbreken van een 
wettelijke grondslag compenseren. De memorie van toelichting merkt hierover 
op: 'De formulering "publiceert ... een verslag van" beoogt tot uitdrukking te 
brengen dat niet vereist wordt dat van elke concrete subsidieverstrekking mede-
deling wordt gedaan. Een globale omschrijving van de activiteiten waarvoor op 
grond van het derde lid subsidies worden verleend, volstaat. De enkele medede-
ling dat de uitzonderingsbevoegdheid van het derde lid wordt gebruikt is echter 
niet voldoende; de aard van de buitenwettelijke subsidiestromen moet uit de 
mededeling blijken'.i 8  Het is de vraag in hoeverre subsidierende bestuursorga-
nen met deze aanwijzingen uit de voeten kunnen. 
De verslagleggingsplicht geldt niet voor subsidieverstreldcingen die rechtstreeks 
berusten op de begroting. De gedachte hierachter is dat kenbaarheid en democra- 
tische controle bij vermelding in de begroting al zijn gewaarborgd. Daarbij kan 

18. TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 44. 
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men zich natuurlijk afvragen in hoeverre het vermelden van een subsidie-ontvan-
ger en het bedrag waarop de subsidie ten hoogste kan worden vastgesteld, een 
wettelijke regeling of een verslag over de subsidiering kan vervangen. Of 
bestuursorganen over deze subsidiestromen voldoende verantwoording afleggen, 
zal voor een groot deel afhangen van de toelichting op de begroting. Gezien het 
belang van beide verantwoordingsverplichtingen moeten de volgende deelvragen 
worden gesteld: 

b. Hoe wordt uitvoering gegeven aan de verantwoordingsverplichtingen met betrekking 
tot niet-wettelijke subsidies? Is deze verantwoording vanuit het perspectief van 
democratische cont role voldoende? 

In artikel 4:23 van de Awb wordt gesproken van subsidiering op grond van een 
wettelijk voorschrift. Dit houdt volgens de terminologie van de Awb in dat de sub-
sidieregeling moet worden opgenomen in een algemeen verbindend voorschrift. 
De Rijksoverheid zal subsidieregelingen in beginsel neer moeten leggen in for-
mele wetten, die nader lcunnen worden uitgewerkt in algemene maatregelen van 
bestuur en ministeriele regelingen. Provincies en gemeenten dienen subsidiere-
gelingen op te nemen in bun respectievelijke verordeningen. Artikel 4:23 van de 
Awb bevat geen aanwijzingen met betrekking tot delegatiemogelijkheden. Uit de 
memorie van toelichting kan worden afgeleid dat de hoofdlijnen van het besten-
dig subsidiebeleid op rijksniveau in formele wetgeving moeten worden neerge-
legd. 
Vast staat dat hoe meer er wordt gedelegeerd, hoe verder de democratische legiti-
matie van subsidieregelgeving afneemt. Weliswaar wordt formeel nog voldaan 
aan de eis van een wettelijke grondslag, maar de centrale gedachte daarachter, 
democratische legitimatie, wordt steeds moeilijker herkenbaar. In dit kader zijn 
de volgende deelvragen relevant: 

c. In welke mate delegeert de (primaire) regelgever regelgevende bevoegdheden in subsi-
dieregelingen en over hoeveel niveaus worden subsidieregels gespreid? Neemt de 
democratische legitimatie door deze delegatie niet te veel af? 

Uit artikel 4:23, eerste lid, van de Awb volgt verder dat wettelijke subsidieregelin-
gen aan twee eisen dienen te voldoen. Om de reikwijdte van de regeling te lcun-
nen bepalen moeten de te subsidieren activiteiten worden omschreven. Daar-
naast moet de regeling een grondslag bieden voor subsidieverplichtingen, 
voorzover deze niet al in de subsidietitel van de Awb zelf is neergelegd. Ook hier 
spelen rechtsstatelijke beginselen een belangrijke rol. Het is de wetgever die in 
beginsel (globaal) moet bepalen welke activiteiten voor subsidiering in aanmer-
king komen en welke verplichtingen daarbij aan de subsidie-ontvanger mogen 
worden opgelegd. Het is tevens de bedoeling dat de wetgever het subsidiebeleid 
op hoofdlijnen inhoudelijk normeert. Tegelijkertijd wordt uit de toelichting op de 
Awb duidelijk dat de omschrijving van de gesubsidieerde activiteiten en even-
tuele subsidieverplichtingen in de beschilcking tot subsidieverlening door het 
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bestuursorgaan nader lcunnen worden uitgewerict.' 9  Bovendien bevatten subsi-
dieregelingen vaak een hele rits potentiele subsidieverplichtingen waaruit het 
bestuursorgaan in een concreet geval het gewenste pakket kan samenstellen. 
Bestuursorganen kunnen zodoende in de praktijk veel beleidsvrijheid hebben bij 
het invullen van het subsidiebeleid. De subsidie wordt vaak benaderd als een 
instrument dat flexibel moet blijven en kan worden aangepast naar de omstan-
digheden van het geval. Dit maakt de volgende deelvragen relevant: 

d. Wat zijn de ervaringen van de wetgever bij het tot stand brengen van wettelijke 
grondslagen voor subsidies? In hoeverre wordt het subsidiebeleid door de wetgever 
inhoudelijk genorrneerd? 

2.3.2 	Vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en vergroting 
van de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger 

Voor een deel is deze doelstelling al bereikt met de invoering van de subsidietitel 
van de Awb zelf. Daarmee is immers een aanzienlijk deel van het subsidierecht 
geharmoniseerd. Belangrijk is verder de wettelijke grondslag die ingevolge artikel 
4:23 van de Awb voor subsidieverstrekkingen in beginsel is vereist. Wanneer sub-
sidie op een wettelijke grondslag moet berusten, neemt daarmee de rechtszeker-
heid voor subsidie-ontvangers in beginsel toe. 

Vraag is wel of subsidie-ontvangers het subsidierecht door de invoering van de 
subsidietitel van de Awb gemakkelijker toegankelijk vinden. flit is gezien de 
gelede normstelling die deze regeling met zich brengt (Awb-bepalingen — bepa-
lingen van de bijzondere subsidieregeling — eventuele gedelegeerde regelgeving) 
en de grote beleidsvrijheid die in subsidieregelingen aan de subsidieverstreldcer 
kan worden gegeven, niet bij voorbaat zeker. De toegankelijkheid van het subsi-
dierecht kan met name worden beoordeeld door subsidie-ontvangers die gedu-
rende langere tijd en bij voorkeur ook op grond van verschillende subsidierege-
lingen worden gesubsidieerd. Immers, particulieren die eenmalig subsidie 
aanvragen en dus niet over basiskennis van het subsidierecht beschikken, zullen 
de betreffende subsidieregeling al snel als ingewildceld bestempelen. Op grond 
van het voorgaande kunnen de volgende twee deelvragen worden geformuleerd: 

e. Is de rechtszekerheid toegenomen in de ogen van (ervaren) subsidie-ontvangers? 

f: Bieden de subsidieregelingen door de mogelijkheid van delegatie nog wel voldoende 
duidelijkheid voor de subsidieverstrekkers en de subsidie-ontvangers? 

Daarnaast is het de vraag in hoeverre de wetgever of een bestuursorgaan ldest 
voor het van toepassing verklaren van afdeling 4.2.8 van de Awb, die voorziet in 
een facultatieve standaardregeling voor per boekjaar verstrekte subsidies aan 
rechtspersonen. Deze afdeling bevat een aantal bepalingen die van belang zijn 

19. TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 51 en 67. 

19 



voor instellingen die van jaarlijkse subsidiering afhankelijk zijn, waarmee de wet-
gever heeft beoogd de subsidieverlening voor deze instellingen te structureren en 
te harmoniseren. 
In de memorie van toelichting is opgemerkt dat het de voorkeur verdient om de 
wijze waarop afdeling 4.2.8 van de Awb in de subsidiepralctijk toepassing vindt, 
nauwlettend te volgen en op grond van de daarmee opgedane ervaringen even-
tueel nogmaals na te gaan of een regeling met een meer dwingend karakter nodig 
is. Op grond van de ervaring die met de afdeling wordt opgedaan, moet blijken of 
het mogelijk is haar ten aanzien van bepaalde subsidies verplicht te stellen." In 
verband met het voorgaande kunnen de volgende twee deelvragen worden 
gesteld. 

g. Maakt de wetgever gebruik van de facultatief toe te passen afdeling 4.2.8 van de Awb 
en wat zijn de ervaringen hiermee? 

h. Maken bestuursorganen in de praktijk gebruik van de facultatief toe te passen afde-
ling 4.2.8 van de Awb en wat zijn de ervaringen hiermee? 

Ook vanuit het perspectief van de subsidierende bestuursorganen is de systemati-
sering en vereenvoudiging van het subsidierecht een belangrijk punt. De subsi-
dietitel van de Awb beoogt een wettelijk kader te geven voor alle subsidies die val-
len onder de reikwijdte van de subsidiedefinitie die is opgenomen in artikel 4:21 
van de Awb. De regeling omvat verschillende onderwerpen die in iedere subsidie-
verhouding aan de orde komen, maar bevat tevens bepalingen voor meer speci-
fieke gevallen. Er zijn veel uitzonderingen, semi-dwingende en facultatieve bepa-
lingen opgenomen. Daardoor is de subsidietitel van de Awb omvangrijk 
uitgevallen en wellicht redelijk ingewikkeld om toe te passen. De vraag is in hoe-
verre de werkwijze en interne procedures door de inwerkingtreding van de subsi-
dietitel van de Awb zijn veranderd en welke knelpunten zich daarbij voordoen. 
Voorstelbaar is dat subsidieverleners, die aan hun eigen systematiek van subsi-
dieverlening waren gewend, toepassing van de subsidietitel van de Awb en bij-
zondere wettelijke subsidieregelingen niet eenvoudiger vinden. De vraag is of dit 
niet onder invoeringsproblemen moet worden gerangschikt. Echter, er zijn ook 
ingewikkelde vraagstukken te noemen die direct volgen uit de invoering van de 
subsidietitel van de Awb. Daarbij kan men denken aan problemen rond de 
rechtsvorm van de subsidie. Na de inwerkingtreding van de subsidietitel mogen 
subsidies immers nog slechts per beschiicicing worden verstrekt, terwift ve•Or deze 
datum een aanzienlijke hoeveelheid subsidies per overeenkomst werd verstrekt. 
Op dit punt moeten zich dus veranderingen in de subsidiepraktijk hebben vol-
troldten. Wel kan momenteel nog een uitvoeringsovereenkomst worden gesloten 
(artikel 4:36 van de Awb). De toepassing van deze mogelijkheid kan vele vragen 
oproepen.' 

20. TIC 1993-1994, 23700, nr. 3, p. 88 en 89. 
21. Vergelijk Jacobs, M.J., Subsidieovereenkomsten. Een onderzoek naar de rechtsvorrn van de subsi-

die, diss. VU 1999, met name p. 124 e.v. 
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Verder zouden vragen rond de reikwijdte van de subsidiedefinitie van artikel 4:21 
van de Awb kunnen worden opgeworpen. Deze definitie biedt niet in alle geval-
len een scherpe afbakening van bijvoorbeeld betalingen voor geleverde goederen 
of diensten en inkomensvoorzieningen. Daardoor zouden bestuursorganen soms 
kunnen twijfelen of bepaalde financiele verstrekkingen onder de reikwijdte van 
de subsidietitel van de Awb vallen. Of dergelijke problemen zich in de praktijk 
daadwerkelijk voordoen, kan aan de hand van de volgende deelvragen worden 
onderzocht: 

i. In welke mate zijn de werkwijzen en interne procedures van bestuursorganen gewij-
zigd als gevolg van de inwerkingtreding van de subsidietitel van de Awb? 

. i. Welke knelpunten hebben zich bij de toepassing van de bepalingen van de subsidieti-
tel van de Awb voorgedaan? 

k. Sluit het algemeen subsidierecht zoals dat is neergelegd in titel 4.2 van de Awb aan 
bij de ontwikkeling van het subsidiebeleid en -praktijk zoals die de afgel open jaren 
heeft plaatsgevonden? 

2.3.3 	Betere beheersing van de overheidsuitgaven 

De subsidietitel van de Awb bevat een aantal instrumenten waarmee de over-
heidsuitgaven voor subsidies beheersbaar kunnen worden gehouden. Het meest 
algemene instrument is de eis van een wettelijke grondslag voor subsidiever-
strekkingen. Immers, men mag verwachten dat deze eis een beter gestructu-
reerde besluitvorming rond subsidiering zal opleveren. Dit zou kunnen resulte-
ren in een reductie van de uitgaven. 

Ingevolge artikel 4:24 van de Awb is het bestuursorgaan verplicht ten minste een-
maal per 5 jaar een verslag te publiceren met betrekking tot de doeltreffendheid 
en de effecten van wettelijke subsidieregelingen in de praktijk. Deze evaluatie-
plicht dient bij te dragen aan de beheersing van de overheidsuitgaven. Wanneer 
uit de evaluatie blijkt dat de subsidie niet doelmatig is of het doel dat met de sub-
sidle wordt nagestreefd niet langer financiele ondersteuning behoeft, kan de sub-
sidieregeling worden gewijzigd of opgeheven. Aangezien veel bijzondere subsi-
dieregelingen ingevolge het overgangsrecht (artikel III, tweede lid) nog geen vijf 
jaar in werlcing zijn, lijkt een onderzoek naar de wijze waarop bestuursorganen 
uitvoering geven aan hun verslagleggingsplicht van artikel 4:24 van de Awb, noch 
naar de vraag in hoeverre het subsidiebeleid als gevolg van deze verslagleggings-
plicht verandering ondergaat, op dit moment zinvol. 

Wel nuttig is een studie naar de twee specifieke beheersinstrumenten die in de 
subsidietitel van de Awb zijn opgenomen in de vorm van het begrotingsvoorbe-
houd en het subsidieplafond. Met het begrotingsvoorbehoud kan worden voorko-
men dat subsidies die worden verstrekt op het moment dat de betreffende begro-
ting nog niet is vastgesteld, leiden tot aanspraken van subsidie-ontvangers die de 
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begroting overschrijden. Aan (het beroep op) het begrotingsvoorbehoud worden 
in artikel 4:34 van de Awb enkele procedurele eisen verbonden. In de memorie 
van toelichting is aangegeven dat de regeling van artikel 4:34 van de Awb de 
bezwaren die uit het oogpunt van rechtszekerheid aan het begrotingsvoorbehoud 
zijn verbonden, niet volledig wegneemt. Om die reden dient de aanpassing in de 
praktijk te worden geevalueerd, teneinde te kunnen nagaan of de behoefte aan 
het maken van een begrotingsvoorbehoud verder kan worden teruggedrongen." 

Het subsidieplafond is een krachtens wettelijk voorschrift gestelde grens aan de 
aanspraken die op grond van een subsidieregeling kunnen ontstaan. Indien door 
de toekenning van een aanvraag het subsidieplafond zou worden overschreden, is 
het bestuursorgaan verplicht de subsidie te weigeren. In geval van een subsidie-
plafond is de manier waarop de rangorde van aanvragen wordt bepaald dus van 
groot belang. De verdelingswijze moet ingevolge artikel 4:26 van de Awb bij of 
krachtens wettelijk voorschrift worden bepaald. Dit betekent dat de bevoegdheid 
tot het vaststellen van de verdelingswijze kan worden gedelegeerd, bijvoorbeeld 
aan het subsidierende bestuursorgaan. 
Het begrotingsvoorbehoud kan ingevolge artikel 4:34 van de Awb door de subsi-
dieverstrekker in een verleningsbeschilcking worden opgenomen, terwijI een sub-
sidieplafond bij of krachtens een wettelijk voorschrift dient te worden vastgesteld. 
Waarschijnlijk is dat de bevoegdheid tot vaststelling van het subsidieplafond vaak 
aan het subsidierende bestuursorgaan zal worden gedelegeerd. 

Het voorgaande roept de vraag op hoe bestuursorganen in de praktijk omgaan 
met hun bevoegdheden ten aanzien van deze belangrijke beheersinstrumenten. 
Daarom worden de volgende deelvragen gesteld: 

I. Wat is de werking van de begrotingsvoorwaarde en het subsidieplafond in de prak-
tijk? Is het aantal begrotingsoverschrijdingen en het totaal aim subsidie-uitgaven 
teruggelopen als gevolg van het gebruik van deze en andere beheersinstrumenten? 

2.4 	SELECTIE VAN ONDERZOCHTE BESTUURSORGANEN EN 

SUBSIDIESTROMEN 

Het verrichte onderzoek is beperkt van aard geweest. De beperking is tot op 
zekere hoogte een gevolg van beperkingen in de beschikbare tijd en in het bud-
get. Daarnaast vloeien beperkingen echter ook voort uit het fejt dat de subsidie-
titel van de Awb nog maar een korte periode van Icracht is en daardoor nog maar 
gedeeltelijk in de praktijk kan worden toegepast. Dit hangt enerzijds samen met 
een geleidelijke implementatie die eigen is aan het invoeren van een wet door een 
groot aantal ongelijksoortige bestuursorganen, die ieder hun eigen traditie ken-
nen. Anderzijds kunnen sommige bepalingen nu eenmaal slechts na verloop van 

22. TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 56-57. 
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tijd worden toegepast, omdat zij in een latere fase van het subsidieproces pas rele-
vant zijn. 

Keuze van bestuursorganen 

Verder is het, gezien de enorme omvang van het subsidiebeleid, noodzakelijk een 
keuze te maken in te onderzoeken bestuursorganen. Er is voor gekozen om het 
Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ocenw) en het Ministerie 
van Economische Zaken (Ez) in het onderzoek te betrekken. Beide ministeries 
zijn in onderlinge vergelijlcing interessant. Het Ministerie van ocenw is een groot 
subsidieministerie, terwijl het Ministerie van EZ een middelgroot subsidieminis-
terie is. Het eerste ministerie voert de subsidieverstreldcing bovendien zelf uit. Bij 
het Ministerie van EZ is deze opgedragen aan het agentschap Senter namens de 
Minister van EZ. 

Gezien het feit dat de wetgever de reikwijdte van de subsidietitel — ondanks de 
vraagtekens die de Raad van State zette bij deze keuze — niet wilde beperken tot 
subsidies op rijksniveau," leek een beperking in het onderzoek tot rijksinstanties 
niet verantwoord. Dit betekende dat ook subsidiering op andere niveaus, zoals 
subsidies verstrekt door decentrale lichamen en zelfstandige bestuursorganen, in 
het onderzoek moest worden betrokken. Nu er in verhouding door provincies en 
waterschappen veel minder subsidies worden verstrelct dan door gemeenten, is 
besloten twee gemeenten in het onderzoek op te nemen. Om de representativiteit 
enigszins te waarborgen is gekozen voor een grote gemeente, te weten Den Haag, 
en een kleine gemeente, te weten Leersum. In de eerste gemeente is men thans 
nog bezig met het opstellen van (een) aangepaste subsidieverordening(en), bij de 
laatste heeft deze aanpassing reeds plaatsgevonden. 

Vervolgens is voor deze bestuursorganen opnieuw een keuze gemaakt in te 
onderzoeken beleidsterreinen, subsidieregelingen en subsidiestromen. 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 

Bij het Ministerie van ocenw is sprake van een praktijk van subsidieverstrekking 
van enorme omvang. De beleidsterreinen ondenvijs en onderzoek nemen binnen 
het subsidierecht een aparte positie in. In artikel 4:21, vierde lid, van de Awb is de 
subsidietitel van de Awb hierop namelijk van overeenkomstige toepassing ver-
klaard. Titel 4.2 van de Awb is hierop dus niet rechtstreeks van toepassing. 
Bovendien is de subsidietitel van de Awb voor de onderwijswetgeving niet op 

januari 1998, maar pas op II mei 2001 in werldng getreden. 24  Om die redenen 

23. Vergelijk TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 19. 
24. Artikel vi van de Aanpassingswet derde tranche Awb ii (Wet van 4 december 1997 tot aanpassing 

van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, Stb. 1997, 58) en 
Aanpassing onderwijswetgeving aan de derde tranche Awb (Wet van II april 2001 houdende aan-
passing van een aantal wetten op het beleidsterrein onderwijs, cultuur en wetenschappen aan de 
derde tranche van de Awb en enkele andere aanpassingen aan de Awb, Stb. 2001, 207). 
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is voor het Ministerie van ocenw gekozen voor het beleidsterrein cultuur. Op dit 
beleidsterrein is de Wet op het specifiek cultuurbeleid, het Bekostigingsbesluit 
cultuuruitingen alsmede een aantal ministeriele regelingen van toepassing. 
Binnen het beleidsterrein cultuur is gekozen voor de subsidies aan toneelgezel-
schappen. De keuze voor deze subsidiestroom berust onder meer op het gegeven 
dat dergelijke subsidies worden verstrekt op grond van de meest algemene minis-
teriele regeling (Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen). Op grond 
van deze regeling worden ook subsidies aan andere instellingen verstrekt. Het 
aantal subsidiebeschikkingen dat per jaar aan toneelgezelschappen wordt verzon-
den, is bovendien beperkt tot enige tientallen per jaar. De opbouw hiervan komt 
voorts in grote lijnen overeen, zodat analyse van een subsidieverlening aan een 
toneelgezelschap een verantwoord beeld geeft van dergelijke beschikkingen in 
het algemeen. 

Bij het Ministerie van ocenw is dus de volgende keuze gemaakt: 
- beleidsterrein cultuur; 
- subsidiestroom toneelgezelschappen; 
- te analyseren subsidieregelingen: 

- Wet op het specifiek cultuurbeleid; 
- Bekostigingsbesluit cultuuruitingen; 
- Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen. 

Ministerie van Economische Zaken 

Binnen het Ministerie van Economische Zaken (Ez) is gekozen voor het beleids-
terrein economie. Naar aanleiding van de invoering van de subsidietitel van de 
Awb is voor dit ministerie de Kaderwet Ez-subsidies vastgesteld. Op deze wet 
berusten vele algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen. Een 
deel van de hierin opgenomen subsidieregelingen wordt uitgevoerd door het 
agentschap Senter. 
Het onderzoek richt zich op de subsidies aan samenwerkingsprojecten op het 
gebied van technologie die worden verstrekt op grond van het Besluit subsidies 
bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten Ors-besluity Voor deze 
subsidiestroom is gekozen, aangezien het een standaardregeling voor tendersys-
temen vormt. Het BTs-besluit dient als voorbeeld voor andere subsidieregelingen. 
Er wordt bovendien een groot aantal subsidies verleend op grond van het BTS-

besluit. Op grond van het BTs-besluit is de ministeriele regeling Uitvoeringsrege-
ling BTS vastgesteld. 

Bij het Ministerie van EZ is dus de volgende keuze gemaakt: 
- beleidsterrein economie; 
- subsidiestroom samenwerkingsprojecten op het gebied van technologie; 
- te analyseren subsidieregelingen: 

- Kaderwet n-subsidies; 
- BTs-besluit (en Uitvoeringsregeling rimy 
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Gemeente Den Haag 

Op gemeentelijk niveau is gekozen voor het welzijnsterrein, omdat gemeenten 
op dat terrein veelal actief subsidierend optreden en daar naar verwachting ook 
gemeentelijke subsidieregelingen zouden worden aangetroffen. 

Bij de gemeente Den Haag is het onderzoek gericht op de pralctijk van subsidie-
verstreldcing aan decentrale welzijnsorganisaties. Voor deze subsidiestroom is 
gekozen, aangezien in dit kader voor het eerst het (nieuwe) systeem van pro-
ductsubsidiering is toegepast. Thans wordt dit systeem ook op vele andere instel-
lingen toegepast of zal daarop worden toegepast. In die zin is de subsidieverstrek-
king aan decentrale welzijnsorganisaties nu reeds representatief voor vele andere 
gesubsidieerde instellingen. 
Op deze decentrale welzijnsorganisaties is thans de Verordening produlctsubsi-
diering van toepassing. Zoals vermeld is men in de gemeente Den Haag op dit 
moment nog bezig met het opstellen van nieuwe, aan de Awb aangepaste subsi-
dieverordeningen. Op de decentrale welzijnsorganisaties zal de nieuwe Haagse 
verordening instellingssubsidies van toepassing zijn. Aangezien deze instellings-
verordening thans nog een intern stuk is waarin mogelijk nog aanpassingen wor-
den aangebracht en dat nog moet worden vastgesteld door de gemeenteraad, zal 
deze verordening slechts op hoofdlijnen worden geanalyseerd. 

Bij de gemeente Den Haag is dus de volgende keuze gemaakt: 
— beleidsterrein welzijn; 
— subsidiestroom decentrale welzijnsorganisaties; 
— te analyseren subsidieregelingen: 

— Verordening productsubsidiering; 
— Haagse verordening instellingssubsidies (op hoofdlijnen). 

Gemeente Leersum 

Bij de gemeente Leersum is de pralctijk van subsidieverstreldcing op het gebied 
van kinderopvang in het onderzoek betroldcen. Voor deze subsidiestroom is geko-
zen, aangezien door de invoering van een nieuwe, aan de Awb aangepaste subsi-
dieverordening op het gebied van welzijn de praktijk van subsidieverstreldcing 
hiervoor is veranderd. Voor andere subsidiestromen op het gebied van welzijn 
was reeds sprake van een veranderde praktijk van subsidieverstreldcing. De wijze 
van subsidieverstreldcing aan de overige instellingen zal nog worden aangepast. 
Op de subsidies aan de kinderopvang is thans de Bijzondere subsidieverordening 
welzijn gemeente Leersum 2000 van toepassing. Voorzover in deze verordening 
niet anders is bepaald, is hierop tevens de naar aanleiding van de derde tranche 
van de Awb ingevoerde Algemene Subsidieverordening gemeente Leersum 1998 
van toepassing. 

Bij de gemeente Leersum is dus de volgende keuze gemaakt: 
— beleidsterrein welzijn; 
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— subsidiestroom kinderopvang; 
— te analyseren subsidieregelingen: 

— Algemene Subsidieverordening gemeente Leersum 1998; 
— Bijzondere subsidieverordening welzijn gemeente Leersum zocm. 

2.5 	WI/2E VAN ONDERZOEK 

Bij de onderzoeksmethode ligt de nadruk op een empirische benadering. De ver-
wachting was dat een analyse van literatuur en jurisprudentie weinig relevante 
gegevens zou opleveren voor de verschillende onderzoeksvragen. Subsidiejuris-
prudentie waarin bepalingen van de subsidietitel van de Awb aan de orde komen, 
is maar in beperkte mate voorhanden. Bovendien heeft deze jurisprudentie 
vooral betrekking op juridische vragen die niet overeenkomen met de voor dit 
onderzoek geformuleerde vragen. Literatuur over subsidies beperkt zich in 
hoofdzaak tot het weergeven van de inhoud van de subsidietitel van de Awb en 
hetgeen in dit verband in de toelichting naar voren is gebracht. 
In het kader van het onderzoek is een checklist opgesteld, waarin de deelvragen 
van de probleemstelling met een toelichting daarop zijn opgenomen. Deze check-
list is als bijlage bij het rapport bijgevoegd. Aan de hand van deze checklist zijn 
vorengenoemde subsidieregelingen geanalyseerd. 
Vervolgens zijn interviews gehouden met de opstellers van deze subsidieregelin-
gen dan wel juristen die bekend zijn met (de aaripassing van) deze subsidierege-
lingen. Tegelijkertijd of nadien hebben tevens interviews plaatsgevonden met 
degenen die deze subsidieregelingen uitvoeren. Door hen worden de subsidiebe-
schildcingen op grond van deze subsidieregelingen opgesteld. In een aantal geval-
len was daar tevens een medewerker met financiele kennis bij aanwezig. De 
checklist is de geinterviewden vooraf toegestuurd. In de interviews zijn de punten 
die niet aan de hand van de subsidieregelingen zelf konden worden beantwoord 
aan de orde gekomen. Voorts is de geinterviewden de analyse van de subsidiere-
gelingen voorgelegd. In totaal zijn twaalf medewerkers van de onderzochte 
bestuursorganen gelnterviewd. 
In overleg met degenen die de subsidieregelingen uitvoeren, is voorts per 
bestuursorgaan een subsidie-ontvanger uitgekozen die al gedurende langere ter-
mijn subsidie ontvangt. Met deze subsidie-ontvangers heeft een telefonisch inter-
view plaatsgevonden. Aan hen zijn de in de bijlage opgenomen vragen vooraf per 
brief dan wel in het telefonisch interview zelf voorgelegd. In totaal zijn dus vier 
subsidie-ontvangers geinterviewd. 
Tot slot is bij de VNG onderzoek gedaan naar aan deze vereniging veelgestelde vra-
gen. Daarbij is gebruikgemaakt van de hierover in het computersysteem van de 
VNG opgenomen gegevens. Voorts is een interview bij de VNG gehouden over de 
gevolgen van de invoering van de subsidietitel van de Awb voor gemeenten. De 
resultaten hiervan worden in de conclusie vergeleken met de resultaten die uit 
het onderzoek bij de betrokken gemeenten naar voren zijn gekomen. 
De gegevens uit het empirisch onderzoek hebben belangrijk materiaal geleverd 
voor de conclusie. Deze moesten echter met enige voorzichtigheid worden toege-
past, omdat het onderzoek was gebonden aan eerdergenoemde beperkingen. 
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3 	Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschappen (Cultuursubsidies) 

3:1 	SCHETS VAN HET WETTELIJK KADER VOOR SUBSIDIERING 

Het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ocenw) is een subsi-
dieministerie bij uitstek. Uit het Subsidie Overzicht Rijksoverheid 2001 blijkt dat 
in het jaar 2001 ruim 7 miljard gulden aan subsidiegelden wordt verdeeld over 
137 subsidieregelingen. In het verleden waren veel van de ministeriele subsidie-
en bijdrageregelingen op het beleidsterrein cultuur niet gebaseerd op een wette-
lijke grondslag. Soms was er zelfs geen sprake van pseudo-wetgeving, maar werd 
subsidie verstrekt zonder enige daaraan ten grondslag liggende regeling. De 
regels aan de hand waarvan subsidies werden verstrelct, liepen derhalve sterk uit-
een, niet alleen wat betreft de aard van de regels, maar ook wat betreft het niveau 
waarop ze werden vastgesteld. 25  

Door het groeiend belang dat wordt gehecht aan een wettelijke grondslag voor 
subsidieverstreklcing en meer specifiek (het uitzicht op) de subsidietitel van de 
Awb, is die praktijk veranderd. In de loop der tijd is er binnen het Ministerie van 
ocenw veel subsidiewetgeving tot stand gebracht. 

De meeste subsidies die door de Minister van ocenw op het beleidsterrein cul-
tuur worden verstrekt, berusten thans op de Wet op het specifiek cultuurbeleid. 26  
De reikwijdte van deze wet is beperkt tot het cultuurbeleid voorzover dit ressor-
teert onder het Ministerie van ocenw (artikel 1, eerste lid, onder b). Te denken valt 
hierbij aan bijvoorbeeld de kunsten, de musea, de monumenten, de archieven, de 
media, het bibliotheekwerk en de internationale culturele betreldcingen. 27  Verder 
is deze wet slechts van toepassing op onderdelen van het cultuurbeleid die niet 
reeds door andere cultuurwetten worden geregeld (artikel 1, tweede lid). Daarbij 
kan bijvoorbeeld worden gedacht aan de Monumentenwet 1988, die een wette-
lijke grondslag biedt voor subsidieverstrekking voor monumentenrestauraties. 
Daarnaast heeft de Minister van ocenw op grond van artikel 9, eerste lid, van 
deze wet de bevoegdheid om fondsen op te richten. Deze fondsen krijgen via de 
begroting van het ministerie jaarlijks de beschikking over een bedrag, waarmee 
zij op een specifiek terrein (incidentele) sttbsidies kunnen verstrekken. De voor-
delen van een dergelijke constructie zijn onder andere dat een fonds vaak een 

25. Zie Niftrik, J.G. van, Naar een wet op het cultuurbeleid, in: Aldcermans, H.J.M. et al. (red.), Hand-
boek Cultuurbeleid, VUGA, 's-Gravenhage 1989, p. 1.3-2-8 en 1.3-2-9. 

26. Wet van II maart 1993, houdende regels betreffende enkele aspecten van het specifiek cultuurbe-
leid, Stb. 1993, 193. 

27. TK 1988-1989, 20 987, nr. 3, p. 3. 

29 



slagvaardiger beleid kan voeren. Met subsidieverstrekking door een fonds kan 
voorts worden voorkomen dat de overheid zelf een inhoudelijk oordeel over cul-
tuuruitingen moet vellen. 18  

Op grond van artikel 8 van deze wet is een algemene maatregel van bestuur vast-
gesteld: het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen.z 9  Op grond van artikel 48 en 36, 
tweede lid, van dit besluit zijn door de Minister van ocenw nadere regels vastge-
steld in het Handboek verantwoording cultuursubsidies. Deze regels hebben 
betreklcing op de inrichting van de begroting en de jaarrekening. 3 ° 
Op grond van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen zijn verder de volgende 
ministeriele regelingen vastgesteld: 
— Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen (Stcrt. 1995, 4); 
— Subsidieregeling indemniteit bruiklenen (Stcrt. 1996, it); 
— Subsidieregeling filmfestivals, filmmanifestaties en filmtheaters (Stcrt. 1998, 

213); 
— Regeling specifieke uitkeringen stedelijke en provinciale programma's cul-

tuurbereik (Stcrt. 2001, 4). 

Voorts gelden nog de Beleidsregels benoemingen Raad voor Cultuur (Stcrt. 1997, 
8). 

De Wet op het specifiek cultuurbeleid en het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen 
waren reeds voor de invoering van de derde tranche van de Awb van kracht. Zoals 
hierna nog zal worden uiteengezet, zijn deze wet en dit besluit aangepast aan de 
derde tranche van de Awb. Voor het bekostigd onderwijs en onderzoek bestond 
reeds een wettelijke grondslag ten behoeve van de bekostiging in de diverse 
bekostigingswetten. Om voor het verstrekken van subsidies op de overige terrei-
nen een wettelijk kader te scheppen, is de Wet overige ocenw-subsidies' vastge-
steld. 32  

3.2 	OVERZICHT VAN HET WETTELIV KADER EN HET BELEID VOOR 

SUBSIDIES AAN TONEELGEZELSCHAPPEN 

In deze en volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de praktijk van 
subsidieverstrekking binnen het Ministerie van ocenw. Gelet op de omvang van 
deze praktijk is het onmogelijk alle beleidsterreinen en subsidieregelingen die 
binnen het bereik van dit ministerie vallen, te behandelen. De beleidsterreinen 
onderwijs en onderzoek nemen binnen het subsidierecht een aparte positie in 

28. Niftvik, J.G. van, 1989, p. 1.3-2-12 e.v. 
29. Besluit van 21 juni 1994, houdende regels met betrelcldng tot het verstrelcicen van subsidies en 

specifieke uitkeringen ten behoeve van cultuuruitingen, Stb. 1994, 473. 
3o. Regeling houdende wijziging van de Regeling subsidies en uitkeringen cukuuruitingen en de 

Regeting subsidiering museale instellingen, Stcrt. 1997, 247. 
31. Wet van 12 maart 1998, houdende regels inzake de verstrelcldng van subsidies door de Minister 

van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen, Stb. 1998, 273. 
32. TIC 1997-1998, 25 671, nr. 3, p. I. 
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(artikel 4:21, vierde lid, van de Awb). Bovendien is, zoals reeds eerder aangege-
ven, de subsidietitel van de Awb voor de onderwijswetgeving niet op 1 januari 
1998, maar op II mei 2001 in werlcing getreden. Om die redenen is gekozen voor 
een subsidie op het beleidsterrein cultuur, te weten subsidie aan toneelgezel-
schappen. Voor deze subsidiestroom is gekozen, aangezien dergelijke subsidies 
worden verstrekt op grond van de algemene ministeriele regeling (Regeling sub-
sidies en uitkeringen cultuuruitingen). Op grond van deze regeling worden ook 
bijvoorbeeld de subsidies aan orkesten verstrekt. Voorts is het aantal subsidiebe-
schikkingen dat per jaar aan toneelgezelschappen wordt verzonden, beperkt tot 
enige tientallen per jaar. De opbouw hiervan komt bovendien in grote lijnen over-
een, zodat analyse van een subsidieverlening aan een toneelgezelschap een beeld 
geeft van dergelijke beschikkingen in het algemeen. 

3.2.1 	Wet op het specifiek cultuurbeleid 

Ook in de kunstensector werden in het verleden vele subsidies verstrekt zonder 
dat er een subsidieregeling aan ten grondslag lag. Met de introductie van het kun-
stenplan33  in 1988 is daarin verbetering gekomen. Sindsdien werd eenmaal per 
vier jaar het totale lcunstbeleid aan een grondige beoordeling onderworpen. Naar 
aanleiding van de discussie hierover en de ingekomen beleidsplannen van instel-
lingen die voor subsidie in aanmerking wilden komen, werden de beleidsvoorne-
mens voor de komende vier jaar geformuleerd. De Raad voor de Kunst speelde 
daarbij een belangrijke adviserende rol. Ongeveer tegelijkertijd werd het systeem 
van budgetfinanciering geintroduceerd. 

Sinds 1993 is de plansystematiek van het kunstenplan voor het gehele specifieke 
cultuurbeleid geformaliseerd met de invoering van de Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid. De overwegingen die tot deze wet hebben geleid, zijn blijkens de con-
siderans: 
— het verstreldcen van specifieke uitkeringen uit 's Rijks kas ten behoeve van cul-

tuuruitingen dient wettelijk geregeld te worden; 
— het is wenselijk het cultuurbeleid van het Rijk eenmaal per vier jaar in een 

nota vast te leggen; 
— het is wenselijk het verstrelcken van subsidies ten behoeve van cultuuruitin-

gen een grondslag in de wet te geven; 
— het is wenselijk de Minister van ocenw te machtigeri tot het oprichten van pri-

vaatrechtelijke rechtspersonen die de verbreiding van cultuuruitingen bevor-
deren. 

Bij de Aanpassingswet derde tranche Awb II is de Wet op het specifiek cultuurbe-
leid aangepast aan de derde tranche van de Awb. Het ging daarbij om een aantal 
terminologische vvijzigingen Cverplichtingen' in plaats van `voorschriften', 'path-
culieren' in plaats van `derden' en 'subsidies' in plaats van 'financiele bijdragen' 

33. Plan voor het Kunstbeleid (1988-1992), TK 1987-1988, 20 263, nr. 2. 
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of (specifieke uitkeringen'). Daarnaast is een beperkt aantal inhoudelijke wijzi-
gingen doorgevoerd, waarop hieronder nader zal worden ingegaan. 

Zoals hiervoor reeds vermeld, geeft artikel i de reikwijdte van deze wet aan. Ook 
is daarin een aantal begrippen gedefinieerd. Bij de Aanpassingswet derde tranche 
Awb II is de definitie van het begrip 'specifieke uitkeringen' aangepast. Deze luidt 
als volgt: 'subsidies (in plaats van 'uitkeringen') aan provincies of aan gemeenten 
waarvan de bestedingsrichting vooraf is aangegeven of die worden verstrekt voor 
de bestrijding van de kosten van bepaalde taken of activiteiten [••.]'• 

Uit artikel 2 blijkt met welke doelstelling de Minister van ocenw de aan hem toe-
gekende (subsidie)bevoegdheden moet gebruiken. De minister dient voorwaar-
den te scheppen voor het in stand houden, ontwikkelen en sociaal en geografisch 
spreiden of anderszins verbreiden van cultuuruitingen. Hij dient zich daarbij te 
laten leiden door overwegingen van kwaliteit en verscheidenheid. De beoordeling 
van de kwaliteit gebeurt niet door de minister of zijn ambtenaren zelf. Die beoor-
deling wordt overgelaten aan deskundigen: de Raad voor Cultuur, die onder 
andere is ingesteld ter vervanging van de eerdergenoemde Raad voor de Kunst. 34  
De Raad voor Cultuur heeft een voorzitter en ten hoogste 24 leden. In de Raad 
zitten deskundigen op door deze raad vastgestelde aandachtsgebieden, waaron-
der beeldende kunst en vormgeving, muziek en muziektheater, architectuur en 
theater (artikel zb juncto 2d). 35  Eventueel kunnen voor de voorbereiding van een 
advies maximaal vijf andere specifieke deskundigen in commissies worden 
benoemd (artikel 2c, derde lid). De Raad voor Cultuur adviseert de minister zowel 
over het cultuurbeleid als over subsidieverstrekkingen. Deze adviezen beperken 
zich niet tot de lcwaliteit van de activiteiten van subsidie-aanvragers, maar kun-
nen ook betreklcing hebben op aanvullende criteria, zoals landelijke spreiding en 
diversiteit in het aanbod. 36  

Fen belangrijk element van het huidige cultuurbeleid volgt uit artikel 3: de cul-
tuurnota. De cultuurnota bestaat uit een terugblik op het op verschillende terrei-
nen van de cultuur gevoerde beleid. Daarbij wordt tevens aangegeven welke ont-
wildcelingen daarop van invloed zijn geweest. Voorts bevat deze nota een schets 
van de hoofdlijnen van het cultuurbeleid voor de volgende periode van vier jaar. 
Deze schets beweegt zich op het algemeen niveau van beleidsformulering, in ter-
men van uitgangspunten, prioriteiten en posterioriteiten, accentverschuivingen 
en het stimuleren dan wel afremmen van bepaalde tendensen. De breedte van 
het beleid omvat in de eerste plaats die terreinen van cultuur waarover het beleid 
van de Minister van ocenw zich uitstrekt. Zowel bij het terugblikken naar het 
gevoerde beleid als bij het ontwerpen van visies op toekomstig beleid wordt ech- 

34. De Raad voor Cultuur is ingesteld bij Wet van 26 oktober 1995, houdende wijziging van de Wet op 
het specifiek cultuurbeleid in verband met de instelling van een adviesorgaan voor het beleid op 
het terrein van de cultuur (Raad voor Cultuur). 

35. TX 1994-1995, 24 090, nr. 3, p. 9. 
36. Aklcermans, H.J.M., Advisering over kunst en kunstbeleid, in: Aldcermans, H.J.M. et al. (red.), 

Handboek Cultuurbeleid, VUGA, 's-Gravenhage 1989, p. 
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ter ook naar aangrenzende terreinen en naar het cultuurbeleid in een bredere 
context gekeken. Bij aangrenzende terreinen valt bijvoorbeeld te denken aan het 
kunstvakonderwijs. De bredere context betreft zowel het cultuurbeleid zoals dat 
gestalte lcrijgt op gemeentelijk en provinciaal niveau als het internationaal cul-
tuurbeleid, met name het Europees cultuurbeleid. De Raad voor Cultuur advi-
seert de minister over de cultuurnota en de voor die periode ingediende subsidie-
aanvragen. 37  Naast de cultuurnota kunnen op grond van artikel 3, vierde lid sec-
tornota's worden opgesteld waarin per deelterrein van de cultuur de hoofdlijnen 
van het cultuurbeleid worden uitgewerkt. 

Artikel 4 geeft de minister de bevoegdheid ten behoeve van cultuuruitingen sub-
sidies te verstrekken. Bij de Aanpassingswet derde tranche Awb II is de zinsnede 
'op aanvraag' vervallen. Met artikel 4 wordt blijkens de memorie van toelichting 
beoogd een wettelijke grondslag te geven aan het subsidiebeleid. De regels aan de 
hand waarvan de Minister van ocenw subsidie verstrekte, waren veelal neerge-
legd in ministeriele (pseudo-)regelgeving. Om het juridisch gehalte van de subsi-
dieverstrelcking te versterken, zou dergelijke regelgeving op een wet gebaseerd 
moeten zijn. In het verlengde daarvan is het nuttig geoordeeld ook de structure-
ring van het beleidsproces een wettelijke basis te geven. Om die reden is in artikel 
3 de bepaling opgenomen dat eens per vier jaar een cultuurnota aan de beide 
Kamers der Staten-Generaal moet worden overge1egd. 38  

Om de flexibiliteit te waarborgen is in artikel 8 gekozen voor een algemene maat-
regel van bestuur met de mogelijkheid van subdelegatie aan de Minister van 
ocenw. Deze regels dienen samen met de cultuurnota de bestendigheid van het 
cultuurbeleid ten goede te komen, het inzicht daarin voor alle participanten te 
vergroten en daarmee de rechtszekerheid te bevorderen. 39  
Artikel 8 biedt een grondslag voor het vaststellen van een algemene maatregel 
van bestuur (het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen). Dit artikel is gewijzigd 
door de Aanpassingswet derde tranche Awb ii. In het eerste lid is bepaald dat bij 
of krachtens algemene maatregel van bestuur regels worden gesteld met betrek-
king tot het verstrekken van subsidies op grond van deze wet. De zinsnede 'of 
krachtens' is opgenomen, omdat bijvoorbeeld voor het vaststellen van subsidie-
plafonds of het stellen van regels omtrent bevoorschotting onder de Awb een uit-
druldcelijke delegatie is vereist. 4° 

In het tweede lid is bepaald waarop deze regels betreldcing lcunnen hebben. Dit 
betreft onder meer de criteria op grond waarvan subsidie kan worden verstrekt 
(sub a), de vaststelling van een subsidieplafond (sub c) en de verplichtingen van 
de subsidie-ontvanger (sub f). 

37.  
38.  
39.  
40.  

TK 1988-1989, 20 987, 111". 3, p. 6-8. 
TK 1989-1990, 20 987, nr. 5, p. 1-2. 
TK 1988-1989, 20 987, nr. 3, p. 13-14. 
TK 1996-1997, 25 464, nr. 3, p. 22. 
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In het derde lid is bepaald dat indien bij of krachtens algemene maatregel van 
bestuur wordt voorzien in een subsidieplafond, daarbij regels worden gesteld 
omtrent de wijze van verdeling. 
Uit het vierde lid vloeit voort dat bij algemene maatregel van bestuur kan worden 
bepaald dat een subsidie kan warden verstrekt voor perioden van ten hoogste vier 
jaar, doch uitsluitend binnen de perioden waarvoor een cultuurnota geldt. 
Verder is in het vijfde lid geregeld dat de Minister van ocenw bij het verstrekken 
van subsidie de subsidie-ontvanger verplichtingen kan opleggen met inachtne-
ming van het bepaalde bij of krachtens de algemene maatregel van bestuur. 
In het zesde lid is bepaald dat de subsidieverplichtingen die warden opgenomen 
in een algemene maatregel van bestuur en de subsidieverplichtingen die de 
minister op grond van het vijfde lid in een subsidiebeschikking kan opnemen, 
mede lcunnen strekken ter bevordering van overheidsdoeleinden van algemene 
aard. Uit de memorie van toelichting blind dat daarbij is gedacht aan verplichtin-
gen ter bevordering van de werkgelegenheid after ondersteuning van de emanci-
patiedoelstellingen van de overheid. 41  

Bij de Aanpassingswet derde tranche Awb 11 is artikel 8a ingevoegd dat voorziet 
in het toezicht op de naleving. Voorheen was het toezicht geregeld in het Bekosti-
gingsbesluit cultuuruitingen. 

3.2.1 	Bekostigingsbesluit cultuuruitingen 

Het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen is gebaseerd op artikel 8 van de Wet op 
het specifiek cultuurbeleid en bevat met name procedurele en financieel-admini-
stratieve voorschriften voor subsidiering. Het besluit is van toepassing op alle cul-
tuursubsidies die door de Minister van ocenw warden verstrekt, voorzover daar-
over niets anders is bepaald in een andere wet dan de Wet op het specifiek 
cultuurbeleid. Het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen bevat subsidieregels die 
in acht moeten warden genomen zowel door subsidie-aanvragers als door de sub-
sidierende Minister van ocenw. Zo geeft het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen 
onder meer regels over het aanvragen van subsidies, het verlenen, verantwoorden 
en vaststellen van subsidies en over de aan de subsidie-ontvanger op te leggen 
subsidieverplichtingen. Gelet op de vele verschillende vormen van subsidies en 
specifieke uitkeringen, en het abstracte niveau van deze algemene maatregel van 
bestuur zijn er geen inhoudelijke eisen opgenomen in het Bekostigingsbesluit 
cultuuruitingen. De inhoudelijk (kwalitatief) te stellen eisen warden per deelter-
rein (sector) van de cultuur hetzij bij ministeriele regeling vastgesteld, hetzij in de 
beschildcing tot subsidieverlening neergelegd. De beleidsinhoudelijke argumen-
ten op grand waarvan subsidies en specifieke uitkeringen warden verstrekt, war-
den beschreven in de cultuurnota en de eventuele sectornota's. 42  

41. TIC 1988-1989, 20 987, nr. 3, p.19. 
42. NvT, p. i , Stb. 1994, 473. 

34 



Bij het vaststellen van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen is reeds rekening 
gehouden met het wetsvoorstel voor de derde tranche van de Awb. Dit heeft 
geleid tot een regeling die aansloot op het (voorstel voor) de subsidietitel van de 
Awb, maar deze ook gedeeltelijk overlapte. Bij besluit van 20 april 1998 is het 
Bekostigingsbesluit cultuuruitingen aangepast aan de derde tranche van de 
Awb.43  Evenals bij de aanpassing van de Wet op het specifiek cultuurbeleid ging 
het hierbij zowel om terminologische als om inhoudelijke aanpassingen. Daarbij 
zijn tevens de bepalingen die de Awb overlapten, vervallen. Bij besluit van 28 juli 
1998 hebben nog enkele terminologische aanpassingen plaatsgevonden. 44  Op de 
belangrijkste bepalingen en eventuele aanpassingen daarvan zal hierna worden 
ingegaan. 

Het oorspronkelijke artikel 1, tweede lid, is vervallen. Dat artikellid stelde speci-
fieke uitkeringen gelijk met subsidies, tenzij het ging om de bijzondere categorie 
van uitkeringen, bedoeld in artikel 4o. Thans volgt dit uit de Awb zelf. 45  

Uit de Nota van Toelichting blijkt dat in een aantal gevallen de cultuurnota en 
eventuele sectornota's subsidie-aanvragers onvoldoende informatie kunnen bie-
den over de activiteiten die voor subsidie in aanmerking komen. Allereerst kan 
het geval zich voordoen dat er voor een bepaalde sector geen sectornota is vastge-
steld en de cultuurnota te globaal is in dit opzicht. Verder kan de behandeling van 
de cultuurnota en de eventuele sectornota's door de Staten-Generaal aanleiding 
geven om van de daarin neergelegde voornemens af te wijken. Tot slot kan de 
Minister van ocenw met toepassing van artikel 3, vijfde lid aan de Staten-Gene-
raal mededeling doen van een tussentijdse wijziging op een hoofdlijn van het 
beleid. In deze gevallen dient de minister openbaar te maken wat de voornemens 
met betrekking tot de subsidiering zijn. Dit dient te geschieden door toezending 
aan de Staten-Generaal. Artikel 2 bevat een bepaling met deze inhoud. 46  

Artikel 2a geeft de Minister van ocenw de bevoegdheid subsidies voor maximaal 
vier jaar te verstrekken. De periode van subsidieverstrekking dient daarbij gelijk 
te lopen met de periode waarop de cultuurnota betreldcing heeft. 

Artikel 3 bevat een verplichting tot het opnemen van een begrotingsvoorwaarde 
als bedoeld in artikel 4:34 van de Awb. 

43. Besluit van zo april 1998, houdende aanpassing van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen, het 
Archiefbesluit 1995, het Besluit rijkssubsidiering restauratie monumenten 1997, het Besluit rijks-
subsidiering onderhoud monumenten en het Besluit rijkssubsidiering historische buitenplaatsen 
aan de derde tranche van de Algemene wet bestuursrecht, alsmede ter aanpassing van het Bekos-
tigingsbesluit cultuuruitingen aan de Financiele verhoudingswetgeving, Stb. 1998, 266. 

44. Besluit van 28 juli 1999, houdende wijziging van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen ter ver-
betering van de uitvoeringspralctijk en in verband met enkele terminologische aanpassingen, 
Stb. 1999, 351. 

45. NvT, p. 6-7, Stb. 1998, 266. 
46. NvT, p. 19-20, Stb. 1994, 473. 
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Ter aanvulling op artikel 4:35 van de Awb is in artikel 5 een aantal aanvullende 
weigeringsgronden geformuleerd. In artikel 4, tweede lid is strijd met de cultuur-
nota of de sectomota's opgenomen als weigeringsgrond. Door de toevoeging 
'mede gelet op de beschikbare financiele middelen' is tot uitdrukking gebracht 
dat het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen geen open-einde-regeling inhoudt. 
Van belang is verder de in artikel 4, derde lid, onder b opgenomen weigerings-
grond dat 'de aanvrager naar het oordeel van Onze Minister de behoefte aan sub-
sidie niet heeft aangetoond Voorts kan worden genoemd de in artikel 4, 
derde lid, onder c opgenomen weigeringsgrond dat 'de aanvrager niet aanneme-
lijk heeft gemaakt dat de financiele middelen met inbegrip van subsidie vol-
doende zullen zijn om de voorgenomen activiteiten uit te voeren'. De algemene 
weigeringsgronden van artikel 4:35 van de Awb zijn in het eerste lid van artikel 5 
van overeenkomstige toepassing verlclaard op specifieke uitkeringen aan gemeen-
ten en provincies. 

Het nieuwe hoofdstuk IA (Subsidieplafonds en verdelingsbepaling) introduceert 
het instrument van het subsidieplafond. De Minister van ocenw heeft op grond 
van artikel 5a de mogelijlcheid daarvan gebruik te maken indien daaraan behoefte 
bestaat. Deze bepaling zorgt ervoor dat niet een subsidieplafond kan worden vast-
gesteld, maar verschillende subsidieplafonds voor verschillende categorieen van 
activiteiten of projecten, al naar gelang de behoefte. Artikel 5b schrijft voor dat de 
verdeling plaatsvindt volgens het tendersysteem. Indien er in een specifiek geval 
wordt gewerkt met het 'wie het eerst komt, wie het eerst maalt'-systeem, dan 
moet de Minister van ocenw dat uitdrukkelijk bepalen bij het vaststellen en 
bekendmaken van het subsidieplafond. 

De artikelen 6 tot en met 12 bevatten regels voor de aanvraag van een subsidie. 
Daarbij is een onderscheid gemaakt naar diverse soorten subsidies (jaarlijkse 
instellingssubsidie, meerjarige instellingssubsidie en projectsubsidie). Voor al 
deze subsidies geldt dat de subsidie-aanvrager inzicht dient te verschaffen in zijn 
financiele gegevens door overlegging van een begroting, liquiditeitsprognose dan 
wel een volledig overzicht van de financiele toestand. Tevens dient de subsidie-
aanvrager melding te maken van andere subsidie-aanvragen. 

Artikel 14 geeft de Minister van ocenw de bevoegdheid om voorschotten te verle-
nen. Hiervoor lcunnen nadere regels worden gesteld. 

Hoofdstuk iv heeft betrelcking op de aan de subsidieverlening te verbinden ver-
plichtingen van de subsidie-ontvanger. In artikel 32 wordt de Minister van ocenw 
een algemene bevoegdheid toegekend om nadere regels te stellen met betrelcking 
tot aan de verlening van bepaalde categorieen van subsidies te verbinden ver-
plichtingen. In de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen heeft de 
Minister van ocenw hiervan geen gebruik gemaakt. Naast de mogelijkheden tot 
het opleggen van verplichtingen verschaft het Bekostigingsbesluit cultuuruitin-
gen de Minister van ocenw ook de bevoegdheid tot het opleggen van een vergoe- 
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dingsplicht aan de subsidie-ontvanger (artikel 27). Daarbij is tevens geregeld hoe 
de hoogte van de vergoeding moet worden vastgesteld. 

Hoofdstuk V (Subsidievaststelling) geeft regels voor het vaststellen van subsidie. 
Van belang daarbij is onder andere de bepaling in artikel 33, eerste lid, onder b en 
c dat de subsidie-ontvanger een subsidiedeclaratie en jaarrekening moet indie-
nen. Voorts dienen de jaarrekening en de subsidiedeclaratie op grond van artikel 
36, eerste lid ieder afzonderlijk te worden voorzien door een verklaring van een 
accountant. De jaarrekening en de subsidiedeclaratie dienen bovendien vergezeld 
te zijn van een rapportage omtrent de naleving van de subsidiebepalingen door 
de subsidie-ontvanger, opgesteld door de accountant overeenkomstig een door de 
Minister van ocenw vast te stellen protocol (artikel 36). 

Artikel 48 tot slot kent de Minister van ocenw de bevoegdheid toe om nadere 
regels vast te stellen op een aantal punten. Op grond daarvan en op grond van 
artikel 36, tweede lid is het Handboek verantwoording cultuursubsidies vastge-
steld. Dit Handboek bevat nadere regels over de wijze waarop meerjarig gesubsi-
dieerde instellingen jaarlijks verantwoording dienen af te leggen ten behoeve van 
de subsidievaststelling. De in het handboek gestelde eisen beogen enerzijds dui-
delijkheid te bieden aan de subsidie-ontvanger en anderzijds uniformiteit te 
bevorderen in de presentatie van de te leveren financiele gegevens. 47  

3.2.3 	Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen 

De Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen is een op het Bekostigings-
besluit cultuuruitingen gebaseerde ministeriele regeling. De regeling bevat 
(nadere) regels ten aanzien van het verstrekken van jaarlijkse en meerjarige 
instellingssubsidies, projectsubsidies en (specifieke) uitkeringen op het terrein 
van het specifiek cultuurbeleid. Alleen indien voor een bepaalde sector een aparte 
regeling bestaat, geldt de regeling niet (artikelen 3, io en 18). 
De regeling heeft betrekking op: 
— de bekostigingsgrondslag, dat wil zeggen de wijze waarop de subsidie wordt 

berekend (artikelen 4, II, 19 en 20); 
— de datum van indiening van een subsidie-aanvraag (artikelen 5, 12 en 13); 
— de wijze waarop voorschotten op de subsidie worden uitbetaald (artikelen 7, 14 

en 21); 
— een zogenoemd controleprotocol en enkele modellen voor accountantsverkla-

ringen (artikelen 9 en 16); 
— de verplichting om jaarlijks een verslag in te dienen, indien een project zich 

uitstrekt over meerdere jaren (artikel 15). 

Op grond van artikel 2 van de regeling kan van de regeling worden afgeweken, 
mits de beschikking waarbij een subsidie of een uitkering wordt verstrekt, de 
afwijking uitdrukkelijk vermeldt. 

47. Toelidning, p. 2, Stcrt. 1997, 247. 
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In de regeling is op het subsidieplafondsysteem van de artikelen 4:25 en volgende 
van de Awb vooruitgelopen. Hiervoor zijn bij wijziging van de regeling op 19 
december 1997 de bedragen die in 1998 en 1999 ten hoogste beschikbaar waren 
voor het verstrekken van subsidie voor experimenten en projecten op het terrein 
van de gebouwde monumentenzorg vastgesteld. Er is gekozen voor een tender-
systeem, waarbij de beste aanvragen met voorrang worden gehonoreerd. 48  

Bij wijziging van 22 november 1999 zijn de Inrichtingseisen subsidie-aanvragen 
voor de cultuursector ingevoerd. Deze bevatten nadere eisen voor de in te dienen 
aanvraagbescheiden voor meerjarige subsidies. Met deze voorschriften, die 
tevens een aantal modellen behelzen, wordt beoogd duidelijIcheid te bieden voor 
de subsidie-aanvrager en uniformiteit in de presentatie van de te leveren gege-
yens te bevorderen. De vergelijkbaarheid van de ingediende aanvragen wordt 
daardoor vergroot. 49  

3.3 	DE PROCEDURE VOOR SUBSIDIEVERSTREKKING 

De procedure voor het verstrekken van subsidies verloopt in het algemeen als 
volgt. Allereerst wordt ongeveer anderhalf jaar voor de betreffende cultuurnota-
periode een uitgangspuntenbrief opgesteld door de Staatssecretaris van ocenw. 
Deze brief bevat de uitgangspunten en prioriteiten voor de komende cultuurnota-
periode. De uitgangspuntenbrief wordt in het najaar van dat jaar behandeld in de 
Tweede Kamer. De uitgangspuntenbrief en de parlementaire behandeling vor-
men samen het kader voor advisering door de Raad voor Cultuur en de besluit-
vorming over de ingediende subsidie-aanvragen. 

De uitgangspuntenbrief wordt naar instellingen die reeds eerder subsidie ontvin-
gen, gezonden. De instellingen worden daarbij in de gelegenheid gesteld een 
nieuwe aanvraag in te dienen. Potentiele aanvragers worden via advertenties op 
de hoogte gesteld. De aanvragen moeten voldoen aan de Inrichtingseisen subsi-
die-aanvragen voor de betreffende cultuurnota-periode, die worden gepubliceerd 
in de Staatscourant. Op grond hiervan dienen de volgende stulcken te worden 
ingediend: 
— een beleidsplan, waarin algemene informatie over de instelling alsmede een 

terugblik en evaluatie van de voorafgaande cultuurnota-periode en de 
komende cultuurnota-periode dienen te worden opgenomen; 

— een meerjarenbegroting, waarbij instellingen die reeds eerder subsidie ont-
vingen, gebruik dienen te maken van het Handboek verantwoording cultuur-
subsidies; 

— specifieke activiteiten en Icwantitatieve gegevens; 

48. Artikel In van de Ministeriele regeling houdende wijziging van de Regeling subsidies en uitkerin-
gen cultuuruitingen in verband met de verstrelddng van subsidies voor experimenten en projec. 
ten op het terrein van de zorg voor het behoud van monumenten van bouwlcunst alsmede 
vaststelling van de subsidieplafonds voor die subsidieverstrekking in 1998, Stcrt. 1997, 243. 

49. Wijziging Regeling subsidies en uitkeringen cultuuntitingen en intrekking Regeling subsidiering 
museale instellingen, Stcrt. 1999, 228. 
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— specifieke financiele gegevens; 
— de samenstelling van directie, bestuur en leden van de raad van toezicht; 
— een gecontroleerde jaarrekening van het voorafgaande jaar (alleen voor 

nieuwe aanvragers). 

De aanvragen moeten voor 15 december, dus ruim een jaar voor de betreffende 
cultuurnota-periode en de subsidieperiode, bij het Ministerie van ocenw zijn ont-
vangen. 

Na ontvangst van de subsidie-aanvragen vraagt de staatssecretaris de Raad voor 
Cultuur hierover advies, waarbij rekening moet worden gehouden met in de uit-
gangspuntenbrief geformuleerde uitgangspunten en prioriteiten. 
De Raad voor Cultuur brengt rond mei in het jaar voorafgaand aan de cultuur-
nota-periode het advies uit. Daarin geeft de Raad aan of het aangevraagde budget 
moet worden verlaagd of verhoogd dan wel gelijk dient te blijven en geeft een 
indicatie van de omvang hiervan. 
Nadat het advies is uitgebracht, stuurt de Raad alle aanvragers een afschrift toe 
van het algemene deel en van het deel dat handelt over de eigen sector, waar het 
advies over de betreffende instelling deel van uitmaakt. Bovendien krijgen alle 
aanvragers het verzoek om het Ministerie van ocenw binnen tien dagen in ken-
nis te stellen van eventuele feitelijke onjuistheden in het advies. In een aparte 
brief wijst de staatssecretaris de instellingen er op dat bij het aangaan van (finan-
ciele) verplichtingen alvast rekening moet worden gehouden met het advies. 
De eventuele opmerkingen van aanvragers worden aan de Raad voor Cultuur 
voorgelegd met het verzoek om op korte termijn te laten weten in hoeverre deze 
daarin aanleiding ziet tot bijstelling of nadere precisering van het advies. 

Vervolgens vindt er overleg met andere overheden plaats. Na besluitvorming door 
de Ministerraad biedt de regering op de derde dinsdag in september de cultuur-
nota samen met de rijksbegroting voor het komende jaar aan de Tweede Kamer 
aan. De cultuurnota bevat de beleidsvoornemens op het terrein van het cultuur-
beleid en de voorgenomen subsidiebesluiten. Tegelijkertijd ontvangen de aanvra-
gers de beslissing op bun subsidie-aanvragen. Het advies van de Raad voor Cul-
tuur speelt een zwaarwegende rol in de besluitvorming op de subsidie-aanvragen. 
Wel kunnen er redenen van cultuurpolitieke of budgettaire aard zijn om van het 
advies af te vvijken. Ook de uitkomsten van het overleg met andere overheden vor-
men een belangrijke functie in de besluitvorming. Een afwijkende beslissing is 
tenslotte mogelijk indien er gegronde twijfel bestaat over de lcwaliteit van de 
bedrijfsvoering of over het vervuld zijn van de financiele basisvoorwaarden. 

Als reactie op een motie van de Tweede Kamer bij de behandeling van de cultuur-
nota-periode 2001-2004 in november 2000 zijn door de huidige staatssecretaris 
in een brief aan de Tweede Kamer voorstellen gedaan om de procedure rondom 
de cultuurnota te verbeteren. 
De staatssecretaris houdt in deze brief vast aan vijf kernwaarden bij de procedure: 
een periodieke, in principe vierjaarlijkse toetsing van culturele instellingen, een 
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onafhankelfike lcwaliteitstoets door deslcundigen, een integrale afweging door 
gelijIctijdig over 'subsidietoekenning' te beslissen, directe politieke verantwoorde-
Ifilcheid voor de meerjarige subsidies en (betere) samenwerking tussen Rijk en 
lagere overheden. 

De voorgestelde procedure ziet er als volgt uit. Het zwaartepunt bij de politieke 
besluitvorming en het debat met de Kamer komt bij de uitgangspuntenbrief te 
liggen. Daarbij wordt meer recht gedaan aan de verschillen tussen instellingen en 
sectoren. Er komt een betere scheiding tussen de advisering door de Raad voor 
Cultuur en de politieke besluitvorming. De Raad is adviseur, geen beslisser. De 
advisering door de Raad krijgt een meer integraal karakter. 

In een vroeg stadium van de vierjaarlijkse cyclus moeten landelijke sectoranaly-
ses komen waarin het karakter van de verschillende sectoren wordt belicht. De 
lagere overheden maken sectoranalyses op regionaal niveau, de zogenoemde 
regionale cultuurprofielen. Fondsen maken een analyse van de individuele aan-
vragen. Uit deze drie analyses stelt de Raad voor Cultuur vervolgens een voorad-
vies op, waarin op landelijk en regionaal niveau het culturele klimaat per sector 
wordt geschetst. De staatssecretaris houdt rekening met het vooradvies bij het 
formuleren van zijn uitgangspuntenbrief. 

In de uitgangspuntenbrief zet de staatssecretaris uiteen wat de beleidsmatige 
prioriteiten en ambities zijn, welke aanvragen in aanmerking komen voor subsi-
die, welke criteria bij de beoordeling en afweging zullen worden gehanteerd, 
welke financiele prioriteiten en kaders daarbij gelden en wat de te volgen proce-
dure zal zijn. De Raad voor Cultuur adviseert op basis van de uitgangspunten-
brief. In de cultuumota vindt de uitwerking plaats aan de hand van het advies in 
vooral subsidiebeslissingen. Meerjarige subsidies worden direct verstrekt op 
grond van de cultuurnota. 

Door deze procedure ontstaat naar verwachting een beter beeld van de ontwikke-
lingen binnen de cultuurdisciplines. Ook is beter te voorzien hoeveel en welke 
nieuwe aanmeldingen voor de volgende cultuurnota zijn te verwachten. 

De staatssecretaris heeft verder voorgesteld het aantal leden van de Raad terug te 
brengen tot 14. Tegelijkertijd wordt gekozen voor een uitbreiding van 35 tot 6o 
commissieleden. De leden van de Raad komen daarbij onafhankelijker te staan 
tegenover de uitkomsten van beraad en preadviezen van commissies en werk-
groepen binnen de Raad. Hierdoor kunnen ze een meer coordinerende en strate-
gische rol gaan vervullen. De staatssecretaris verwacht dat de Raad hierdoor effec-
tiever en met een scherper oog voor integrale samenhang zijn wettelijke rol kan 
vervullen. 
Volgens de staatssecretaris moet de raad meer aandacht geven aan autonome ont-
wikkelingen binnen de cultuursectoren. Sommige instellingen komen naast de 
sectoranalyses in aanmerlcing voor een grondige beoordeling door een visitatie-
commissie onder de auspicien van de Raad. 5° 
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3.4 	ANALYSE VAN DE REGELGEVING VOOR SUBSIDIES AAN 

TON EELGEZELSCHAPPEN 

3.4. 1 	Wet op het specifiek cultuurbeleid 

De Wet op het specifiek cultuurbeleid bevat geen definitie van het begrip `subsi-
die'. Uit de memorie van toelichting blijkt dat dit begrip niet is opgenomen, aan-
gezien het in de juridische literatuur nog niet volledig was uitgekristalliseerd. In 
de dagelijkse subsidiepraktijk zouden zich echter niet of nauwelijks problemen 
voordoen met dit begrip. Voorts werd gesteld dat deze wet niet de meest geschikte 
plaats was voor het opnemen van een wettelijke omschrijving van het begrip sub-
sidie. In dat verband werd gewezen op het voorontwerp van de Awb. 5' Uit de 
memorie van toelichting bij de Aanpassingswet derde tranche Awb ii blijkt dat 
alle verstrekkingen uit 's Rijks kas aan zowel lagere overheden als particulieren 
(natuurlijke personen of rechtspersonen) ten behoeve van cultuuruitingen wor-
den beschouwd als subsidies in de zin van titel 4.2 van de Awb. Slechts op de sub-
sidie aan decentrale overheden ten behoeve van cultuurbeleid (overheid als over-
heid) zou titel 4.2 van de Awb niet van toepassing zijn (artikel 4:21, derde lid, van 
de Awb). 52  
Om die reden is onder andere vorengenoemde wijziging in de definitie van het 
begrip specifieke uitkering aangebracht ('subsidies' in plaats van `uitkeringerf). 
Door specifieke uitkeringen aan te merken als subsidies wordt de indruk gewekt 
dat titel 4.2 van de Awb hierop in alle gevallen van toepassing is. Uit de memorie 
van toelichting op de derde tranche van de Awb blijkt echter dat de subsidietitel 
niet van toepassing is op uitkeringen aan provincies en gemeenten, waarvan de 
bestedingsrichting vooraf is aangegeven of die worden verleend voor de bestrij-
ding van de kosten van bepaalde taken of activiteiten. 53  Bovendien worden onder 
specifieke uitkeringen blijkens de memorie van toelichting op de Wet op het spe-
cifiek cultuurbeleid ook materiele verstrekkingen door bestuursorganen ver-
staan. 54  Een dergelijke specifieke uitkering kan echter niet worden aangemerIct 
als subsidie in de zin van artikel 4:21 van de Awb, aangezien geen sprake is van 
een aanspraak op financiele middelen. Op dit punt sluit de Wet op het specifiek 
cultuurbeleid dus niet goed aan bij titel 4.2 van de Awb. 

Een ander punt dat opvalt aan de Wet op het specifiek cultuurbeleid is dat daarin 
ruim gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid van delegatie. De wet zelf bevat 
slechts een beperkt aantal artikelen. De reden hiervan lijkt te zijn gelegen in de 
noodzaak om flexibel met het subsidie-instrument om te kunnen gaan. Delegatie 
wordt blijkbaar nodig geacht om snel in te kunnen spelen op veranderde of gewij- 

50. Brief van de Staatssecretaris van Cultuur d.d. 18 mei 2001 en het persbericht hierover (persbericht 
van het Ministerie van ocenw, directie Voorlichting, d.d. 18 mei 2001). 

51. TK 1988-1989, 20 987, nr. 3, p. 17. 
52. TK 1996-1997, 25 464, nr. 3, p. 22. 
53. TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 36-37. 
54. TK 1988-1989, 20 987, rir. 3, p. 9. De memorie van toeliditing noemt als voorbeeld het gratis of 

tegen gereduceerde huur ter beschildcing stellen van de huisvesting van een lcunstinstelling. 
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zigde omstandigheden. Aanpassing van een algemene maatregel van bestuur of 
ministeriele regeling vergt minder tijd en is eenvoudiger dan aanpassing van de 
wet zelf. De in artikel 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid opgenomen 
beschrijving van de activiteiten zal om dezelfde reden globaal van aard zijn. De 
criteria op grond waarvan subsidie wordt verleend, staan in de cultuurnota en de 
uitgangspuntenbriel Het daarin neergelegde beleid kan iedere vier jaar worden 
aangepast aan de maatschappelijke ontwiklcelingen. 
In artikel 8, eerste, tweede en derde lid is een grondslag geschapen voor het vast-
stellen van (de wijze van verdeling van) een subsidieplafond. Dit komt overeen 
met het bepaalde in artikel 4:25, eerste lid en artikel 4:26, eerste lid, van de Awb. 
Bij de in artikel 8, vierde lid genoemde mogelijkheid om subsidie voor ten hoog-
ste vier jaar te verstreldcen, dient rekening te worden gehouden met de in artikel 
4:51 van de Awb neergelegde regeling voor langdurige subsidieverhoudingen. 
Over de wijze waarop de praktijk hiermee rekening houdt, wordt verderop nader 
ingegaan. 

Wat betreft de in artikel 8, zesde lid genoemde niet-doelgerichte verplichtingen 
kan het volgende worden opgemerkt. Uit artikel 4:39 van de Awb vloeit voort dat 
dergelijke verplichtingen slechts aan de subsidie kunnen worden verbonden 
voorzover dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. Dergelijke verplichtingen kun-
nen bovendien slechts betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen 
waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht. Bij de totstandkoming van 
de Wet op het specifiek cultuurbeleid werd ervan uitgegaan dat met het opleggen 
van niet-doelgerichte verplichtingen terughoudend moest worden omgegaan. 55  
Daarom werd bij nota van wijziging het vijfde lid van artikel 8 (het huidige zesde 
lid) zo aangepast dat niet-doelgerichte subsidieverplichtingen slechts konden 
worden opgelegd voorzover zij een basis vonden in een algemene maatregel van 
bestuut Het was niet de bedoeling dat dergelijke niet-doelgerichte verplichtingen 
slechts op basis van de algemene bevoegdheid van artikel 8, vierde lid (het hui-
dige vijfde lid) zouden worden opgelegd. Met de aanpassingen naar aanleiding 
van de derde tranche van de Awb is deze regeling zonder enige nadere toelichting 
komen te vervallen. 56  De Minister van ocenw is thans bevoegd niet-doelgerichte 
verplichtingen zonder specifieke grondslag in een wettelijk voorschrift in indivi-
duele subsidiebeschikkingen op te nemen, zolang deze verplichtingen betrelcking 
hebben op de wijze waarop of de middelen waarmee de gesubsidieerde activitei-
ten worden verricht. Dit is een aanmerkelijke uitbreiding van de beschilckingsbe-
voegdheid van de minister in vergelijking met de situatie van voor de inwerking-
treding van de Awb. Overigens kan worden betwijfeld of artikel 8, zesde lid vol-
doet aan de in artikel 4:39 van de Awb gestelde eisen. Artikel 4:39, eerste lid, van 
de Awb eist namelijk een specifieke wettelijke grondslag ('bij wettelijk voor-
schrift'). Op deze wijze is het opleggen van dergelijke verplichtingen enerzijds 
niet uitgesloten, naar anderzijds wel met zekere waarborgen omringd. 57  Gelet 

55. TK 1991-1992, 20 987, rfl ii, p. to. 
56. Zie artikel 4G, hoofdstuk 5, van de Aanpassingswet derde tranche Awb 11 en TK 1996-1997, 

25 464, nr. 3, p. 22. 
57. TK 19934994, 23700, nr. 3, p. 66. 
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hierop zou niet alleen de bevoegdheid tot het opleggen van niet-doelgerichte ver-
plichtingen in een wettelijk voorschrift geregeld dienen te worden, maar tevens 
de inhoud ervan. Bij het verstrekken van de subsidie kan hieruit dan een keuze 
worden gemaakt. De memorie van toelichting is op dit punt echter niet geheel 
duidelijk. 

3.42 	Bekostigingsbesluit cultuuruitingen 

Over het vervallen van artikel 1, tweede lid kan hetzelfde worden opgemerkt als 
over het gelijkstellen van specifieke uitkeringen met subsidies is opgemerkt bij 
de analyse van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Opvallend is dat in het 
Bekostigingsbesluit cultuuruitingen verder wel duidelijker dan in de Wet op het 
specifiek cultuurbeleid naar voren komt dat titel 4.2 van de Awb niet op alle speci-
fieke uitkeringen van toepassing is. In dat verband wordt onder andere gewezen 
op artikel 4, eerste lid, waarin artikel 4:35 van de Awb van overeenkomstige toe-
passing wordt verklaard op specifieke uitkeringen aan gemeenten en provincies. 

Ten aanzien van de in artikel 2a genoemde bevoegdheid subsidie voor vier jaren 
te verstrekken, wordt eveneens verwezen naar hetgeen hierover is opgemerkt bij 
de analyse van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. 

De bepalingen inzake het begrotingsvoorbehoud en het subsidieplafond sluiten 
aan bij titel 4.2 van de Awb. 

Veel van de in hoofdstuk iv opgenomen verplichtingen zijn uitwerkingen van de 
subsidieverplichtingen als bedoeld in artikel 4:37 van de Awb. Het gaat dan om 
verplichtingen over verzekeringen (artikel 23), de administratie (artikel 20), het 
verstrelcken van gegevens (artikel 22) en het afleggen van rekening en verant-
woording over gesubsidieerde activiteiten (artikel 24). De meeste overige subsi-
dieverplichtingen kunnen worden aangemerkt als bijzondere doelgerichte subsi-
dieverplichtingen in de zin van artikel 4:38 van de Awb. Daaronder valt 
bijvoorbeeld de verplichting tot het verlenen van medewerking aan personen die 
voor de minister toezicht houden op de werkzaamheden van de subsidie-ontvan-
ger. 
De in artikel 27 aan de Minister van ocenw gegeven bevoegdheid tot het opleg-
gen van een vergoedingsplicht aan de subsidie-ontvanger voldoet aan het 
bepaalde in artikel 4:41 van de Awb. 

Verder is opvallend dat het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen en het daarop 
gebaseerde Handboek verantwoording cultuuruitingen uitgebreide bepalingen 
bevatten ten aanzien van de te overleggen financiele gegevens. Op grond van arti-
kel 4:45, tweede lid, van de Awb dient de subsidie-aanvrager bij de aanvraag tot 
subsidievaststelling rekening en verantwoording af te leggen omtrent de aan de 
activiteiten verbonden uitgaven en inkomsten, voorzover deze voor de vaststelling 
van de subsidie van belang zijn. Over de bij de aanvraag tot subsidieverlening 
over te leggen bescheiden is in de Awb niets bepaald. De in het Bekostigingsbe- 
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sluit cultuuruitingen opgenomen bepalingen kunnen als aanvulling van de Awb 
worden gezien. De bepalingen lijken echter grotendeels overeen te komen met de 
in afdeling 4.2.8 van de Awb opgenomen bepalingen voor per boekjaar verstrekte 
subsidies aan rechtspersonen (vergelijk onder andere 4:61, 4:63, 4:64, 4:65, 4:75 
tot en met 4:79 van de Awb). 

3.4.3 	Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen 

De Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen vult de subsidietitel van de 
Awb aan op punten waar dat mogelijk is. Ook bij deze regeling werd reeds voor-
uitgelopen op deze titel, zoals blijkt uit het in een van de wijzigingen opgenomen 
subsidieplafond. Aangezien de subsidietitel op dat moment nog niet van kracht 
was, was daarbij uitdrukkelijk bepaald dat overschrijding van het plafond leidt tot 
weigering van de subsidie (vergelijk artikel 4:25, tweede lid, van de Awb). 

3.5 ANALYSE VAN EEN SUBSIDIEBESCHIKKING AAN EEN 

TON EELGEZELSCHAP 

In dit onderzoek is de inhoud van een subsidieverlening aan een toneelgezel-
schap geanalyseerd. De opbouw van subsidiebeschikkingen aan andere toneel-
gezelschappen en bijvoorbeeld aan orkesten blijkt grotendeels overeen te komen. 
De verschillen zijn met name gelegen in de op te leggen subsidieverplichtingen. 
De vaststelling van subsidie vindt eenmaal in de vier jaar plaats na afloop van de 
cultuurnota-periode. De vaststelling van subsidie heeft op dit moment voor de 
cultuurnota-periode 1997-2000 nog niet plaatsgevonden. De vaststelling van de 
subsidie voor de cultuurnota-periode 2001-2004 is pas over vier jaar aan de orde. 
De geanalyseerde subsidiebeschikldng heeft betrekking op de cultuurnota-
periode 2001-2004 en is derhalve genomen na de inwerkingtreding van de derde 
tranche van de Awb. De inhoud van deze beschikking ziet er als volgt uit: 

A. 	Subsidieverlening 
Onder deze noemer wordt het subsidiebedrag voor de komende cultuurnota-
periode vermeld. Bij het indienen van een herziene meerjarenbegroting (zie 
onder D) dient met de betreffende jaarbedragen rekening te worden gehouden. 
In de subsidieverlening is het begrotingsvoorbehoud ex artikel 4:34 van de Awb 
opgenomen. Tevens is aangegeven dat er bij de bepaling van de subsidie van is 
uitgegaan dat de in de basisbegroting voorziene bijdragen van derden, waaronder 
subsidies van andere overheden, daadwerkelijk worden gerealiseerd, tenzij in de 
convenanten ten aanzien van subsidies van provincies of gemeenten anders is of 
wordt overeengekomen. 

Het is niet geheel duidelijk welke werldng van deze laatste bepaling uitgaat. Er is 
niet geregeld wat de gevolgen zijn indien deze bijdragen niet worden gereali-
seerd. 
Met punt A is voldaan aan de in artikel 4:30 en 4:31 van de Awb gestelde eisen 
(omschrijving gesubsidieerde activiteiten en vermelding subsidiebedrag). Voorts 
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is door beperking van de duur van de subsidie voldaan aan artikel 4:32 van de 
Awb. 

B. 	Motivering 
Hierbij is aangegeven in hoeverre het advies van de Raad voor Cultuur is overge-
nomen en wordt verwezen naar de cultuurnota. 

C. 	Doel van de subsidieverlening 
De subsidie wordt verleend om het beleidsplan en de daarop gebaseerde activitei-
tenplannen te kunnen uitvoeren. 

Er is derhalve sprake van budgetfinanciering. Dit geeft de instellingen veel vrij - 
heid. Zo heeft de instelling de mogelijkheid om tekorten in enig jaar te compen-
seren met een overschot in een ander jaar, mits de exploitatie gerekend over de 
gehele subsidieperiode sluitend is. Tekorten worden niet aangevuld. 

D. 	Herziening begroting 

D.1 	Herziene begroting en (eventuele) aanpassing van het beleidsplan 
De instelling wordt verzocht een herziene meerjarenbegroting in te dienen die 
sluit op de verleende subsidie. Indien het beleidsplan als gevolg hiervan ook wij-
zigingen ondergaat, dient nauwkeurig te worden aangegeven welke deze wijzi-
gingen zijn. Eventueel kan dit aanleiding vormen om opnieuw advies te vragen 
aan de Raad voor Cultuur. 

D.2 	Bevoorschotting 
Indien de herziene plannen met sluitende begroting aan de vermelde eisen en 
aan die van het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen voldoen, kan de subsidie 
betaalbaar worden gesteld. Daarover wordt nog nadere informatie verstrekt. 

E. 	Velplichtingen verbonden aan de subsidie 

El. 	Activiteitenplan 
Er dient dertien weken voor aanvang van elk nieuw kalenderjaar een activiteiten-
plan te worden ingediend, waarin de in het beleidsplan voorziene activiteiten voor 
dat jaar worden gespecificeerd en voorzover van toepassing ook gekwantificeerd. 

E2. 	Kivaliteit en activiteitenniveau 
Gedurende de subsidieperiode worden de activiteiten getoetst aan het beleids-
plan. Indien zich in de loop van de vierjarige periode omstandigheden voordoen 
waardoor de instelling niet op het beoogde niveau kan blijven functioneren dan 
wel zich anderszins ingrijpende ontwikkelingen voordoen, bijvoorbeeld een wij-
ziging in de artistieke of zakelijke leiding, dan dient hiervan terstond mededeling 
te worden gedaan. 
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E3. 	Actieplan Cultuurbereik 
Er dient een inspanning te zijn om waar mogelijk medewerking te verlenen aan 
de plannen die op lokaal niveau hierover worden ontwikkeld. In elk geval dient in 
het jaarverslag melding te worden gemaakt van de ontwikkelingen op dit gebied, 
met inbegrip van informatie over instanties waarmee wordt samengewerlct, res-
pectievelijk onder vermelding van de uitgaven die op dat vlak zijn gedaan. 

Eq. 	Internationale activiteiten 
Indien activiteiten in het buitenland worden verricht, wordt verwacht dat reke-
ning wordt gehouden met het internationale cultuurbeleid. De diplomatieke post 
dient bovendien op de hoogte te worden gesteld, alsmede de Stichting Internatio-
nale Culturele Activiteiten. In het jaarverslag dienen de internationale activiteiten 
afzonderlijk te worden opgenomen. 

E5. 	Publieksinkomsten 
Een deel van het subsidiebedrag wordt verleend onder de voorwaarde dat ten 
minste een zelfde bedrag aan publieksinkomsten wordt verworven. 

E6. 	Spreiding van voorstellingen 
Maximaal 6o% van de voorstellingen of speelbeurten dient in de eigen stand-
plaats te worden uitgebracht en minimaal 40% daarbuiten. 

E7. 	Toepasselijke regelingen 
Op de subsidieverlening zijn de bepalingen van de Wet op het specifiek cultuur-
beleid, het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen en de Regeling subsidies en uit-
keringen cultuuruitingen van toepassing. De laatste twee worden als bijlage mee-
gezonden. Het Handboek financiele verantwoording cultuursubsidies wordt 
nagezonden. Er wordt op gewezen dat voor het overige de Awb, in het bijzonder 
titel 4.2 (met uitzondering van afdeling 4.2.8), van toepassing is. 

ER. Jaarverslag 
In het inhoudelijk verslag dienen naast de reguliere activiteiten jaarlijks de ont-
wikkelingen te worden gemeld van educatieve activiteiten en de vorderingen op 
het gebied van doelgroepenbeleid. Daamaast dient de juiste bestuurssamenstel-
ling en de visie daarop te worden vermeld alsmede bestuursmutaties. 
Met betrekking tot deze subsidieverplichtingen kan worden opgemerkt dat de 
verplichtingen Er en E2 als uitwerkingen van de in artikel 4:37 van de Awb opge-
somde doelgerichte verplichtingen kunnen worden aangemerkt. De verplichtin-
gen E3, £4, E5 en E8 zijn minder duidelijk te kwalificeren als doelgericht. De 
spreidingseis kan rechtstreeks worden teruggevoerd op artikel 2 van de Wet op 
het specifiek cultuurbeleid, waarin wordt gesproken over het scheppen van voor-
waarden voor onder andere de geografische spreiding van cultuuruitingen. 
De subsidieverplichtingen zijn niet op alle punten helder geformuleerd. Zo is 
niet geheel duidelijk wat onder 'inspanning' in artikel E3 moet worden verstaan. 
Dit geldt eveneens voor 'rekening houden met' zoals genoemd in artikel E4. 

46 



Bepaling E7 hoort verder eigenlijk niet thuis onder de verplichtingen, aangezien 
deze geen verplichting inhoudt. 

F. 	Bezwaarmogelijkheid 

Onderaan de brief is de op grond van artikel 3:45 van de Awb vereiste bezwaar-
clausule opgenomen. 
Vergelijking van de hiervoor geanalyseerde beschikking met subsidieverleningen 
voor de cultuurnota-periode 1997-2001, dus voor de inwerlcingtreding van de 
derde tranche van de Awb laat de volgende verschillen zien: 
— het begrip `subsidietoezegging' is vervangen door het begrip `subsidieverle- 

ning'. Deze terminologie komt overeen met die van titel 4.2 van de Awb; 
— de mededeling in de subsidietoezegging dat geen recht kan worden ontleend 

aan het feit dat al eerder subsidie werd verleend, is vervallen. Het vervallen 
van deze mededeling was noodzakelijk gelet op de bescherming die langdurig 
gesubsidieerde instellingen in artikel 4:51, eerste lid, van de Awb thans wordt 
geboden; 

— de voorwaarde dat indien de toestand van 's Rijks financien tot onvoorziene 
bezuinigingen dwingt, of onvoorziene ontwikkelingen op het terrein van de 
cultuur, mede naar het oordeel van de Raad voor Cultuur, tot maatregelen 
dwingen, de subsidie kan worden verminderd, is vervallen. Deze voorwaarde 
is overbodig geworden nu een gelijksoortige bepaling is opgenomen in artikel 
4:50, eerste lid, onder b, van de Awb. 

3.6 	INTERVIEWS 

3.6.1 	Interviews met medewerkers van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur 
en Wetenschappen 

In het kader van dit onderzoek zijn diverse gesprelcken gevoerd met medewer-
kers van het Ministerie van ocenw. Allereerst is een gesprek gevoerd met de coor-
dinator wetgeving cultuur van de Directie Wetgeving en Juridische Zaken en de 
jurist van de Directie Kunsten. Daaruit bleek het volgende. 
De geinterviewden zijn van mening dat door invoering van titel 4.2 van de Awb 
meer wordt voldaan aan de eisen van legitimiteit en democratische controle. Alle 
regels waaraan moet worden voldaan om subsidie te kunnen verkrijgen, staan 
duidelijk in de wet. Alle subsidies die door de Minister van ocenw worden ver-
strekt, berusten verder thans op een wettelijke grondslag. 
Wel wordt de regelgeving door de geinterviewden erg gelaagd van structuur 
gevonden. Nu gelden immers de Awb, de Wet op het specifiek cultuurbeleid, het 
Bekostigingsbesluit cultuuruitingen en de ministeriele regeling. Vocir invoering 
van de derde tranche van de Awb stonden de meeste regels in het Bekostigingsbe-
sluit cultuuruitingen. Thans moet hiervoor zowel de Awb als het Bekostigingsbe-
sluit cultuuruitingen worden geraadpleegd. Het in het Bekostigingsbesluit c -ul-
tuuruitingen gehanteerde systeem lcwam overigens wel overeen met dat van de 
Awb (verlening en vaststelling), alleen de terminologie was anders. 
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Deze gelaagde structuur kan naar de mening van de geinterviewden onduidelijk-
heid meebrengen voor degenen die de subsidie verstrekt. Ook voor de subsidie-
ontvanger is het er wellicht niet duidelijker op geworden. flit blijkt bijvoorbeeld 
uit het volgende. De subsidie van een bepaalde instelling werd ingetrokken 
wegens het niet voldoen aan de opgelegde verplichtingen. Deze intreldcing was 
gebaseerd op artikel 4:48, eerste lid, onder b, van de Awb. De subsidie-ontvanger 
maakte hiertegen bezwaar, aangezien deze niet op de hoogte was van het feit dat 
in het onderhavige geval ook de Awb van toepassing was. De Awb was hem ook 
niet toegezonden. 
Bij het Ministerie van ocenw wordt voor cultuursubsidies geen gebruik gemaakt 
van de facultatieve standaardregeling van afdeling 4.2.8 van de Awb. De reden 
hiervoor is volgens de geinterviewden dat in het Bekostigingsbesluit cultuuruitin-
gen reeds soortgelijke bepalingen zijn opgenomen. Bovendien worden alle subsi-
dies voor vier jaar verstrekt en niet per boekjaar. 
In de praktijk behoeft volgens de geinterviewden geen gebruik te worden 
gemaalct van het subsidieplafond, aangezien er met gelden geschoven moet kun-
nen worden tussen de diverse sectoren. Dit op basis van het advies van de Itaad 
voor Cultuur. Het begrotingsvoorbehoud wordt daarentegen wel als ontbindende 
voorwaarde opgenomen in de beschildcing. De begroting is namelijk nog niet 
goedgekeurd op het moment dat de subsidieverleningen worden verzonden 
(derde dinsdag in september). In de praktijk is hierop echter geen beroep gedaan. 
Met een beleidsmedewerker van de Directie Kunsten is gesproken over de gevol-
gen van de invoering van de derde tranche van de Awb voor de opstellers van de 
subsidiebeschilckingen. Hieruit is het volgende beeld naar voren gekomen. 
De gevolgen van de invoering van de subsidietitel van de Awb worden in de prak-
tijk van subsidieverstreldcing door de geinterviewde niet as ingrijpend ervaren. 
De wijziging van het systeem van subsidiering in de exploitatie van een tekort in 
een systeem van budgetfinanciering wordt als veel groter ervaren. flit geldt ook 
voor de invoering van de Wet op het specifieke cultuurbeleid en het Bekostigings-
besluit. In dat kader heeft de geinterviewde aangegeven dat voorheen 'standaard-
voorwaarden' (Algemene subsidiebepalingen ten behoeve van instellingen op het 
terrein van de kunsten' en de 'Algemene subsidiebepalingen ten behoeve van 
projecten op het terrein van de kunsten') werden gebruikt. Deze bepalingen wer-
den meegezonden bij de subsidiebeschildcingen, zodat de in deze algemene 
bepalingen opgenomen subsidievoorschriften onderdeel van de beschikking 
vormden. De gesubsidieerden waren bier dan ook aan gebonden. De 'standaard-
voorwaarden' bevatten vooral de formele procedureregels die bij het verstrekken 
van subsidie in acht werden genomen. 
Verder werden tot ongeveer twaalfjaar geleden jaarlijks subsidies aangevraagd en 
'toegezegd'. Door de introductie van het lcunstenplan in 1988 werd in meerjarige 
subsidiering voorzien en een meer gestructureerde parlementaire controle, het-
geen de democratische legitimatie naar de mening van de geinterviewde wellicht 
zal hebben vergroot. 
Van de mogelijlcheid subsidiebeschilckingen in te trekken is tot dusverre in de 
pralctijk geen gebruik gemaakt. Wel worden in sommige gevallen wijzigingen in 
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de subsidiebeschikkingen aangebracht door een nadere uitwerking van de opge-
legde subsidieverplichtingen. 
De subsidies worden voor vier jaar verleend, waarbij vaststelling achteraf plaats-
vindt. Er wordt volgens de geinterviewde rekening gehouden met artikel 4:51 van 
de Awb door de betrokkenen tijdig op de hoogte te stellen van de plannen voor de 
komende cultuurnota-periode. 
Het aantal bezwaarschriften dat wordt ingediend, is toegenomen. Naar de 
mening van de geinterviewde is dit waarschijnlijk niet zozeer het gevolg van de 
invoering van de derde tranche van de Awb, maar eerder van de juridisering die 
zich overal in de samenleving voordoet. Bovendien is het aantal subsidieaanvra-
gen verdubbeld ten opzicht van vier jaar geleden. De meeste bezwaarschriften die 
worden ingediend, hebben betrekking op het advies van de Raad voor Cultuur, 
aangezien de motivering van de subsidiebesluiten hierop is gebaseerd. In het 
algemeen volgt de staatssecretaris het advies van de Raad op. 

3.6.2 	Interview met een belangenorganisatie voor toneelgezelschappen 

Tot slot is een interview gehouden met de directeur van de Vereniging van Neder-
landse Theatergezelschappen (vNT). Deze vereniging behartigt de belangen van 
theatergezelschappen, waaronder die van toneelgezelschappen. Deze vereniging 
is als zodanig dan ook op de hoogte van hetgeen onder deze gezelschappen leeft. 
In het interview is gesproken over de gevolgen van de inwerkingtreding van de 
derde tranche van de Awb voor de toneelgezelschappen als subsidie-ontvangers. 
Uit dit interview is het volgende naar voren gekomen. 
Toneelgezelschappen zijn volgens de geinterviewde veelal niet op de hoogte van 
het bestaan en de inhoud van de Awb. Pas op het moment dat een toneelgezel-
schap een negatieve beschikking op zijn subsidie-aanvraag ontvangt, wordt de 
Awb er bij betrokken. Vanuit het Ministerie van ocenw is hierover ook geen bro-
chure of ander voorlichtend materiaal uitgegeven. Het vorenstaande geldt overi-
gens niet alleen voor de Awb. Van de inhoud van de Wet op het specifiek cultuur-
beleid, het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen en de Regeling subsidies en 
uitkeringen cultuuruitingen zijn toneelgezelschappen volgens de geinterviewde 
slechts in beperkte mate op de hoogte. Ook over andere wetgeving, zoals sociale-
zekerheids- en arbeidswetgeving, worden toneelgezelschappen door de subsidie-
verstrekker nauwelijks geinformeerd. Wel zijn toneelgezelschappen op de hoogte 
van de departementale richtlijnen voor de prestatie-eisen. 
Een weigering van een subsidie-aanvraag blijkt door toneelgezelschappen nogal 
eens onvoldoende gemotiveerd gevonden te worden. Tegen besluiten tot subsidie-
verlening voor de cultuurnota-periode 2001-2004 zijn ongeveer honderd 
bezwaarschriften ingediend. Indieners van bezwaar- en beroepschriften worden 
door de VNT doorverwezen naar een gespecialiseerde advocaat, die de cultuur-
nota-procedure goed kent. De meeste bezwaarschriften gaan over het (negatieve) 
advies van de Raad voor Cultuur. 
Door de Raad voor Cultuur worden naar de mening van de geinterviewde gelijke 
gevallen niet altijd gelijk behandeld. Criteria die voor de ene instelling een reden 
voor een negatief advies zijn, worden bij een andere vergelijkbare instelling niet 
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genoemd. Ook de aanwijzingen die door de staatssecretaris in die gevallen wor-
den gegeven, worden daarbij niet altijd opgevolgd. Ook op andere wijze houdt de 
Raad voor Cultuur volgens geinterviewde weinig rekening met het standpunt van 
de staatssecretaris. Zo wordt door de staatssecretaris een standaardformulier 
voorgeschreven voor het indienen van een aanvraag. Door de Raad voor Cultuur 
wordt hiermee vervolgens geen rekening gehouden, terwijl de aanvragen door de 
toneelgezelschappen gericht zijn op beantwoording van de op het standaardfor-
mulier gestelde vragen. 
Fen negatief advies van de Raad voor Cultuur komt voor de toneelgezelschappen 
volgens de geinterviewde veelal ook onverwacht. In bepaalde gevallen heeft een 
toneelgezelschap zelfs uit de pers moeten vernemen dat er geen subsidie meer 
zal worden verstrekt. Het advies van de Raad voor Cultuur wordt bovendien niet 
altijd in overeenstemming met de uitgangspuntenbrief en de cultuumota geacht 
Gelet hierop is door een deel van de achterban van de VNT een pamflet opgesteld, 
waarin is voorgesteld de taak van de Raad voor Cultuur te beperken. De Raad voor 
Cultuur zou volgens deze leden slechts mogen bepalen hoeveel geld naar welke 
sector gaat. De verdeling van het geld binnen de sector zou aan het veld zelf moe-
ten worden overgelaten, waarbij een toetsing aan de belangrijkste uitgangspun-
ten van de staatssecretaris plaatsvindt. De inhoud van dit pamflet ging velen te 
ver. Andere belangenbehartigers, zoals K'92, pleitten voor het aanpassen van de 
bestaande systematiek en tegen rigoreuze aanpassing daarvan. Tijdens de door de 
Raad voor Cultuur gehouden consultaties met 'het veld' is onder andere gepleit 
voor het instellen van een 'gele kaarten-procedure' en voor het vergroten van de 
objectiviteit van de beoordeling door het betrekken van buitenlanders bij de hui-
dige 'intersubjectieve' beoordeling. De staatssecretaris heeft in de eerderge-
noemde brief aan de Tweede Kamer een aantal van deze aanbevelingen overgeno-
men. 
De inhoud van de uitgangspuntenbrief en de cultuurnota wordt door de geinter-
viewde in het algemeen duidelijk geacht. Wel is de geinterviewde van mening dat 
een sectoranalyse in de cultuurnota ontbreekt. De instellingen worden daarbij te 
veel individueel beoordeeld en met andere relevante maatschappelijke ontwikke-
lingen wordt te weinig rekening gehouden. In dat kader is door de geinterviewde 
naar voren gebracht dat de subsidieregelgeving en de op grond daarvan uit te 
brengen cultuurnota soms op gespannen voet staan met de socialezekerheids- en 
arbeidswetgeving. Aan het einde van de cultuurnota-periode kan worden besloten 
om niet langer subsidie te verstrekken. Instellingen worden in dat geval echter 
geconfronteerd met eisen op grond van de socialezekerheids- en arbeidswetge-
ving. Op grond daarvan kunnen mensen niet zomaar worden ontslagen. Hier-
door moeten instellingen vaak hoge aflcoopsommen betalen. In het geval van de 
toneelgezelschappen is hiervoor een fonds gecreeerd. Uit dit fonds worden aan-
vullingen op de ww-uitkeringen betaald. In de voorjaarsnota is een bedrag opge-
nomen voor het verstrelcken van gelden aan instellingen die hiervoor geen voor-
ziening hebben getroffen. Daarmee komen gelden vrij die op grond van de 
subsidieregelgeving niet meer beschikbaar zijn en worden instellingen die een 
minder adequaat management voeren, in feite beloond. 
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Over het systeem van subsidieverstrekking is door de geinterviewde het volgende 
opgemerkt. Voorheen werden subsidies aan toneelgezelschappen voor een jaar 
verleend. Een nieuwe subsidieverlening volgde meestal automatisch na het voor-
afgaande jaar. In de periode voor het kunstenplan werden subsidies voor zes jaar 
verleend (Commissie Landelijk Toneelbestel 1985). Na drie jaar volgde een eva-
luatie, waarbij `artistiek wanpresteren' kon leiden tot intrelcicing van de subsidie-
verlening. Nu wordt subsidie verleend voor vier jaar. Na vier jaar vindt een evalua-
tie plaats die grondiger is dan voorheen. Hierdoor is de rechtszekerheid die voor 
subsidie-ontvangers ontstaat door vierjarige subsidieverlening slechts relatief. 
Deze evaluatie kan immers leiden tot het niet langer verstrekken van de subsidie, 
waar voorheen min of meer automatisch een nieuwe subsidie werd verleend. 
Bovendien is de subsidie-ontvanger door deze vierjarige subsidieverlening soms 
minder alert op eventueel vereiste aanpassingen van de activiteiten. Binnen de 
vierjarige periode dienen door de subsidie-ontvanger jaarlijks gegevens te worden 
overgelegd, onder andere de jaarrekening. Dit kan leiden tot een eventuele aan-
passing van de bevoorschotting, indien niet wordt voldaan aan de prestatie- of 
eigen-inkomsten-eisen. Uiteindelijk kan dit leiden tot een lagere subsidievaststel-
ling aan het eind van de vierjarige periode. Hierdoor kunnen instellingen in 
financiele problemen raken. 
De belangrijkste veranderingen die hebben plaatsgevonden in (het systeem van) 
subsidieverstreldcing zijn naar de mening van de geinterviewde niet veroorzaakt 
door de inwerkingtreding van de Awb. Deze zijn meer het gevolg van de wijzi-
ging van een systeem van exploitatiesubsidiering naar een systeem van budget-
subsidiering alsmede de inwerkingtreding van de Wet op het specifiek cultuurbe-
leid en de op grond daarvan uit te brengen cultuurnota. Door het systeem van 
budgetsubsidiering is meer vrijheid voor de subsidie-ontvangers ontstaan bij de 
invulling van het financiele beleid. Financiele tegenvallers in het ene jaar kunnen 
in principe worden gecompenseerd met financiele meevallers in een ander jaar,__ 
terwill bij exploitatiesubsidies tekorten werden aangevuld door de subsidiever-
strekker. Doelstelling van de budgetsubsidiering was daarom onder andere om de 
instellingen meer als onderneming te laten functioneren. Men kan zich volgens 
de geinterviewde afvragen of dit is gelulct. 
Met betrelcking tot de aan de subsidie-ontvanger op te leggen verplichtingen tot 
slot is door de geinterviewde aangegeven dat deze erg individueel worden bena-
derd. Verplichtingen zijn soms behoorlijk vergaand en houden niet altijd reke-
ning met maatschappelijke ontwikkelingen op andere terreinen. Voor kleine 
instellingen is het hierdoor bijvoorbeeld moeilijk te voldoen aan de eigen-inkom-
sten-eis, waardoor deze instellingen lcunnen worden beboet. Ook eisen als het 
rekening houden met het internationale beleid zijn voor deze instellingen zwaar. 
Bovendien is een dergelijke eis vaag geformuleerd. In plaats van deze individuele 
benadering zou er naar de mening van de geinterviewde meer gekeken moeten 
worden naar de sector als zodanig. Het is bijvoorbeeld wel van belang dat toneel-
gezelschappen voldoen aan prestatie-eisen. De wijze waarop daaraan binnen deze 
sector moet worden voldaan, zou aan de sector zelf kunnen worden overgelaten. 
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3.7 	CONCLUSIE 

Legitimatie en democratische cont role 

Uit het vorenstaande blijkt ten aanzien van de legitimatie en democratische con-
trole van subsidieverstrekkingen aan toneelgezelschappen door de Minister van 
ocenw het volgende. 
Cultuursubsidies berusten op de Wet op het specifiek cultuurbeleid. In deze wet 
is ruim gebruik gemaakt van delegatiemogelijkheden. Ks gevolg daarvan geldt 
voor deze subsidiestroom een veelheid aan regelgeving: de Awb, de Wet op het 
specifiek cultuurbeleid, het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen en de Regeling 
subsidies en uitkeringen cultuuruitingen. Er is dus sprake van veel gelaagdheid 
in de regelgeving. De reden hiervan lijkt gelegen in de noodzaak om flexibel met 
het subsidie-instrument om te kunnen gaan. Delegatie wordt blijkbaar nodig 
geacht om snel in te kunnen spelen op veranderde omstandigheden. Aanpassing 
van een algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling vergt minder 
tijd en is eenvoudiger dan aanpassing van de wet zelf. De belangrijkste regels 
voor deze subsidiestroom zijn dan ook opgenomen in het Bekostigingsbesluit 
cultuuruitingen en de Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen. 
In artikel 4 van de Wet op het specifiek cultuurbeleid is de op grond van artikel 
4:23, eerste lid, van de Awb vereiste omschrijving van de activiteiten opgenomen 
waarvoor subsidie kan worden verleend. Alle subsidies die door de Minister van 
ocenw worden verstrekt, vinden hun grondslag in dit artikel. Deze omschrijving 
is (zeer) globaal van aard. Ook bij de formulering van artikel 4 zal de wens om 
flexibel in te lcunnen spelen op veranderde omstandigheden een rol hebben 
gespeeld. 
Specifiekere criteria op grond waarvan subsidie wordt verleend, zijn uitgewerkt 
in de cultuurnota, eventueel op te stellen sectornota's en de uitgangspuntenbrief. 
Het daarin neergelegde beleid kan iedere vier jaar worden aangepast aan de maat-
schappelijke ontwilckelingen. De nota's en eventuele aanpassingen daarvan wor-
den voorgelegd aan de Tweede Kamer. Dit geldt eveneens voor de daaraan vooraf-
gaande uitgangspuntenbrief van de staatssecretaris. Op deze wijze wordt het 
gemis aan democratisch gelegitimeerde subsidiecriteria in wettelijke voorschrif-
ten ondervangen. 
De cultuumota is gebaseerd op de Wet op het specifiek cultuurbeleid. Inmiddels 
blijkt het zwaartepunt van de politieke besluitvorming echter verschoven te zijn 
van de cultuurnota naar de uitgangspuntenbrief. Naar aanleiding daarvan zijn 
door de staatssecretaris aanpassingen voorgesteld in de Wet op het specifiek cul-
tuurbeleid. Op grond hiervan zou ook de uitgangspuntenbrief een grondslag in 
de wet zelf krijgen en zou de controle hierop door de Tweede Kamer worden 
gewaarborgd. Het is de bedoeling dat de staatssecretaris in deze uitgangspunten-
brief uiteenzet wat de beleidsmatige prioriteiten en ambities zijn, welke aanvra-
gen in aanmerking komen voor subsidie, welke criteria bij de beoordeling en 
afweging zullen worden gehanteerd, wellce financiele prioriteiten en kaders daar-
bij gelden en wat de te volgen procedure zal zijn. Daarmee wordt het voor (poten-
tiele) subsidie-ontvangers vooraf duidelijker welke criteria voor hen gelden. 
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Verder is het de bedoeling dat er een betere scheiding komt tussen de advisering 
door de Raad voor Cultuur en de politieke besluitvorming. De Raad voor Cultuur 
dient de Minister van ocenw te adviseren over de (artistieke) kwaliteit van de acti-
viteiten. De Minister van ocenw neemt echter de uiteindelijke beslissing. Het 
advies van de Raad voor Cultuur en het overnemen daarvan door de Minister van 
ocenw blijkt thans nogal eens onderwerp van discussie te zijn in een bezwaar-
schriftprocedure. 

Vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en vergroting van de rechts-
zekerheid voor de subsidie-ontvanger 

Ten aanzien van de vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en 
vergroting van de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger is het volgende 
beeld ontstaan. 
Met name door de inwerkingtreding van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en 
de daarop gebaseerde regelgeving heeft er harmonisatie plaatsgevonden binnen 
de voor dit terrein geldende regelgeving. Bij het opstellen van de Wet op het spe-
cifiek cultuurbeleid en het Bekostigingsbesluit cultuuruitingen is reeds rekening 
gehouden met (het ontwerp voor) titel 4.2 van de Awb. Daarbij werd zelfs al voor-
uitgelopen op afdeling 4.2.8 van de Awb. Bij de aanpassing van de regelgeving 
heeft men echter geen aanleiding gezien om afdeling 4.2.8 van de Awb van toe-
passing te verklaren. 
De werkwijzen en interne procedures blijken gelet op het vorenstaande niet veel 
veranderd te zijn sinds de invoering van titel 4.2 van de Awb op 1 januari 1998. 
De veranderingen die hebben plaatsgevonden als gevolg van de inwerkingtreding 
van de Wet op het specifiek cultuurbeleid en daarop gebaseerde regelgeving en de 
invoering van het systeem van budgetsubsidiering, worden door de subsidiever-
strelcker en de subsidie-ontvanger dan ook als belangrijker ervaren. Voor de 
inwerkingtreding van deze regelingen waren ministeriele subsidieregelingen niet 
gebaseerd op een wettelijke grondslag en werden subsidies soms zelfs geheel 
zonder enige daaraan ten grondslag liggende regeling verstrekt. Dit kwam de 
rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger niet ten goede. 
Van de subsidietitel van de Awb blijken degene die de subsidieregelingen uitvoe-
ren en subsidie-ontvangers niet goed op de hoogte te zijn. Het is ook niet geble-
ken dat zij op de hoogte zijn gesteld van de inwerkingtreding van de Awb door 
bijvoorbeeld voorlichting of een brochure. Vooral bij de subsidie-ontvanger blijkt 
ook verder onduidelijkheid te bestaan over de toepasselijke regelgeving. Dit wordt 
ook veroorzaakt door de gelaagde structuur van de voor dit terrein geldende regel-
geving. Door invoering van de subsidietitel van de Awb is er nog een extra laag 
regelgeving bijgekomen. 
Door de verlening van de subsidie voor een periode van vier jaar lijkt de rechts-
zekerheid voor de subsidie-ontvanger te zijn toegenomen. Voorheen werden deze 
subsidies voor slechts een jaar verleend. Deze rechtszekerheid blijkt door de sub-
sidie-ontvanger zelf echter als relatief te worden ervaren. In de oude situatie 
volgde veelal na een jaar mm of meer automatisch een nieuwe subsidieverlening. 
Thans vindt na vier jaar een grondige evaluatie plaats, welke kan leiden tot het 
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niet meer verstrelcken van subsidie. Uiteraard dienen daarbij wel de bepalingen 
van artikel 4:51 van de Awb in acht te worden genomen. De subsidieverstreldcer 
blijkt hiermee ook rekening te houden. Door de subsidie-ontvanger is in dat ver-
band nog gewezen op het feit dat onvoldoende rekening wordt gehouden met bij-
voorbeeld het arbeids- en socialezekerheidsrecht. Op grond daarvan kunnen 
werknemers niet zomaar worden ontslagen na afloop van een subsidieperiode. 
Via de weg van de voorjaarsnota blijkt geld te worden gereserveerd voor instellin-
gen die hiervoor geen voorzieningen hebben getroffen. 

Beheersing van overheidsgelden 

Wat betreft de beheersing van overheidsgelden kan tot slot het volgende worden 
opgemerkt. 
Van het subsidieplafond blijkt geen gebruik te worden gemaakt, aangezien er 
vaak tussen diverse sectoren (buiten de cultuurnota) met geld wordt geschoven. 
Het begrotingsvoorbehoud wordt wel standaard opgenomen in de subsidieverle-
ningen in verband met het budgetrecht van de Tweede Kamer. In de praktijk 
wordt er echter geen beroep op gedaan. 
Wel van belang is dat de subsidie voor een beperkte periode van vier jaar wordt 
verleend. Voorts worden van de subsidie-aanvrager en subsidie-ontvanger uitge-
breide financiele gegevens verlangd, waarvoor uniforme regels zijn opgesteld. 
Eventueel kan dit aanleiding zijn de subsidie te weigeren. Voorts is in het Bekos-
tigingsbesluit cultuuruitingen een regeling opgenomen voor vergoeding wegens 
vermogensvorming. Door deze instrumenten kunnen de subsidie-uitgaven wel-
licht beter worden beheerst. 
Of deze instrumenten en het feit dater tharis een wettelijke basis is voor de subsi-
dieverstrekkingen, daadwerkelijk hebben geresulteerd in een betere beheersing 
van de uitgaven, is echter niet duidelijk geworden. Cijfers die op dit punt inzicht 
kunnen bieden, zijn niet naar voren gekomen en geen van de geinterviewden had 
zicht op de ontwildcefingen binnen het totaal van subsidie-uitgaven. 
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4 	Ministerie van Economische Zaken (Senter) 

4.1 	SCHETS VAN HET WETTELIJK KADER VOOR SUBSIDIERING 

Het budgettair beslag aan subsidiegelden van het Ministerie van Economische 
Zaken (Ez) bedraagt blijkens het Subsidie Overzicht Rijksoverheid 2001 in het 
jaar 2001 ruim twee miljard gulden op grond van 72 subsidieregelingen. Daar-
mee is dit ministerie een middelgroot subsidieministerie. Voorheen werden deze 
subsidies veelal verstrekt zonder dat daaraan een regeling ten grondslag lag. 
Slechts in uitzonderingsgevallen was sprake van een ministeriele regeling. De 
onderlinge afstemming liet bovendien vaak te wensen over. Vervolgens is echter 
een proces op gang gekomen dat er op was gericht de rechtszekerheid te vergro-
ten alsmede het beleid te objectiveren, doorzichtig, controleerbaar en beter 
beheersbaar te maken. Tevens werd een kwaliteitsverbetering nagestreefd. Dit 
proces heeft geleid tot de totstandkoming van meerdere ministeriele regelingen 
en uiteindelijk tot de totstandkoming van de Kaderwet verstreldcing financiele 
middelen Ez. 58  
Naast de Kaderwet verstrekking financiele middelen EZ werd tegelijkertijd de 
Kaderwet specifieke uitkeringen Ez 59  vastgesteld. Deze wet had tot doel voor de 
verstrekking van specifieke uitkeringen ten laste van de begroting van het Minis-
terie van EZ een wettelijke grondslag te creeren. 
Naar aanleiding van de invoering van de derde tranche van de Awb zijn deze 
kaderwetten vervangen door een nieuwe kaderwet: de Kaderwet Ez-subsidies.' 
Deze wet beoogt een grondslag te geven aan alle subsidieverstreklcingen door de 
Minister van EZ. Op grond van artikel 3 van deze wet zijn vele algemene maatre-
gelen van bestuur en ministeriele regelingen vastgesteld. 
Een deel van de hierin opgenomen subsidieregelingen wordt uitgevoerd door 
Senter. Senter is een agentschap van het Ministerie van EZ dat verantwoordelijk is 
voor het uitvoeren van subsidie-, krediet- en fiscale regelingen alsmede pro-
gramma's op het gebied van technologie, energie, milieu, export en internatio-
nale samenwerlcing. Doelstelling hierbij is het duurzaam versterken van de posi-
tie van het bedrijfsleven en kennisinstellingen in Nederland. S enter voert meer 
dan zestig regelingen en programma's uit, ook voor diverse andere ministeries 
dan het Ministerie van EZ. 

58. Wet van 4 december 1991, houdende regels betreffende de verstrelddng van financiele middelen 
aan ondememers ten laste van de begroting van het Ministerie van Economische Zaken, Stb. 
1991, 767. 

59. Wet van 4 december 1991, houdende regels betreffende specifieke uitkeringen ten laste van de 
begroting van het Ministerie van Economische Zaken, Stb. 1991, 768. 

6o. Wet van 29 februari 1996, houdende vaststelling regels inzake de verstreldcing van subsidies door 
de Minister van Economische Zaken, Stb. 1996, 180. 
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In deze en volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de praktijk van 
subsidieverstrekking binnen Senter. Gelet op de omvang van deze praktijk is het 
onmogelijk alle subsidieregelingen die worden uitgevoerd namens de Minister 
van EZ te behandelen. Er is gekozen voor subsidies aan samenwerkingsprojecten 
die worden verstrekt op grond van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technolo-
gische samenwerkingsprojecten (wrs-besluit) 6', aangezien het een standaardrege-
ling voor tendersystemen is. Het wrs-besluit dient als voorbeeld voor andere sub-
sidieregelingen. Er wordt bovendien een groot aantal subsidies verleend op grond 
van het BTs-besluit. 
Het wrs-besluit is recent gewijzigd.' Bij de behandeling van de inhoud van het 
BTs-besluit en de analyse daarvan wordt nog uitgegaan van het wrs-besluit zoals 
dat gold tot en met 17 mei zoo!. Op grond van de nieuwe regeling bestaat 
immers nog geen uitvoeringspraictijk. Op aanvragen om subsidie die voor de 
inwerkingtreding van dit gewijzigde besluit zijn ingediend en op subsidies die 
voor de inwerkingtreding van dit besluit zijn verstrekt, blijft bovendien het oude 
BTs-besluit van toepassing. Bij de interviews met medewerkers van Senter is de 
nieuwe regeling wel besproken. In paragraaf 4.5 zal dan ook kort hierop worden 
ingegaan. 
Het BTS-beslun is vastgesteld op grond van artikel 3 van de Kaderwet Ez-subsi-
dies.63  Deze algemene maatregel van bestuur behelst de vastlegging en verbre-
ding van het beleid inzake strategische samenwerlcingsprojecten. 64  Op grond van 
het wrs-besluit is de ministeriele regeling Uitvoeringsregeling wrs 65  vastgesteld. 

4.2 	INHOUD VAN HET WETTELIJK KADER VOOR SUBSIDIES VOOR 

SAMENWERKINGSPROJECTEN 

4.2. 1 	Kaderwet verstrekking Ez-subsidies 

In het onderstaande zal eerst worden ingegaan op de Kaderwet verstrekking 
financiele middelen EZ en de Kaderwet specifieke uitkeringen EZ als voorlopers 
van de Kaderwet £2-subsidies. Door deze wetten eerst te behandelen ontstaat een 
duidelijker beeld van de inhoud en achtergronden van de Kaderwet £2-subsidies. 

4.2.1.1 Kaderwet verstrekking financiele middelen EZ 

Vooral in de zeventiger jaren is een intensieve financiele overheidsbemoeienis 
met het bedrijfsleven ontstaan. Dit heeft geleid tot een uitgebreid financieel 
instrumentarium voor ondememers. Deze faciliteiten hadden veelal een kleine 
reilcwijdte en een fijnmazig karalcter, terwifi de onderlinge afstemming soms te 
wensen overliet. Bovendien kreeg de vormgeving van deze faciliteiten niet altijd 

61. Besluit van to december 1996, houdende regels inzake de verstrelddng van subsidies ter bevorde-
ring van bedrijfsgerichte technologische samenwerlcingsprojecten, Stb. 1996, 638. 

62. Besluit van 4 mei zoor, houdende wijziging van het Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologi-
ache samenwerkingsprojecten, Stb. zoo', 228. 

63. Zie hiervoor Stb. 1997, 51o. 
64. Nota van toelichting, Stb. 1996, 638, p. ro. 
65. Stcrt. 1996, 25o. 
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voldoende aandacht. Veelal werd volstaan met een beknopte, globale omschrij-
ving van de beleidsvoornemens in brieven aan de Staten-Generaal, persberichten 
en brochures. Slechts in uitzonderingsgevallen werden de beleidsvoornemens in 
de juridische vorm gegoten van een in de Staatscourant gepubliceerde ministe-
riele regeling. 
In de eerste helft van de tachtiger jaren is een proces op gang gekomen dat er ten 
eerste op was gericht bij de financiele stimulering van ondernemers ten laste van 
de begroting van het Ministerie van EZ, met behoud van de vereiste slagvaardig-
heid, de rechtszekerheid van de ondernemers te vergroten. Een tweede doel was 
het beleid meer te objectiveren en doorzichtiger en controleerbaar te maken, als-
mede om de financiele stimulering beter beheersbaar te maken. In de derde 
plaats zou meer terughoudendheid moeten worden betracht bij het verstreldcen 
van financiele stimulansen en zou de kwaliteit van het financiele stimuleringsbe-
leid moeten worden verbeterd. Vanaf 1984 zijn hiertoe de eerste ministeriele 
regelingen tot stand gekomen, zoals de Subsidieregeling innovatiestimulering 
1984 (Stat. 1984, 140). 

Door de toenmalige Minister van EZ werd na een studie naar de mogelijkheid van 
een wettelijk kader voor de steunverlening aan individuele bedrijven in 1986 in 
een brief aan de Tweede Kamer geconstateerd dat het mogelijk en gewenst was 
een kaderwet te creeren, teneinde het hiervoor geschetste proces van verder-
gaande regelgeving af te ronden en te komen tot regelingen met een hechtere 
juridische grondslag. 66  
Het in deze brief neergelegde beleidsvoornemen spoorde met het standpunt dat 
het kabinet heeft ingenomen over het in 1985 verschenen eindrapport `Orde in de 
regelgeving' van de Commissie Wetgevingsvraagstukken ('s-Gravenhage 1985). 
Deze commissie oordeelde primair dat van de wetgever mag worden verwacht dat 
hij de hoofdlijnen en algemene uitgangspunten van het subsidiebeleid vastlegt. 
Naar gelang het onderwerp zou hij ten dele aan de lagere regelgever kunnen dele-
geren. Het kabinet heeft het standpunt ingenomen dat voor bestendig gebleken 
subsidiebeleid een wettelijke grondslag is vereist. Het kabinet heeft hierbij over-
wogen dat het van de aard van de te regelen materie afhangt in welke mate de 
subsidiering in de wet zelf wordt geregeld. In ieder geval behoort de wet de reik-
wijdte van de regeling en de structuur daarvan te regelen, voorzover dat mogelijk 
is. De afronding van vorenstaand proces heeft uiteindelijk geleid tot de Kaderwet 
verstrelcking financiele middelen EZ. 

In deze kaderwet was de eis opgenomen dat de verstreldcing van financiele mid-
delen aan ondernemers ten laste van de begroting van het Ministerie van EZ, 
behoudens uitputtend in de wet vermelde uitzonderingsgevallen, steeds op een 
gepubliceerde regeling gebaseerd diende te zijn (artikel 4). Deze uitzonderings-
gevallen waren onder meer de volgende: 
— gevallen waarin een andere wet of een verdrag in de verstrekking van finan-

ciele middelen voorzag; 

66. TK 1986-1987, 19 700, hoofdstuk xm, nr. 15. 
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— gevallen waarin een faciliteit specifiek aan een of enkele ondernemers 
beschikbaar werd gesteld. In dat geval kon worden volstaan met een aparte 
post in de begrotingswet dan wel met een aparte post in een suppletoire 
begrotingswet; 

— indien de toezegging aan een specifiek bedrijf terstond aan de Tweede Kamer 
werd medegedeeld. 

Daarnaast gold als uitgangspunt dat voor de financiele stimulering van onderne-
mers in het algemeen een grondslag in een gepubliceerde regeling niet meer vol-
doende was, maar dat in beginsel een grondslag in een op de wet gebaseerde 
algemene maatregel van bestuur was vereist. Aileen voor kleinere faciliteiten kon 
met een ministeriele regeling worden volstaan. Bovendien was in spoedeisende 
gevallen, vooruitlopend op een algemene maatregel van bestuur, een tijdelijke 
ministeriele regeling mogelijk (artikel 2, tweede en derde lid). Er werd gekozen 
voor regeling in een algemene maatregel van bestuur en niet voor het creeren van 
faciliteiten bij formele wet, aangezien een formele wet een te zwaar instrument 
zou zijn en onvoldoende slagvaardigheid zou bieden. Veelal is sprake van maatre-
gelen die niet meer dan een tijdelijke impuls beogen te geven en waarvan het 
gezien de beperkte overheidsmiddelen ook ongewenst zou zijn dat ze een meer 
structureel karakter krijgen. Bovendien zou het creeren en aanpassen van een 
formele wet te veel vertraging opleveren. De beleidsinhoudelijke keuzes werden 
dan ook bepaald op het niveau van de algemene maatregel van bestuur (of minis-
teri8e regeling). De beleidsterreinen van a zouden hiervoor ook te gevarieerd en 
te veel aan verandering onderhevig zijn. 

Deze algemene maatregel van bestuur (of ministeriele regeling) diende bepalin-
gen te bevatten over de criteria waaraan moest worden voldaan om voor een ver-
strekking in aanmerking te komen. Deze criteria dienden zo helder mogelijk te 
worden verwoord om de betrokkenen vooraf zo veel mogelijk duidelijkheid over 
de haalbaarheid van hun aanvraag te verschaffen en om zo veel mogelijk objecti-
viteit en rechtszekerheid bij de behandeling van de aanvragen te waarborgen. 
Voorts diende de procedure te worden geregeld. Daarnaast dienden de verplich-
tingen voor degene aan wie financiele middelen werden verstrekt in deze alge-
mene maatregel van bestuur (of ministeriele regeling) te worden opgenomen. 
Ook de omvang van de verstrekking per individueel geval en de gehele regefing 
moest in beginsel worden aangegeven (artikel 3). 

Daarnaast beoogde deze wet een uitdruldcelijke grondslag te bieden voor het 
opleggen van voorwaarden bij de verstrekking van financiele middelen (artikel 3, 
derde lid, onder b) en voor de bevoegdheid tot intreklcing en terugvordering (arti-
kel 8). 
De wet was tot slot beperIct tot de verstreldcing van financiele middelen aan 
ondernemers. Onder het begrip verstrelcking vielen niet alleen subsidies, maar 
tevens het verstrekken van een lening, het nemen van een deelneming en alle 
andere vormen, waarin gelden aan ondernemers worden verstrekt. De enige 
uitzonderingen hierop vormden het betalen van goederen en diensten en het 
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betalen van schadevergoeding (artikel 1). Onder dit begrip vielen bovendien de 
`toezegging', het verstrekken van voorschotten en de `definitieve terbeschik-
kingstelling'. Het omvatte zowel de beschildcing als de daarop volgende uitvoe-
ringshandeling (het overmaken van gelden en derge1ijke). 67  

4.2.1.2 Kaderwet specifieke uitkeringen EZ 

Naast de Kaderwet verstrekking financiele middelen EZ werd tegelijkertijd de 
Kaderwet specifieke uitkeringen EZ vastgesteld. Deze wet had tot doel voor de ver-
streldcing van specifieke uitkeringen ten laste van de begroting van het Ministerie 
van EZ een wettelijke grondslag te bieden, die voldoet aan de vereisten van de Pro-
vinciewet (Stb. 1962, 17) en de Gemeentewet (Stb, 1932, 89). Bij wet van 22 

december 1983 (Stb. 649), houdende regels inzake de financiele gevolgen voor 
provincies en gemeenten van rijksbeleid en inzake de uitkeringen uit 's Rijks kas 
aan provincies en gemeenten, werd in de Provinciewet (artikel 144b) en in de 
Gemeentewet (artikel 237b) een regeling opgenomen inzake de verstrekking van 
uitkeringen uit 's Rijks kas. Het ging daarbij om uitkeringen van het Rijk aan pro-
vincies en gemeenten, waarvan de bestedingsrichting vooraf is aangegeven of die 
worden verstrekt ter bestrijding van de kosten van een bepaalde taak of activiteit. 
Daarnaast ging het om uitkeringen van het Rijk aan derden, waarvan de verstrek-
king afhankelijk is van uitkeringen van provincies of gemeenten aan de betrok-
ken derden. Op grond hiervan diende specifieke uitkeringen te worden geregeld 
bij of krachtens de wet. 

Regeling bij wet van specifieke uitkeringen werd niet de meest aangewezen weg 
geacht. De reden hiervoor was dat daardoor de flexibiliteit van het instrumenta-
rium voor het sociaal-economische beleid te veel zou worden ingeperkt, terwijl 
slagvaardigheid daarbij een eerste vereiste is. Er werd dan ook gekozen voor een 
wettelijke regeling, die de basis verschafte voor regeling bij algemene maatregel 
van bestuur of (in spoedsituaties) bij ministeriele regeling. 
Regeling van specifieke uitkeringen krachtens wet liet echter onverlet dat de rege-
lingen moesten voldoen aan de Provinciewet en de Gemeentewet. Over het voor-
nemen om een specifieke uitkering tot stand te brengen diende dan ook overleg 
met de Ministers van Binnenlandse Zaken en van Financien te worden gevoerd. 
Voor de opzet van deze wet werd zoveel mogelijk aangesloten bij de opzet van 
(het voorstel voor) de Kaderwet verstreldcing financiele middelen EZ (in beginsel 
regeling bij algemene maatregel van bestuur (artikel 2) en inhoud van de regeling 
(artikel 3)). 68 

4.2.1.3 Kaderwet Ez -subsidies 
De subsidietitel van de Awb vergde wijzigingen in de Kaderwet verstrekking 
financiele middelen EZ. Een aantal artikelen moest daaruit worden verwijderd, 
aangezien de Awb daarin reeds voorziet. Daarnaast was de grondslag die deze wet 
voor subsidiering bood te smal. Deze wet was immers beperkt tot het verstreldcen 

67. Deze paragraaf is gebaseerd op TK 1987-1988, 20 527, nr. 3. 
68. Deze paragraaf is gebaseerd op TK 1988-1989, 20 986, nr. 3. 
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van financiele middelen aan ondernemers. Aangezien specifieke uitkeringen aan 
provincies en gemeenten voorts subsidies in de zin van de Awb zijn, verviel de 
reden om een aparte Kaderwet specifieke uitkeringen EZ te handhaven. Gelet 
hierop zijn de Kaderwet verstreklcing financiele middelen EZ en de Kaderwet spe-
cifieke uitkeringen EZ vervangen door een nieuwe wet: de Kaderwet Ez-subsidies. 
Deze wet is op i januari 1998 in werking getreden. 69  Deze wet beoogt een wette-
lijke grondslag te geven aan alle subsidieverstrekkingen door de Minister van EX. 

De Kaderwet Ez-subsidies is ook van toepassing op subsidieverstrekking aan 
anderen dan ondernemers en op specifieke uitkeringen aan provincies en 
gemeenten. Daarentegen is deze wet niet meer van toepassing op deelnemin-
gen.7° De Kaderwet Ez-subsidies is bij de Aanpassingswet derde tranche Awb I 71  
aangepast aan de derde tranche van de Awb. Daarbij zijn de verwijzingen naar de 
Awb aangepast aan de definitieve nummering van die wet. Daarnaast is een 
beperkt aantal inhoudelijke wijzigingen aangebracht, die hieronder naast de ove-
rige van belang zijnde artikelen nader zullen worden toegelicht. 

De kern van de wet wordt gevormd door de artikelen 2, 3 en 4. Allereerst wordt in 
artikel 2 de wettelijke grondslag gelegd voor subsidieverstrekkingen door de 
Minister van EZ. Daarbij zijn de activiteiten waarvoor subsidie kan worden ver-
strekt, slechts globaal aangeduid, met in het eerste lid een opsomming van de 
belangrijkste beleidsterreinen waarop subsidies plegen te worden verstrekt en 
voor het overige in het tweede lid een (dynamische) verwijzing naar de onderwer-
pen die genoemd worden in de jaarlijkse begrotingswetten. De Kaderwet ver-
streldcing financiele middelen EZ bevatte geen wettelijke grondslag voor het 
geven van subsidiebeschikkingen, maar veronderstelde de bevoegdheid van de 
Minister van a om financiele middelen te verstrekken. 72  

Vervolgens biedt artikel 3 een grondslag voor nadere regelgeving bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur of bij ministeriele regeling. Voor de keuze van 
het niveau van regelgeving is blijkens de Memorie van Toelichting vooral bepa-
lend, met welke frequentie de betrokken voorschriften wijziging behoeven. 
Andere aspecten die daarbij een rot kunnen spelen, zijn het belang van de facili-
teit voor de betrokkenen en de omvang van het beslag dat de met de faciliteit 
gemoeide middelen leggen op de begroting. 
In de nadere regelgeving lcunnen allereerst de activiteiten waarvoor subsidie kan 
worden verstrekt nader worden bepaald en andere criteria voor die verstreklcing 
worden vastgesteld (artikel 3, eerste lid). Deze omschrijving dient, zo is in de 
Memorie van Toelichting bepaald, in het belang van de rechtszekerheid zo duide-
lijk mogelijk te zijn. 

69. Besluit van 4 december 1997, houdende bepaling van het tijdstip van inwerldngtreding van de 
Kaderwet Ez-subsidies, Stb . 1997, 637. 

70. TK 1995-1996, 24 416, nr. 3, p.1 en 4. 
71. Wet van 6 november 1997 tot aanpassing van bijzondere wetten aan de derde tranche van de Alge-

mene wet bestuursrecht, Stb. 1997, 31o. 
72. TK 1993-1996, 24416, nr 3, p. i. 
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In artikel 3, tweede lid, is bepaald waarop deze regels verder betrekking lcunnen 
hebben, onder meer op de verplichtingen voor de subsidie-ontvanger (sub e). Bij 
de Aanpassingswet derde tranche Awb I is hieraan toegevoegd onderdeel f 
(intrelcking en wijziging van de subsidieverlening of -vaststelling). 73  Blijkens de 
Memorie van Toelichting vereist de rechtszekerheid dat de uitwerking in concrete 
verplichtingen zo veel mogelijk in de subsidieregeling geschiedt. 
In artikel 3, derde lid, is voorts bepaald dat bij een algemene maatregel van 
bestuur of een ministeriele regeling wordt voorzien in de vaststelling van een 
subsidieplafond en de regeling van de wijze van verdeling ervan. Hierop geldt 
slechts een uitzondering indien de Minister van Financien heeft ingestemd met 
het achterwege laten daarvan. Voor deze stringente regeling bestond aanleiding, 
aangezien de noodzaak tot beheersing van de uitgaven slechts zelden een 'open-
einde-regeling' zal toelaten. 
Op basis van artikel 3, tweede lid, onder b, e en g, kan in een algemene maatregel 
van bestuur of ministeriele regeling, die betrelcking heeft op per boelcjaar ver-
strelcte subsidies, afdeling 4.2.8 van de Awb van toepassing worden verklaard. 74  

In het bij de Aanpassingwet derde tranche Awb I ingevoegde artikel 3, vierde lid, 
is bepaald dat in afwijking van artikel 4:21, derde lid, van de Awb titel 4.2 van die 
wet van toepassing is op subsidies die worden verstrekt op grond van een alge-
mene maatregel van bestuur of ministeriele regeling als bedoeld in het eerste lid, 
die uitsluitend voorziet in verstrelcking aan rechtspersonen die krachtens 
publiekrecht zijn ingesteld. 75  De reden hiervoor was dat ook voor deze subsidies 
moest worden voorzien in regeling van onderwerpen die geregeld zijn in de sub-
sidietitel van de Awb. Aangezien er geen aanleiding was voor een regeling die 
afwijIct van de Awb is uit een oogpunt van harmonisatie titel 4.2 van de Awb van 
toepassing verklaard. 76  

Bij de Aanpassingwet derde tranche Awb I is tevens artikel 3, vijfde lid, ingevoegd 
waarin is bepaald dat de minister de uitvoering van een algemene maatregel van 
bestuur of een ministeriele regeling als bedoeld in het eerste lid, met inbegrip 
van het nemen van besluiten op grond van deze regels, kan delegeren aan andere 
bestuursorganen. 77  

In artikel 4 is de norm neergelegd, dat subsidies in beginsel op grond van een 
algemene maatregel van bestuur of een ministeriele regeling als bedoeld in arti-
kel 3 worden verstrekt. Daarbij zijn uitzonderingen gemaalct voor gevallen waarin 
het tot stand brengen hiervan niet nodig of niet goed mogelijk is. In artikel 4, 
onder a, is aansluiting gezocht bij de in artikel 4:23, derde lid, van de Awb 
omschreven gevallen. In die gevallen geldt de eis dat subsidie wordt verstrekt op 
grond van een algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling niet. 

73. Zie hoofdstuk 6, artikel 4, onder A, van de Aanpassingswet derde tranche Awb I. 
74. TK 1995-1996, 24 416, nr. 3, p. 1-3 en 6-7. 
75. Zie hoofdstuk 6, artikel 4, onder A, van de Aanpassingswet derde tranche Awb I. 
76. TK 1996-1997, 25 280, nr. 3, p. 85. 
77. Zie hoofdstuk 6, artikel 4, onder A, van de Aanpassingswet derde tranche Awb I. 
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Daarnaast is in artikel 4, onder b, bepaald dat geen algemene maatregel van 
bestuur of ministeriele regeling is vereist, indien het een subsidie betreft waarvan 
de voorgenomen verstrekking tevoren is medegedeeld aan beide kamers der Sta-
ten-Generaal. Hieraan bestond behoefte omdat het bij het Ministerie van Ez 
gemalckelijk kan voorkomen, dat een subsidieverstrelcking weliswaar een inci-
denteel karakter heeft, maar betrekking heeft op een project dat zich uitstrekt 
over een periode van meer dan vier jaren. Ook komt het voor dat subsidies wor-
den verstrekt met een dermate experimenteel karakter dat het opstellen van een 
ministeriele regeling niet goed mogelijk is. In dit soort gevallen wordt een vooraf-
gaande mededeling aan beide kamers der Staten-Generaal op zijn plaats geacht. 
Bij de mededeling aan de beide kamers der Staten-Generaal kan worden bezien 
of terecht van het opstellen van een algemene maatregel van bestuur of ministe-
riele regeling is afgezien. 78  

Bij de keuze tussen algemene maatregel van bestuur en ministeriele regeling 
geldt als hoofdregel dat een algemene maatregel van bestuur wordt opgesteld. De 
behoefte aan een grotere flexibiliteit kan echter met zich meebrengen dat met een 
ministeriele regeling kan worden volstaan. Veel subsidiefaciliteiten van het 
Ministerie van EZ moeten immers jaarlijks worden aangepast aan de marktom-
standigheden of de uitkomsten van evaluaties. De procedure voor het tot stand 
brengen van een algemene maatregel van bestuur wordt dan te zwaar geacht. De 
mogelijkheid om ook bij grotere bedragen te kunnen kiezen voor een ministe-
riele regeling wordt verantwoord geacht, aangezien naast de Kaderwet Ez-subsi-
dies, het merendeel van de voor de subsidieverhouding van belang zijnde onder-
werpen wordt geregeld op het niveau van de formele wet in titel 4.2 van de Awb. 
De verwachting was dan ook dat algemene maatregelen van bestuur en ministe-
riele regelingen betrekkelijk beknopt kunnen blijven. Voorts wordt van belang 
geacht dat subsidieregelingen van het Ministerie van EZ veelal het karakter heb-
ben van een stimulans, in de vorm van een beperkte bijdrage in de kosten van 
een activiteit, welke voor het grootste gedeelte door de subsidie-ontvanger zelf 
worden gedragen. Veelal is geen sprake van een beslissende invloed op het func-
tioneren of het voortbestaan van de subsidie-ontvanger. 79  

In het bij nota van wijziging ingevoegde artikel 5 is de in artikel 4:24 van de Awb 
opgenomen vijftaarlijkse evaluatieplicht beperkt tot subsidies die zijn vastgelegd 
in een algemene maatregel van bestuur of een ministeriele regeling en tot inci-
dentele subsidies die voor meer dan vijfjaar worden verstrekt. De reden hiervoor 
is dat op grond van de Kaderwet Ez-subsidies alle door de Minister van EZ ver-
strekte subsidies zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag, waardoor artikel 
4:24 van de Awb in alle gevallen van toepassing zou zijn. De wenselijkheid van 
een periodieke evaluatie doet zich echter vooral voor in de hiervoor genoemde 
gevallen. 8° 

78. TK 1995-1996, 24416, T17. 3, p.7-8. 
79. TK 1995-1996, 24 416,1173, p.3. 
80. TK 1995-1996, 24416, nr. 6, p. 2. 
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Voorts is bij nota van wijziging artikel 6 ingevoegd dat voor incidentele subsidies 
voorziet in een facultatieve regeling op grond waarvan subsidie-ontvangers aan 
het bestuursorgaan een vergoeding verschuldigd kunnen worden voorzover het 
verstrekken van subsidie heeft geleid tot vermogensvorming. Met betrekking tot 
subsidies die op grond van een algemene maatregel van bestuur of ministeriele 
regeling worden verstrelct, maakt artikel 3, tweede lid, onder e, het reeds mogelijk 
in deze algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling artikel 4:41 van 
de Awb van toepassing te verklaren. 8 ' 

In artikel 7, eerste lid, is ter aanvulling op de Awb bepaald dat een aanvraag kan 
worden geweigerd, de subsidie lager kan worden vastgesteld (ingevoegd bij de 
Aanpassingswet derde tranche Awb 1) 8' alsmede de verstreldcing van een subsidie 
kan worden ingetroldcen of ten nadele van de ontvanger worden gewijzigd voor-
zover subsidieverstrekking in strijd zou zijn met op grond van een verdrag voor 
de staat geldende verplichtingen. Artikel 4:49, derde lid, en 4:57 (toegevoegd bij 
de Aanpassingwet derde tranche Awb 1) 83  van de Awb zijn op deze intrekking of 
wijziging niet van toepassing (artikel 7, vierde lid), aangezien de daaruit voort-
vloeiende beperking van de termijn waarbinnen tot intrekking en wijziging kan 
worden overgegaan niet zou passen bij het dwingende karakter van de verplich-
tingen op grond waarvan de staat tot intreldcing of wijziging gehouden kan zijn. 84  
De Awb diende hier te wijken voor internationaal recht. 85  

In artikel 8 wordt de aanwijzing van toezichthouders voorgeschreven. Daarbij is 
bepaald dat de toezichthouders niet beschilcken over de bevoegdheden van artikel 
5:18 en 5:19 van de Awb. Dit artikel is bij de Aanpassingwet derde tranche Awb I 
aangepast aan de terminologie van de Awb. 86  

4.2.2 	Besluit subsidies bedryfigerichte technologische samenwerkingsprojecten 

Het Bis-besluit is op I januari 1997 in werlcing getreden. Het is de opvolger van 
een aantal bedrijfsgerichte technologiestimu1eringsregelingen. 87  Het besluit 
heeft tot doel de investeringen in onderzoek en ontwikkeling van bedrijven in 
Nederland te verhogen en het rendement van deze investeringen te vergroten. In 
het besluit wordt getracht deze laatste doelstelling te bereiken door het stimule-
ren van technologische samenwerking tussen bedrijven en kennisinstellingen en 
tussen bedrijven onderling. Het moet daarbij gaan om technologische samenwer- 

81. TK 1995-1996, 24 416, nr. 6, p. 2. 
82. Zie hoofdstuk 4, artikel 6, onder D, van de Aanpassingswet derde tranche Awb I. 
83. Zie hoofdstuk 4, artikel 6, onder D, van de Aanpassingswet derde tranche Awb I. 
84. TK 1995-1996, 24 416, nt 3, p. 8. 
85. TK 1996-1997, 25 280, nr. 3, p. 8. 
86. Zie hoofdstuk 4, artikel 6, onder E, van de Aanpassingswet derde tranche Awb I. 
87. Besluit subsidies programmatische bedrijfsgerichte technologiestimulering, Besluit toeleveren en 

uitbesteden, Besluit subsidies informatietechnologie en Subsidieregeling bedrijfsgericht technolo-
gisch onderzoek door collectiviteiten. 
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kingsprojecten die duidelijk vernieuwend zijn, goede economische perspectieven 
hebben en daarmee een positieve bijdrage kunnen leveren aan de Nederlandse 
economic. In het besluit is reeds vooruit gelopen op de Awb. Het besluit wordt 
namens de Minister van EZ uitgevoerd door Senter. 88  

Artikel 2, eerste lid, bevat de bevoegdheid van de Minister van EZ tot het verstrek-
ken van subsidie. Centraal daarbij staat dat het moet gaat om een samenwer-
kingsproject in de zin van het besluit. Een samenwerkingsproject moet worden 
uitgevoerd hetzij door een samenwerkingsverband, waarin ten minste een onder-
nemer moet deelnemen, hetzij door een ondernemer die een deel van de onder-
zoeks- of ontwikkelingsactiviteiten uitbesteedt aan een derde. Bij ministeriele 
regeling kunnen activiteiten worden aangewezen die niet tot een samenwer-
kingsproject worden gerekend (artikel r, tweede lid). Het besluit heeft blijkens 
artikel 13, tweede lid, betrekking op projecten die in Nederland moeten worden 
uitgevoerd. 
In artikel 2, derde lid, is bepaald dat geen subsidie wordt verstrekt, indien voor 
het samenwerkingsproject reeds door de Minister van Ez subsidie is verstrekt. 
Medesubsidiering van een project door andere bestuursorganen dan de Minister 
van EZ leidt niet tot afwijzing van een aanvraag. Wel bevat artikel 3, tweede lid, 
een anti-cumulatieregeling terzake. 
In artikel 3, eerste lid, is het bedrag van de subsidie opgenomen (37,5% van de 
projectkosten). Bij ministeriele regeling dient hiervoor een maximumbedrag te 
worden bepaald. 
Uit artikel 5, eerste lid, blijkt dat er een Adviescommissie technologische samen-
werkingsprojecten is die tot taak heeft de Minister van EZ op zijn verzoek te advi-
seren over aanvragen om subsidie op grond van het besluit. De commissie 
bestaat uit een voorzitter en ten minste twee en ten hoogste vijftien andere leden 
(artikel 5, tweede lid). De commissie geeft advies indien op de aanvraag niet reeds 
afwijzend wordt beslist met toepassing van artikel 9, eerste lid (artikel ro, eerste 
lid). In artikel ro, tweede lid, zijn de gronden opgenomen die steeds leiden tot 
een negatief advies. Daarbij gaat het onder meer om de slaagkans van het project. 
Daarbij worden ook betrolcken de belemmeringen en mogelijkheden, voort-
vloeiend uit regelgeving, normen, certificatie en activiteiten gericht op aanpas-
sing daarvan. Daarnaast zal de projectvoerder moeten beschilcken over de beno-
digde organisatorische en technisch-wetenschappelijke kwaliteiten. De commis-
sic rangschikt de aanvragen waarover zij positief adviseert aan de hand van de 
vraag in welke mate het project bijdraagt aan de doelstellingen van het besluit 
(artikel ro, derde lid). Bij ministeriele regeling worden de doelstellingen zo veel 
mogelijk geconcretiseerd. Ook omtrent de mate waarin de verschillende doelstel-
lingen meewegen, worden daarbij regels gesteld. 89  Het advies van de commissie 
wordt door de Minister van EZ overgenomen, tenzij het advies in strijd is met het 
besluit dan wel niet op zorgvuldige wijze tot stand is gekomen (artikel 

88. Nota van toelichting, Stb. 1996, 638, p. t0-11. 
89. Nota van toelichting, Stb. 1996, 638, p. 17. 
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Artikel 6, eerste lid, voorziet in de instelling van zogenaamde tenderperioden bij 
ministeriele regeling. Alle aanvragen die in zo'n periode worden ontvangen, 
worden na afloop van de periode gelijktijdig behandeld. Bij ministeriele regeling 
wordt ook voor iedere tenderperiode een subsidieplafond vastgesteld. Er kunnen 
per tenderperiode aparte subsidieplafonds worden vastgesteld voor bepaalde cate-
gorieen aanvragers en voor bepaalde activiteiten (artikel 6, tweede lid). 

In artikel 7, eerste lid, is bepaald dat een aanvraag om subsidie wordt ingediend 
met gebruikmaking van een origineel ondertekend formulier dat door de Minis-
ter van EZ is vastgesteld. Dit betekent blijkens de memorie van toelichting dat 
aanvragen die worden ingediend per telefax of elektronische post niet voldoen 
aan de vereisten. 9° Bij ministeriele regeling kan hierop een uitzondering worden 
gemaakt. 
De eisen waaraan de aanvraag om subsidie moet voldoen, zijn opgenomen in 
artikel 7, tweede lid. De aanvraag dient onder meer vergezeld te gaan van een pro-
jectplan voor het samenwerlcingsproject. 
Voor de beslissing op de aanvraag om subsidie geldt blijkens artikel 8 een beslis-
termijn van in beginsel vier maanden. 

In artikel 9 zijn de `afwijzingsgronden' opgenomen. Onder meer is bepaald dat 
afwijzend kan worden beslist, indien de projectkosten die rechtstreeks zijn toe te 
rekenen aan fundamenteel en industrieel onderzoek op minder dan 50% van de 
totale projectkosten worden geraamd (artikel 9, eerste lid, onder b), indien subsi-
dieverlening in strijd zou zijn met bij ministeriele regeling vastgestelde regels 
omtrent een evenwichtige spreiding over grotere en kleinere ondernemingen 
(artikel 9, eerste lid, onder d), indien het onaannemelijk wordt geacht, dat het 
project binnen vier jaren kan worden uitgevoerd (artikel 9, eerste lid, onder e), 
indien gegronde vrees bestaat dat de betrokkenen het project niet kunnen finan-
cieren (artikel 9, eerste lid, onder f) en voorzover subsidieverlening in strijd zou 
zijn met bij ministeriele regeling vastgestelde regels omtrent de mate waarin aan 
aanvragers meerdere malen subsidie kan worden verleend op grond van het 
besluit (artikel 9, eerste lid, onder g). 

In de artikelen 13 tot en met 16 zijn bepalingen opgenomen over de aan de subsi-
die-ontvanger op te leggen verplichtingen. Uit artikel 13 vloeit voort dat het pro-
ject, behoudens ontheffing van de minister, in Nederland moet worden uitge-
voerd binnen de in de subsidieverlening aangegeven termijn en overeenkomstig 
het projectplan. De in de artikelen 14, eerste lid, en 15 opgenomen verplichtingen 
(voeren van een deugdelijke administratie en verslag van uitvoering van het 
samenwerkingsproject) zijn noodzakelijk om tot een tijdige en deugdelijke vast-
stelling van het bedrag van de subsidie te kunnen komen. Op grond van artikel 
14, tweede lid, dient de subsidie-ontvanger mededeling te doen van een verzoek 
om verlening van surseance van betaling of faillietverklaring. In artikel 16, eerste 
lid, zijn verplichtingen opgenomen waarmee wordt beoogd te verzekeren dat 

90. Nota van toeliditing, Stb. 1996, 638, p. 15. 
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ondememers de opgebouwde voorsprong ook jegens derden in stand kunnen 
houden. In het verlengde daarvan wordt in artikel 16, tweede en derde lid, het ter 
beschilcking stellen van projectresultaten aan derden tegengegaan. In artikel 16, 
vierde lid, is voorts de verplichting opgenomen om over de toepassing van de 
resultaten van het project verslag uit te brengen. Op die manier kan inzicht wor-
den verworven in de doeltreffendheid en de effecten van de subsidies in de prak-
tijk, hetgeen van belang kan zijn voor het geven van uitvoering aan de verslagver-
plichting van artikel 5 van de Kaderwet Ez-subsidies. Met de verplichting in 
artikel 16, vijfde lid, wordt tot slot beoogd tijdig inzicht te Icrijgen in voornemens 
en motieven van de subsidie-ontvanger om wijzigingen aan te brengen in zijn 
organisatiestructuur of vestigingsplaats. Deze wijzigingen kunnen onder 
omstandigheden een ongunstige invloed hebben op het bereiken van de project-
doelstelling en op de mogelijkheden voor een eventuele terugvordering van de 
subsidie. 91  

Voor de termijn waarbinnen een aanvraag om subsidievaststelling moet worden 
ingediend bevat artikel 15, tweede lid, een termijn van zes maanden na de datum 
waarop het project moet zijn uitgevoerd. Ook hiervoor geldt een door de Minister 
van a vastgesteld formulier, waarbij eveneens bij ministeriele regeling vrijstel-
ling kan worden verleend. De aanvraag dient vergezeld te gaan van een accoun-
tantsverldaring en een eindverslag over de uitvoering en de resultaten van het 
project (artikel 15, derde en vierde lid). 
Op grond van artikel 22 geldt een termijn voor de subsidievaststelling van in 
beginsel dertien weken na ontvangst van de aanvraag of nadat de voor het indie-
nen daarvan geldende termijn is verstreken. 

De artikelen 18 tot en met 21 bevatten bepalingen over voorschotverlening. Van 
belang daarbij is dat, in geval Senter ervan op de hoogte is dat de aanvrager of een 
deelnemer in het samenwerkingsverband zich niet houdt aan de subsidiever-
plichtingen, geweigerd kan worden om voorschotten te verlenen. Aldus kan wor-
den voorkomen dat na vaststelling van het bedrag van de subsidie financiele mid-
delen moeten worden teruggevorderd. 92  Een voorschot wordt bovendien 
berekend naar rato van de reeds gemaakte en betaalde projectkosten (artikel 18, 
tweede lid). 

In artikel 23 tot slot zijn, voor de periode tot de inwerkingtreding van de derde 
tranche van de Awb, een aantal artikelen daaruit van toepassing verldaard. 

Met de uitvoeringsregeling BTS wordt uitvoering gegeven aan de bepalingen van 
het sm-besluit, waarin is bepaald dat bij ministeriele regeling nadere regels lcun-
nen worden gesteld. Het gaat daarbij om een nadere, meer gedetailleerde uitwer-
king van deze bepalingen en invulling van bepalingen waaromtrent de inzichten 
gedurende de looptijd van het besluit kunnen veranderen en derhalve fiexibiliteit 

91. NOL3 van toelichting, Stb. 1996, 638, p. 18-19. 
92. Nota van toelichting, Stb. 1996, 638, p. 20. 
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is vereist. Zo worden daarin de doelstellingen van het wrs-besluit geconcretiseerd, 
welke een rol spelen bij de ranking door de Adviescommissie. Voorts zijn en wor-
den ter uitvoering aan artikel 6 van het BTs-besluit ministeriele regelingen vastge-
steld, waarin de tenderperiode wordt vastgesteld en/of een subsidieplafond voor 
een tenderperiode wordt vastgesteld of wordt gewijzigd. Deze regelingen worden 
gepubliceerd in de Staatscourant, waarbij het gaat om meerdere ministeriele 
regelingen per jaar. 93  

4.3 	ANALYSE VAN DE REGELGEVING VOOR SUBSIDIES VOOR 

SAMENWERKINGSPROJECTEN 

4-3. 1  Kaderwet Ez-subsidies 

De Kaderwet Ez-subsidies voorziet in artikel 2 in een wettelijke grondslag voor 
alle subsidieverstrekkingen door de Minister van EZ. Van de in artikel 4:23, derde 
lid, van de Awb genoemde uitzonderingen op het vereiste van een wettelijke 
grondslag wordt aldus geen gebruik gemaakt. Op dit punt is de Kaderwet Ez-sub-
sidies derhalve stringenter dan de Awb. Wel is ruim gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid van delegatie. De reden hiervan blijkt met name te zijn gelegen in 
de behoefte aan de benodigde flexibiliteit om in te lcunnen spelen op veranderde 
omstandigheden. Aanpassing van een algemene maatregel van bestuur of minis-
teriele regeling vergt minder tijd en is eenvoudiger dan aanpassing van de wet 
zelf. Door deze delegatie is sprake van een veelheid aan regelgeving: Awb, Kader-
wet Ez-subsidies, algemene maatregel van bestuur en ministeriele regeling. Er is 
derhalve sprake van veel gelaagdheid in de regelgeving. Wel heeft de vervanging 
van de Kaderwet verstrekking financiele middelen EZ en de Kaderwet specifieke 
uitkeringen EZ door de Kaderwet Ez-subsidies ertoe geleid dat thans in plaats van 
een algemene maatregel van bestuur en een ministeriele regeling ook alleen een 
ministeriele regeling mogelijk is. Bovendien worden door de samenvoeging van 
deze wetten problemen rond hun onderlinge verhouding vermeden. 

In de algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen zijn de 
meeste voor de subsidieverhouding van belang zijnde onderwerpen vastgelegd. 
Dit gebeurt dus niet pas in de subsidiebeschiklcing zelf. Hierop wordt een uitzon-
dering gemaakt in de gevallen genoemd in artikel 4:23, derde lid, van de Awb (uit-
zonderingen op de vereiste wettelijke grondslag). Ook geldt een uitzondering 
indien de voorgenomen subsidieverstrekking van te voren is medegedeeld aan de 
beide Kamers der Staten-Generaal. Op die manier wordt het gemis aan democra-
tische legitimatie alsnog ondervangen. In beide gevallen berust de subsidiever-
streldcing zelf wel op een formele wet (artikel 2 van de Kaderwet Ez-subsidies). 
Ook bij de keuze tussen een algemene maatregel van bestuur en ministeriele 
regeling speelt de behoefte aan flexibiliteit een rol. Hoofdregel is echter dat een 
algemene maatregel van bestuur wordt opgesteld. 

93. Zie bijvoorbeeld de Vaststelling aanvraagperiode en subsidieplafond BTS 2000-I, Stcrt. 1999, 239. 
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De Kaderwet a-subsidies bevat slechts een globale omschrijving van de op grond 
van artikel 4:23, eerste lid, van de Awb vereiste omschrijving van de activiteiten 
waarvoor subsidie kan worden verstrekt. Deze bestaat uit een opsomming van de 
belangrijkste beleidsterreinen waarop subsidies plegen te worden verstrekt en 
een dynamische verwij zing naar de onderwerpen die genoemd worden in de jaar-
lijkse begrotingswetten. De concretisering van deze activiteiten vindt plaats op 
een lager niveau dan de formele wet en wel in algemene maatregelen van bestuur 
of ministeriele regelingen. De reden hiervan blijkt eveneens de benodigde flexibi-
liteit om dit subsidie-instrument aan te kunnen passen aan gewijzigde 
(markt)omstandigheden. 
De Kaderwet a-subsidies bevat geen definitie van het begrip 'subsidie', aange-
zien bllikens de Memorie van Toelichting aangesloten kan worden bij de beteke-
nis van dit begrip in de Awb. 94  Uit de Memorie van Toelichting op de derde 
tranche van de Awb blijkt dat de subsidietitel niet van toepassing is op uitkerin-
gen aan provincies en gemeenten, waarvan de bestedingsrichting vooraf is aange-
geven of die worden verleend voor de bestrijding van de kosten van bepaalde 
taken of activiteiten. 95  In artikel 3, vierde lid, worth hierop uitdruldcelijk een uit-
zondering gemaakt voor subsidieverstrekkingen aan provincies en gemeenten 
die zijn gebaseerd op een algemene maatregel van bestuur of ministeriele rege-
ling. 

Wat betreft de in artikel 3, tweede lid, onder e, genoemde verplichtingen kan het 
volgende worden opgemerkt. Uit artikel 4:39 van de Awb vloeit voort dat niet-
doelgerichte verplichtingen slechts aan de subsidie kunnen worden verbonden 
voorzover dit bij wettelijk voorschrift is bepaald. Op deze wijze is het opleggen 
van dergelijke verplichtingen enerzijds niet uitgesloten, mar anderzijds wel met 
zekere waarborgen omringd. 96  Gelet hierop zou niet alleen de bevoegdheid tot 
het opleggen van niet-doelgerichte verplichtingen in een wettelijk voorschrift 
geregeld dienen te worden, maar tevens de inhoud ervan. Bij het verstrekken van 
de subsidie kan hieruit dan een keuze worden gemaakt. De Memorie van Toelich-
ting is op dit punt echter niet geheel duidelijk. Dergelijke verplichtingen kunnen 
bovendien slechts betrelcking hebben op de wijze waarop of de middelen waar-
mee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht. Op grond van artikel 3, tweede 
lid, onder e, zouden dergelijke verplichtingen in zijn algemeenheid ook kunnen 
worden opgelegd krachtens algemene maatregel van bestuur (in de subsidiebe-
schikking). Het is de vraag of dit artikel hiermee voldoet aan de in artikel 4:39, 
eerste lid, van de Awb gestelde eisen. 

In artikel 3, derde lid, van de Kaderwet a-subsidies is een grondslag geschapen 
voor het vaststellen van (de wijze van verdeling van) een subsidieplafond. Dit 

komt overeen met het bepaalde in artikel 4:25, eerste lid en artikel 4:26, eerste 
lid, van de Awb (opgelegd 'bij of krachtens wettelijk voorschrift'). 

94. TIC 1995-1996,24 416, RC. 3, p. 5. 
95. TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 36-37. 
96. TK 1993.1994, 23 700, nr. 3, p. 66. 
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4.3.2 	Besluit subsidies bedrijftgerichte technologische samenwerkingsprojecten 

In het BTs-besluit is reeds vooruitgelopen op de Awb. Dit blijkt ook uit het feit dat 
in artikel 23 een aantal Awb-bepalingen reeds voor de inwerkingtreding van de 
Awb van toepassing is verklaard. 

De op grond van artikel 4:23, eerste lid, van de Awb in een wettelijk voorschrift 
vereiste omschrijving van activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrelct, is 
geconcretiseerd in artikel 2, eerste lid. Het moet daarbij gaan om een samenwer-
kingsproject in de zin van het besluit. De criteria die een rol spelen bij de ranking 
door de Adviescommissie zijn geconcretiseerd in de uitvoeringsregeling van het 
BTs-besluit. 

In het besluit zijn meerdere bepalingen opgenomen die tot doel hebben de uit-
gaven te beheersen. Daarbij kan worden gewezen op artikel 2, derde lid, op grond 
waarvan het verstreldcen van subsidie kan worden geweigerd indien voor het 
samenwerkingsproject reeds subsidie door de Minister van EZ is verstrekt. Ook 
artikel 3, tweede lid, is in dit verband van belang, waarbij een anti-cumulatierege-
ling is opgenomen in geval van medesubsidiering van een project door andere 
bestuursorganen dan de Minister van EZ. Voorts kan worden gewezen op artikel 
6 dat voorziet in de instelling van tenderperioden en daarvoor geldende subsidie-
plafonds. Deze regeling voldoet aan de daarvoor in artikel 4:25, eerste lid, en 4:26 
van de Awb gestelde eisen. Verder is van belang artikel 9, eerste lid, onder f, op 
grond waarvan subsidie kan worden geweigerd indien gegronde vrees bestaat dat 
betroldcenen het project niet kunnen financieren. Ook de in artikel 9, eerste lid, 
onder g, opgenomen weigeringsgrond dient om de uitgaven te beheersen, aange-
zien hiermee kan worden voorkomen dat aanvragers meerdere malen subsidie 
wordt verstrekt. Dit geldt eveneens voor de in artikel 21 opgenomen weigering 
van een voorschot, indien niet aan de verplichtingen wordt voldaan. Hiermee 
wordt immers voorkomen dat na de subsidievaststelling financiele middelen 
moeten worden teruggevorderd. 

De in het besluit opgenomen verplichtingen kunnen veelal als een uitwerking 
van de in artikel 4:37 van de Awb genoemde doelgerichte verplichtingen worden 
gezien. In dat verband kan worden gewezen op artikel 13 (uitvoering van het pro-
ject in Nederland binnen de in de subsidieverlening aangegeven termijn en op 
grond van het projectplan), artikel 14, eerste lid, en artikel 15 (deugdelijke admini-
stratie en verslag van uitvoering). De overige verplichtingen lcunnen worden aan-
gemerkt als andere doelgerichte verplichtingen als bedoeld in artikel 4:38 van de 
Awb. Beide soorten verplichtingen voldoen aan de daarvoor in de Awb gestelde 
eisen (opgelegd `bij of krachtens wettelijk voorschrift'). 

De uit artikel 7, eerste lid, en artikel 15, derde lid, voortvloeiende bepaling dat een 
aanvraag niet per telefax of elektronische post kan worden ingediend, is beperkter 
dan hetgeen voortvloeit uit artikel 4:1 van de Awb. Op grond van deze bepaling 
geldt weliswaar een schriftelijkheidsvereiste, maar deze eis slaat niet op de wijze 
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van indiening van een aanvraag. Deze mag op grond hiervan ook per telefax wor-
den ingediend. 97  

Verder zijn in het besluit een aantal procedurele bepalingen opgenomen. Het 
gaat daarbij om aanvullingen op de Awb wat betreft de in artikel 4:2 van de Awb 
opgenomen vereisten voor een aanvraag (artikel 7, tweede lid (aanvraag om subsi-
dieverlening) en artikel 15, vierde lid (aanvraag om subsidievaststelling)). Voorts 
zijn bepalingen opgenomen die een aanvulling vormen op de in artikel 4:13 van 
de Awb opgenomen beslistermijn op een aanvraag (artikel 8 (beslistermijn voor 
subsidieverlening) en artikel 22 (beslistermijn voor subsidievaststelling)). 

Tot slot valt op dat een aantal bepalingen van het besluit nader moeten worden 
uitgewerkt in een ministeriele regeling. Dit gelet op de vereiste flexibiliteit. Hier-
door is sprake van meerdere niveaus van regelgeving: Awb, Kaderwet Ez-subsi-
dies, wrs-besluit en uitvoeringsregelingen BTS. Met uitzondering van de tenderpe-
rioden en de subsidieplafonds zijn de bepalingen echter uitgewerkt in een 
regeling (uitvoeringsregeling BTs). 

4.4 	SUBSIDIEVERSTREKKING AAN EEN SAMENWERKINGSVERBAND 

In het onderstaande zal nader worden ingegaan op de procedure van subsidiever-
strelcicing op grond van het BTs-besluit. In dit kader zal een recent aan een samen-
werldngsverband op grond van artikel 2, eerste lid, onder a, van het BTs-besluit 
verleende subsidie worden geanalyseerd. Deze subsidiebeschiklcing is derhalve 
genomen na invoering van de derde tranche van de Awb. 

Handleiding voor ha indienen van een subsidie-aanvraag in ha kader van het BTS-

besluit 

Door Senter is een handleiding voor het indienen van een subsidie-aanvraag in 
het kader van het Bis-besluit opgesteld. In deze handleiding zijn de hoofdlijnen 
van het BTs-besluit, de procedure, een toelichting op het aanvraagformulier en 
bijlagen, een aanvraagformulier alsmede een lijst van gehanteerde definities en 
begrippen opgenomen. 

Met betrelcking tot de procedure wordt onder meer aangegeven dat het mogelijk 
is een concept projectplan vooraf te bespreken met een adviseur van Senter. Hier-
door wordt beoogd de kwaliteit van een subsidie-aanvraag te verhogen. De aan-
vraag dient te worden ingediend met gebruikmaking van een bijgevoegd aan-
vraagformulier (het formulier als bedoeld in artikel 7, eerste lid). Belangrijk 
element bij de beoordeling van de aanvraag is het projectplan. De subsidie-aan-
vrager wordt er op gewezen dat het projectplan dient te worden opgesteld over- 

97. Koeman, N.S.J. et al. (red)., Handboek algemene wet bestuursrecht, commentaar art. 4:1, Samson 
LLD. Tjeenk Willink, Alphen aan den Rijn 1988. Overigerts blijkt de indieningstermijn wel 
gewaarborgd. De subsidie-aanvrager blijkt in de gelegenheid te worden gesteld zijn aanvraag aan 
te vullen (artikel 4:5 van de Awb) door indiening van een ondertekende aanvraag. 
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eenkomstig een uniform voorgeschreven indeling om de aanvragen onderling zo 
goed mogelijk te kunnen vergelijken. 

Nadat de aanvraag is ingediend, wordt getoetst of deze volledig en beoordeelbaar 
is. Indien dat niet het geval is, lcrijgt de subsidie-aanvrager de gelegenheid de aan-
vraag binnen een bepaalde termijn te completeren (vergelijk artikel 4:5, eerste lid, 
van de Awb). De subsidie-aanvrager wordt er op gewezen dat, indien de aanvraag 
niet tijdig wordt gecompleteerd, de aanvraag pas in de volgende tenderperiode in 
behandeling wordt genomen. 
Indien de aanvraag volledig is, wordt beoordeeld of deze aan de BTs-vereisten vol-
doet. Daarbij gaat het onder meer om de vereisten dat het project moet kunnen 
worden gefinancierd (artikel 9, eerste lid, onder f) en binnen vier jaar kan wor-
den uitgevoerd (artikel 9, eerste lid, onder e). Indien de aanvraag niet aan deze 
vereisten voldoet, wordt deze door S enter namens de Minister van EZ afgewezen. 
Indien de aanvraag wel aan alle vereisten voldoet, dan wordt deze ter advisering 
voorgelegd aan de Adviescommissie technologische samenwerkingsprojecten. 
De subsidie-aanvrager wordt medegedeeld dat dit advies in de regel wordt overge-
nomen. 

Indien het verzoek om subsidie wordt gehonoreerd, ontvangt de subsidie-aanvra-
ger een beschildcing. In de handleiding wordt de subsidie-aanvrager reeds gewe-
zen op de belangrijkste subsidieverplichtingen op grond van het BTs-besluit. De 
subsidie-aanvrager wordt er verder op gewezen dat Senter verplicht is de Euro-
pese Commissie jaarlijks te informeren over de gesubsidieerde BTs-projecten. 
De subsidie-aanvrager ontvangt volgens de handleiding ook een beschikking in 
geval negatief op zijn aanvraag wordt beslist. Daarnaast wordt telefonisch contact 
met hem opgenomen voor een nadere toelichting op de afwijzing. Afhankelijk 
van de reden voor afwijzing kan dan worden bekeken of het opnieuw indienen 
van een aanvraag op grond van het BTs-besluit zinvol is. Ook kan de subsidie-aan-
vrager worden geinformeerd over mogelijlcheden via andere instrumenten. 
Niet geheel duidelijk is in hoeverre de beschikking zelf een motivering van de 
afwijzing bevat. Op grond van artikel 3:46 van de Awb dient het besluit zelf te 
berusten op een deugdelijke motivering. Wel kan ter motivering daarvan worden 
volstaan met een verwijzing naar het advies van de Adviescommissie, indien het 
advies zelf de motivering bevat en van het advies kennis is of wordt gegeven (arti-
kel 3:49 van de Awb). 
Bij de toelichting op het aanvraagformulier en bijlagen wordt aangegeven dat een 
uitwerlcing van de doelstellingen van het BTs-besluit dient te worden gegeven vol-
gens de in de handleiding aangegeven lijn. 
Blijkbaar is het niet mogelijk deze lijn neer te leggen in het BTs-besluit of de 
daarop gebaseerde ministeriele regeling, aangezien de uitwerking van de criteria 
in de loop der tijd steeds verandert. In verband met de democratische legitimatie 
zou het aan te bevelen zijn zo veel mogelijk standaardcriteria neer te leggen in de 
wettelijke voorschriften zelf. De rechtszekerheid ten opzichte van de subsidie-
aanvrager is echter niet in het geding, aangezien de subsidie-aanvrager door de 
handleiding in kennis wordt gesteld van deze uitwerking. 

71 



Inhoud van een subsidieverlening aan een samenwerkingsverband 

De onderzochte subsidiebeschiklcing aan een samenwerkingsverband heeft de 
volgende inhoud. Hierbij wordt opgemerkt dat met uitzondering van de uitwer-
king van de verplichtingen subsidieverleningen op grond van het wrs-besluit met 
deze beschikking vergelijkbaar zijn. 

De subsidie-ontvanger wordt in deze beschikking medegedeeld dat het door hem 
ingediende project in het kader van het wrs-besluit voor subsidie in aanmerking 
komt. Voor de motivering hiervan is overeenkomstig artikel ii, eerste lid, van het 
BTs-besluit het advies van de Adviescommissie Technologische Samenwerkings-
projecten overgenomen. Daarbij wordt het totaal aantal door deze commissie 
gerangschikte aanvragen vermeld. De commissie heeft deze aanvragen blijkens 
de beschiklcing zodanig gerangschikt dat een project hoger eindigt naarmate het 
meer bijdraagt aan de doelstellingen van de BTS (zie artikel ii, derde lid, van het 
wrs-besluit). De subsidie-ontvanger wordt medegedeeld op welke plaats zijn pro-
ject is gerangschikt. 
In de beschikking wordt vervolgens het subsidiebedrag aangegeven. De subsidie 
bedraagt 37,5% van de projectkosten. Daarbij zijn tevens het maximumsubsidie-
bedrag (artikel 3, eerste lid van het wrs-besluit) en de raming van de projectkosten 
(artikel 4, eerste lid, van het ns-besluit) aangegeven. Tevens wordt de subsidie-
ontvanger medegedeeld op welke datum het project uiterlijk moet zijn uitgevoerd 
(artikel 13, eerste lid, van het wrs-besluit). 
Door de omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, de 
wijze waarop het subsidiebedrag wordt bepaald en het maximumsubsidiebedrag 
voldoet de subsidieverlening aan de hiervoor in artikel 4:30, eerste lid en 431 van 
de Awb gestelde eisen. 

Vervolgens wordt de subsidie-ontvanger er op gewezen dat aan de subsidiever-
!ening de algemene subsidieverplichtingen uit het wrs-besluit en de uitvoerings-
regeling BTS zijn verbonden. De belangrijkste daarvan worden vermeld in een 
aparte bijlage. Dit betreft de verplichtingen van artikel 13, eerste lid (uitvoering op 
grond van het projectplan), 14, eerste lid (voeren van een deugdelijke administra-
tie), is (voortgangsrapportage en aanvraag om subsidievaststelling), 16, eerste, 
tweede, derde en vijfde lid, onder a (bescherming resultaten van het project, 
onderneming niet buiten Nederland) van het wrs-besluit. 
Voorts wordt de betreffende subsidie-ontvanger in de beschikking een aanvul-
lende verplichting opgelegd om een afschrift van een licentiecontract te verstrek-
ken. Een dergelijke verplichting lijkt een uitwerking van de in artikel 16, tweede 
lid, van het wrs-besluit opgenomen verplichting de resultaten van het project niet 
ter beschilcking te stellen van derden, behoudens voorafgaande schriftelijke ont-
heffing van de minister. 
Met betrekking tot de verplichtingen wordt verwezen naar hetgeen daarover in 
paragraaf 4.3.2 is opgemerkt. 
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De subsidie-ontvanger wordt er in de beschikking op gewezen dat de subsidiever-
lening kan worden ingetroldcen, indien niet aan de subsidieverplichtingen wordt 
voldaan (vergelijk artikel 4:48, eerste lid, onder b, van de Awb). 

In de beschildcing is de betreffende subsidie-ontvanger toestemming verleend 
om een gedeelte van het project in het buitenland uit te besteden. Deze toestem-
ming is gebaseerd op artikel 13, tweede lid, van het BTs-besluit. 

Aan de subsidie-ontvanger wordt verder medegedeeld dat gelijktijdig met het 
indienen van een voortgangsverslag een voorschot kan worden aangevraagd met 
gebruikmaking van een bijgevoegd formulier. Daarbij moet een verldaring door 
de penvoerder worden afgegeven, waarin deze zich aansprakelijk stelt voor terug-
betaling van de subsidie voorzover de subsidie-ontvangers daartoe verplicht zijn. 
Het vorenstaande is gebaseerd op de artikelen 18, eerste lid en 19 van het BTS-

besluit. 

Tot slot wordt de subsidie-ontvanger op de hoogte gesteld van het feit dat de 
projecttitel, projectdeelnemers, subsidiebedrag, subsidiabele projectkosten, een 
korte weergave van de voortgang, een korte projectsamenvatting en de verdeling 
van de projectkosten over de projectdeelnemers aan de Europese Commissie wor-
den gerapporteerd, aangezien Senter hiertoe verplicht is. 

De beschildcing is genomen door de Algemeen Directeur van Senter namens de 
Minister van Economische Zaken. In de beschikking is de op grond van artikel 
3:45 van de Awb vereiste bezwaarclausule opgenomen. 
Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan Senter. 

Vergelijlcing van de hiervoor geanalyseerde beschildcing met een besluit tot verle-
ning van een subsidie dat is genomen voor de inwerkingtreding van de derde 
tranche van de Awb laat als belangrijkste verschillen zien: 
— het begrip `subsidietoezegging' is vervangen door het begrip `subsidieverle-

ning'. Deze term komt overeen met die van titel 4.2 van de Awb; 
— de bepaling dat de `toezegging' niet eerder in werking treedt dan nadat tussen 

de subsidie-ontvanger en de staat een schriftelijke overeenkomst naar burger-
lijk recht is gesloten, is vervallen. In deze overeenkomst waren met name de 
aan de subsidie-ontvanger op te leggen verplichtingen opgenomen, vergelijk-
baar met die thans in het BTs-besluit zijn opgenomen. 

4.5 

45. 1  

INTERVIEWS 

Interviews met medewerkers van Senter 

In het kader van het onderzoek zijn een aantal gespreldcen gevoerd met mede- 
werkers van Senter. Allereerst is een gesprek gevoerd met het hoofd van de afde- 
ling Juridische Zaken. Daarna is een interview gehouden met een projectadviseur 
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en een jurist. Beiden houden zich onder meer bezig met de uitvoering van het 
BTs-besluit. Uit de gespreklcen is het volgende beeld naar voren gekomen. 

Algemeen 

De afdeling Juridische Zaken van Senter behandelt ongeveer rico bezwaarschrif-
ten en too tot zoo beroepschriften per jaar. Ongeveer ic bezwaarschriften per 
jaar hebben betrelddng op het BTs-besluit. De bezwaarschriften zien veelal op de 
hoogte van het verleende subsidiebedrag dan wel de plaats die de Adviescommis-
sie het project heeft gegeven. Het totaal aantal aanvragen dat op grond van het 
BTs-besluit wordt ingediend, bedraagt ongeveer 50-75 per tender, 150-200 per 
jaar. 
De subsidiebeschikkingen worden niet individueel door de juristen gecheckt, wel 
de standaard waarop deze beschikkingen zijn gebaseerd. Verder doen de juristen 
de vertegenwoordiging bij het College van Beroep voor het Bedrijfsleven, de 
rechtbank (beroep) en de Raad van State (hoger beroep). 
De uitvoering van het BTs-besluit berust met name bij de projectadviseurs in 
samenwerking met de financieel medewerkers. Deze werken op grond van een 
intern handboek voor de afhandeling van subsidies en standaardbrieven. 
Met name bij subsidieregelingen waarmee enkele subsidie-ontvangers voor grote 
bedragen worden gesubsidieerd, speelt het overleg met de (potentiele) subsidie-
ontvanger of hun adviseur een grote rol. Door dit overleg kan een bezwaarschrift-
procedure soms worden voorkomen. 

Veranderingen als gevolg van de imverkingtreding van de subsidietitel van de Au+ 

Al in 1997 werd bij Senter gewerkt met subsidieregelingen waar de nieuwe Awb-
bepalingen via verwijzingen reeds voor golden, zoals het BTs-besluit. Vanaf 
I januari 1998 zijn alle Ez-regelingen waarvoor nieuwe aanvragen konden wor-
den ingediend, aangepast aan de Awb. Titel 4.2 van de Awb is echter niet op alle 
door Senter in gebruik zijnde instrumenten van toepassing. Belastingfaciliteiten 
en aanbestedingen vallen bier niet onder. De bepalingen van de Awb worden 
door de rechter echter in bepaalde gevallen analoog toegepast op niet-subsidies. 

De invoering van titel 4.2 van de Awb betekende volgens de geinterviewden voor 
Senter met name een verplaatsing van relevante artikelen. Standaardbepalingen 
van de Kaderwet verstrekking financiele middelen en de subsidieregelingen lcwa-
men te vervallen. Deze bepalingen staan nu in de Awb. De subsidieregelingen 
bevatten alleen nog maar bepalingen die specifiek zijn toegesneden op de betref-
fende regeling, zoals het doel van de subsidie, de doelgroep, de subsidiabele kos-
ten, het subsidiepercentage en de uiterste indieningsdatum. De Kaderwet Ez-sub-
sidies is volgens de geinterviewden voor de subsidie-aanvrager en Senter minder 
van belang geworden. 
Daarnaast bracht de inwerkingtreding van de subsidietitel van de Awb verande- 
ringen met zich in geval van faillissement of surseance van betaling. Het intreden 
van faillissement of surseance van betaling had ye& de invoering van de Awb 
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ernstige gevolgen. In geval van surseance van betaling werd de behandeling van 
de aanvraag om subsidie onmiddellijk aangehouden. In geval van faillissement 
werd de subsidie geweigerd en op nul gesteld. Reeds verleende voorschotten wer-
den in dat geval teruggevorderd. Door de invoering van titel 4.2 van de Awb wordt 
een aanvraag om subsidie afgewezen als voor de aanvrager een verzoek om fail-
lietverklaring of surseance van betaling is ingediend. Na verlening van de subsi-
die moet echter naar de omstandigheden van het geval worden gekeken. 
Een andere verandering is dat voor de invoering van de subsidietitel van de Awb 
verplichtingen veelal werden opgenomen als voorwaarde, zonder dat sprake was 
van strilcte handhaving hiervan. Thans worden deze voorwaarden als verplichtin-
gen opgelegd en vindt veel meer een belangenafweging plaats. 
De Awb heeft verder tot een aanpassing van de terminologie geleid. Zo zijn 'toe-
zegging' door `subsidieverlening', `eindvaststelling' door `subsidievaststelling' en 
`subsidiebudgef door `subsidieplafond' vervangen. 
Naar aanleiding van de invoering van de subsidietitel van de Awb is een set stan-
daardbrieven opgesteld die is gebaseerd op het reeds aan deze titel aangepaste 
BTs-besluit. Vanaf r april 1998 wordt voor alle regelingen met deze brieven 
gewerkt. 
De projectadviseurs zijn via een voorlichtingsbijeenkomst op de hoogte gesteld 
van de gevolgen van de invoering van de subsidietitel van de Awb voor de pralctijk 
bij Senter. 

In de pralctijk blijken de gevolgen van de inwerkingtreding van de subsidietitel 
niet door alle geinterviewden als erg groot te worden ervaren. Door het hoofd van 
de afdeling Juridische Zaken wordt de omslag naar het opstellen van algemene 
maatregelen van bestuursorgaan in plaats van pseudo-wetgeving groter gevon-
den. De Awb geeft het bestuur volgens de geinterviewde wel meer ruimte voor 
het maken van afwegingen, waarbij de redelijkheid, evenredigheid van negatieve 
gevolgen in relatie tot de fout van de aanvrager en motiveren van de afweging een 
belangrijke rol spelen. 
Ook de projectadviseur heeft door de inwerkingtreding van het BTs-besluit in 
1997 meer veranderingen ervaren dan door de invoering van de subsidietitel van 
de Awb. Het proces van subsidieverstrekking is daarin volgens deze geinter-
viewde strakker geregeld. Bovendien gelden op grond daarvan termijnen. De pro-
cedure is, buiten het feit dat onder de voorloper van de BTS nog contracten wer-
den gesloten, wat betreft de strelcking ervan naar de mening van deze 
geinterviewde echter niet veranderd. Er is wel meer aandacht voor zaken als 
`gewekte verwachtingen' die in contacten vooraf en tijdens de subsidieprocedure 
kunnen optreden. Door de invoering van de subsidietitel van de Awb heeft deze 
geinterviewde eigelijk alleen terminologische veranderingen ervaren. 
De jurist die zich bezig houdt met het BTs-besluit is van mening dat de inwer-
kingtreding van (titel 4.2 van) de Awb wel veranderingen heeft veroorzaakt. Er is 
volgens deze geinterviewde sprake van vereenvoudiging en harmonisatie. Boven-
dien is naar de mening van deze geinterviewde minder sprake van willekeur en 
wordt meer aandacht besteed aan de motivering van beschikkingen. De beheer-
sing van de overheidsuitgaven was naar de mening van deze jurist al goed gere-
geld. 

75 



De subsidietitel van de Awb wordt door de juristen op zich als duidelijk ervaren. 
Over de bepaling van artikel 4:24 van de Awb (verslagleggingsplicht) is door het 
hoofd van de afdeling Juridische Zaken opgemerkt, dat deze met name de eerste 
jaren een dode letter was. Er waren wel evaluaties van bijvoorbeeld de Rekenka-
mer, maar deze vonden niet hun oorsprong in dit artikel. De invoering van dit 
artikel bracht geen structurering op dit gebied teweeg. Sinds kort krijgen effect-
meting en motivering volgens de geinterviewde meer belangstelling. 

Het wrs-besluit zelf wordt door de projectadviseur en jurist die zich hiermee 
bezig houden als algemeen van aard beschouwd. De terminologie ervan, bijvoor-
beeld 'onderzoek', is hierdoor vaag. Een nadere concretisering in het wrs-besluit 
zelf wordt door hen niet mogelijk geacht. Wel vindt er een nadere concretisering 
plaats in de uitvoeringsregeling van het wrs-besluit. Per project vindt een beoor-
deling plaats of deze voldoet aan de criteria van het wrs-besluit en de uitvoerings-
regeling van dit besluit. De termen worden in een intern handboek naar aanlei-
ding van concrete gevallen nader ingevuld, waardoor ook wordt voorkomen dat er 
te veel verschillen tussen de projectadviseurs onderling ontstaan. Dit intern 
handboek is volgens de geinterviewde een vertaling van de criteria uit het BTS-

besluit en de daarop gebaseerde ministeriele regeling naar de dagelijkse praktijk 
en bevat geen nieuwe criteria. 

Procedure van subsidieverstrekking 

De procedure van subsidieverstrekking verloopt volgens de geinterviewden as 
volgt. Allereerst is sprake van een adviesfase. Potentiele subsidie-aanvragers kun-
nen door de projectadviseurs worden geinformeerd over de aanvraag en verdere 
procedure. Daarbij wordt ook uitleg gegeven aan begrippen als 'onderzoek en 
ontwiklceling'. De projectadviseurs kunnen aangeven in hoeverre het project past 
binnen het BTs-besluit. Voor het indienen van een subsidie-aanvraag is een hand-
leiding voor de subsidie-aanvrager beschikbaar. 

Na de eventuele adviesfase vindt de indiening van de aanvraag plaats. Aanvragen 
kunnen niet per fax worden ingediend, aangezien een originele handtekening is 
vereist. Op dit moment wordt bezien of het mogelijk is elektronisch een aanvraag 
in te dienen. Indien deze mogelijkheid er daadwerkelijk komt, ziet het er naar uit 
dat indiening per fax tevens mogelijk wordt. 

Vervolgens worden de aanvragen getoetst op volledigheid en tijdige indiening. 
Indien de aanvraag niet volledig is, wordt de aanvrager in de gelegenheid gesteld 
zijn aanvraag aan te vullen. Zodra de aanvraag compleet is, wordt er getoetst of de 
aanvraag aan de criteria van het wrs-besluit voldoet. Daarbij wordt door de pro-
jectadviseur in samenwerking met een financieel medewerker ook de begroting 
getoetst om te bekijken of de projectkosten reeel zijn. Eventueel kan de begroting 
worden bijgesteld. 
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Indien de aanvraag niet aan de criteria voldoet, wordt de aanvraag afgewezen. De 
subsidie-aanvrager wordt daarbij meestal niet gehoord. De motivering van deze 
afwijzende beschikking is volgens de geinterviewde redelijk uitgebreid. 
Indien de aanvraag wel aan de criteria van het BTs-besluit voldoet, dan schrijft de 
projectadviseur een analyse, waarbij het project in grote lijnen wordt beoordeeld. 
Senter maakt vervolgens een voorschiffing in drie groepen naar de mate waarin 
wordt voldaan aan het doel van het Bis-besluit. Deze analyse gaat naar de Advies-
commissie. 

De Adviescommissie maakt vervolgens een rankingslijst in volgorde van projec-
ten die het meest voldoen aan het doel van het BTs-besluit. De Adviescommissie 
hoeft zich daarbij niet te houden aan de door de Senter opgestelde analyses en 
voorschiffing. 

Het advies van de Adviescommissie wordt in vrijwel alle gevallen door Senter 
overgenomen. Slechts in uitzonderingsgevallen wordt van dit advies afgeweken. 
Het advies van de Adviescommissie wordt niet meegezonden. Indien door de 
subsidie-aanvrager echter om het advies wordt gevraagd, wordt het advies toege-
zonden. Bij subsidie-aanvragen die worden afgewezen wegens budgetuitputting 
wordt voor de motivering daarvan verwezen naar de plaats op de rankingslijst. 
Indien een positief advies wordt overgenomen, leidt dit tot een subsidieverlening. 

De verplichtingen die voor de subsidie-ontvanger gelden, zijn opgenomen in het 
BTs-besluit. Op de belangrijkste hiervan wordt de subsidie-ontvanger in de 
beschildcing attent gemaakt. Voorzover voorwaarden worden gehanteerd, is 
sprake van opschortende voorwaarden. 

Elk half jaar moet vervolgens een rapportage worden ingediend. Hierdoor kan al 
lopende het project controle op de voortgang en uitgaven plaatsvinden. Het is 
voor de subsidie-aanvrager moeilijk aan te geven hoe het project precies zal verb-
pen, met name na het eerste jaar. Kleine wijzigingen in het project zijn volgens 
de projectadviseur dan ook mogelijk, mits het doel van het project hetzelfde blijft. 
Bij het indienen van de halaarlijkse rapportages kan ook om een voorschot wor-
den verzocht. Van een werkelijk voorschot is echter geen sprake, aangezien de 
kosten eerst moeten zijn gemaakt. 

Voor de subsidievaststelling wordt door middel van een bedrijfsbezoek gecontro-
leerd of de gesubsidieerde activiteiten hebben plaatsgevonden. Aan het eind van 
de subsidieperiode moet bovendien een eindverslag worden ingediend. Van 
belang wordt geacht of het project goed is uitgevoerd. Het project hoeft daarvoor 
niet geslaagd te zijn. Indien aan alle vereisten is voldaan, volgt betaling van de 
(rest van de) subsidie. 
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Instrumenten ter beheersing van de uitgaven 

In de beschikkingen wordt volgens de gelnterviewden geen begrotingsvoorbe-
houd opgenomen. Op grond van het wm-besluit wordt gewerkt met tenders. De 
tenders worden drie keer per jaar gepubliceerd in de Staatscourant. Daarbij wordt 
de periode waarop deze betreldcing heeft alsmede het subsidieplafond vermeld. 
Per tender is een bedrag van ongeveer f 30.000.000 beschikbaar. Dit bedrag 
heeft betrekking op de gehele periode van de ingediende projecten (maximaal 
vier jaar). Op volgorde van de rankingslijst wordt subsidie verleend tot het 
beschikbare bedrag op is. De subsidieverlening heeft betrekking op het totale 
bedrag dat voor het project beschikbaar is. Hierop kan later niet meer worden 
teruggekomen. Op de begroting van het Ministerie van EZ wordt wel een ruimer 
bedrag gereserveerd dan in eerste instantie beschikbaar is voor de betreffende 
regeling. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat de hoeveelheid aanvragen die aan 
de doelstelling van het wrs-besluit beantwoorden groter is dan verwacht. Dit kan 
aanleiding zijn om een groter bedrag voor een regeling ter beschildcing te stellen. 
Ook voor onvoorziene gevallen is geld beschikbaar, bijvoorbeeld indien de pro-
jectkosten naar aanleiding van een ingediend bezwaarschrift op een hoger bedrag 
worden gesteld. Het is de geinterviewden die zich bezig houden met de wrs-rege-
ling echter niet geheel duidelijk hoe de financiering daarvan plaatsvindt. Het 
betreft een interne procedure van het Ministerie van EZ. Het kerndepartement 
heeft de verantwoordelijkheid voor de beschikbaar te stellen budgetten. 

Indien de subsidie-ontvanger ook geld van andere overheden ontvangt, wordt dit 
in mindering gebracht op het subsidiebedrag. Vooraf blijIct niet altijd duidelijk te 
zijn welke aanvraag door welke overheid wordt gehonoreerd. Via accountantsver-
klaringen wordt volgens de geinterviewden gecontroleerd welke aanvragen uit-
eindelijk zijn gehonoreerd. 

Wijziging van het wrs-besluit 

De wijziging van het wrs-besluit is op 18 mei 2001 in werking getreden. Tegelij-
kertijd is er een nieuwe uitvoeringsregeling opgesteld: de Uitvoeringsregeling 
wrs-20or. 98  De aanleiding voor het gewijzigde wrs-besluit was blijkens de nota 
van toelichting 99  gelegen in de nota 'Ruimte voor industriele vernieuwing. 
Agenda voor het industrie- en dienstenbeleid'.`" In die nota is aangekondigd dat 
het instrumentarium van het Ministerie van EZ zal worden gestroomlijnd en 
gemoderniseerd. 
In het gewijzigde BTs-besluit zijn het Besluit subsidies bedrijfsgerichte interna-
tionale technologieprogramma's (m-besluit) en het Besluit subsidies maritiem 
onderzoek (smo-besluit) geintegreerd. 

98. Stat. 17 mei 2001, nr. 95, p. 8. 
99. Nob van toelichting op het wrs-besluit, Stb. 2001, 228, p. 6. 
mo. TK 1999-2000, 26 628, nr. I. 
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In het nieuwe BTs-besluit is voorzien in een verdere vereenvoudiging en stroom-
lijning van begrippen en procedures. 

De belangrijkste wijzigingen die zijn aangebracht, zijn een wijziging in het per-
centage te subsidieren projectkosten (artikel 3), de kosten die onder projectkosten 
vallen (artikel 4) en de bepalingen omtrent de (werkwijze van) de Adviescommis-
sie (artikel 5). Thans is uitdruldcelijk bepaald dat de adviezen van deze commissie 
vergezeld moeten gaat van een deugdelijke motivering (artikel 5, tweede lid) en 
dient deze commissie haar werkwijze schriftelijk vast te leggen (artikel 5, zesde 
lid). Blijkens de nota van toelichting' wordt daarmee een zorgvuldige advisering 
door deze commissie gewaarborgd. Verder wordt door middel van de instelling 
van deelcommissies een betere afstemming op de tenders van de verschillende 
technologiegebieden nagestreefd (artikel 5, vijfde lid). Bovendien dient de Advies-
commissie de minister thans desgevraagd inlichtingen te verschaffen en kan de 
minister inzage vorderen (artikel 5, elfde lid). Voorts dient deze commissie nu 
een jaarverslag en minimaal eens in de vier jaar een evaluatieverslag op te stellen 
(artikel 5, twaalfde lid). 
Volgens de geinterviewden die zich bezig houden met het BTs-besluit heeft deze 
wijziging van het wrs-besluit alleen te maken met vereenvoudiging en harmoni-
sering en niet met een beheersing van overheidsuitgaven. De nieuwe regeling is 
volgens deze geinterviewden duidelijker voor de subsidie-ontvanger, aangezien 
de hoeveelheid regelingen waarmee deze te maken heeft, is verminderd. Binnen 
de overgebleven regeling gelden per sector nog wel aparte tenders. Deze tenders 
lopen gelijlctijdig. 

4-5-2 	Interview met een subsidie-ontvanger 

Tot slot is een interview gehouden met het hoofd subsidiezaken van een bedrijf 
dat recent subsidie op grond van het BTs-besluit heeft ontvangen. Uit dit inter-
view is het volgende beeld naar voren gekomen. 

Bekendheid met de regelgeving 

De geinterviewde is bekend met de inwerkingtreding en inhoud van de subsidie-
titel van de Awb. Volgens de geinterviewde worden daarin de rechten en plichten 
van de subsidie-aanvrager, subsidie-ontvanger en subsidieverstrekker helder 
weergegeven, hetgeen kan worden toegejuicht. De subsidietitel van de Awb heeft 
naar de mening van de geinterviewde echter niet tot veranderingen in het proces 
van subsidieverstrekking geleid. Met de komst van de Kaderwet verstrelcking 
financiele middelen EZ en de daarop gebaseerde regelingen waren veel regels die 
voor de subsidieverhouding van belang zijn al vastgelegd. De Awb wordt meer 
gezien als vastlegging van hetgeen zich in de pralctijk al heeft ontwikkeld. 
Door de geinterviewde worden ook de overige bepalingen van de Awb van belang 
geacht, bijvoorbeeld de bepaling dat een besluit deugdelijk gemotiveerd dient te 

tot. Nota van toelichting op het wrs-besluit, Stb. 2001, 228, p. 3. 
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zijn (artikel 3:46 van de Awb) en de wijze waarop met een met het oog daarop uit-
gebracht advies moet worden omgegaan (artikel 3:49 van de Awb). Ook thans 
schort het volgens de geinterviewde, met name bij een afwijzing van de aanvraag, 
echter nogal eens aan de motivering. Er wordt wel verwezen naar het advies van 
de Adviescommissie, maar het advies zelf wordt niet meegezonden. Het advies 
wordt volgens de geinterviewde ook niet verstrekt als daar uitdrulckelijk om wordt 
gevraagd. In de pralctijk is ook onduidelijk welke werkwijze de Adviescommissie 
hanteert, waardoor het moeilijk is hiermee in de subsidie-aanvraag rekening te 
houden. In het gewijzigde wrs-besluit is mede naar aanleiding van deze kritiek 
vanuit de praktijk vastgelegd dat de Adviescommissie haar werkwijze schriftelijk 
dient vast te leggen. Door de geinterviewde is er voorts op gewezen dat het aanbe-
veling verdient een maximale zittingstermijn voor leden van deze Adviescommis-
sie op te nemen. 
Een ander punt dat de geinterviewde is opgevallen, is dater thans weliswaar in de 
Awb en subsidieregelingen allerlei termijnen zijn opgenomen, maar in de prak-
tijk worden deze termijnen veelal overschreden. Dit terwijl voor de subsidie-aan-
vrager met name bij tenders wel allerlei strilcte termijnen gelden. 

De geinterviewde is tevens bekend met de Kaderwet Ez-subsidies, het nTs-besluit 
en de daarop gebaseerde uitvoeringsregeling. Daarbij wordt opgemerkt dat deze 
subsidie-ontvanger door het Ministerie van EZ betrokken is en wordt bij het 
opstellen van nieuwe regelgeving. Op die manier is deze subsidie-ontvanger dus 
op de hoogte van de toepasselijke regelgeving. Bij andere subsidie-ontvangers ligt 
dit wellicht anders. 
De criteria van het wrs-besluit worden door de geinterviewde niet allemaal even 
helder gevonden. Ook in het gewijzigde wrs-besluit is daarvan naar de mening 
van deze geinterviewde nog steeds sprake. Zo worden in het gewijzigde BTS-

besluit fundamenteel onderzoek/industrieel onderzoek en preconcurrentiele ont-
wilckeling onderscheiden. In de pralctijk bestaat hiertussen een wisselwerking en 
is veelal geen scheidslijn te trekken. Ook is het begrip buitenlandse partners niet 
gedefinieerd in het gewijzigde BTs-besluit. Op dergelijke punten zou het naar de 
mening van de geinterviewde aanbeveling verdienen meer helderheid te ver-
schaffen. De subsidie-aanvrager kan daar dan bij het indienen van de subsidie-
aanvraag ook meer rekening mee houden. 
Vanuit de praktijk blijkt om stroomlijning van de (subsidie)regelingen gevraagd 
te zijn om de toegankelijkheid van de regelgeving van het Ministerie van EZ die 
onder meer door Senter wordt uitgevoerd te vergroten. Uit een vNo-onderzoek 
van drie jaar geleden is bijvoorbeeld gebleken dat er van de honderden regelin-
gen, maar dertig bekend zijn bij de leden van VNO. Tweederde hiervan wordt 
bovendien nauwelijks gebruikt. Volgens de geinterviewde zou het daarom aanbe-
veling verdienen de hoofdcriteria helder en duidelijk vast te leggen. Het aantal 
regelingen kan daarbij worden gereduceerd. Dit zou ook de effectiviteit van de 
regelingen en de samenhang ervan bevorderen. 
Op een aantal punten staat naar de mening van de geinterviewde ook in het 
gewijzigde BTs-besluit het project zelf onvoldoende centraal. Zo is het overdragen 
van intellectuele eigendomsrechten gebonden aan toestemming, terwiji in 
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bepaalde gevallen het overdragen hiervan de doelstelling van het BTs-besluit ten 
goede kan komen, omdat een ander bedrijf het betreffende project goedkoper of 
beter kan uitvoeren. Voorts worden er in het BTs-besluit nog steeds grenzen 
gesteld aan de grootte van de samenwerkingsprojecten. Van belang is echter dat 
het project goed wordt uitgevoerd. Bovendien kan een vennootschap onder firma 
nog steeds geen aanvraag indienen. Met name aan buitenlandse ondernemingen 
is dit moeilijk uit te leggen. Indien hiermee bedoeld is fraude tegen te gaan, zou 
hiervoor naar de mening van de geinterviewde een andere oplossing gekozen 
moeten worden. 

Het systeem van subsidieverstrekking 

In het systeem van subsidieverstrekking hebben volgens de geinterviewde meer 
pragmatische veranderingen plaatsgevonden. Zo worden voorschotten tot maxi-
maal de helft van het subsidiebedrag de laatste twee jaar zonder controle betaald. 
Indien later mocht blijken dat deze kosten ten onrechte zijn gedeclareerd, moe-
ten deze weer worden teruggevorderd. Voorheen werden deze kosten gecontro-
leerd. 
Verder is door de subsidie-ontvanger opgemerkt dat tussen het tijdstip waarop de 
aanvraag is ingediend en de subsidieverlening of -weigering geen berichten wor-
den gestuurd. Ook bij de Adviescommissie wordt de subsidie-aanvrager niet 
gehoord, omdat dit te veel tijd zou kosten. De geinterviewde is van mening dat de 
subsidie-aanvrager in ieder geval bij de Adviescommissie gehoord zou moeten 
worden dan wel moet kunnen reageren op een onjuiste weergave van de rele-
vante feiten en omstandigheden. De geinterviewde pleit dan ook voor een twee-
trapsraket, waarbij de Adviescommissie een preadvies geeft over een beknopt 
voorstel, waarna eventueel een uitwerkt voorstel kan worden ingediend. 

Beheersing van overheidsgelden 

De Minister van EZ heeft naar de mening van de geinterviewde niet goed zicht op 
de daadwerkelijk gemaakte kosten. In een tender wordt een bepaald bedrag opge-
nomen, waarna de aanvragen voor de betreffende tender worden ingediend. De 
kosten blijken achteraf vaak lager te liggen, waardoor ook andere projecten had-
den lcunnen worden gefinancierd. Bovendien wordt er vaak tussen tenders 
geschoven. Dit wordt overigens wel weer gepubliceerd. 

4.6 CON CLUSIE 

Legitimatie en democratische controle 

Uit het vorenstaande blijkt ten aanzien van de legitimatie en democratische con-
trole van subsidieverstrekkingen voor samenwerkingsprojecten door de Minister 
van EZ het volgende. 
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Binnen het Ministerie van EZ heeft vanaf de eerste helft van de tachtiger jaren een 
proces plaatsgevonden waarmee werd beoogd de rechtszekerheid te vergroten en 
het beleid te objectiveren, doorzichtig, controleerbaar en beter beheersbaar te 
maken. Tevens werd een Icwaliteitsverbetering nagestreefd. Voorheen werden 
subsidies verstrekt zonder enige daaraan ten grondslag liggende wettelijke rege-
ling. Slechts in uitzonderingsgevallen was sprake van een ministeriele regeling. 
De regelingen waren bovendien niet goed op elkaar afgestemd. Gaandeweg het 
proces lcwamen steeds meer ministeriele regelingen tot stand. Het proces leidde 
tot de totstandkoming van de Kaderwet verstrekking financiele middelen EZ. 
Daarnaast werd de Kaderwet specifieke uitkeringen vastgesteld. Naar aanleiding 
van de derde tranche van de Awb zijn deze beide kaderwetten samengevoegd tot 
Een nieuwe kaderwet: de Kaderwet verstrekking Ez-subsidies. Deze wet is op 

januari 1998 in werking getreden. Anders dan de Kaderwet verstrelcking finan-
ciele middelen EZ heeft deze wet ook betrekking op niet-ondernemers. De uitein-
delijke aanpassing van deze wet aan de subsidietitel van de Awb heeft plaatsge-
vonden door de Aanpassingswet derde tranche Awb I. 
Opvallend is dat daarbij titel 4.2 van de Awb in afwijIcing van artikel 4:21, derde 
lid, van de Awb, van toepassing is verklaard op subsidies die worden verstrekt op 
grand van een algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling, die uit-
sluitend voorziet in de verstrekking aan rechtspersonen die krachtens publiek-
recht zijn ingesteld. De reden hiervoor was dat ook ten aanzien van deze subsi-
dies moest worden voorzien in regeling van onderwerpen die geregeld zijn in de 
subsidietitel van de Awb. Aangezien er geen aanleiding was voor een regeling 
daarvan die afwijkt van de Awb is er uit een oogpunt van harmonisatie voor geko-
zen titel 4.2 van de Awb van toepassing te verklaren. 

De Kaderwet Ez-subsidies voorziet in artikel 2 in een wettelijke grondslag voor 
alle subsidieverstrekkingen door de Minister van EZ. Van de in artikel 4:23, derde 
lid, van de Awb genoemde uitzonderingen op het vereiste van een wettelijke 
grondslag wordt aldus geen gebruik gemaakt. Op dit punt is de Kaderwet Ez-sub-
sidies derhalve stringenter dan de Awb. Wel is op grand van artikel 3 ruim 
gebruik gemaakt van de mogelijkheden tot delegatie. De reden hiervan blijkt met 
name te zijn gelegen in de behoefte aan de benodigde flexibiliteit om in te kun-
nen spelen op veranderde omstandigheden. Aanpassing van een algemene maat-
regel van bestuur of ministeriele regehng vergt minder thd en is eenvoudiger dan 
aanpassing van de wet zelf. Door deze delegatie is sprake van gelaagdheid in de 
regelgeving: de Awb, de Kaderwet Ez-subsidies, algemene maatregel van bestuur 
(ETs-besluift en ministeriele regeling (Uitvoeringsregeling ETs). Wel heeft de ver-
vanging van de Kaderwet verstrekking financiele middelen EZ en de Kaderwet 
specifieke uitkeringen EZ door de Kaderwet Ez-subsidies ertoe geleid dat thans in 
plaats van een algemene maatregel van bestuur en een ministeriele regeling ook 
alleen een ministeriele regeling mogelijk is. Bovendien worden door de samen-
voeging van deze wetten problemen rond hun onderlinge verhouding vermeden. 

In de algemene maatregelen van bestuur en ministeriele regelingen zijn, naast 
de Awb, de meeste voor de subsidieverhouding van belang zijnde onderwerpen 
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vastgelegd. Dit gebeurt dus niet pas in de subsidiebeschildcing zelf. Hierop wordt 
in artikel 4 van de Kaderwet Ez-subsidies een uitzondering gemaalct in de geval-
len genoemd in artikel 4:23, derde lid, van de Awb (over uitzonderingen op de 
vereiste wettelijke grondslag). Ook geldt een uitzondering indien de voorgeno-
men subsidieverstrekking van te voren is medegedeeld aan de beide Kamers der 
Staten-Generaal. Op die manier wordt het gemis aan democratische legitimatie 
alsnog ondervangen. In beide gevallen vindt de subsidieverstreldcing zelf wel een, 
zij het algemene, grondslag in een formele wet (artikel 2 van de Kaderwet Ez-sub-
sidies). 
Ook bij de keuze tussen een algemene maatregel van bestuur en een ministeriele 
regeling speelt de behoefte aan flexibiliteit een rol. Hoofdregel is echter dat een 
algemene maatregel van bestuur wordt opgesteld. 

Op grond van artikel 3 van de Kaderwet Ez-subsidies is onder meer het BTS-

besluit opgesteld dat betrekking heeft op de subsidieverstrekking namens de 
Minister van EZ door Senter voor samenwerldngsprojecten op het gebied van 
technologie. 

De op grond van artikel 4:23, eerste lid, van de Awb vereiste omschrijving van de 
activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt, is in artikel 2 van de Kader-
wet Ez-subsidies slechts globaal opgenomen. Deze bestaat uit een opsomming 
van de belangrijkste beleidsterreinen waarop subsidies plegen te worden ver-
strekt en een dynamische verwijzing naar de onderwerpen die worden genoemd 
in de jaarlijkse begrotingswetten. De concretisering van deze activiteiten vindt 
plaats op een lager niveau dan de formele wet in algemene maatregelen van 
bestuur of ministeriele regelingen. De reden hiervan blijkt eveneens te zijn gele-
gen in de benodigde flexibiliteit om dit subsidie-instrument aan te kunnen pas-
sen aan gewijzigde (markt)-omstandigheden. 
Het BTs-besluit bevat een dergelijke concretisering van de activiteiten en de 
bevoegdheid. In artikel 2 van dit besluit is bepaald dat de Minister van EZ subsidie 
kan verstreldcen voor samenwerkingsprojecten. In de uitvoeringsregeling van dit 
besluit zijn de criteria die een rol spelen bij de ranking door de Adviescommissie 
nader uitgewerkt. In een intern handboek worden de in dit besluit en deze minis-
teriele regeling gehanteerde termen vertaald naar de dagelijkse praktijk. Hoewel 
de flexibiliteit hiermee is gegarandeerd, lijdt de democratische legitimatie van het 
beleid op dit punt verlies. 

Vereenvoudiging en harrnonisatie van het subsidierecht en vergroting van de rechts-
zekerheid voor de subsidie-ontvanger 

Ten aanzien van de vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en 
vergroting van de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger is het volgende 
beeld ontstaan. 

Door de inwerkingtreding van de Kaderwet verstrekking financiele middelen EZ 

en de daarop gebaseerde regelgeving, waaronder het Bis-besluit, heeft er reeds 
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harmonisatie en een vergroting van de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvan-
ger plaatsgevonden binnen de voor dit terrein geldende regelgeving. Deze harmo-
nisatie is verder doorgevoerd met de inwerldngtreding van de Kaderwet Ez-subsi-
dies. Een verdergaande harmonisering wordt thans nagestreefd door de 
inwerkingtreding van het gewijzigde BTs-besluit. 
Bij het opstellen van de Kaderwet Ez-subsidies en het Bis-besluit is reeds reke-
ning gehouden met (het ontwerp voor) titel 4.2 van de Awb. Het systeem van sub-
sidieverstrekking was reeds Awb-conform. 
De werlcwijzen en interne procedures blijken gelet op het vorenstaande niet veel 
veranderd te zijn sinds de invoering van titel 4.2 van de Awb op I januari 1998. 
De veranderingen die hebben plaatsgevonden als gevolg van de inwerkingtreding 
van de Kaderwet verstrekking financiele middelen Ez en de daarop gebaseerde 
regelgeving worden door degenen die deze regelgeving uitvoeren en de subsidie-
ontvanger veelal dan ook als belangrijker ervaren. De veranderingen die als 
gevolg van de inwerkingtreding van de subsidietitel van de Awb zijn ervaren, hell-
ben met name betreklcing op terminologische aanpassingen. Niettemin wordt het 
van belang geacht dat de ontwilckelingen in de Awb zijn neergelegd en geharmo-
niseerd. De rechten en plichten van de subsidie-aanvrager, subsidie-ontvanger en 
subsidieverstrekker worden hiermee voor ieder duidelijk vastgelegd. 
Door de subsidie-ontvanger wordt gepleit voor een verdergaande harmonisering 
van de regelgeving van het Ministerie van EZ. Het aantal (subsidie)regelingen is 
thans zeer groot, waardoor deze ontoegankelijk worden gevonden. 

De subsidietitel van de Awb is bij de onderzochte subsidie-ontvanger bekend. De 
projectadviseurs van Senter zijn door een voorlichtingsbijeenkomst op de hoogte 
gesteld van de inwerkingtreding van de Awb. In de praktijk blijkt door hen echter 
met name acht te worden geslagen op het ETs-besluit en de daarop gebaseerde 
uitvoeringsregeling. De Awb blijkt de technisch inhoudelijk onderlegde en 
georienteerde projectadviseurs niet veel te zeggen. 
Bij de onderzochte subsidie-ontvanger bleek ook verder geen onduidelijkheid te 
bestaan over de toepasselijke regelgeving, ondanks het feit dat deze gelaagd van 
structuur is. Daarbij speelt een rol dat deze subsidie-ontvanger is en wordt 
betrokken bij het opstellen van nieuwe regelgeving. Andere subsidie-ontvangers 
zijn wellicht minder bekend met de regelgeving. 

De subsidietitel van de Awb blijkt door de geinterviewden over het algemeen hel-
der te worden bevonden. 
Het BTs-besluit blijkt met name door de subsidie-ontvanger niet op alle punten 
even helder te worden geacht. De daarin opgenomen criteria om voor subsidie in 
aanmerking te komen, zijn algemeen geformuleerd en bieden de subsidie-ont-
vanger onvoldoende duidelijkheid. Ook de wijze waarop de subsidie-aanvragen 
worden getoetst door de Adviescommissie blijkt voor de subsidie-ontvanger 
veelal onduidelijk te zijn. Hierdoor bestaat bij de subsidie-ontvanger onvoldoende 
duidelijlcheid of hij al dan niet voor subsidie in aanmerking kan komen. Het ver-
dient aanbeveling hier meer aandacht aan te besteden. 
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Beheersing van overheidsgelden 

Wat betreft de beheersing van overheidsgelden kan tot slot het volgende worden 
opgemerkt. 
In de Kaderwet Ez-subsidies en het BTs-besluit zijn een aantal instrumenten ter 
beheersing van overheidsgelden opgenomen. In de Kaderwet Ez-subsidies is de 
mogelijkheid van een vergoeding voor vermogensvorming opgenomen. 
In het BTs-besluit is in dit kader onder meer bepaald dat het verstrekken van sub-
sidle kan worden geweigerd, indien voor het samenwerkingsproject reeds subsi-
die door de Minister van EZ is verstrekt. Een subsidie kan daarnaast onder meer 
worden geweigerd, indien gegronde vrees bestaat dat betrokkenen het project 
niet kunnen financieren of er reeds meerdere malen subsidie is verstrekt. Voorts 
is een anti-cumulatieregeling opgenomen in geval van medesubsidiering door 
andere bestuursorganen dan de Minister van EZ. 

In verband met de mogelijkheid van terugvordering mag de subsidie-ontvanger 
voorts de organisatiestructuur en de vestigingsplaats niet zonder toestemming 
veranderen. Ook dient de subsidie-ontvanger mededeling te doen van een ver-
zoek om surseance van betaling of faillietverklaring. Verder dienen de subsidie-
aanvrager en subsidie-ontvanger financiele gegevens te overleggen ten behoeve 
van de subsidieverlening en subsidievaststelling. De controle hierop is gewaar-
borgd door de vereiste accountantsverldaring. Indien de verplichtingen niet wor-
den nageleefd, kunnen op grond van het BTs-besluit voorschotten worden gewei-
gerd. 
Ook wordt slechts een deel van de projectkosten vergoed en zijn de subsidiabele 
kosten aan een maximum gebonden. Voorschotten worden bovendien pas ver-
goed nadat de kosten zijn gemaakt en betaald. 
Tot slot kan worden gewezen op de instelling van tenders en de daarvoor gel-
dende subsidieplafonds. Aangezien wordt gewerkt met tenders is in de betref-
fende regelingen niet de mogelijkheid van een begrotingsvoorbehoud opgeno-
men. Het aantal in te dienen aanvragen en de hiervoor benodigde budgetten zijn 
vooraf echter niet duidelijk, waardoor de begroting voor deze tenders ruimer is 
dan het bedrag dat in de publicatie van deze tenders is opgenomen. Bovendien 
blijkt tussen tenders te worden geschoven en is geld beschikbaar voor onvoor-
ziene uitgaven. Het is de geinterviewden echter niet geheel duidelijk waar dit 
geld vandaan komt. Al met al wordt het subsidieplafond in bepaalde gevallen 
flexibel ingezet. 

Of vorengenoemde instrumenten daadwerkelijk hebben geresulteerd in een 
betere beheersing van de uitgaven is echter niet duidelijk geworden. Cijfers die 
op dit punt inzicht kunnen bieden, zijn niet naar voren gekomen en geen van de 
geinterviewden had zicht op de ontwikkelingen binnen het totaal van subsidie-
uitgaven. 
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5 	Gemeente Den Haag 

5.1  SCHETS VAN DE REGELGEVING VOOR SUBSIDIeRING 

In de gemeente Den Haag (ongeveer 450.000 inwoners) gelden op dit moment 
diverse subsidieverordeningen. Op i januari 1983 is de Algemene subsidieveror-
dening 's-Gravenhage (Asv) in werking getreden.' Deze algemene subsidiever-
ordening is van toepassing op het `toekennen' van subsidies aan instellingen met 
volledige rechtsbevoegdheid (artikel 3). De gemeenteraad is bevoegd tot het 'toe-
kennen', wijzigen en beeindigen van deze subsidies, maar kan deze bevoegdheid 
overdragen aan burgemeester en wethouders (artikel 4, eerste lid juncto vierde 
lid). De subsidie wordt toegekend als maximumbijdrage voor een taakstellende 
uitvoering van een vastgesteld programma van activiteiten (artikel 23, eerste lid). 
De subsidierelaties op grond van deze verordening worden aangegaan tot weder-
opzegging dan wel voor bepaalde tijd (artikel 6, tweede lid). Bij meerjarige subsi-
dierelaties vindt jaarlijks besluitvorming over de `toekenning' plaats (artikel 6, 
derde lid). In de ASV zijn verder onder andere bepalingen opgenomen over de te 
overleggen bescheiden, de aan de `toekenning' te verbinden voorwaarden, de aan 
de instelling op te leggen verplichtingen, het afleggen van rekening en verant-
woording en het verlenen van voorschotten. 

De in de ASV neergelegde subsidiesystematiek is om een aantal redenen aange-
past. Allereerst staat in het huidige subsidiebeleid van de gemeente Den Haag 
financiering van activiteiten (budgetteren) voorop. Daarbij wordt een relatie 
gelegd tussen vooraf te omschrijven meetbare activiteiten en het beschikbaar stel-
len van budget. Bij de vaststelling van de subsidie wordt meer gekeken naar de 
mate waarin de omschreven activiteiten zijn uitgevoerd dan naar de verantwoor-
ding van het interne financiele beleid van de instelling die de activiteiten heeft 
uitgevoerd. Bij de omschrijving van de activiteiten lcunnen zowel lcwalitatieve als 
lcwantitatieve aspecten worden betrokken. Daarbij wordt rekening gehouden met 
gemeentelijke doelstellingen. 
Ten tweede is het professionele welzijnswerk gereorganiseerd. De circa no auto-
nome instellingen zijn opgegaan in een zevental decentrale welzijnsorganisaties 
(Dwo's, een DWO per stadsdeel).'° 3  'Thans staan bedrijfsmatiger werken, minder 
regulering, sturen op hoofdlijnen, beheersing en bevordering van doelmatigheid 
centraal. Uitgangspunt was daarom de invoering van productsubsidiering. 
Ten derde is het beleids- en beheersinstrumentarium van de gemeente Den Haag 
veranderd. De behoefte ontstond om in de begroting, rekening en tussentijdse 

102. Raadsbesluit van 5 juli 1982 (rv 277). 
103. De naam DWO'S wordt door de zeven welzijnsorganisaties inmiddels niet meer gebruilct. Zij noemen 

zich nu Haagse Welzijnsorganisaties (Hwo's). 
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rapportages een relatie te leggen tussen de beschikbare en gebruikte middelen en 
de daarvoor te leveren en geleverde prestaties. Hiervoor was het noodzakelijk met 
gesubsidieerde organisaties duidelijker afspraken te maken over de te leveren 
prestaties. Tevens werd een vorm van inhoudelijk toezicht en een toetsing op 
doelmatigheid noodzakelijk geacht. 

Dit alles heeft geleid tot invoering van een systeem van productsubsidiering, 
zoals neergelegd in de Verordening produktsubsidiering (VPs). Deze verordening 
is op I januari 1993 in werking getreden.' 4  Budgetteren heeft drie kenmerken: 
het budget wordt vooraf bepaald en is taakstellend, de te leveren prestatie is vast-
gelegd en de budgetontvanger is vrij in de (wijze van) besteding van het budget, 
mits de afgesproken prestatie wordt geleverd. De controle op de prestaties maalct 
daarom een wezenlijk onderdeel uit van dit systeem. 1 ° 5  Productsubsidiering is 
een bijzondere vorm van budgetsubsidiering, waarbij niet de activiteiten of pres-
taties worden gesubsidieerd, maar de op grond daarvan geleverde producten. 
De VPS wordt gefaseerd ingevoerd. Overgang van de ASV naar productsubsidie-
ring op grond van de VPS eist steeds een expliciet raadsbesluit (artikel 2 van de 
VPs). Het systeem van productsubsidiering zal echter niet worden toegepast op 
organisaties die geen producten leveren waarbij de gemeente direct wil sturen en 
op organisaties, die een gemeentelijke subsidie krijgen omdat de gemeente met 
name belang hecht aan het bestaan van die organisaties. zo6  In die gevallen wordt 
er gekozen voor een systeem van waarderings-, stimulerings-, prestatie-, investe-
rings-, budget- of exploitatiesubsidies. Daarbij worden activiteiten en doelstellin-
gen die in door de gemeenteraad vastgestelde beleids- en/of jaarprogramma's 
zijn vastgesteld, gesubsidieerd. In het geval van vrijwilligersorganisaties wordt de 
vaststelling van de vele en relatief kleine waarderingssubsidies niet voorafgegaan 
door een afzonderlijke verleningsbeschilcking. Deze zijn gericht op vergoeding 
van de kosten van werving en opleiding van vrijwilligers. 
De VPS wordt met name gebruilct door de Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 
(ocenw). De ASV wordt door de Dienst ocenw en de overige diensten gebruilct. 

Door de werkgroep subsidiebeheer van de gemeente Den Haag is in mei 1997 de 
aanbeveling gedaan om de ASV en de VPS samen te voegen. Om uitvoering te 
geven aan deze aanbeveling en naar aanleiding van de invoering van de derde 
tranche van de Awb is de gemeente Den Haag thans bezig met het opstellen van 
nieuwe algemene subsidieverordeningen (Haagse verordening instellingssubsi-
dies en Kaderverordening Haagse Subsidies 2001). 

Naast vorengenoemde algemene subsidieverordeningen gelden op dit moment 
nog onder meer de volgende bijzondere subsidieverordeningen voor specifieke 
beleidsterreinen: 

Raadsbesluit van 18 februari 1993 (iv 63). 
105. Raadsvoorstel voor de VPS, p. 1-2. 
ro6. Raadsvoorstel veer de VPS, p. 5. 
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— Verordening geldelijke steun ingevolge de Wet op de stads- en dorpsvernieu-
wing, ye 8 (1985); 

— Verordening voorziening gehandicapten 1994, ye 2 (1994); 
— Verordening woninggebonden subsidies 1995, ye 6 (1995); 
— Verordening subsidie verhuis- en herinrichtingskosten 1997, rv 365 (1996); 
— Subsidieregeling hersaneringen ondergrondse tanks Den Haag, rv 329 

(1998); 
— Verordening personele en materiele voorzieningen onderwijs, rb 58 (2000). 

In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de pralctijk van subsi-
dieverstreklcing binnen de gemeente Den Haag aan de Dwo's. Voor deze subsi-
diestroom is gekozen, aangezien dit de eerste instellingen zijn waarop het sys-
teem van productsubsidiering is toegepast. Zoals hiervoor is aangegeven, is het 
de bedoeling dat ook op de meeste andere instellingen dit systeem zal worden 
toegepast. In die zin is de subsidieverstrekking aan de Dwo's thans nog niet 
representatief voor de overige instellingen, maar in de toekomst zal dit in de 
meeste gevallen anders zijn. Op deze DWO's is thans de VPS van toepassing als-
mede op grond daarvan door burgemeester en wethouders vastgestelde nadere 
richtlijnen. In de toekomst zal hierop de Haagse verordening instellingssubsidies 
van toepassing zijn. 
Op de VPS zal uitgebreid worden ingegaan. De Haagse verordening instellings-
subsidies zal slechts op hoofdlijnen worden behandeld, aangezien deze verorde-
ning thans nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld. Er is dus sprake van een 
concept, waarin mogelijk nog wijzigingen worden aangebracht. 

5.2 	iNHOUD VAN DE REGELGEVING VOOR SUBSIDIES AAN DECENTRALE 

WELZUNSORGANISATIES 

Verordening produktsubsidiering 

Decent rale welzijnsorganisaties 

In 1993 zijn de Dwo's aangewezen om onder de werking van de VPS te komen. 
De invoering van productsubsidiering sloot namelijk goed aan bij de uitgangs-
punten van de reorganisatie van het welzijnswerk (ontwilckeling van een integraal 
welzijnsbeleid, vraag-/klantgericht werken, hetgeen moet leiden tot kwaliteitsver-
betering alsmede eigen verantwoordelijkheid van de instellingen). 
Met als vertrekpunt de regelgeving in de VPS hebben de toenmalige Dienst Wel-
zijn, nu Dienst ocenw, en de Dwo's een fasering aangebracht in het technisch 
systeem voor productsubsidiering. De volgende stappen hebben de gemeente en 
de DWO's hiervoor gezet: 
a. het definieren en inhoudelijk invullen van de verschillende producten van de 

instellingen (periode 1993-1995); 
b. deze pilots evalueren op de elementen concreet en meetbaar om te lcunnen 

aantonen dat de producten daadwerkelijk zijn geleverd. Deze evaluatie is uit-
gevoerd door de Gemeentelijke Accountantsdienst en begin 1995 aan de 
betreffende raadscommissie gerapporteerd; 
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c. het vervolgens opnemen van alle uniform beschreven producten in een pro-
ductenboek voor de Dwo's, waarin ook registratie-afspraken zijn opgenomen 
(in de loop van 1995, aangescherpt in januari 1997); 

d. starten met daadwerkelijke registraties over de productie, bijvoorbeeld de pro-
ducteenheden, het aantal uren dat nodig is voor het voortbrengen hiervan en 
het aantal klantcontacten (periode 1995-1997); 

e. het uiteindelijk realiseren van een uniform offertemodel waarin ook het 
meten van resultaten aan de orde komt (najaar 1996); 

f het realiseren van prijzen per product. Met de voorbereiding van de beschik-
kingen aan de Dwo's voor het subsidiejaar 1998 is voor het eerst gewerIct met 
de ontwilckelde productprijzen in het voorafgaande jaar. Tijdens de begro-
tingsbehandeling in de gemeenteraadsvergadering van november 1997 is een 
motie aangenomen om het systeem van productprijzen bij alle andere pro-
ductgesubsidieerde instellingen in te gaan voeren. Een onderzoek hierover is 
afgerond. 

Vartuit de gemeente is nog de volgende afzonderlijke stap gezet: 
g. invoering van een inspectie. De inspectie productsubsidiering beoordeelt 

onder meer de Icwaliteit van de geleverde prestaties, het betrekken van belang-
hebbenden bij het beleid van de instellingen en het voldoen aan zorgvuldig-
heidseisen bij de klachtenbehandeling. Naast de inspectie wordt de 
instellingsaccountant geacht verldaringen af te leggen over het aantal gele-
verde eenheden van de afgesproken producten. 

Uitgangspunten 

De belangrijkste uitgangspunten van de VPS zijn de volgende: 
a. de gemeente stuurt inhoudelijk en wel op hoofdlijnen (vorm van opdrachtge-

verschap). Hiervoor wordt een sectoraal beleidsplan ontwikkeld per portefeuil-
lehouder voor de raadsperiode. Aan dat plan wordt het productenaanbod in de 
vorm van 'offertes' getoetst; 

b. de instellingen zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de opdracht 
(opdrachtnemer) en voor de bedrijfsvoering die nodig is voor het leveren van 
de afgesproken producten. Hierbij wordt gewerkt met het offertemodel, waar-
voor ook een gebiedsbeschrijving per stadsdeel wordt gemaakt. Er wordt 
gestuurd op resultaten, waarbij de verantwoordelijkheid of met het geleverde 
product ook het beleidsdoel wordt bereilct, in hoofdzaak een zaak voor de 
gemeente is. De instellingen worden afgerekend op kwantiteit (aarttal afge-
sproken producteenheden); 

c. het aanbod van de instellingen dient integraal te zijn en niet meer uit werk-
soorten te bestaan. Op een ontwildceling of probleem in het werkgebied 
(stadsdeel) wordt integraal geoffreerd. Daarbij wordt niet alleen geoffreerd op 
de offerterichtlijnen van de gemeente, maar ook op de vraag in het werk-
gebied (stadsdeel). Hierover wordt gecommuniceerd met belangenbeharti-
gende organisaties en professionele instituten zoals de polite en scholen; 

d. er ontstaat een nieuwe manier van werken bij zowel instellingen als bij de 
gemeente (zie hiervoor). De Dwo's willen met hun producten ook niet meer 
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volledig afhankelijk zijn van de gemeente en proberen eigen inkomsten te ver-
werven; 

e. het aanbod van de instellingen dient aan te sluiten op de vraag vanuit de bur-
gers. 

Gelet hierop kan de verhouding tussen de gemeente en een instelling op grond 
van de VPS als volgt worden gelcwalificeerd: 
— niet de instelling, maar de producten die zij levert staan centraal; 
— de gemeente is in feite opdrachtgever en de instelling opdrachtnemer; 
— het aanbod van producten dient aan te sluiten op de vraag vanuit de maat-

schappij; 
— de gemeente heeft geen bemoeienis meer met de werkuitvoering of productie-

wijze. Er is daarom ook geen gemeentelijk (personeels)formatiebeleid en 
-beheer. De gemeente draagt in principe geen verantwoordelijIcheid voor 
wachtgeldverplichtingen; 

— instellingen mogen meevallers behouden, maar tegenvallers dienen ook door 
hen te worden opgevangen; 

— er is geen restrictie voor wat betreft de reserves van instellingen; 
— de subsidie wordt na afloop van het subsidiejaar vastgesteld op basis van de 

geleverde producten; 
— er is een mogelijkheid om over te gaan tot itoekenning' van meerjarige subsi-

dies.m7  
Bij het opstellen van de VPS is blijkens de toelichting zoveel mogelijk rekening 
gehouden met het (voorontwerp) van de derde tranche van de Awb, met name 
wat betreft de intrekldng en wijziging van subsidies. Voorts is zoveel mogelijk 
aansluiting gezocht bij de algemene bepalingen van de ASV. Alleen als het sys-
teem van productsubsidiering dat noodzakelijk maakte, is hiervan afgeweken.' 08  

Algemeen 

Het product is de kern van de in de VPS ingevoerde productsubsidiering. Een pro-
duct wordt daarin omschreven als een concreet en meetbaar voortbrengsel van 
een instelling (artikel 1). 
De VPS definieert het begrip subsidie als volgt: een financiele bijdrage van de 
gemeente aan een instelling ten behoeve van het tot stand brengen van een pro-
duct, voorzover deze geen betreldcing heeft op betaling wegens levering van goe-
deren of diensten (artikel 1). 
In tegenstelling tot de ASV ziet de VPS zowel op het `toekennen' van subsidie aan 
instellingen met volledige rechtsbevoegdheid als op het `toekennen' van subsidie 
aan een of meer personen ten behoeve van een eenmalig product (artikel 3). 

In de artikelen 4 tot en met 7 staat aangegeven aan welke maatschappelijke eisen 
een instelling moet voldoen. Indien een instelling niet aan de gestelde criteria 

107. Bruyn Kops, E.E. de, Gemeentelijk subsidiebeleid, in: Veldheer, V.C. et al. (red.), Handboek Lokaal 
sociaal beleid, Elsevier bedrijfsinformatie, 's-Gravenhage (losbladige uitgave), p. 63/83-63/96. 
Raadsvoorstel voor de VPS, p. 4-5. 
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voldoet, wordt blijkens de toelichting geen subsidierelatie met deze instelling 
aangegaan. Indien gedurende de 'contractperiode' de instelling hieraan niet meer 
blijkt te voldoen, zijn er mogelijkheden tot het schorsen en het uiteindelijk beein-
digen van de subsidie.'° 9  De eisen hebben betrekking op democratisering (artikel 
4), overleg en samenwerking (artikel 5), anti-discriminatie (artikel 6) en emanci-
patie (artikel 7). 

Systeem van prod uctsubsidiering 

Aanvraag 
De subsidieprocedure begint met een door een instelling bij burgemeester en 
wethouders ingediende subsidie-aanvraag (artikel 9, eerste lid). Deze aanvraag 
kan zowel op eigen initiatief van een instelling als op verzoek van de gemeente 
worden ingediend. De aanvraag is gebaseerd op concrete producten, waaraan de 
door de instelling te maken kosten zijn toegerekend. De aanvraag heeft hierdoor, 
aldus de toelichting op artikel 9, het karakter van een offerte."° In artikel 9, 
tweede lid, zijn eisen opgenomen waaraan de aanvraag moet voldoen. Op grond 
hiervan dient onder meer een begroting per product (onder b), een overzicht van 
de te heffen contributies en bijdragen en/of te hanteren tarieven of toegangsprij-
zen (onder c), de totale begroting van baten en lasten voor het eerste boekjaar 
(onder d) alsmede de jaarrekening en het accountantsrapport over het vooraf-
gaande jaar (onder f) te worden overgelegd. Burgemeester en wethouders dienen 
hiervoor modellen op te stellen (artikel 9, vierde lid). Burgemeester en wethou-
ders kunnen op grond van artikel 9, vijfde lid, voorts nadere richtlijnen vaststel-
len waaraan de subsidie-aanvrager en de financiele stukken moeten voldoen. Op 
grond hiervan zijn door burgemeester en wethouders bfferterichtlijnen' opge-
steld, die steeds worden geactualiseerd. 

Beoordeling van de aanvraag 
De aanvraag wordt vervolgens door burgemeester en wethouders getoetst aan 
door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplannen per beleidssector. Daarin 
moeten de beleidsdoelen helder worden beschreven en moet worden aangegeven 
met welke producten die doelen moeten worden bereikt. De beleidsplannen gel-
den in principe voor een periode van vier jaar, maar lopen een jaar achter op de 
raadscyclus." De jaarprogramma's als bedoeld in de ASV verdwijnen hiermee. De 

gemeenteraad stelt tevens de uitwerking van de beleidsprogramma's vast en legt 
daarbij vast welke middelen voor de komende jaren beschikbaar zullen zijn 
(meerjarenraming) (artikel 10, eerste lid). De gemeenteraad geeft voorts jaarlijks 
het financiele kader aan door vaststelling van de begroting. Hierbij kan de 
gemeenteraad op basis van veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten 
afwijken van de vastgestelde meerjarenraming."' 

109. Toelichting op artikel 3 van de VPS. 

rio. Toelichting op artikel 9 van de VPS. 

Toelichting op artikel ro van de VPS. 

112. Raadsvoorstel voor de vss, P. 4. 
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Daarna vindt er een zogenoemd budgetoverleg plaats. In dat overleg wordt de 
aanvraag besproken, zowel inhoudelijk als financieel. Daarbij worden ook afspra-
ken gemaakt over de bevoorschotting, de wijze van controle op de levering van de 
producten en de tussentijdse informatievoorziening (artikel po, tweede lid). Het 
budgetoverleg heeft blijkens de toelichting op artikel io het karalcter van onder-
handelingen. Na het budgetoverleg vindt er een afweging plaats of tot subsidie-
ring van het beschreven product wordt overgegaan (artikel io, derde lid). Deze 
beslissing dient in beginsel vOor het jaar waarop de subsidie betrekking heeft 
door burgemeester en wethouders te worden genomen. Alvorens te beslissen, 
dient de betreffende raadscommissie te worden gehoord (artikel io, vierde lid). 
Burgemeester en wethouders volgen de in deze commissie gegeven adviezen 
voorzover de door de gemeenteraad beschikbaar gestelde middelen dat mogelijk 
maken. Hierdoor blijft de gemeenteraad blijkens de toelichting betrokken bij de 
gedetailleerde uitwerking van het vastgestelde beleid en wordt voorkomen dat de 
subsidietoekenning zonder politieke bemoeienis wordt uitgevoerd door de amb-
telijke organisatie." 3  

Subsidieverlening 
In artikel 10, vijfde lid, staan de eisen waaraan een `subsidietoekenning' moet vol-
doen. Op grond hiervan moeten daarin onder meer de producten waarvoor subsi-
die wordt `toegekend', het subsidiebedrag, de eventuele eisen ten aanzien van 
contributie, bijdragen en tarieven, eisen ten aanzien van het tussentijds verschaf-
fen van informatie, de bevoorschotting alsmede de subsidieperiode worden ver-
meld. 
In afwijking van de ASV wordt de subsidie op grond van de VPS dus `toegekend' 
door burgemeester en wethouders. Deze `toekenning' geschiedt bovendien voor 
twee jaar, tenzij de aard van het product, de relatie met de uitvoerende instelling 
of andere dringende redenen naar het oordeel van burgemeester en wethouders 
een kortere of langere periode verlangen (artikel ii, eerste lid). Zolang geen 
beleidsprogramma is vastgesteld, beslist de gemeenteraad op een subsidie-aan-
vraag en wordt voor niet langer gesubsidieerd dan voor een jaar (artikel 25). Blij-
kens de toelichting op artikel II worden binnen de vierjarencyclus van de 
gemeente telkens subsidie-afspraken gemaakt voor twee maal twee jaren. Subsi-
die-afspraken die worden gemaalct met ingang van het laatste jaar van een vierja-
rencyclus kunnen voor slechts een jaar gelden." 4  Aan het einde van de eerste 
tweejarige periode wordt bezien of voortzetting van de afspraken nodig en wense-
lijk is binnen het vastgestelde beleid. Zo nodig kunnen dan uitspraken worden 
gedaan over maatregelen voor de volgende vierjarencyclus. Instellingen weten 
dan tijdig waar ze aan toe zijn. Na afloop van de beleidscyclus kan het beleid 
opnieuw worden geformuleerd. De subsidie loopt na afloop van deze termijn blij-
kens de toelichting in principe al 
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Voor deze meerjarenmethode is, aldus de toelichting, gekozen, aangezien hier-
mee niet ieder jaar budgetoverleg hoeft plaats te vinden, de instellingen hierdoor 
een redelijk perspectief op middellange termijn hebben en de gemeente na 
afloop van de periode de handen vrij heeft, hetgeen de flexibiliteit vergroot. 
Voorts ontstaat een systeem van systematische en grondige evaluatie. Onder de 
ASV werd voortzetting van de subsidie veelal als automatisme beschouwd van-
wege het ontbreken van een goede evaluatie. In verband met het (toen nog toe-
komstige) artikel 4:51 van de Awb wordt in de toelichting op artikel ii van de VPS 

opgemerkt dat de subsidierelatie tijdig moet warden geevalueerd, waarbij hoe-
veelheid, kwaliteit en prijs van de producten worden beoordeeld en de wenselijk-
heid van voortzetting van de subsidie tevens wordt afgezet tegen gewijzigde 
inzichten in het beleidsprogramma of het hierop geente beleidsplan. 

Raadsbesluit inzake flexibilisering en tweejaarlijkse afspraken  
Ter uitwerking van deze mogelijIcheid van meerjarige 'subsidietoekenning' heeft 
de gemeenteraad op 25 november 1999 een besluit inzake flexibilisering en twee-
jaarlijlcse afspraken genomen (rv 322 (1999)). Daarbij is besloten dat het mogelijk 
is om gemaakte productafspraken tussentijds te herzien via daartoe op te nemen 
voorwaarden in de subsidiebeschikkingen. Het initiatief daartoe kan zowel van de 
kant van de gemeente als van de kant van de instelling komen. Het initiatief om 
productafspraken tussentijds opnieuw te herzien kan op ieder gewenst moment 
in een subsidiejaar worden genomen. In alle gevallen moet blijkens dit besluit 
een bestuurlijk traject worden gevolgd van burgemeester en wethouders en de 
betrolcken raadscommissie. 

Verder heeft de gemeenteraad bij dit besluit ingestemd met een geleidelijke over-
gang naar tweejaarlijkse productafspraken in de welzijns- en zorgsector. Daarbij 
gelden volgens de gemeenteraad de volgende uitgangspunten. Voor de periode 
van twee begrotingsjaren warden meerjarige subsidie-afspraken gemaakt. Dit 
betekent dat het subsidieperspectief voor het tweede jaar wordt gegeven onder 
het voorbehoud dat de gemeenteraad bij de vaststelling van de begroting voor dat 
jaar de fmanciele middelen hiervoor beschikbaar stelt. Wel worden er jaarlijks 
subsidiebeschilckingen afgegeven. De subsidiebeschikking voor het tweede jaar 
zal op onderdelen worden geactualiseerd, indien maatschappelijke ontwildcelin-
gen daartoe aanleiding geven. Het 'offertetraject' van de instelling is voor het 
tweede subsidiejaar een lichte procedure: de instellingen wordt verzocht — zono-
dig met een gemeentelijke aanwijzing — de 'offerte' van het eerste jaar op ten of 
meer onderdelen bij te stellen. Voor het tweede subsidiejaar gelden de uitgangs-
punten die zijn geformuleerd voor het tussentijds bijstellen van de productafspra-
ken in het lopende subsidiejaar. De productsubsidies warden jaarlijks afgere-
kend. Besloten is dat met ingang van het subsidiejaar 2001 voor de DWO'S met dit 
systeem wordt begonnen. 

Aanpassing van de subsidieverlening 
Bij meerjaarlijkse subsidiering dient de instelling jaarlijks de gegevens als 
bedoeld in artikel 9, tweede lid, te overleggen (artikel ii, derde lid). Indien hieruit 
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blijkt dat de instelling de producten onverminderd blijft leveren, zenden burge-
meester en wethouders een opgave van het aan het loon- en prijspeil aangepaste 
budget (artikel ii, vierde lid). Indien blijkt dat de producten in mindere omvang 
en/of kwaliteit worden geleverd, passen burgemeester en wethouders de subsidie 
daarop aan en passen vervolgens de aanpassing aan het loon- en prijspeil toe. 
Alvorens hiertoe te besluiten dient de betreffende raadscommissie te worden 
gehoord (artikel ii, vijfde lid). Indien blijkt dat de producten niet meer worden 
geleverd, beeindigen burgemeester en wethouders de subsidie. Ook in dat geval 
dient de betreffende raadscommissie te worden gehoord (artikel ii, zesde lid). 
Indien de instelling meer heeft gepresteerd dan was vastgelegd, betekent dit niet 
dat het budget hoger wordt vastgesteld. Er is geen sprake van open-eind-financie- 
ring. H5 

Advies van de raadscommissie inzake compensaties tussen producten 
Ter uitwerking van artikel ii, vierde lid en verder, heeft de betreffende raadscom-
missie recent op 9 mei 2001 ingestemd met het werken met compensaties tus-
sen producten. Het bleek namelijk dat er verschillen waren tussen de raming van 
de productie (vooraf in de `offertel en de uiteindelijke `afrekening' van die pro-
ductie (achteraf). Tijdens de periode van uitvoering blijkt soms dat als gevolg van 
maatschappelijke ontwikkelingen een ander instrument beter aansluit op de 
praktijk van probleem, aanpak en doelgroep. De gemeente vindt het belangrijk 
dat een (welzijns)organisatie iets doet aan een bestuurlijk vastgestelde probleem-
situatie. De wijze waarop deze probleemsituatie wordt aangepakt kan het beste 
aan deze organisatie als professional worden overgelaten. Om in te lcunnen spe-
len op maatschappelijke ontwilckelingen is daarom ingestemd met de volgende 
constructie. 
Op vastgestelde momenten (na vier en acht maanden) rapporteert de welzijnsor-
ganisatie over de tot op dat moment geleverde productie in relatie tot de beschik-
king (te ontvangen vijf weken na afloop van de betreffende periode). Deze rappor-
tage kan vergezeld gaan van met redenen omklede voorstellen tot wijziging van 
in te zetten producten en productaantallen. Na drie weken dient de gemeente te 
reageren op de voorgestelde wijzigingen. Dienst ocenw wordt mandaat gegeven 
om productcompensaties binnen een doelgroep of thema af te handelen. Hiertoe 
zal ook het mandaatbesluit van burgemeester en wethouders op het vlak van pro-
ductsubsidies worden aangepast. Compensatievoorstellen tussen doelgroepen of 
thema's worden behandeld in een bestuurlijk traject op advies van de betrokken 
raadscommissie. In dat geval dient binnen drie weken aangegeven te worden dat 
dit traject gevolgd zal worden. Indien er binnen drie weken geen reactie wordt 
gegeven, worden de voorstellen geacht te zijn overgenomen. In alle gevallen geldt 
dat het om een budgettair neutrale compensatie dient te gaan. Voor de afhande-
ling van het bestuurlijk traject is geen termijn gegeven. Indien de voorstellen 
worden overgenomen, leidt dit tot een gewijzigde beschildcing. Vanaf het subsi-
diejaar 2002 zal de beschikking ook doelgroep- of themagewijs moeten worden 
ingedeeld. 
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Subsidievaststelling 
In artikel 17 is vastgelegd welke gegevens door de instelling moeten worden over-
gelegd om de subsidie vast te kunnen stellen. Het betreft een verslag van de tot-
standgekomen producten, een gewaarmerkte jaarrekening en een verklaring van 
getrouwheid van een registeraccountant. Op grond van artikel 17, tweede lid, die-
nen burgemeester en wethouders hiervoor modellen op te stellen. In artikel 17, 
derde lid, is voorts bepaald dat zij richtlijnen kunnen vaststellen waaraan het ver-
slag, de financiele stukken en de accountantsverklaring moeten voldoen. Op 
grond daarvan zijn richtlijnen voor de financiele stukken opgesteld, die steeds 
worden aangepast. De basis voor de subsidievaststelling is de constatering of het 
afgesproken product is geleverd. Het wordt daarom van belang geacht dat de 
accountant van de instelling in zijn verklaring mede expliciet tot uitdrukking 
brengt of de afgesproken producten zijn geleverd en dat aan de bepalingen van de 
verordening en de voorwaarden is voldaan. De jaarrekening is nodig om de kos-
tenontwikkeling over de jaren te kunnen volgen, hetgeen weer van belang is voor 
een volgend budgetoverleg." 6  

Burgemeester en wethouders stellen aan de hand van de door de instelling gele-
verde rapportages, de overgelegde bescheiden en waarnemingen van ambtenaren 
vast of de instelling de producten tot stand heeft gebracht, zoals deze zijn vastge-
legd in de 'subsidietoekenning' (artikel 18, eerste lid). Indien de gevraagde infor-
matie niet tijdig wordt ingediend, kunnen burgemeester en wethouders de subsi-
die ambtshalve vaststellen (artikel 24, tweede lid). 
lndien tenminste de producten tot stand zijn gebracht, zoals opgenomen in de 
'subsidietoekenning' wordt de subsidie overeenkomstig de 'subsidietoekerming' 
vastgesteld (artikel 18, tweede lid). Indien minder producten tot stand zijn 
gebracht, wordt de subsidie evenredig lager vastgesteld (artikel 18, derde lid). In 
artikel 18, vierde lid, is een mogelijkheid opgenomen om in overmachtsituaties 
niettemin de subsidie hoger vast te stellen. Er geldt een beslisterrnijn van zes 
maanden na toezending van de gegevens (artikel 18, zesde lid). Indien niet tijdig 
wordt beslist, worden burgemeester en wethouders geacht de subsidie te hebben 
vastgesteld conform de door de instelling geleverde gegevens tot maximaal het 
bedrag van de isubsidietoekenning' (artikel 24, vierde lid). 

Beeindiging, wijziging en schorsing 

In artike112, eerste lid is de mogelijkheid opgenomen om een meerjaarlijkse sub-
sidie tussentijds met inachtneming van een redelijke termijn te beeindigen of te 
wijzigen indien veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in over-
wegende mate tegen (ongewijzigde) voortzetting van de subsidie verzetten. Daar-
bij geldt een plicht tot vergoeding van de kosten (artikel 12, derde lid). 
In artikel 14 wordt de mogelijkheid gegeven dat burgemeester en wethouders een 
subsidie schorsen. Hiertoe bestaat de mogelijkheid indien: 
a. de instelling onjuiste en/of onvolledige gegevens heeft verstrelct; 
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b. de instelling zich niet of onvoldoende houdt aan de verordening; 
c. er ernstige vermoedens of duidelijke aanwijzingen zijn van wanbeheer of 

fraude; 
d. de doelstelling van de instelling is gewijzigd dan wel de instelling niet of 

onvoldoende overeenkomstig haar doelstelling werkzaam is (artikel 14, eerste 
lid). 

Na de schorsing dienen burgemeester en wethouders te besluiten tot beeindiging 
van de subsidie dan wel opheffing van de schorsing. De betrokken raadscommis-
sie dient echter eerst te worden gehoord (artikel 14, derde lid). 
In artikel 19 is bepaald in welke gevallen burgemeester en wethouders een subsi-
die met onmiddellijke ingang beeindigen. Het betreft onder meer de situatie dat 
er conservatoir beslag bij de instelling is gelegd (onder c), aan de instelling sur-
seance van betaling is verleend (onder d) of het faillissement van de instelling is 
uitgesproken (onder e). 

Overige verplichtingen 

In de artikelen 15 en 16 alsmede de artikelen 20 tot en met 23 is nog een aantal 
subsidieverplichtingen opgenomen. Artikel 15 betreft de plicht tot toezending van 
tussentijdse rapportages. Indien deze rapportage niet tijdig wordt ingediend, 
kunnen de voorschotten worden verlaagd of geschorst (artikel 24, eerste lid). Arti-
kel 16 bevat eisen waaraan de administratie moet voldoen. Deze dient tien jaar 
bewaard te blijven (artikel 22). Op grond van artikel 16, tweede lid, hebben amb-
tenaren inzage in de gegevens. De Gemeentelijke Accountantsdienst heeft voorts 
de bevoegdheid tot review op de werkzaamheden van de accountant van de instel-
ling (artikel 16, derde lid). De gemeentelijke accountant dient in zijn rapport bij 
de gemeentelijke verantwoordingen naast zijn verklaring ook de bevinding van 
de toetsing van rechtmatigheid en doelmatigheid te vermelden." 7  Op grond van 
artikel 20 dient de instelling een statutenwijziging en wijziging in de bestuurssa-
menstelling aan burgemeester en wethouders te melden. Ook het voornemen tot 
liquidatie en een voorgenomen vervreemding of bestemmingswijziging van 
onroerende zaken dienen te worden gemeld (artikel 21). In artikel 23 is verder een 
verzekeringsplicht opgenomen. 

Overig 

In artikel 13, eerste lid, is bepaald dat burgemeester en wethouders zo nodig voor-
schotten verlenen op de subsidie. Huurbedragen voor de huur van gemeentelijke 
panden en overige vorderingen kunnen op grond van artikel 13, eerste lid, met de 
voorschotten worden verrekend. De voorschotten zelf worden bij de definitieve 
vaststelling verrekend (artikel 13, vierde lid). 
Er zijn geen grenzen gesteld aan de door de instelling te vormen reserves, onder 
meer omdat begrensde reserves kunnen leiden tot het onnodig opmaken van 
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budgetten om de gestelde grens niet te overschrijden. Op die manier zou niet 
doelmatig met de middelen worden omgegaan. Wel wordt het mogelijk geacht 
dat de gemeente bij het beoordelen van een subsidie-aanvraag voor een nieuwe 
periode rekening houdt met het verloop van de uitgaven in de vorige periode en 
met de mogelijkheden van de instelling om zelf de kosten geheel of gedeeltelijk 
te kunnen dragen." 8  Daarnaast geeft artikel 18, vijfde lid, de mogelijkheid om 
reserves, die door subsidiegelden zijn gevormd, terug te vragen als de subsidie-
relatie met de instelling wordt beeindigd. In artikel 21, derde lid, is een gelijke 
bepaling opgenomen in geval van liquidatie van een instelling. 

5.3 	ANALYSE VAN DE REGELGEVING VOOR SUBSIDIES AAN DECENTRALE 

WELZIJNSORGANISATIES 

Verordening produktsubsidiering 

De VPS is thans nog niet aangepast aan de subsidietitel van de Awb. Wel is hier-
mee blijkens de toelichting zoveel mogelijk rekening gehouden. In het onder-
staande zal dit nader worden geanalyseerd. 

Wettelijke grondslag 

De VPS kan worden aangemerkt als een wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 
4:23, eerste lid, van de Awb. Op grond van artikel to zijn burgemeester en wet-
houders bevoegd tot het verstrekken van subsidies waarop deze verordening door 
de gemeenteraad van toepassing is verklaard (artikel 2, eerste lid). De activiteiten 
waarvoor subsidie kan worden verstrekt, betreffen producten die passen binnen 
de in artikel TO genoemde beleidsplannen. De concrete uitwerking van de activi-
teiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt, staat dus niet in de VPS, maar in 
door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplannen. De gemeenteraad blijft ver-
volgens ook bij de uitwerking van het beleid betrolcken. Door het horen van de 
raadscommissie blijft politieke bemoeienis bestaan bij onder meer de 'toeken-
ning' van subsidies. Daarnaast stelt de gemeenteraad de meerjarenraming en de 
begroting vast. De bepalingen in de artikelen 4 tot en met 7 kunnen, voorzover 
deze een rol spelen bij het al dan niet aangaan van een subsidierelatie, eveneens 
worden aangemerkt als inhoudelijke criteria waaraan de instelling maatschappe-
lijk moet voldoen om voor subsidie in aanmerking te komen. Voorzover deze van 
belang zijn bij het al dan niet schorsen dan wel beeindigen van de subsidie kun-
nen deze worden aangemerIct als verplichtingen waaraan de subsidie-ontvanger 
moet voldoen. Op de verplichtingen zal verderop nader worden ingegaan. 

Systeem van subsidieverstrekking/rechtszekerheid 

Het begrip subsidie in artikel i van de VPS komt grotendeels overeen met het in 
artikel 4:21, eerste lid, van de Awb gehanteerde subsidiebegrip. Fen verschil is 
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wel dat daarvoor volgens de VPS onder meer bepalend is dat het om een financiele 
bijdrage gaat. Op grond van de Awb is een aanspraak op financiele middelen vol-
doende. Voorts staat in de VPS het begrip product centraal, waar de Awb uitgaat 
van activiteiten. Een product komt tot stand indien een aantal activiteiten wordt 
verricht. In de VPS wordt ervan uitgegaan dat een activiteit voor slechts een pro-
duct kan worden ingezet." 9  Op een aantal punten wordt een van de subsidietitel 
van de Awb afwijkende terminologie gebruikt. Zo wordt gesproken over `subsi-
dietoekenning' in plaats van subsidieverlening. In de toelichting op de VPS wordt 
voorts veelal het begrip `offerte' gebruikt. In de artikelen van de VPS zelf wordt 
deze offerte echter aangemerkt en behandeld als een aanvraag als bedoeld in arti-
kel 4:2 van de Awb. Het gebruik van deze term lijkt samen te hangen met het 
door de gemeente Den Haag in de VPS gehanteerde systeem van subsidieverstrek-
king. Hierbij heeft het budgetoverleg blijkens de toelichting het karakter van 
onderhandelingen en lijken de meerjarige `subsidie-afspraken' dientengevolge 
op contracten. Dit duidt op een meer bedrijfsmatige benadering van subsidies. 

Het subsidiesysteem zoals dat is opgenomen in de VPS kan als volgt worden 
gelcwalificeerd. De subsidie wordt in de meeste gevallen voor twee jaar verleend 
(artikel ii, eerste lid). Na een jaar vindt een aanpassing van deze subsidieverle-
ning aan het loon- en prijspeil plaats (artikel ii, vierde lid). Daarnaast kan deze 
subsidieverlening worden aangepast of beeindigd in verband met wijzigingen in 
de geleverde en te leveren productie (artikel ii, vijfde en zesde lid). Deze aanpas-
sing heeft daarmee het karakter van een (tussentijdse) subsidievaststelling voor 
het eerste subsidiejaar en een wijziging of intreldcing van de subsidieverlening 
voor het tweede subsidiejaar. Na het tweede jaar wordt de subsidie voor dat jaar 
vastgesteld (artikel 18, zesde lid). De wijzigings- of intrelddngsbeschikking voor 
het tweede jaar dient te voldoen aan de in artikel 4:50, eerste lid, onder b, van de 
Awb gestelde eisen. Op grond daarvan kan de subsidieverlening ten nadele van 
de subsidie-ontvanger worden gewijzigd of ingetroldcen voorzover veranderde 
omstandigheden of gewijzigde inzichten zich in overwegende mate tegen voort-
zetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten. Uit de memorie 
van toelichting blijkt dat het daarbij dient te gaan om onvoorziene omstandighe-
den die een zwaarwegende reden opleveren of een beleidswijziging waarvoor 
zwaarwegende redenen zijn aan te voeren. Of daarvan sprake is, hangt af van de 
specifieke omstandigheden van het geval.' Bovendien dient in die gevallen een 
redelijke termijn in acht te worden genomen en geldt een schadevergoedings-
plicht (artikel 4:50, tweede lid). 

Naar aanleiding van vorengenoemd raadsbesluit en advies van de raadscommis-
sie wordt in de praktijk het volgende systeem van subsidieverstrekking gehan-
teerd. De `subsidie-afspraken' gelden op grond hiervan voor twee jaar. Jaarlijks 
vindt echter een `afrekening' plaats en wordt na een lichte procedure een beschik-
king afgegeven. Dit systeem kan worden aangemerkt als een uitwerking van het 
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in de VPS gehanteerde systeem en kan als volgt worden gelcwalificeerd. Door de 
'subsidie-afspraken' voor twee jaar worden subsidies voor twee jaar verleend, 
onder meer om de subsidie-ontvanger meer rechtszekerheid te bieden. Daarbij 
wordt een begrotingsvoorbehoud als bedoeld in artikel 4:34 van de Awb opgeno-
men. Aileen voor het eerste subsidiejaar wordt het subsidiebedrag (aantal pro-
ducteenheden maal de daarvoor geldende prijs) aangegeven. Na een jaar wordt 
deze subsidie vastgesteld. Daarbij wordt bekeken of maatschappelijke ontwikke-
lingen aanleiding geven om het soort product, het aantal producteenheden of de 
hiervoor geldende prijs aan te passen. Dit kan leiden tot een eventuele wijziging 
van de subsidieverlening voor het tweede jaar. Na het tweede jaar wordt de subsi-
die voor dat jaar vastgesteld. 
Door dit systeem lijkt de gemeente Den Haag flexibel om te willen gaan met ver-
anderingen in de vraag vanuit de maatschappij. Ook bier is weer van belang dat 
in die gevallen wordt voldaan aan de in artikel 4:50 van de Awb gestelde eisen. 
Aan de daarin opgenomen zware eisen zal niet in alle gevallen zijn voldaan, 
indien de vraag vanuit de maatschappij verandert. 

De rechtszekerheid van de subsidie-ontvanger is verder toegenomen doordat in 
artikel ro, vijfde lid, eisen zijn opgenomen waaraan de 'subsidietoekenning' moet 
voldoen. Daarmee wordt voldaan aan de in artikel 4:30 tot en met 4:32 van de 
Awb hiervoor opgenomen eisen. Voorts zijn in de VPS procedure-voorschriften 
opgenomen. Daarbij zijn aanvullingen op de Awb wat betreft de in artikel 4:2 van 
de Awb opgenomen vereisten voor een aanvraag (artikel 9 (subsidieverlening) en 
17 (subsidievaststelling) opgenomen. Ook zijn bepalingen opgenomen die een 
aanvulling vormen op de in artikel 4:13 van de Awb opgenomen beslistermijn 
(artikel to, vierde lid (subsidieverlening) en 18, zesde lid (subsidievaststelling). 
Slechts op bepaalde punten lcunnen burgemeester en wethouders modellen dan 
wel richtlijnen vaststellen (zie paragraaf 5.4). 

Beheersing van de uitgaven 

In de VPS is een aantal artikelen opgenomen die tot doel hebben de uitgaven te 
beheersen. De op grond van artikel 9, tweede lid, ii, derde lid en 17, eerste lid 
(uitwerking artikel 4:45, tweede lid, van de Awb), vereiste verstrekking van finan-
ciele gegevens verschaft de gemeente inzicht in de financiele situatie van de sub-
sidie-aanvrager dan wel subsidie-ontvanger. De controle op de financiele gege-
yens is voorts gewaarborgd door artikel i6, tweede lid (inzagerecht) en de review 
van de Gemeentelijke Accountantsdienst op de werkzaamheden van de instel-
lingsaccountant (artikel 16, derde lid). Verder kunnen worden genoemd de in de 
VPS opgenomen mogelijlcheden tot schorsing en beeindiging van de subsidie. De 
in artikel 12 opgenomen beeindigingsmogelijkheid komt grotendeels overeen 
met artikel 4:51 van de Awb. Ook op grond daarvan dient een redelijke termijn in 
acht te worden genomen en geldt een vergoedingsplicht voor de kosten. Uit de 
toelichting op de VPS blijkt dat met artikel 4:5i van de Awb reeds rekening is 
gehouden. Zoals hiervoor opgemerkt dienen in verband daarmee de meerjarige 
subsidierelaties tijdig te worden geevalueerd. Opvallend is verder dat in de VPS 
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zelf niet de mogelijkheid van een begrotingsvoorbehoud is opgenomen. Evenmin 
is voorzien in een regeling voor het subsidieplafond. Blijkens artikel Do, eerste 
lid, worden subsidie-aanvragen ook aan de meerjarenraming van de gemeente-
raad getoetst. Op grond van gewijzigde inzichten of veranderde omstandigheden 
kan de gemeenteraad echter afwijken van deze meerjarenraming bij het vaststel-
len van de jaarlijkse begroting. Op grond van artikel 12 bestaat een mogelijkheid 
om in dat geval de meerjaarlijkse subsidie te beeindigen. De dwingende nood-
zaak tot bezuinigen is daartoe echter niet per definitie voldoende.' 2' In dat geval 
geldt bovendien de vorengenoemde redelijke termijn en vergoedingsplicht. Ver-
der valt op dat er een fictieve subsidievaststelling geldt in het geval dat burge-
meester en wethouders niet tijdig beslissen na indiening van de voor de subsidie-
vaststelling benodigde gegevens. In dat geval zou subsidie kunnen worden 
verstrekt voor een product dat niet tot stand is gekomen. Door in de VPS niet uit te 
gaan van een systeem van open-eind-financiering kunnen de uitgaven wel wor-
den beheerst. Tot slot is ook uit een oogpunt van beheersing van uitgaven van 
belang dat met opgebouwde reserves rekening blijkt te lcunnen worden gehouden 
bij het beoordelen van een subsidie-aanvraag voor een nieuwe subsidieperiode. 
Bovendien blijken deze reserves terug te kunnen worden gevraagd bij beeindi-
ging van de subsidierelatie en liquidatie van de instelling (vergelijk artikel 4:72, 
vijfde lid, van de Awb). Er is geen limiet aan de te vormen reserves gesteld om het 
onnodig opmaken van budgetten te voorkomen. 

Verplichtingen 

Ten aanzien van de in de VPS opgenomen verplichtingen kan het volgende wor-
den opgemerkt. De in de artikelen 4 (democratisering), 6 (anti-discriminatie) en 
7 (emancipatie) opgenomen verplichtingen kunnen worden aangemerkt als niet-
doelgerichte verplichtingen in de zin van artikel 4:39 van de Awb. Op grond bier-
van kunnen dergelijke verplichtingen slechts worden opgelegd bij wettelijk voor-
schrift, waarvan in het onderhavige geval sprake is. Bovendien kunnen deze ver-
plichtingen slechts betrekking hebben op de wijze waarop of de middelen 
waarmee de gesubsidieerde activiteit wordt verricht. 

De in artikel 5 (overleg en samenwerldng) opgenomen verplichting kan worden 
aangemerkt als doelgerichte verplichting als bedoeld in artikel 4:38 van de Awb. 
Blijkens de toelichting is dit artikel namelijk opgenomen om een middel in ban-
den te hebben om overleg en samenwerldng te entameren als dat in het belang 
van het werk of de afstemming daarvan is.' Dit artikel voldoet aan de daarvoor 
gestelde eisen (opgelegd `bij of krachtens wettelijk voorschrift'). Dit geldt even-
eens voor de in artikel 20 opgenomen mededelingsplicht in geval van statuten-
wijziging of wijziging in de bestuurssamenstelling, in welk geval de instelling 
mogelijk niet meer aan de in artikelen 4 tot en met 7 opgenomen verplichtingen 
kan voldoen. Ook de in artikel 21 opgenomen mededelingsplicht in geval van 

121. Zie ook de toelichting op artikel 12 van de VPS. 

122. Toelichting op artikel 5 van de WS. 
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liquidatie van de instelling, vervreemding of bestemmingswijziging van onroe-
rende zaken en het verlenen van medewerking aan inzage en review door de 
Gemeentelijke Accountantsdienst (artikel 16, tweede en derde lid) lcunnen als 
zodanig worden aangemerkt. 
De overige verplichtingen lcunnen worden aangemerkt als uitwerlcing van de in 
artikel 4:37, eerste lid, van de Awb genoemde verplichtingen (toezending stukken 
ex artikel 15(4:37, eerste lid, onder c), eisen administratie ex artikel 16 (4:37, eer-
ste lid, onder b) en verzekeringsplicht ex artikel 23 (4:37, eerste lid, onder d)). 

Overig 

Tot slot wordt nog opgemerkt dat een aantal artikelen in de VPS overeenkomt met 
hetgeen thans is bepaald in de subsidietitel van de Awb. Zo is in artikel 12 aan-
sluiting gezocht bij artikel 4:51 van de Awb (weigering voortzetting subsidie) en 
komt artikel 18, derde lid, overeen met artikel 4:46, tweede lid, onder a, van de 
Awb (lagere subsidievaststelling). Bij het opstellen van de nieuwe subsidieveror-
deningen kunnen deze bepalingen komen te vervallen. 

5.4 	ANALYSE VAN EEN SUBSIDIEBESCHIKKING AAN EEN DECENTRALE 

WELZUNSORGANISATIE 

Offerterichtlijnen 2001/2002 

Namens burgemeester en wethouders worden voor een nieuwe subsidieperiode 
op grond van artikel 9, vijfde lid, onder a, richtlijnen opgesteld. Deze richtlijnen 
en de daarbij behorende gebiedsbeschrijvingen worden aan de DWO'S verzonden. 
In de richtlijnenbrief wordt het gehele offertetraject weergegeven. De welzijnsor-
ganisaties wordt gevraagd op het beleid en de voor hen relevante gebiedsbeschrij-
ving te 'offreren'. In deze paragraaf zal de beschildcing aan een DWO voor de jaren 
2001 en 2002 worden beschreven en geanalyseerd. Gelet hierop zal in het onder-
staande op hoofdlijnen nader worden ingegaan op de richtlijnenbrief voor deze 
jaren. Deze brief bevat de volgende onderdelen: 

I. 	Inleiding 
Hierin wordt aangegeven op welke punten deze richtlijnenbrief al dan niet ver-
schilt van die voor het subsidiejaar 2000; 

II. De 'oplegger', de offerte en de communicatie  
De Dwo's wordt verzocht de offerte te voorzien van een 'oplegger' ten behoeve 
van de communicatie met de bewoners in het werkgebied. In deze oplegger wor-
den de belangrijkste punten uit het offertemodel opgenomen, gerelateerd aan de 
speerpunten uit de gebiedsbeschrijving. 
De DWO'S wordt verder gevraagd de (concept)offerte ter inzage te leggen op een 
toegankelijke locatie. Bij de 'offerte' dient een verslag van het overleg met de wijk 
en de eventuele wijzigingen die dit tot gevolg heeft gehad te worden gezonden. 
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In de richtlijnenbrief worden de Dwo's verder gewezen op de bestaande beleids-
lijnen die worden gehanteerd voor de `offertes' (welzijnsnota). 

III. De uit te brengen welzijnsnota  
Er wordt aangegeven dat er een nieuwe welzijnsnota in voorbereiding is. Aange-
zien deze nog niet gereed is, kan deze nog niet worden verwerkt in de offerte-
richtlijnen. Niettemin wordt de Dwo's verzocht al rekening te houden met deze 
nota op het in de richtlijnenbrief aangegeven punt. Daarbij wordt ook aangegeven 
dat de gemeenteraad bij de besluitvorming rond flexibilisering en tweejaarlijkse 
afspraken (zie onder vi) de lijn heeft gevolgd dat bij productsubsidiering van de 
instellingen wordt verwacht dat zij vraaggericht werken in plaats van aanbodge-
richt. Daarin past blijkens de richtlijnenbrief dat tijdens een lopende subsidiepe-
riode het tussentijds openbreken van productafspraken door zowel de gemeente 
als van de kant van de instellingen mogelijk is. De welzijnsnota kan gelet hierop 
blijkens de offerterichtlijnen aanleiding zijn om de productafspraken voor 2001 

en 2002 te herzien. Er wordt aangegeven dat de Dwo's hiermee nu alvast reke-
ning kunnen houden. 
Hierover wordt opgemerkt dat van belang is of deze beleidswijziging aangemerkt 
kan worden als beleidswijziging waarvoor zwaarwegende redenen zijn aan te voe-
ren op grond waarvan de subsidieverlening kan worden ingetrokken of gewijzigd 
(artikel 4:50, eerste lid, onder b, van de Awb). Bovendien geldt in dat geval een 
redelijke termijn en een vergoedingsplicht. De gemeente lijkt dit te willen oplos-
sen door de subsidie-ontvanger hierop nu al te wijzen. Betwijfeld kan worden of 
daarmee voldoende tegemoet wordt gekomen aan de rechtszekerheid van de sub-
sidie-ontvanger. Onduidelijk is ook in hoeverre de nieuwe welzijnsnota, ondanks 
het feit dat dit beleid nog niet bekend is gemaakt, in de toetsing van de subsidie-
aanvraag wordt meegenomen.' 23  

IV. Het sociaal-educatief masterplan  
Er is een sociaal-educatief masterplan opgesteld. Aan de speerpunten van dit plan 
zijn concrete actiepunten gekoppeld. In 2001 en verder wordt met de uitvoering 
van deze speerpunten en actiepunten begonnen. De Dwo's wordt verzocht hierop 
in de offerte al in te spelen. Ook door deze ontwiklceling kunnen blijkens de richt-
lijnenbrief de gemaakte productafspraken voor 2001 en 2002 zo nodig worden 
aangepast. 
Met betreldcing tot dit punt geldt hetzelfde als hetgeen bij punt iii is opgemerlct. 

V. De gebiedsbeschrijvingen  
Er wordt aangegeven dat er een actualisatie van de gebiedsbeschrijvingen heeft 
plaatsgevonden. De DWO'S wordt verzocht in hun offerte in ieder geval in te teke-
nen op de speerpunten van deze gebiedsbeschrijvingen en op het gemeentelijke 
welzijnsbeleid. De `offerte' zal hierop worden getoetst. 

123. Volgens de gemeente Den Haag is alleen het in de richtlijnenbrief aangegeven punt in de toetsing 
meegenomen. Hierop is ook door de instellingen 'geoffreerd'. 
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VI. Flexibel aanbod/tweejaarlijkse subsidie-afspraken  
Er wordt melding gemaakt van vorengenoemd besluit van de gemeenteraad 
inzake flexibilisering en tweejaarlijkse productafspraken. Het jaar zoor is het eer-
ste jaar, waarbij op die manier zal worden gewerIct. Gelet hierop zullen de offertes 
van de welzijnsorganisaties in principe worden beschouwd als een aanbod voor 
twee jaar. Daarbij wordt het systeem zoals dat hiervoor is aangegeven, aan de sub-
sidie-ontvanger bekend gemaakt. 

VII. Overige ontwikkelingen  
In dit onderdeel worden ontwikkelingen/problemen aangegeven waarop de 
instellingen wordt verzocht te 'offreren' en daarbij aan te geven op welke manier 
hiermee wordt omgegaan en een oplossing wordt gegeven. 

VIII. Planning 

juli: 	 indiening 'offertes' 2001/2002 en 
oplegger 

eind augustus/begin september 	orienterende bespreking van de 
opleggers, 'offertes' en reacties van de 
belangen-organisaties in de betreffende 
raadscommissie, met mondelinge 
toelichting van de directies die zo 
mogelijk worden voorzien van een 
eerste reactie 

september: 	 indiening jaarverslagen 1999. Deze 
worden ook (eventueel in concept) 
betrokken bij de orienterende 
bespreldng in de raadscommissie. 

ze helft september: 	 'onderhandelingen' 

oktober: 	 opstelling beschildcingen 

eind oktober 	 vaststelling concept-beschikkingen in de 
raadscommissie 

november: 	 inspraak op grond van de inspraak- 
verordening 

begin december: 	 inspraakrapport 

ze helft december 	 vaststelling beschiklcingen en 
inspraakrapport door burgemeester en 
wethouders 

eind december: 	 verzending beschildcingen aan de DWO'S 
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Naar aanleiding van deze richtlijnen is het aanbod van de welzijnsinstellingen 
aan de hand van de oplegger zowel in- als extern besproken met onder meer 
bewonersorganisaties, wijkouderengroepen, zelforganisaties, vrijwilligers en jon-
geren. Hiervoor is onder meer een conferentie met vertegenwoordigers van 
bewoners gehouden. Op deze conferentie waren met name de speerpunten in de 
gebiedsbeschrijving onderwerp van bespreking. De opvattingen van deze bewo-
ners- en belangenorganisaties zijn door de DWO'S in de `offerte' en/of de oplegger 
verwerkt. Vervolgens is de hiervoor aangegeven procedure doorlopen. Dit heeft 
geleid tot vaststelling van de subsidiebeschildcing voor de jaren 2001/2002. 

Subsidiebeschikking voor de jaren 2001/2002 

De beschikking aan een DWO voor de productafspraken 2001/2002 is opgesteld 
op basis van de gemeentelijke richtlijnen, de gebiedsbeschrijvingen, de inge-
diende `offertes' en het resultaat van de `onderhandelingen' met de welzijnsinstel-
lingen. Het offertetraject voor de instellingen is parallel gelopen, zodat het aan-
bod optimaal kon worden beoordeeld op overlap, aanvulling en witte pleldcen. De 
beschilcking is genomen door burgemeester en wethouders en ziet er als volgt 
uit: 

I. 	Inleiding 
Hierin wordt aangegeven dat de beschildcing is gebaseerd op een beschrijving 
van ontwildcelingen, trends en problemen in het werkgebied van de DWO, zoals 
opgenomen in de betreffende gebiedsbeschrijving. Verder wordt ingegaan op de 
wijze waarop het overleg over de `offerte' en oplegger met de overlegpartners in 
het werkgebied heeft plaatsgevonden. Voorts wordt aangegeven dat de `offerte' 
integraal onderdeel uitmaakt van de beschildcing. 

II. Algemene subsidieverplichtingen 
Onder dit punt is aangegeven dat de subsidie wordt verleend op grond van de VPS 
onder de volgende `voorwaarden': 
1. het budget is bestemd voor alle kosten die worden gemaakt om tot levering 

van de producten te komen; 
2. bevoorschotting van het budget zal plaatsvinden in maandelijkse termijnen 

volgens een daarbij aangegeven bevoorschottingspercentage; 
3. bij de concrete invulling van de vastgelegde producten dient te worden 

gezorgd voor een samenhang tussen die producten en dient binnen de gebo-
den mogelijkheden flexibel te worden ingespeeld op veranderingen in de 
vraag in het werkgebied; 

4. verantwoordelijkheden voor de te leveren producten kunnen niet worden 
overgedragen aan derden; 

5. er dient zorg te worden gedragen voor de uitvoering van een sociaal statuut. 
Hiervan wordt een separate, jaarlijkse afrekening gemaalct; 

6. de DWO verplicht zich om in het subsidiejaar 2001 de in de beschildcing opge-
nomen producten te leveren. Hiertoe dient een adequate registratie te worden 
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bijgehouden op grond waarvan kan worden aangetoond dat de afgesproken 
producteenheden daadwerkelijk zijn geleverd; 

7. na afloop van het subsidiejaar wordt over de feitelijke levering van aantallen 
producten en gerealiseerde productprijzen in 2001 aan de gemeente gerap-
porteerd. De producten worden afgerekend conform de VPS. Een en ander 
conform de nadere richtlijnen voor de jaarrekening en de zogenoemde door-
gekantelde jaarrekening zoot; 

8. er dient tussentijds te worden gerapporteerd over de voortgang van de pro-
ductie; 

9. na afloop van het subsidiejaar dient gerapporteerd te worden over de be-
haalde resultaten in de vorm van een inhoudelijk jaarverslag. Hiervoor wordt 
een afzonderlijke richtlijn gegeven; 

ro. er dient medewerking te worden verleend aan controle door een gemeente-
lijke inspectie; 
er dienen voorzieningen te worden getroffen ter beveiliging van de door de 
gemeente gevraagde registratiegegevens over bereikte doelgroepen. Deze 
beveiliging dient te zijn gericht op het voorkomen van verlies dan wel onbe-
voegde kennisneming of verstreldcing van gegevens aan derden; 

12. de te leveren producten dienen onder andere tot stand te komen in de ver-
melde accommodaties; 

13. er dient overleg met de gemeente te worden gevoerd, indien het voomemen 
bestaat een accommodatie af te stoten. 

Ten aanzien van deze 'voorwaarden' kan het volgende worden opgemerkt. De 
term lvoorwaarde' wordt gebruikt daar waar 'subsidieverplichting' wordt bedoeld. 
Hetgeen wordt vermeld onder i en 2 kan bovendien niet worden aangemerkt als 
subsidieverplichting in de zin van de Awb. Onder i wordt hetgeen waarvoor sub-
sidie wordt verleend nader gespecificeerd (vergelijk artikel 4:30, eerste lid, van de 
Awb). Onder 2 is de bevoorschotting en de hoogte hiervan geregeld (overeenkom-
stig artikel 4:54 van de Awb). De verplichtingen onder 6 (tweede volzin) tot en 
met 9 kunnen worden aangemerkt als uitwerking van de doelgerichte verplich-
ting ex artikel 4:37, eerste lid, onder f, van de Awb (afleggen van rekening en ver-
antwoording). Het is niet geheel duidelijk wat de status is van de verplichting 
genoemd in artikel 6 (eerste volzin) om de in de beschikking opgenomen produc-
ten te leveren. Indien bepaalde producten niet worden geleverd, zal in zoverre 
geen recht op subsidie bestaan. Het afdwingen ervan via een subsidiebeschilcking 
is echter niet mogelijk. Hiervoor is blijkens artikel 4:33 aanhef en onder a van de 
Awb de uitwerkingsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36, tweede lid, van de 
Awb noodzakelijk.n4  
De verplichtingen onder 3 en ro vorrnen een uitwerking van de doelgerichte ver- 
plichting ex artikel 4:37, eerste lid, onder a, van de Awb (aard en omvang van de 
activiteiten). De verplichting onder 3 is ruim geformuleerd en kan tot de in para- 

124. Door de gemeente Den Haag is aangegeven dat deze bepaling niet als afdwingbare bepaling is 
bedoeld. De bedoeling ervan is de subsidie-ontvanger erop anent te maken dat indien bepaalde 
producten niet worden geleverd in zoverre geen recht op subsidie bestaat. 

1°6 



graaf 5.3 genoemde problemen aanleiding geven. De verplichting onder II kan 
worden aangemerkt als uitwerking van de doelgerichte verplichting ex artikel 
4:37, eerste lid, onder g (beperken nadelige gevolgen voor derden). De verplich-
tingen onder 4, 8, 12 en 13 lcunnen als doelgerichte verplichtingen ex artikel 4:38 
van de Awb worden aangemerkt. Al deze vorenstaande verplichtingen voldoen 
aan de daarvoor in artikel 4:37 en 4:38 van de Awb gestelde eisen (opgelegd `bij of 
krachtens wettelijk voorschrift'). 
De onder 5 genoemde verplichting kan worden aangemerkt als niet-doelgerichte 
verplichting ex artikel 4:39 van de Awb. Betwijfeld kan worden of daarmee wordt 
voldaan aan artikel 4:39 van de Awb. Dit artikel eist een specifieke wettelijke 
grondslag ('bij wettelijk voorschrift'). Op deze wijze is het opleggen van dergelijke 
verplichtingen enerzijds niet uitgesloten, anderzijds wel met zekere waarborgen 
omringd.' 25  Gelet hierop zou niet alleen de bevoegdheid tot het opleggen van niet-
doelgerichte verplichtingen in een wettelijk voorschrift geregeld dienen te wor-
den, maar tevens de inhoud ervan. Bij het verstrekken van de subsidie kan hieruit 
dan een keuze worden gemaakt. De Memorie van Toelichting is op dit punt ech-
ter niet geheel duidelijk. 

III. Tweej aarlijkse productafspraken  
Hierin wordt aangegeven dat de inhoudelijke afspraken in de beschikking en de 
inhoud van de `offerte' als onderdeel van de beschikking gelden voor de subsidie-
jaren 2001 en 2002. De productie-eenheden en de productprijzen daarentegen 
gelden alleen voor het subsidiejaar 2001. Het subsidieperspectief voor het subsi-
diejaar 2002 wordt gegeven onder het voorbehoud dat de gemeenteraad bij de 
vaststelling van de begroting voor dat jaar de financiele middelen beschikbaar 
stelt (begrotingsvoorbehoud als bedoeld in artikel 4:34, eerste lid, van de Awb). Er 
wordt jaarlijks een subsidiebeschikking afgegeven, waarbij de hoeveelheid pro-
ducteenheden en -prijzen kan worden geactualiseerd. Indien nodig kan tevens 
het inhoudelijk aanbod op een of meer onderdelen worden geactualiseerd, indien 
maatschappelijke ontwikkelingen en/of beleid daartoe aanleiding geven. Het-
zelfde geldt blijkens de beschikking voor het tussentijds openbreken van de 
lopende productafspraken. De initiatieven hiertoe kunnen zowel vanuit de DWO 

als vanuit de gemeente worden genomen. De productsubsidies worden jaarlijks 
afgerekend. 
Wat betreft het systeem van subsidieverstrekking wordt verwezen naar hetgeen 
daarover in paragraaf 5.3 is opgemerkt. 

IV. De financien 
Onder dit kopje wordt het subsidiebedrag voor 2001 vermeld dat in het kader van 
de VPS aan subsidie beschikbaar wordt gesteld voor het leveren van de producten 
zoals daar genoemd. Het bedrag stemt overeen met het totale bedrag dat in het 
bestedingsprogramma welzijnsorganisaties 2001 voor deze DWO is opgenomen. 
De producten worden afgerekend conform de specificatie van prijzen en aantal 
eenheden. 

125. TK 1993-1994, 23 700, nr. 3, p. 66. 
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Hiermee wordt voldaan aan het vereiste van artikel 4:30, eerste lid en 4:31 van de 
Awb om de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend te ornschrfiven en de 
wijze waarop het subsidiebedrag wordt bepaald in de subsidieverlening te ver-
melden. Daarbij is ervan uitgegaan dat het genoemde subsidiebedrag een maxi-
mumbedrag is. 

V. Resultaatmetingen  
Hierin is vermeld dat twee van de in de 'offerte' genoemde resultaten op hun 
bereik zullen worden getoetst. Ten behoeve van deze toetsing worden nadere uit-
werIcings- en registratie-afspraken gemaakt. 
Zoals eerder aangegeven, worden de instellingen afgerekend op aantal afgespro-
ken producteenheden. Er wordt gestuurd op resultaten, waarbij de verantwoorde-
lijkheid of met het geleverde product ook het beleidsdoel wordt bereikt, in hoofd-
zaak een zaak voor de gemeente is. De verlangde medewerking aan het realiseren 
van dit beleidsdoel kan worden aangemerkt als doelgerichte verplichting als 
bedoeld in artikel 4:38 van de Awb en voldoet aan de daarvoor gestelde eisen 
(opgelegd 'bij of krachtens wettelijk voorschrift'), zij het dat dit niet duidelijk als 
zodanig is geformuleerd. 

VI. Paragraaf van wijziging/aanvullingen  
In deze paragraaf wordt aangegeven op welke punten wordt afgeweken van de 
ingediende 'offerte'. Daarnaast worden daarin nadere afspraken gemaalct over 
specifieke onderwerpen. Fen aantal van deze afspraken kunnen worden aange-
merkt als doelgerichte verplichtingen als bedoeld in artikel 4:38 van de Awb, dan 
wel niet-doelgerichte verplichtingen als bedoeld in artikel 4:39 van de Awb. Ook 
in deze paragraaf is op een aantal punten de mogelificheid van nadere afspraken 
opgenomen. Daarover wordt opgemerkt dat blijkens de Awb in de subsidiebe-
schikking de activiteiten, het subsidiebedrag en de subsidieverplichtingen moe-
ten worden opgenomen (artikel 4:30, eerste lid, 4:31, eerste lid en 4:38 van de 
Awb). Wijziging hiervan is slechts mogelijk met inachtneming van hetgeen is 
bepaald in artikel 4:48 en 4:50 van de Awb. Nadere afspraken zijn derhalve niet 
zomaar mogelijk. 

Onder de beschildcing is een bezwaarclausule opgenomen, waarmee wordt vol-
daan aan artikel 3:45 van de Awb. 

Richtlijnen (gekantelde)jaarrekening 2001, controle-protocol gekantelde jaarrekening 
2001 en inhoudelijk jaarverslag 2001 

Namens burgemeester en wethouders worden op grond van artikel 9, vijfde lid, 
onder a jaarlijks richtlijnen aan de DWO'S verstrekt voor de financiele stulcken. 
Voor het subsidiejaar 2001 zijn deze stuldcen inhoudelijk geactualiseerd. In deze 
richtlijnenbrief komen enkele nieuwe onderwerpen aan de orde, te weten een 
integrale jaarrekening, een nieuwe opzet van het controle-protocol, het streven 
naar een verldaring van de accountant en een verdere opzet van het inhoudelijk 
jaarverslag. Evenals in het subsidiejaar z000 wordt in deze richtlijnenbrief weer 
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om een tussentijds productie-overzicht gevraagd. Voor de ambtelijke dan wel 
bestuurlijke procedure voor de behandeling van deze verslagen zullen separaat 
voorstellen aan het gemeentebestuur worden gedaan. Hierover zullen de Dwo's 
nog nadere informatie ontvangen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan het in 
paragraaf 5.2 genoemd advies van de raadscommissie inzake compensatie tussen 
producten. 
Het controle-protocol beoogt te bewerkstelligen dat de accountant een verklaring 
afgeeft bij slechts een document, te weten de jaarrekening waarvan de gekantelde 
jaarrekening deel uit maakt. Het uitgangspunt van het controle-protocol blijft dat 
de voorgeschreven strekking van de verklaring van de accountant goedkeurend 
van aard is. 
In het inhoudelijk jaarverslag dient blijkens deze richtlijnen op hoofdlijnen 
gerapporteerd te worden welke resultaten op de in de richtlijnenbrief voor de 
`offerte' 2001 genoemde thema's en doelen in het verslagjaar 2001 zijn geboekt. 
Daarbij dienen cijfers over het bereik van doelgroepen te worden opgenomen. 
Voorts dient een sociale paragraaf te worden opgenomen waarin onder meer de 
opbouw van het personeelsbestand is opgenomen. Het jaarverslag dient voor 

april 2002 te zijn ontvangen. 
In deze richtlijnenbrief staat aangegeven dat in januari 2002 een overzicht van de 
afzonderlijke subsidieverleningen met de (maximum)bedragen daarvan en de 
daarop in het boekjaar betaalde of verrekende voorschotten zal worden toegezon-
den. De DWO'S kunnen dit overzicht gebruiken bij het opstellen van hun jaarreke-
ning. Daarin moeten zij onder meer alle ontvangen subsidies vermelden. 
De indieningsdatum van de jaarrekening 2001 is gesteld op i april 2002 waarna 
binnen drie maanden vaststelling van de subsidie zal plaatsvinden. Indien andere 
afspraken zijn gemaakt, zal vaststelling van de subsidie uiterlijk zes maanden na 
indieningsdatum plaatsvinden. 
Verder is bepaald dat het eerste tussentijdse productieverslag (januari tot en met 
april) uiterlijk 6 juni 2001 moet zijn ontvangen. Het tweede tussentijdse produc-
tieverslag (januari tot en met augustus) dient uiterlijk 8 oktober 2001 ontvangen 
te zijn. In deze verslagen kunnen overeenkomstig vorengenoemd besluit van de 
raadscommissie (gemotiveerde) voorstellen tot wijziging in de productie worden 
opgenomen. Deze zullen blijkens de richtlijnenbrief worden betrokken bij de 
subsidievaststelling over 2001, indien bij de bestuurlijke besluitvorming in het 
voorjaar de voorstellen daartoe worden geaccordeerd. Hiermee is de eventuele 
wijziging van de subsidieverlening voor 2002 bedoeld. 
Volgens de richtlijnen is uitgangspunt dat de (gemandateerde) Dienst ocenw bin-
nen drie weken na ontvangst van de rapportage schriftelijk zal reageren hetzij 
met een standpunt over de voorgestelde compensaties dan wel met een medede-
ling dat (delen van) de voorstellen zijn doorverwezen naar het bestuurlijk traject. 
Over de nadere uitwerking van deze besluiten worden de DWO'S nog geinfor-
meerd. 
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5.5 KORT OVERZICHT VAN DE NIEUWE REGELGEVING VOOR SUBSIDIES 

AAN DECENTRALE WELZIJNSORGANISATIES 

Haagse verordening instellingssubsidies 

Inleiding 

Ter vervanging van de VPS en ASV en ter aanpassing aan de derde tranche van de 
Awb is men bij de gemeente thans bezig met het opstellen van de Haagse veror-
dening instellingssubsidies (artikel 81). Naar verwachting zal deze subsidieveror-
dening in 2002 in werking treden. Deze instellingsverordening bestaat uit 5 
hoofdstukken: 
1. algemene bepalingen; 
2. subsidievormen; 
3. aanvullende bepalingen op titel 4.2 van de Awb; 
4. aanvullende bepalingen op de toepassing van afdeling 4.2.8 van de Awb; 
5. overgangs- en slotbepalingen. 

Benadrukt wordt dat deze instellingsverordening thans nog een intern ambtelijk 
stuk is. De verordening is nog niet in de inspraak geweest en de gemeenteraad 
heeft hierover nog geen besluit genomen. Het betreft derhalve een vertrouwelijk 
stuk. Desondanks heeft de gemeente Den Haag de bereidheid getoond dit interne 
stuk ten behoeve van het evaluatie-onderzoek ter beschikking te stellen. Daarmee 
kan inzicht worden gelcregen in de wijze waarop de gemeente Den Haag deze 
nieuwe subsidieverordening opstelt en de wijze waarop de subsidietitel van de 
Awb wordt geimplementeerd. In het onderstaande zal op hoofdlijnen op de 
inhoud van deze verordening worden ingegaan. Daarbij zullen gelet op de status 
van de verordening op dit moment echter geen waardeoordelen worden gegeven. 
In de verordening kunnen naar aanleiding van interne discussie of bij de vaststel-
ling door de gemeenteraad mogelijk nog wijzigingen worden aangebracht. 

Algemene bepalingen 
De instellingsverordening is van toepassing op het verstrekken van subsidies aan 
instellingen. Burgemeester en wethouders kunnen bepalen dat de verordening 
niet geldt in de in artikel 4:23, derde lid, van de Awb genoemde gevallen (artikel 
6). In artikel 7 is bepaald dat burgemeester en wethouders in beginsel het 
bevoegde bestuursorgaan zijn voor de toepassing van deze verordening en van 
titel 4.2 van de Awb. Zij lcunnen subsidie verstrekken voor activiteiten die passen 
binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid op het gebied van welzijn, 
onderwijs, sport en cultuur. Zij kunnen bepalen dat ook op andere beleidsterrei-
nen subsidie wordt verstrekt (artikel 8). Deze artikelen vormen de op grond van 
artikel 4:23, eerste lid, van de Awb vereiste wettelijke grondslag voor het verstrek-
ken van subsidie. De activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend, worden 
niet geconcretiseerd in de verordening, maar in het beleid van de gemeenteraad. 
Subsidies lcunnen op grond van deze verordening aan privaatrechtelijke rechts-
personen en eventueel aan natuurlijke personen worden verstrekt (artikel 9). 
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In artikel 2 tot en met 4 zijn evenals in de VPS het democratiseringsbeginsel, het 
anti-discriminatiebeginsel en het emancipatiebeginsel neergelegd. Wel is er een 
mogelijkheid tot ontheffing opgenomen (artikel 5). 

Subsidievormen 

In hoofdstuk 2 worden per subsidievorm de hiervoor toepasselijke regels aange-
geven. Bepalingen die voor meerdere subsidievormen van belang zijn, worden 
steeds opnieuw bij de betreffende subsidievorm beschreven. Bij de subsidievor-
men zijn bepalingen opgenomen over de eisen waaraan de aanvraag moet vol-
doen, de mogelijlcheid tot het opleggen van een korting van 5% indien de stuldcen 
niet tijdig worden overgelegd, de subsidieverlening en/of subsidievaststelling en 
de subsidieverplichtingen. 
De volgende subsidievormen worden onderscheiden: 
1. waarderingssubsidie; 
2. stimulerings-/prestatiesubsidie; 
3. investeringssubsidie; 
4. productsubsidie; 
5. budgetsubsidie; 
6. exploitatiesubsidie. 

Bij het besluit tot subsidieverlening dient te worden aangegeven van welke subsi-
dievorm sprake is (artikel 12). 
Wat betreft het subsidiesysteem wordt alleen bij de waarderingssubsidie uitge-
gaan van een directe subsidievaststelling. Bij de overige subsidievormen is sprake 
van een subsidieverlening en een subsidievaststelling. 

Productsubsidies 

Voor productsubsidies geldt het volgende systeem. Er wordt een aanvraag inge-
diend (artikel 33). Deze aanvraag wordt door burgemeester en wethouders 
getoetst aan door de gemeenteraad vastgestelde beleidsplannen, mede in relatie 
tot de meerjarenraming voor de aangegeven periode. Na het horen van de betTef-
fende raadscommissie beslissen burgemeester en wethouders of zij al dan niet 
tot subsidieverlening overgaan, mede aan de hand van de resultaten van het over-
leg tussen de gemeente en de instelling. De gemeenteraad kan bepalen het horen 
van de raadscommissie achterwege te laten (artikel 34). In de subsidieverlening 
worden ook de wijze en momenten waarop tussentijds informatie over de stand 
van zaken van de levering van de producten moet worden overgelegd geregeld 
(artikel 36, derde lid, onder d). 
In artikel 72, eerste lid, is bepaald dat burgemeester en wethouders subsidies 
kunnen verlenen voor een tijdvak van ten hoogste een boekjaar. Op grond van 
artikel 72, tweede lid, kunnen burgemeester en wethouders echter subsidie verle-
nen voor een termijn van twee, drie of maximaal vier boekjaren, indien de 
gemeenteraad bij de vaststelling van een sectoraal (meerjarig) beleidsplan met dit 
voornemen heeft ingestemd. Burgemeester en wethouders kunnen blijkens arti- 
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kel 72, derde lid, binnen het door de gemeenteraad vastgestelde beleid een subsi-
dieperspectief verstrekken over meerdere jaren. Binnen dit meerjarig subsidie-
perspectief vindt jaarlijks subsidieverlening en subsidievaststelling plaats. 
Voorzover van toepassing kan bij de subsidieverlening worden bepaald hoe de 
subsidie jaarlijks wordt aangepast aan het loon- en prijspeil (artikel 72, vierde lid). 
Bij de subsidievaststelling wordt getoetst of de producten naar aard, omvang en 
lcwaliteit overeenkomstig de verlening tot stand zijn gebracht. Indien dat niet het 
geval is, kunnen burgemeester en wethouders de subsidie evenredig lager vast-
stellen. Alvorens daartoe te besluiten dienen zij echter in overleg te treden met de 
instelling (artikel 36). Bij deze toetsing worden onder meer door de instelling tus-
sentijds overgelegde rapportages betrokken (artikel 39 en 36, eerste lid). 
Ook in dit systeem wordt weer de term subsidieperspectief gehanteerd. Het is 
niet geheel duidelijk wat de verhouding is tussen de meerjaarlijkse subsidieverle-
ning (artikel 72, tweede lid) en het subsidieperspectief voor meerdere jaren (arti-
kel 72, derde lid). Meerjaarlijkse subsidieverlening is op grond van het systeem 
van titel 4.2 van de Awb mogelijk (artikel 4:32 van de Awb). Daarbij is zowel jaar-
lijkse subsidievaststelling als subsidievaststelling aan het eind van het tijdvak 
mogelijk. In de instellingsverordening wordt hiervoor geen keuze gemaakt. De 
mogelijkheid van het tussentijds aanpassen van de subsidieverlening lijkt in de 
instellingsverordening niet meer te zijn opgenomen. De tussentijdse rapportages 
worden meegenomen in de subsidievaststelling. 
Bij productsubsidies dient de instelling een reserve te vormen. Bij uitvoeringsbe-
sluit kunnen burgemeester en wethouders nadere regels stellen met betrekking 
tot de onder- en bovengrens hiervan (artikel 38). 

Aanvullende bepalingen op de subsidietitel van de Awb 

In de instellingsverordening zijn een aantal bepalingen opgenomen waarin de 
bepalingen van de Awb worden aangevuld dan wel gebruik wordt gemaakt van de 
hierin opgenomen facultatieve bepalingen. De belangrijkste hiervan zijn de vol-
gende. 
In de artikelen 63 en 64 zijn instrumenten opgenomen ter beheersing van de uit-
gaven. Op grond van artikel 63 kan de gemeenteraad een subsidieplafond vast-
stellen. Burgemeester en wethouders dienen voor de bekendmalcing hiervan zorg 
te dragen en daarbij de verdelingsregels vast te stellen. Dit artikel voldoet daar-
mee aan de artikelen 4:25, eerste lid en 4:26, eerste lid, van de Awb (vaststelling 
en bekendmaking verdeling tij of krachtens wettelijk voorschrift'). In artikel 64 
is de mogelijkheid van een begrotingsvoorbehoud als bedoeld in artikel 4:34 van 
de Awb opgenomen. 
Artikel 64 bevat ten opzichte van artikel 4:24 en 4:35 van de Awb aanvullende 
weigeringsgronden. De subsidieverlening kan op grond hiervan worden gewei-
gerd indien gegronde redenen bestaan om aan te nemen dat: 
a. de activiteiten niet op de gemeente gericht zijn of ten goede komen aan de 

ingezetenen van de gemeente; 
b. de gelden niet of onvoldoende zullen worden besteed voor het doel waarvoor 

subsidie is aangevraagd; 
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c. de doelstellingen of activiteiten van de aanvrager in strijd zijn met de wet, het 
algemeen belang of de openbare orde; 

d. de aanvrager over voldoende gelden beschikt om de activiteiten te dekken; 
e. de subsidieverstreldcing anderszins niet past binnen het beleid van de 

gemeente. 

In artikel 68, eerste lid, zijn extra eisen aan het accountantsrapport gesteld. Hier-
uit dient te blijken of de toepasselijke subsidiebepalingen zijn nageleefd en of de 
subsidie is aangewend voor het doel waarvoor deze ter beschikking is gesteld. 
In artikel 69 is de vergoeding voor vermogensvorming als bedoeld in artikel 4:41 
van de Awb opgenomen. Daarbij is ook de hoogte van de vergoeding bepaald, 
waarmee wordt voldaan aan artikel 4:41, eerste lid, onder b van de Awb. Ook dit is 
een instrument om de uitgaven te beheersen. 

Aanvullende bepalingen op de toepassing van afdeling 4.2.8 van de Awb 

Afdeling 4.2.8 van de Awb is in de instellingsverordening niet direct van toepas-
sing verklaard. Deze afdeling is van toepassing als dat bij besluit van burgemees-
ter en wethouders is bepaald (artikel 75 op grond van artikel 4:58, eerste lid, van 
de Awb). Indien deze afdeling van toepassing is verklaard, zijn in de instellings-
verordening aanvullende bepalingen opgenomen en facultatieve bepalingen van 
afdeling 4.2.8 van de Awb van toepassing verklaard. 
In artikel 77 is gebruik gemaalct van de in artikel 4:77 van de Awb geboden moge-
lijlcheid artikel 4:76 van de Awb van toepassing te verklaren op het financieel ver-
slag, indien de instelling zijn inkomsten in overwegende mate ontleent aan de 
subsidie. 
Op grond van artikel 78 dienen burgemeester en wethouders regels op te stellen 
over het verlenen van vrijstelling van de accountantscontrole (artikel 4:78, eerste 
tot en met vierde lid, van de Awb). 
In artikel 79 tot slot is de accountantscontrole uitgebreid tot een onderzoek naar 
de naleving van de aan de subsidie verbonden verplichtingen. Artikel 4:79, eerste 
lid, van de Awb biedt hiertoe de mogelijkheid. In verband met artikel 4:79, 
tweede lid, van de Awb is in artikel 79, tweede lid, bepaald dat burgemeester en 
wethouders een aanwijzing vaststellen over de reilcwijdte en intensiteit van de 
accountantscontrole. 

5.6 	VERSLAG VAN DE INTERVIEWS 

5.6.1 	Inleiding 

Ten behoeve van het onderzoek zijn meerdere interviews gehouden. Allereerst is 
een gesprek gevoerd met een jurist bij de Bestuursdienst (BsD) van de Gemeente 
Den Haag. Voorts is gesproken met medewerkers van de Dienst ocenw op het 
gebied van beleid, juridische zaken en financien. In het eerste gesprek is met 
name de subsidiering door de gemeente Den Haag in het algemeen alsmede de 
eerste concept-subsidieverordening die naar aanleiding van de derde tranche van 
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de Awb was opgesteld, besproken. In het tweede gesprek is met name ingegaan 
op de VPS, subsidiering van DWO'S en de nieuwste concepten voor aan de derde 
tranche van de Awb aangepaste subsidieverordeningen. Tot slot is een gesprek 
gevoerd met een directeur/bestuurder van een DWO als subsidie-ontvanger. 

5.6.2 	Interview met een jurist bij de Bestuursdienst 

Haagse Subsidieverordening 1998 

Uit het eerste gesprek is het volgende naar voren gekomen. Dienst ocenw is de 
dienst waar de meeste subsidies worden verstrekt. De VPS wordt met name door 
deze dienst gebruilct. Daarnaast warden onder meet bij de Dienst Stedelijke Ont-
wikkeling (Dso) subsidies verstrekt. Het gaat daarbij onder meer om subsidies op 
economisch gebied. Voor deze subsidies geldt geen specifieke verordening, maar 
de ASV. De ASV is, hoewel deze door iedere dienst kan worden gebruikt, eigenlijk 
toegeschreven op subsidies op het gebied van welzijn. 
In 1997 heeft de werkgroep subsidiebeheer de aanbeveling gedaan om de ASV en 
de VPS samen te voegen. Om aan deze aanbeveling uitvoering te geven en de sub-
sidieverordeningen aan te passen aan de subsidietitel van de Awb, is de BSD in 
1998 begonnen met het opstellen van een nieuwe subsidieverordening (Haagse 
Subsidieverordening 1998, Hsv). Hiervoor is een werkgroep samengesteld, 
waarin de gemeentelijke diensten deelnemen. De werkgroep bestaat zowel uit 
juristen als uit beleidsmakers. Voorts heeft de BSD naar aanleiding van de invoe-
ring van de subsidietitel in de Awb getoetst of de thans geldende subsidieverorde-
ningen in strijd zijn met de Awb. De conclusie was dat daarvan geen sprake was, 
onder inachtneming van het feit dat voor de beschrijving van activiteiten waar-
voor subsidie kan warden verleend een overgangstermijn van vier jaar geldt (tot 
januari 2002). De subsidietitel van de Awb wordt van minder gewicht geacht voor 
gemeenten, aangezien de meeste gemeenten (evenals de gemeente Den Haag) al 
(een) subsidieverordening(en) hadden. 
Uitgangspunt bij het opstellen van de HSV was dat deze gemeentebreed van toe-
passing moest zijn. In deze verordening moest in ieder geval de bevoegdheids-
kwestie worden geregeld. Voorts moest er een regeling voor het reserveren van 
gelden in worden opgenomen. In de verordening moest verder een beschrijving 
van de verscheidene subsidievormen, waarvan in de praktijk sprake kan zijn, war-
den opgenomen. Aanleiding hiervoor was de wens van burgemeester en wethou-
ders om de subsidiestromen beter te beheersen. De opsomming van de verschei-
dene subsidievormen diende hiervoor gradueel te zijn, in die zin dat de gekozen 
volgorde rekening houdt met de mate van bemoeienis met de wijze van beste-
ding. Bij een waarderingssubsidie is dat nauwelijks het geval, bij een exploitatie-
subsidie daarentegen in hoge mate. Door de opsomming van de verscheidene 
subsidievormen zou warden getracht te bevorderen dat helderheid ontstaat over 
de wederzijdse rechten en verplichtingen die op een concrete subsidierelatie 
drukken. 
Op grand van vorengenoemde algemene uitgangspunten werd aangenomen dat 
de verordening zelf globaal van aard zou zijn. Deze dient immers gemeentebreed 
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te gelden. Door burgemeester en wethouders zouden uitvoeringsregels en 
beleidsregels kunnen worden vastgesteld voor de diverse beleidsterreinen. Daarin 
zouden de activiteiten kunnen worden omschreven, de aan de aanvraag gestelde 
eisen alsmede strilct te hanteren termijnen kunnen worden opgenomen. Dit biedt 
tevens de mogelijIcheid het beleid sneller te wijzigen. 
De bedoeling was om de HSV van toepassing te laten zijn op alle subsidies, zowel 
die waarvoor nu nog geen verordening geldt als die thans op grond van de ASV en 
VPS worden verstrekt. Ook subsidies verstrekt aan natuurlijke personen dienden 
hieronder te vallen. De uitzonderingen genoemd in artikel 4:23, derde lid, van de 
Awb zouden slechts als vangnet worden gebruikt. 
De HSV is voorgelegd aan alle diensten binnen de gemeente. Naar aanleiding 
daarvan is besloten in plaats van de HSV een instellingsverordening en een kader-
verordening op te stellen. Op dit moment is men daar nog mee bezig. 

Pro blemen bij het opstellen van nieuwe subsidieverordeningen 

Het opstellen van nieuwe subsidieverordeningen duurt naar de mening van de 
geinterviewde om een aantal redenen langer dan verwacht. De problemen vloeien 
enerzijds voort uit de gemaakte/te maken beleidskeuzes, anderzijds uit de Awb 
zelf. Wat betreft de beleidskeuzes speelt onder andere de bevoegdheidslcwestie 
een rol. De gemeenteraad is subsidieverstrekker op grond van de ASV. Er moet nu 
een keuze worden gemaakt of deze bevoegdheid ook in die gevallen aan burge-
meester en wethouders moet worden geattribueerd. Daarnaast zorgen de keuze 
om de ASV en VPS samen te voegen, de keuze om de diverse subsidiestromen te 
onderscheiden en de wens om standaardvoorschriften op te stellen die gemeente-
breed van toepassing kunnen zijn, voor vertraging. Voorts heeft de wens om een 
goed hanteerbaar stuk te schrijven voor enige vertraging gezorgd. Van belang 
wordt geacht dat zowel de subsidieverstrekker als de subsidie-ontvanger op de 
hoogte zijn van alle relevante regelgeving (dus inclusief de Awb). Ook de onder-
linge communicatie heeft gelet op de grootte van de gemeentelijke organisatie tot 
vertraging geleid. 
Titel 4.2 van de Awb wordt door de geinterviewde in zijn algemeenheid goed lees-
baar geacht, maar over een aantal artikelen bestaat onduidelijkheid over de wijze 
waarop deze in de praktijk moeten worden gehanteerd. Een van de belangrijkste 
punten is de vraag op welke manier in de subsidieverordening een omschrijving 
van de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verleend, moet worden opgeno-
men (artikel 4:21, eerste lid, van de Awb). Het artikel geeft naar de mening van de 
geinterviewde geen handreiking hoe concreet deze omschrijving moet zijn. Bij de 
voorbereiding van de nieuwe subsidieverordeningen is om praktische redenen 
— inspelen op nieuw beleid — gekozen voor een (zeer) globale omschrijving. 
Voorts kan de uitleg van het begrip subsidie in de praktijk problemen opleveren, 
vooral in het onderscheid subsidie/commercieel dienstbetoon. Hierdoor is niet 
altijd direct duidelijk welke regelgeving hierop van toepassing is. Het is volgens 
de geinterviewde wenselijk dat de wetgever hierover meer duidelijlcheid ver-
schaft. De geinterviewde vraagt zich verder af of uit de toelichting mag worden 
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afgeleid dat het subsidieplafond niet nodig is, indien er een zekere mate van 
beleidsvrijheid bij de subsidieverstrelcker is, hetgeen in de regel het geval is. 
Tot slot blijkt de gelaagdheid van de regelgeving volgens de geinterviewde met 
name voor subsidieverstrekkers en subsidie-ontvangers lastig. Op grond van de 
Aanwijzingen voor de regelgeving worden in de gemeentelijke verordening de 
Awb-bepalingen niet meer herhaald. Hierdoor wordt de tekst soms moeilijk lees-
baar. Op bepaalde punten wordt een verwijzing naar de Awb opgenomen. Deze 
zal dan ook steeds moeten worden geraadpleegd. 
Uit overleg met de gemeente Rotterdam bleek volgens de geinterviewde dat deze 
gemeente dezelfde problemen heeft ervaren. 

5. 6.3 	Interview met medewerkers van de Dienst Ondenvijs, Cultuur en 
Wetenschappen 

Kaderverordening Haagse Subsidies 2001 en Haagse verordening instellingssubsidies 

Ter aanvulling op het vorenstaande is in het tweede gesprek het volgende beeld 
naar voren gekomen. Alle subsidies worden volgens de geinterviewden op grond 
van een subsidieverordening verleend. Van de uitzonderingen genoemd in artikel 
4:23, derde lid, van de Awb wordt dus geen gebruik gemaakt. 
Het hiervoor genoemde concept van de HSV was een algemene verordening met 
minimale regels. Burgemeester en wethouders konden uitvoeringsregels vaststel-
len, waardoor sprake zou zijn van deregulering. Vervolgens heeft men gepro-
beerd een subsidieverordening op te stellen die gemeentebreed kon gelden. Aan-
gezien de subsidiepraktijk van de diensten onderling verschillen tonen en de 
diensten van de gelegenheid gebruik willen maken om actuele ontwildcelingen in 
de nieuwe subsidieverordening op te nemen, is thans gekozen voor de volgende 
constructie: 
— een kaderverordening met daarin minimale regels (Kaderverordening Haagse 

Subsidies 2001). Dit betekent dat de diensten zelf de rest moeten regelen in 
de beschikkingen; 

— een instellingsverordening, waarin naast de bepalingen uit de kaderverorde-
ning uitgebreide regels zijn opgenomen (Haagse verordening instellingssub-
sidies). 

Deze verordeningen gelden naast elkaar. De diensten moeten voor een van deze 
verordeningen kiezen. 
In de instellingsverordening worden de ASV en VPS samengevoegd. Het is een 
verordening met een groot aantal bepalingen. In deze verordening worden per 
subsidievorm regels gegeven. In totaal gaat het om zes subsidievormen. Van deze 
subsidievormen bestonden er al vijf. Aileen de budgetsubsidie is nieuw. De 
instellingen hoeven alleen maar de bepalingen over de op hen toepasselijke sub-
sidievorm te lezen. Hierdoor ontstaan wel een groot aantal herhalingen, maar 
voor de instellingen is het op die manier een stuk duidelijker. Wel betekent de 
invoering van de Awb dater meer gelaagdheid in de regelgeving ontstaat. De sub-
sidie-ontvanger heeft te maken met de Awb, de subsidieverordening(en), uitvoe- 
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ringsregelingen (voor de financiele verantwoording) en met de beschikking. Er 
worden weinig mogelijkheden gezien om dit te voorkomen. De bepalingen uit de 
Awb zijn niet overgenomen in de instellings- en kaderverordening. Om te voor-
komen dat instellingen niet weten waar ze aan toe zijn, zal een brochure worden 
uitgegeven waarin alle voor hen van belang zijnde regelgeving is opgenomen. 

Problemen bij het opstellen van nieuwe subsidieverordeningen 

De oorzaak van de vertraging in het opstellen van de nieuwe subsidieverordenin-
gen is naar de mening van de geInterviewden met name gelegen in het volgende. 
De praktijk van subsidieverstrekking vertoont verschillen per dienst. De diensten 
willen bovendien van de gelegenheid gebruik maken om een aantal actuele ont-
wildcelingen mee te nemen in de nieuwe subsidieverordeningen. De vertraging 
vindt zijn oorzaak niet of nauwelijks in problemen met de (uitleg van de) subsi-
dietitel van de Awb. Deze titel wordt door deze geInterviewden duidelijk gevon-
den. De aanpassing aan de Awb leverde geen problemen op. De subsidietitel van 
de Awb gaf aanleiding om te bekijken of harmonisering van de subsidieverorde-
ningen mogelijk was en om een aantal inhoudelijke zaken beter te regelen (zie 
hiervoor). Wat betreft de terminologie waren wel enige aanpassingen aan de Awb 
nodig. 
Een punt dat wel wordt gemist in de subsidietitel van de Awb is het democratise-
ringsbeginsel en de eis van emancipatie. Deze beleidsmatige zaken zouden naar 
de mening van geInterviewden in het algemeen moeten gelden en derhalve in de 
subsidietitel van de Awb moeten worden opgenomen. 
In de instellings- en kaderverordening is geen gebruik gemaakt van de mogelijk-
heid afdeling 4.2.8 van de Awb van toepassing te verklaren. De termijnen daarin 
werden te dwingend geacht. Bepaalde artikelen uit de afdeling had men even-
tueel wel willen gebruiken, maar niet de gehele afdeling. De ASV is naar de 
mening van de geInterviewden in veel opzichten een regeling zoals afdeling 4.2.8 
van de Awb beoogt te zijn. 

Er wordt door de geinterviewden niet verwacht dat er door de inwerkingtreding 
van de instellings- en kaderverordening veel zal veranderen. Er vindt vooral har-
monisatie plaats. De al bestaande subsidieverordeningen worden beter op elkaar 
afgestemd. De nieuwe subsidieverordeningen geven een kans om de verhouding 
tussen de verschillende organen van de gemeente duidelijk vast te stellen. Voor 
de instellingen wordt de regels die op hen van toepassing zijn wel duidelijker 
door het vaststellen van regels per subsidievorm en de uitgifte van vorenge-
noemde brochure. Deze beschrijving van subsidievormen is echter niet op grond 
van de Awb vereist en is hier dan ook geen gevolg van. 
De subsidieverordeningen wordt vooral als juridisch instrument gezien waarmee 
beleidsmatig gestuurd kan worden. Per stadsdeel vindt er sturing plaats op de 
instellingen door de `offerterichtlijnen' van burgemeester en wethouders met 
daaraan gekoppeld een gebiedsbeschrijving. Over de speerpunten van deze 
gebiedsbeschrijvingen en het aanbod daarop van de instellingen wordt gecom-
municeerd met de burgers in het betreffende stadsdeel. 
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Proces van subsidieverstrekking 

Het proces van subsidieverstrelcking zoals dat thans voor de DWO'S in de praktijk 
wordt gehanteerd, ziet er volgens de geinterviewden als volgt uit. 
De welzijnsnota vormt het beleidskader op grond waarvan subsidie wordt ver-
strelct. De welzijnsnota geldt voor vier jaar en kan worden aangemerkt als een 
meerjarig beleidsplan als bedoeld in artikel 10, eerste lid, van de VPS. Op grond 
daarvan is meerjarige subsidieverstrelcking mogelijk. 
De instellingen ontvangen een richtlijnenbrief voor de in te dienen aanvragen. 
Daarin staat aangegeven wanneer de aanvraag moet worden ingediend en aan 
welke vereisten deze moet voldoen. Daarbij wordt aangegeven op welke punten 
de instellingen moeten 'offreren' (welzijnsnota en overige aangegeven punten). 
De bedragen die in de richtlijnenbrief worden genoemd, komen overeen met de 
(indicatieve) bedragen die daarvoor zijn opgenomen in het concept-bestedings-
programma. Rond de zomer vindt de indiening van de aanvragen plaats, verge-
zeld van onder meer een activiteitenplan in de vorm van een productenaanbod. 
De 'offerte' heeft betreldcing op een periode van twee jaar. 
Eind juni wordt het concept-bestedingsprogramma voor inspraak naar de instel-
lingen gestuurd. In het bestedingsprogramma wordt aangegeven hoeveel geld er 
is gereserveerd voor welke instelling. Aan de gemeenteraad wordt hierover gerap-
porteerd door een inspraakrapport. De onderhandelingen over de 'offertes' vindt 
plaats in september, waarbij rekening wordt gehouden met de in het bestedings-
programma opgenomen bedragen. In oktober wordt het resultaat van deze onder-
handelingen behandeld in de betreffende raadscommissie. 
De gemeenteraad heeft budgetrecht. De gemeenteraad moet kunnen bepalen 
welke instelling subsidie lcrijgt en hoeveel. In november wordt het raadsbesluit 
tot vaststelling van de begroting en het bestedingsprogramma genomen. Het 
bestedingsprogramma is een technisch begrotingsstuk. Het bestedingspro-
gramma is onderdeel van de begroting. Het bestedingsprogramma wordt door de 
geinterviewden een bundel subsidiebeschikkingen genoemd, waarin de instellin-
gen en de activiteiten waarvoor subsidie wordt verleend, worden aangegeven. 
In de subsidiebeschikkingen worden afspraken gemaakt voor twee jaar. Deze 
tweejarige afspraken (meerjarenperspectief) hebben volgens de geinterviewden 
geen juridische status, alleen een bestuurlijke. De termijn van twee jaar beoogt 
voor beide partijen zekerheid te bieden. De inhoudelijke afspraken die daarbij 
worden gemaalct, gelden voor twee jaar. 
De subsidies worden volgens de geinterviewden echter jaarlijks verleend en vast-
gesteld. In principe is het subsidiebedrag dat voor het tweede jaar voor de instel-
lingen beschikbaar is net zo hoog als in het eerste jaar. Wel vindt er een prijscom-
pensatie plaats. Bij de subsidieverlening voor het tweede jaar kan tevens het 
aantal producteenheden worden aangepast aan de vraag vanuit de wijk. Dit kan 
blijken uit de jaarlijkse rapportage van de instellingen. Indien de vraag is veran-
derd, kan het aantal producteenheden worden aangepast via de subsidieverlening 
voor het tweede jaar. Ook op andere momenten lcunnen de subsidie-afspraken 
tussentijds worden opengebroken. De initiatieven tot aanpassing van het aantal 
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producteenheden kunnen zowel van de kant van de gemeente als van de kant van 
de DWO'S komen. 
Het zou naar de mening van de geinterviewden aanbeveling verdienen in de Awb 
voor de nieuwste vormen van subsidiering, te weten budget- en productsubsidie-
ring, meer aandacht te besteden aan de mogelijlcheid om flexibel in te lcunnen 
spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Zowel de gemeente als instellingen 
moeten naar de mening van de geinterviewden flexibel om kunnen springen met 
het subsidie-instrument. Indien blijkt dat de vraag vanuit de wijk is gewijzigd, 
moeten subsidie-afspraken opengebroken kunnen worden. Uiteraard met in acht 
neming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur. Met name tijdig 
overleg met de instellingen is hiertoe vereist. 
In de beschildcingen wordt volgens de geinterviewden een begrotingsvoorbehoud 
opgenomen als ontbindende voorwaarde voor de tweejarige subsidie-afspraken. 
In de pralctijk wordt hierop echter nauwelijks een beroep gedaan, aangezien geen 
sprake is van open-einde-regelingen. De procedure voor het verlenen van subsi-
die is immers gekoppeld aan de begrotingscyclus. Het begrotingsvoorbehoud is 
alleen van belang in geval van bezuinigen. In dat geval kan het subsidiebedrag 
worden aangepast. Dit dient uiteraard wel gemotiveerd te worden. 
In de VPS is geen mogelijkheid van een subsidieplafond opgenomen. Bij enkele 
specifieke subsidies, gericht op prestaties of opgebouwd naar aanleiding van 
doelstelling en ledental, wordt soms wel gebruik gemaakt van het subsidiepla-
fond. In die gevallen wordt aan de instellingen aan het begin van het jaar een 
informatieve brief gestuurd met de mededeling dat een subsidieplafond geldt. 
Het systeem wordt daarbij tevens aangegeven. Alle mogelijke systemen lcunnen 
hiervoor worden gehanteerd. De instellingen worden echter niet op de hoogte 
gesteld, indien het subsidieplafond zijn limiet heeft bereikt. 
Het hiervoor geschetste systeem is een uitwerking van het systeem zoals dat is 
neergelegd in de VPS. In de praktijk blijkt dit systeem volgens de geinterviewden 
goed te functioneren. Er lopen volgens hen nauwelijks bezwaarprocedures. 

5.6.4 	Interview met directeurfrestuurder van een decentrale 
weizijnsorganisatie 

Tot slot is een interview gehouden met de directeur/bestuurder van een DWO. 
Deze DWO wordt voor ongeveer de helft gefinancierd via subsidies vanuit de 
Dienst ocenw. Daarnaast kopen ook andere gemeentelijke diensten en woning-
bouwverenigingen rechtstreeks bij deze DWO producten in. Deze DWO is georga-
niseerd volgens het concernmodel en bestaat uit diverse clusters. De subsidies 
worden verstrelct aan de DWO als zodanig. Uit het interview is het volgende beeld 
naar voren gekomen. 

De geinterviewde is op hoofdlijnen bekend met de inhoud van de subsidietitel 
van de Awb. Deze is van mening dat de rechten en plichten van de subsidiever-
strelcker en subsidie-ontvanger daarin duidelijk zijn vastgesteld en is bekend met 
de in deze titel opgenomen termijnen. De geinterviewde is van mening dat een 
aantal van de in de Awb opgenomen termen door de gemeente in de subsidiever- 
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ordening of in beleidsregels zou moeten worden geconcretiseerd. Zo is de term 
'redelijke termijn' in artikel 4:50 van de Awb ruim van aard. De gemeente zou 
aan moeten geven op welke wijze zij inhoud geeft aan dergelijke ruime begrip-
pen. 
Ook met de inhoud van de VPS is de geinterviewde bekend. Deze verordening is 
naar de mening van de geinterviewde op zich duidelijk. De regeling van pro-
ductsubsidies worth door de geinterviewde wel verbrolckeld gevonden. Via raads-
besluiten en dergelijke wordt de VPS nader uitgewerkt. Naar de mening van de 
geinterviewde dienen dergelijke en andere onderwerpen, bijvoorbeeld de kwali-
teit van de producten, in de VPS zelf opgenomen te worden. Op die manier is voor 
zowel de subsidieverstrelcker als voor de subsidie-ontvanger duidelijk welke 
regels er gelden. 
Over het feit dat er nieuwe subsidieverordeningen worden opgesteld, is de gein-
terviewde op de hoogte gesteld. De inhoud ervan is gelet op de vertrouwelijke sta-
tus nog niet bekend. 

De geinterviewde is van mening dat het systeem van productsubsidiering zoals 
dat in Den Haag wordt gehanteerd, een goed systeem is. Het is naar de mening 
van de geinterviewde een goed verantwoording- en sturingsmiddel, er is een dui-
delijke scheiding aangebracht tussen 'opdrachtgever' en 'opdrachtnemer', er kun-
nen op grond daarvan voorschotten worden verleend en er zijn regels opgeno-
men rond het 'meerwerk'. 
Volgens de geinterviewde wordt bij het systeem echter te weinig rekening gehou-
den met de situatie dat subsidieverstreldcer en subsidie-ontvanger het niet met 
elkaar eens zijn. Op grond van het systeem dient de gemeente het doel dat moet 
worden gehaald duidelijk aan te geven. Hoe dit doel wordt bereikt, dient op grond 
van het systeem overgelaten te worden aan de instellingen. In de praktijk blijken 
de doelen echter niet altijd helder omschreven te zijn en wil de gemeente zich 
ook bezighouden met de wijze waarop de doelen kunnen worden bereikt (neiging 
tot input-afspraken). De instellingen en de gemeente kunnen van mening ver-
schillen over de vraag welke middelen moeten worden ingezet om het gestelde 
doel te bereiken. Het blijkt volgens de geintenriewde in de praktijk soms dat van-
uit de gemeente beslissingen worden genomen die niet of niet goed uitvoerbaar 
zijn, hetgeen kan leiden tot een minder doelmatige besteding van subsidie-
gelden. 
Met de gemeente is de geinterviewde van mening dat een zekere flexibiliteit in 
het gebruik van het subsidie-instrument gewenst is. De geintenriewde is echter 
van mening dat het systeem van de Awb het niet toelaat dat steeds wijzigingen 
worden aangebracht in reeds gemaalcte afspraken. De geintenriewde is van 
mening dat rechten kunnen worden ontleend aan de tweejarige subsidie-afspra-
ken. In dat kader is het des te meer van belang dat de instellingen weten wat van 
hen wordt verlangd. De prijzen voor de producten bestaan voor het grootste deel 
uit het loon van de werknemers. De DWO'S dienen rekening te houden met de 
voor deze werknemers geldende CAO. De CAO is niet zo flexibel. Op grond daar-
van lcunnen medewerkers niet van de ene op de andere dag worden ontslagen 
indien het productenaanbod wordt gewijzigd. Dit kan leiden tot een verhoging 
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van de productprijzen. Een tussentijdse aanpassing van de prijs is echter tot nu 
toe niet bespreekbaar, hetgeen volgens de geinterviewde wringt met de VPS en het 
op grond daarvan gemaakte productenboek. 
Verder heeft de geinterviewde aangegeven dat met een door de DWO voorgestelde 
compensatie tussen sectoren door de gemeente soms moeilijk wordt omgegaan 
in verband met het begrotingssysteem. Op grond daarvan is het schuiven van gel-
den tussen sectoren niet goed mogelijk. Om die reden wordt een eventuele aan-
passing van de producteenheden die daarvan het gevolg is, niet in de vorm van 
een wijziging van de beschikking door het daartoe bevoegde orgaan gegoten. De 
status van een dergelijke wijzigingsbrief is naar de mening van de geinterviewde 
onduidelijk. Duidelijkheid hierover is wenselijk in verband met de mogelijkheid 
van bezwaar en beroep. 
Over de subsidiebeschilckingen zelf tot slot is door de geinterviewde aangegeven 
dat deze op zich duidelijk zijn, hoewel de verplichtingen nog niet altijd even hel-
der zijn geformuleerd. Van de mogelijIcheid de huur te verrekenen met te betalen 
voorschotten wordt volgens de geinterviewde geen gebruik gemaakt om een hel-
dere scheiding te creeren tussen de gemeente als subsidieverstrekker en als ver-
huurder. 

5.7 CONCLUSIE 

Huidige subsidieregelgeving en -praktijk 

In de gemeente Den Haag zijn al vele jaren algemene en bijzondere subsidiever-
ordeningen van kracht. Op dit moment is deze gemeente nog bezig deze subsi-
dieverordeningen aan te passen aan de derde tranche van de Awb. In dit hoofd-
stuk zijn de productsubsidies aan de decentrale welzijnsorganisaties (Dwo's) 
besproken, waarvoor op dit moment de Verordening produktsubsidiering (vPs) 
geldt. Bij het opstellen van deze verordening heeft men destijds geprobeerd reke-
ning te houden met het (voorontwerp) van de subsidietitel van de Awb. 

De VPS kan worden aangemerkt als wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 
4:23, eerste lid, van de Awb. Burgemeester en wethouders zijn op grond daarvan 
bevoegd subsidies te verstrekken. De concrete uitwerking van de activiteiten 
waarvoor subsidie kan worden verleend, is niet opgenomen in de VPS, maar in 
door de gemeenteraad op te stellen beleidsplannen. Het beleid dat daarin is neer-
gelegd, wordt in principe iedere vier jaar gewijzigd. Op die manier kan flexibel 
met het subsidie-instrument worden omgegaan. 

Het subsidiesysteem dat in de gemeente Den Haag voor productsubsidies wordt 
gehanteerd, geeft blijk van een bedrijfsmatige aanpak. Daarbij is sprake van min-
der regulering door de gemeente en sturing van de Dwo's op output. Bevordering 
van de doelmatigheid van subsidies wordt hierbij van groot belang geacht. Pro-
ducten dienen aan de vraag vanuit de maatschappij te voldoen. Hierover wordt 
zowel door de gemeente als door de Dwo's gecommuniceerd met de burgers. De 
DWO'S worden door de gemeente als professionals gezien die de wijze waarop 
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met geconstateerde probleemsituaties moet worden omgegaan het beste kunnen 
bepalen. Om die reden heeft de gemeente dan ook geen bemoeienis met de wijze 
waarop de producten worden gerealiseerd. 
De bedrijfsmatige aanpak van productsubsidies blijkt ook uit de door gemeente 
gehanteerde terminologie: 'offerte', 'onderhandelingen', 'budgetoverleg', 'subsi-
die-afspraken' en 'contractperiode', welke terminologie afwijkt van die van de 
Awb. 

Het subsidiesysteem, zoals dat is neergelegd in de VPS en uitgewerkt in een 
raadsbesluit, kan als volgt worden gelcwalificeerd. Na indiening van een subsidie-
aanvraag door de instelling wordt de subsidie eigenlijk voor twee jaar verleend. 
Na een jaar vindt een aanpassing van deze subsidieverlening aan het loon- en 
prijspeil plaats. Daamaast kan deze subsidieverlening worden gewijzigd of inge-
trolcken in verband met een gewijzigde vraag vanuit de maatschappij waarop het 
productenaanbod is of moet worden aangepast. Deze aanpassing heeft daarmee 
het karakter van een subsidievaststelling voor het eerste subsidiejaar en een wijzi-
ging of intrekking van de subsidieverlening voor het tweede subsidiejaar. Na het 
tweede jaar wordt de subsidie voor dat jaar vastgesteld. Er is derhalve eigenlijk 
sprake van een tweejaarlijkse subsidieverlening en jaarlijkse subsidievaststelling. 
De wijzigings- of intrelckingsbeschildcing voor het tweede jaar dient te voldoen 
aan de in artikel 4:50, eerste lid, onder b, van de Awb gestelde eisen. Op grond 
daarvan kan de subsidieverlening ten nadele van de subsidie-ontvanger worden 
gewijzigd of ingetroldcen voorzover veranderde omstandigheden of gewijzigde 
inzichten zich in overwegende mate tegen voortzetting of ongewijzigde voortzet-
ting van de subsidie verzetten. Uit de Memorie van Toelichting blijkt dat het daar-
bij dient te gaan om onvoorziene omstandigheden die een zwaarwegende reden 
opleveren of een beleidswijziging waarvoor zwaarwegende redenen zijn aan te 
voeren. Of aan deze zware eisen wordt voldaan, hangt af van de specifieke 
omstandigheden van het geval. Bovendien dient in die gevallen een redelijke ter-
mijn in acht te worden genomen en geldt een schadevergoedingsplicht (artikel 
4:50, tweede lid). 
In afwijking van het vorenstaande gaat de gemeente ervan uit dat de subsidiever-
lening en de subsidievaststelling jaarlijks plaatsvinden, waarbij de subsidieverle-
fling voor het tweede jaar meer een technische handeling is. De tweejaarlijkse 
subsidie-afspraken zijn naar de mening van de gemeente niet juridisch, maar 
bestuurlijk van aard. Deze subsidie-afspraken kunnen tussentijds worden open-
gebroken naar aanleiding van maatschappelijke ontwikkelingen. Aan deze 
afspraken wordt bovendien het begrotingsvoorbehoud verbonden. 

Het systeem van productsubsidiering lijkt samen te hangen met de bedrijfsma-
tige aanpak van productsubsidies, waarbij doelmatigheid van subsidies van 
belang wordt geacht. lndien de vraag vanuit de maatschappij verandert, dient 
hierop volgens de gemeente Den Haag te kunnen worden ingesprongen. Het 
subsidieren van producten die niet langer nodig blijken te zijn, wordt niet doel-
matig geacht. Problemen die zich hierbij kunnen voordoen liggen met name op 
het vlak van de rechtszekerheid van de subsidie-ontvanger. Door de geinterviewde 
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medewerkers wordt het als een gemis beschouwd dat aan deze benodigde flexibi-
liteit door de Awb-wetgever geen aandacht is besteed in het geval van product- en 
budgetsubsidies. 

In de VPS is een aantal instrumenten opgenomen ter beheersing van de uitgaven. 
Door de vereiste verstreldcing van financiele gegevens ontstaat inzicht in de 
financiele situatie van de subsidie-aanvrager of -ontvanger. De controle hierop is 
bovendien gewaarborgd door de review door de Gemeentelijke Accountants-
dienst. Verder zijn er mogelijkheden tot schorsing en beeindiging van de subsi-
die en wordt bij het verlenen van subsidies rekening gehouden met de eigen mid-
delen van de subsidie-aanvrager en opgebouwde reserves. Aan deze reserves is 
bovendien geen limiet toegekend om het onnodig opmaken van gelden te voorko-
men. In de VPS zelf is geen mogelijkheid van een begrotingsvoorbehoud of subsi-
dieplafond opgenomen. In de pralctijk wordt een begrotingsvoorbehoud en een 
subsidieplafond slechts zelden gebruikt, aangezien de subsidieverstreldcing gelijk 
loopt met de begrotingscyclus. Dit geldt echter niet in het geval van een meerja-
rige subsidieverlening. Verder valt op dat sprake kan zijn van een fictieve subsi-
dievaststelling, indien burgemeester en wethouders niet tijdig een beslissing 
nemen nadat de voor de subsidievaststelling benodigde gegevens zijn ingediend. 
Hierdoor zou subsidie kunnen worden verstrekt voor een product dat niet tot 
stand is gekomen. 
Of vorengenoemde instrumenten daadwerkelijk hebben geresulteerd in een 
betere beheersing van de uitgaven is echter niet duidelijk geworden. Cijfers die 
op dit punt inzicht kunnen bieden, zijn niet naar voren gekomen en geen van de 
geinterviewden had zicht op de ontwildcelingen binnen het totaal van subsidie-
uitgaven. 

Problemen bij het aanpassen van de subsidieregelgeving 

De aanpassing van de VPS en ASV aan de Awb duurt om een aantal redenen langer 
dan verwacht. De belangrijkste oorzaak hiervan lijkt te zijn gelegen in de 
gemaakte/te maken beleidskeuzes. Er dient onder meer een keuze te worden 
gemaakt voor de bevoegdheidsverdeling tussen gemeenteraad en burgemeester 
en wethouders. De gemeenteraad heeft thans een grote rol via het vaststellen van 
de beleidsplannen, waaraan de subsidie-aanvragen worden getoetst, het vaststel-
len van de meerjarenraming en de begroting. Voorts wordt de betrokken raads-
commissie gehoord bij, in het geval van de VPS, het `toekennen' van subsidies 
door burgemeester en wethouders. Op grond van de ASV is de gemeenteraad 
bovendien in beginsel bevoegd de subsidies 'toe te kennen'. In de concept-instel-
lingsverordening is deze bevoegdheid in alle gevallen aan burgemeester en wet-
houders toegekend. Wel blijft de gemeenteraad haar invloed behouden op de 
wijze waarop zij die ook thans heeft op basis van de VPS. 

Voorts heeft het samenvoegen van de ASV en VPS voor vertraging gezorgd, mede 
gelet op het feit dat de subsidiepraktijken per dienst verschillen toonden. 
Gemeentelijke diensten hebben bovendien gebruik gemaakt van de mogelijkheid 
om actuele • ontwikkelingen in de nieuwe verordeningen op te nemen. Ook het 
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onderscheiden van de diverse subsidievormen en het opstellen van regels hier-
voor blijkt in de praktijk meer tijd te kosten. 
De Awb zelf blijkt in mindere mate tot vertraging in het opstellen van nieuwe 
subsidieverordeningen te hebben geleid. Aangezien titel 4.2 van de Awb een 
groot aantal bepalingen bevat, wordt het wel lastig gevonden een goed hanteer-
baar stuk te schrijven. Enerzijds kunnen Awb-bepalingen niet opnieuw in de sub-
sidieverordeningen worden opgenomen. Anderzijds dient het voor de subsidie-
ontvanger duidelijk te zijn welke regels op hem van toepassing zijn (indusief de 
Awb). In de gemeente Den Haag is men voornemens dit probleem op te lossen 
door het uitgeven van een brochure voor de subsidie-ontvanger dat het geheel aan 
voor hem toepasselijke regels zal bevatten. Voorts is men van mening dat de wet-
gever geen handreiking biedt hoe concreet de in de subsidieverordening vereiste 
omschrijving van activiteiten dient te zijn. Len ander probleem waar men mee 
worstelt, is de uitleg van het begrip subsidie in de Awb. Met name het onder-
scheid subsidie/commercieel dienstbetoon wordt niet helder geacht. Ook wordt 
onduidelijk gevonden in hoeverre het subsidieplafond nodig is, indien voor de 
gemeente reeds beleidsvrijheid bestaat. 

Toekomstige subsidieregelgeving 

In de concept-instellingsverordening is de terminologie in overeenstemming 
gebracht met die van de Awb. De op grond van artikel 4:23, eerste lid, van de Awb 
vereiste wettelijke grondslag is daarin op vrijwel dezelfde wijze opgenomen als in 
de VPS. 

Ook in deze verordening is de mogelijkheid van een meerjarige subsidieperspec-
tief opgenomen. Hierdoor zouden opnieuw problemen op het vlak van de rechts-
zekerheid voor de subsidie-ontvanger kunnen ontstaan. Desondanks is in de 
concept-instellingsverordening voor het overige veel aandacht besteed aan de 
rechtszekerheid van de subsidie-ontvanger. Zo is per subsidievorm de toepasse-
lijke regelgeving opgenomen en is men voornemens voor de subsidie-ontvanger 
een brochure uit te geven met daarin alle voor hem relevante regelgeving. In ver-
band met de rechtszekerheid zou men ook afdeling 4.2.8 van de Awb van toepas-
sing willen verldaren. De daarin opgenomen strikte termijnen worden echter als 
een belemmering gezien, zodat in de concept-instellingsverordening is gekozen 
voor de mogelijkheid deze afdeling bij besluit van burgemeester en wethouders 
van toepassing te verklaren. 
Anders dan in de VPS bevat de concept-instellingsverordening wel de mogelijk-
heid van een begrotingsvoorbehoud en krijgt de gemeenteraad daarin de 
bevoegdheid een subsidieplafond vast te stellen. Bovendien is ter beheersing van 
de uitgaven een vergoeding voor vermogensvorming opgenomen en is expliciet 
bepaald dat met eigen middelen van de subsidie-aanvrager rekening kan worden 
gehouden. 
De concept-instellingsverordening lijkt daarmee op de meeste punten aan de 
(doelstellingen van) de Awb te voldoen. Voorzover dat niet het geval is, lijkt de 
oorzaak daarvan te zijn gelegen in de meer bedrijfsmatige aanpak van de pro- 
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ductsubsidies. Naar verwachting zal de inwerlcingtreding van deze verordening 
in de praktijk niet veel veranderingen met zich brengen. 
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6 	Gemeente Leersum 

6.1 	SCHETS VAN DE REGELGEVING VOOR SUBSIDIERING 

De gemeente Leersum is een kleine gemeente van ongeveer 7000 inwoners. In 
deze gemeente wordt per jaar ongeveer f 750.000 aan subsidies verstrelct. Voor 
deze subsidies golden voOr invoering van de derde tranche van de Awb de vol-
gende bijzondere subsidieverordeningen: de Algemene Subsidieverordening 
Specifiek Welzijn Leersum 1991, de Subsidieverordening stads- en dorpsvernieu-
wing 1994 en de Subsidieverordening monumenten 1996. Naar aanleiding van 
de invoering van de subsidietitel van de Awb is de Algemene subsidieverordening 
gemeente Leersum 1998 (Asv) vastgesteld. Deze verordening is op 2 april 1998 
in werking getreden. Deze algemene subsidieverordening bevat in samenhang 
met de Awb een algemeen kader waarbinnen het verstreldcen van subsidies 
plaatsvindt. De ASV regelt de procedurele aspecten van de subsidieverstrekking 
die voor iedere subsidie hetzelfde kunnen zijn, zoals de aanvraag, de gegevens en 
bescheiden die moeten worden ingediend en de beslistermijn. 

Naast deze algemene subsidieverordening zullen bijzondere subsidieverordenin-
gen (blijven) gelden. Deze bijzondere subsidieverordeningen bevatten dan speci-
fieke afwijkingen en/of doelbewuste keuzen die betreldcing hebben op de ver-
schillende soorten subsidies. Hierbij kan worden gedacht aan de voor het 
betreffende onderwerp kenmerkende aspecten, zoals de bevoegdheidstoedeling 
voor de vaststelling van het subsidieplafond, verdeelregels, nadere regels en toe-
zicht alsmede het opleggen van doelgebonden en niet-doelgebonden subsidiever-
plichtingen.' 
Mede naar aanleiding van de invoering van de derde tranche van de Awb en de 
ASV is de Algemene Subsidieverordening Specifiek Welzijn Leersum 1991 ver-
vangen door de Bijzondere subsidieverordening welzijn gemeente Leersum 
2000. Deze verordening is op 6 olctober 2000 in werking getreden. 
De Subsidieverordening monumenten 1996 is thans nog niet aangepast aan de 
subsidietitel van de Awb. De Subsidieverordening stads- en dorpsvernieuwing 
1994 is inmiddels vervallen, aangezien de provincie voor deze doeleinden geen 
budget meer beschikbaar stelt. 

In de volgende paragrafen zal nader worden ingegaan op de praktijk van subsi-
dieverstrekking binnen de gemeente Leersum op het gebied van de lcinderop-
yang. Voor deze subsidiestroom is gekozen, aangezien de praktijk van subsidie-
verstreldcing hiervoor door de invoering van de Bijzondere subsidieverordening 
welzijn gemeente Leersum 2000 is veranderd. Voor andere subsidiestromen op 

126. Toelichting raadsvoorstel tot vaststelling van de ASV, p. 1-2. 
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het gebied van welzijn was reeds sprake van een veranderde praktijk. De wijze 
van subsidieverstrekking aan de overige instellingen zal nog worden aangepast. 

6.2 	INHOUD VAN DE REGELGEVING VOOR SUBSIDIES OP HET GEBIED 

VAN WELZIIN (KINDEROPVANG) 

6.2.1 	Algemene subsidieverordening gemeente Leersum 1998 

Uitgangspunten 

Bij het opstellen van de ASV zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd: 
a. de regels dienen zo nauw mogelijk aan te sluiten bij het systeem van de Awb. 

Van de mogelijlcheid om hiervan af te wijken wordt alleen gebruik gemaakt 
wanneer bijzondere redenen daarvoor aanwezig zijn; 

b. de aanpassing dient technisch van aard te zijn. Inhoudelijke veranderingen in 
de regelgeving dienen buiten het implementatietraject van de Awb plaats te 
vinden; 

c. de ASV dient een juridisch kader te bieden aan de diverse subsidiesoorten, 
subsidiesystemen en subsidieverdelingsmethodieken die in de gemeente 
Leersum worden gehanteerd. Deze subsidiesoorten betreffen incidentele, 
exploitatie-, budget- en waarderingssubsidies. Wat betreft het subsidiesysteem 
gaat het om subsidies met en subsidies zonder voorafgaande subsidieverle-
ning. De verdelingsmethodieken die worden gehanteerd zijn 'die-het-eerst-
komt-het-eerst-maalt-principe' en de 'prioriteringsmethodiek', waarbij voor-
rang wordt gegeven aan de op beleidsmatige gronden meest belangrijk 
geachte subsidie-aanvragen die voor een bepaalde datum zijn binnengeko-
men; 

d. subsidies zijn in beginsel gebaseerd op een wettelijk voorschrift (verorde-
ning). 

Algemeen 

De ASV is van toepassing op alle door het gemeentebestuur (gemeenteraad of bur-
gemeester en wethouders) te verstrelcIcen subsidies, voorzover in een bijzondere 
subsidieverordening of bij een besluit van de gemeenteraad waarbij subsidie 
wordt verstrekt, niet anders is bepaald (artikel 1.2). In artikel 9.1 is bepaald dat het 
gemeentebestuur kan bepalen dat het verlenen van krediet en garantie niet onder 
de ASV valt. 

Burgemeester en wethouders zijn bevoegd subsidie te verstrekken als zij daartoe 
door de gemeenteraad in de algemene verordening, bijzondere verordening of 
een bijzonder besluit bevoegd zijn verIcLaard (artikel 1.3, eerste lid). In de overige 
gevallen verstrekt de gemeenteraad subsidie en nemen burgemeester en wethou-
ders de voorbereidings- en uitvoeringsbesluiten (artikel 1.3, tweede lid). Daarbij 
gaat het bijvoorbeeld om het verdagen van de beslissing op de aanvraag, het verle-
nen van voorschotten, het betalen van voorschotten en subsidiebedragen, terug- 
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vordering van onverschuldigd betaalde voorschotten en subsidiebedragen, het 
vaststellen van vergoedingen voor vermogensvorming en het sluiten van uitvoe-
ringsovereenkomsten.' 27  
De subsidie kan zowel aan natuurlijke als aan rechtspersonen worden verstrelct 
(artikel 1.6). 

Artikel 1.3, derde lid, geeft burgemeester en wethouders de bevoegdheid aanvra-
gen om subsidie af te wijzen als voor de activiteit waarvoor subsidie wordt 
gevraagd op de begroting van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt geen gelden 
beschikbaar zijn gesteld. 
In artikel 1.7 zijn voorts de volgende weigeringsgronden opgenomen: 
a. de activiteiten dienen het belang van de gemeente Leersum niet; 
b. de activiteiten zijn in strijd met het gemeentelijk beleid; 
c. de aanvrager kan over andere geldmiddelen beschildcen; 
d. het doel of de werkzaamheden zijn in strijd met fundamentele rechtsbeginse-

len. 

Artikel 1.4, eerste lid, geeft de gemeenteraad de bevoegdheid een subsidieplafond 
vast te stellen. Daarbij dient de gemeenteraad aan te geven hoe het beschikbare 
bedrag wordt verdeeld. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot vaststelling 
van een subsidieplafond voorzover aan hen de bevoegdheid toekomt tot het ver-
strekken van de desbetreffende subsidie (artikel 1.4, tweede lid). Uit artikel 1.5 
blijkt dat de `prioriteringsmethodiek' voor het verlenen van subsidiebedragen 
waarbij een subsidieplafond is vastgesteld als uitgangspunt geldt. Ads deze 
methode niet toepasbaar is, geldt het 'die-het-eerst-komt-het-eerst-maalt-prin-
cipe'. 

In artikel ED.' is in afwijking van artikel 4:24 van de Awb gekozen voor een ver-
slagperiode van vier jaar in plaats van vijf jaar. Blijkens de artikelgewijze toelich-
ting is de reden hiervan dat hierdoor de subsidieregelingen in elke raadsperiode 
kunnen worden geevalueerd. 

Aanvraag om subsidieverstrekking 

Op grond van artikel 2.1, eerste lid, dient de aanvraag om subsidie in beginsel ten 
minste dertien weken voordat met het uitvoeren van de activiteiten een begin 
wordt gemaakt, te worden ingediend. De eisen waaraan de aanvraag moet vol-
doen, zijn opgenomen in artikel 2.1, tweede lid. Op grond daarvan dient bij de 
aanvraag een beschrijving van de activiteiten, de statuten en financiele gegevens 
te worden overgelegd. 

127. Artikelgewijze toelichting op artikel 1.3 van de ASV. 

129 



Subsidieveriening 

In artikel 3.1 is vastgelegd dat in beginsel voorafgaande aan het vaststellen van de 
subsidie een beschikking tot het verlenen van de subsidie wordt gegeven. In een 
bijzondere subsidieverordening of bij besluit van de gemeenteraad waarbij subsi-
die wordt verstrekt, kan hierop een uitzondering worden gemaakt. 
Voor de subsidieverlening geldt blijkens artikel 3.2 een beslistermijn van acht 
weken dan wel zestien weken (bij subsidieverlening door de gemeenteraad) na 
ontvangst van de aanvraag. 
De subsidie kan voor maximaal vier jaar worden verleend. Aileen in bijzondere 
gevallen kan de gemeenteraad een langer tijdvak vaststellen (artikel 3.3). 
In artikel 3.4 is artikel 4:35 van de Awb (weigeringsgronden subsidieverlening) 
van overeenkomstige toepassing verklaard indien met een subsidievaststelling 
wordt volstaan. 

Verplichtingen 

In hoofdstuk 4 zijn verplichtingen opgenomen die aan de subsidie-ontvanger 
(kunnen) worden opgelegd. Op grond van artikel 4.1 kunnen doelgerichte ver-
plichtingen worden opgelegd. In artikel 4.2 worden eisen aan de administratie 
gesteld. Dit artikel creeert tevens een inzagerecht bij de subsidie-ontvanger. In 
artikel 4.3 is voorts bepaald dat de gemeenteraad kan bepalen dat de subsidie-ont-
vanger een vergoeding voor vermogensvorming verschuldigd is. Daarbij is tevens 
aangegeven hoe de hoogte van de vergoeding wordt bepaald. 

Subsidievaststelling 

Voor het indienen van een aanvraag om subsidievaststelling is in artikel 5.1 in 
beginsel een termijn opgenomen van zes maanden na afloop van de activiteiten 
of het tijdvak waarvoor subsidie is verleend. Daarbij dient een financieel verslag 
of jaarrekening en een activiteitenverslag te worden gevoegd. 
Op de aanvraag om subsidievaststelling dient op grond van artikel 5.3 binnen der-
tien weken na ontvangst hiervan te worden beslist. 
In artikel 5.4 is een accountantscontrole voorgeschreven voor subsidies die een 
bedrag van f 50.000 te boven gaan. De accountantscontrole kan zich tevens uit-
streicken tot een onderzoek naar de verplichtingen die aan de subsidie verbonden 
zijn. 
Indien er sprake is van een directe subsidievaststelling dient de subsidie-ontvan-
ger na afloop van de activiteiten of het tijdvak waarop de subsidie betreldcing 
heeft rekening en verantwoording af te leggen, waarbij ook een financieel verslag, 
activiteitenverslag en accountantscontrole dient te worden overgelegd (artikel 

Intrekken en wijzigen 

In artikel 6.1 zijn intreldcings- en wijzigingsgronden opgenomen. Het gaat daar- 
bij onder meer om gevallen waarin sprake is van conservatoir beslag, surseance 
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van betaling of faillissement. Deze bevoegdheid rust bij burgemeester en wethou-
ders. 

Voorschotten 

Artikel 7.1 geeft het gemeentebestuur de bevoegdheid om voorschotten te verle- 
nen, waarbij rekening wordt gehouden met de grootte van de subsidie-ontvan- 
ger. 

Per boekjaar verstrekte subsidies 

Hoofdstuk 8 heeft betrekking op per boekjaar verstrekte subsidies. In artikel 8.1, 
eerste lid, is op per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen met volle-
dige rechtsbevoegdheid, niet zijnde het verlenen van krediet en garantie, afdeling 
4.2.8 van de Awb van toepassing verklaard. In artikel 8.i, tweede lid, is voorts 
bepaald dat afdeling 4.2.8 van de Awb zo veel mogelijk van overeenkomstige toe-
passing is op per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen zonder volle-
dige rechtsbevoegdheid, niet zijnde krediet- en garantieverleningen. In beide 
gevallen kan het gemeentebestuur overigens bepalen dat afdeling 4.2.8 van de 
Awb toch niet van toepassing is. 

De aanvraag voor subsidies als in hoofdstuk 8 bedoeld dient, in afwijking van 
artikel 4:60 van de Awb, in beginsel te worden ingediend voor i mei van het jaar 
dat voorafgaat aan het boekjaar (artikel 8.2). De reden hiervoor is blijkens de arti-
kelgewijze toelichting dat deze subsidies op die manier volledig in het afwegings-
proces van de begroting mee kunnen worden genomen. Indien de aanvraag niet 
binnen deze termijn is ingediend, kunnen burgemeester en wethouders de subsi-
die-aanvraag afwijzen (artikel 8.4). 
Op grond van artikel 8.3 geldt voor deze subsidies een termijn van vier weken 
voor de aanvang van het boekjaar om een beslissing op de aanvraag tot subsidie-
verlening te nemen. De subsidie kan voor ten hoogste vier boekjaren worden ver-
leend (artikel 8.5). 
In artikel 8.6 is bepaald dat de subsidie-ontvanger in beginsel toestemming 
nodig heeft voor het verrichten van de in artikel 4:71, eerste lid, van de Awb 
genoemde handelingen. 
Artikel 8.7 bepaalt dat artikel 4:76 van de Awb (eisen financieel verslag) in begin-
sel van toepassing is op subsidie-ontvangers die hun inkomsten in overwegende 
mate ontlenen aan de subsidie. 
De beslistermijn voor de subsidievaststelling bedraagt voor deze subsidies der-
tien weken na ontvangst van de aanvraag. 
Op grond van artikel 8.9 tot slot worden subsidie-ontvangers verplicht een egali-
satiereserve aan te houden. 

128. Artikelgewijze toelichting op artikel 7.1 van de ASV. 
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6.2.2 	Bijzondere subsidieverordening welzijn gemeente Leersum z000 

Redenen voor aanpassing 

De Algemene Subsidieverordening Specifiek Welzijn Leersum 1991 was om 
meerdere redenen aan vervanging toe. Allereerst sloot de opzet niet aan bij de 
doelstelling van de Awb om een duidelijke, doorzichtige subsidieprocedure te 
bevorderen. Voor zowel de subsidie-ontvanger als de subsidieverstrelcker dienen 
de fasen van een subsidieprocedure helder te zijn. Voorts paste de inhoud van 
deze verordening niet in de huidige tijdgeest met als kernbegrip de terugtre-
dende overheid. De overheid stelt daarbij algemene voorwaarden aan de subsidie, 
maar laat de invulling van de uitvoering over aan de subsidie-ontvanger. De veror-
dening stond het gemeentebestuur veel handelingsruimte toe, doordat veelvuldig 
uitzonderingen werden gemaalct op de gestelde voorwaarden. Het gevolg was ver-
warring bij de subsidie-ontvanger op welke manier een aanvraag wordt ingewil-
ligd en verwarring bij de gemeentelijke organisatie over het te volgen beleid. Het 
derde argument voor aanpassing van de verordening was het werken met budget-
subsidiecontracten in plaats van subsidiering in een exploitatietekort. Het afslui-
ten van meerjarige contracten met de subsidie-ontvanger bespaart de gemeente 
ambtelijke en bestuurlijke inzet. Ook bevordert budgetsubsidiering een meer 
exacte invulling van de begroting. Bovendien past deze vorm van subsidiering in 
de productgerichte aanpak van de gemeente. 
De strelcking van een aantal artikelen van de verordening lcwam overeen met arti-
kelen in de ASV. Voor de sturing van het welzijnsbeleid was echter een specifieke 
verordening naast de ASV nodig, mede om te controleren of de instellingen vol-
doen aan de eisen die de gemeenteraad heeft gesteld. Gelet op het vorenstaande 
is de Algemene Subsidieverordening Specifiek Welzijn Leersum 1991 vervangen 
door de Bijzondere subsidieverordening welzijn gemeente Leersum 2000. 129  

Algemeen 

De reikwijdte van deze bijzondere welzijnsverordening is opgenomen in artikel 
1.2. Daarin is bepaald dat deze verordening van toepassing is op alle door de 
gemeenteraad te verstrekken subsidies voor activiteiten die ten behoeve van de 
inwoners van de gemeente Leersum worden uitgevoerd op het gebied van educa-
tie, recreatie, sport en welzijn. Voorzover in de bijzondere welzijnsverordening 
niet anders is bepaald, zijn de regels van de ASV van toepassing. 

Ook in deze bijzondere welzijnsverordening is bepaald dat burgemeester en wet-
houders bevoegd zijn tot het verstreldcen van subsidie indien zij daartoe door de 
gemeenteraad in deze verordening bevoegd zijn verklaard (artikel 1.3, eerste lid). 
In de overige gevallen nemen zij de besluiten ter voorbereiding en uitvoering 
daarvan (artikel 1.3, tweede lid, vergelijk ook artikel 1.3, tweede lid, van de ASV). 

129. Toelichting Bijzondere subsidieverordening welzijn gemeente Leersum z000, p 
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Anders dan in de ASV (artikel 1.6) kan op grond van deze verordening slechts sub-
sidie worden verstrekt aan rechtspersonen (artikel 1.4, eerste lid). 
In artikel 1.4, tweede lid, is bepaald dat de activiteiten van deze rechtspersonen 
het belang van de gemeente Leersum moeten dienen (vergelijk artikel 1.7, eerste 
lid, onder a, van de ASV). Subsidiering kan niet plaatsvinden indien de instelling 
zelf in de kosten kan voorzien (vergelijk artikel 1.7, onder c, van de ASV). Ter aan-
vulling op de ASV is in artikel 1.4, derde lid, het democratiseringsbeginsel en in 
artikel 1.4, vierde lid het anti-discriminatie-beginsel opgenomen. 

Artikel 1.3, derde lid, voorziet in de mogelijkheid van het begrotingsvoorbehoud. 
Een vergelijkbare bepaling was reeds opgenomen in artikel 7, vijfde lid, van de 
Algemene Subsidieverordening Specifiek Welzijn Leersum 1991. Evenals in arti-
kel 4:34, derde lid, van de Awb is in artikel 1.3, vierde lid, bepaald dat op het 
begrotingsvoorbehoud binnen vier weken na vaststelling of goedkeuring van de 
begroting een beroep moet worden gedaan. 

Aanvraag 

In afwijking van artikel 2.1, eerste lid, van de ASV is in artikel 2.1, eerste lid, 
bepaald dat een subsidie-aanvraag voor mei van het jaar voorafgaand aan de 
periode ten behoeve waarvan subsidie wordt gevraagd, dient te worden inge-
diend. In artikel 2.1, tweede tot en met vijfde lid, worden aan de indiening van de 
aanvraag dezelfde eisen gesteld als in artikel 2.1, tweede tot en met vijfde lid, van 
de ASV. 

Subsidieverlening 

Evenals in artikel 3.1 van de ASV is in artikel 3.1 bepaald dat voorafgaande aan het 
vaststellen van de subsidie een beschikking tot het verlenen van de subsidie 
wordt gegeven. Anders dan in de ASV is hierin niet de mogelijlcheid opgenomen 
hierop een uitzondering te maken. 
In artikel 3.2 is artikel 4:48 van de Awb, dat betreldcing heeft op de intrekking en 
wijziging van een nog niet vastgestelde subsidie, overgenomen. 

Verplichtingen 

In artikel 4.1 is een uitwerking van de in artikel 4.1 van de ASV genoemde doelge-
bonden verplichtingen opgenomen. Op grond van dit artikel dient een subsidie-
ontvanger wijzigingen dan wel belemmeringen in de verwezenlijking van de 
gesubsidieerde activiteiten te berichten aan burgemeester en wethouders. Dit 
geldt ook voor wijzigingen in het huishoudelijk reglement en statuten, evenals 
wijzigingen in de bestuurssamenstelling en de besluiten die leiden tot beeindi-
ging dan wel ontbinding van de rechtspersoon. 
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Subsidievaststelling 

Anders dan in artikel 5.1 van de ASV is in artikel 5.1 bepaald dat de subsidie-ont-
vanger uiterlijk i april van het jaar volgend op het subsidiejaar de gegevens voor 
de subsidievaststelling moet indienen. 
De beslistermijn voor de subsidievaststelling is in afwijking van artikel 5.3 van de 
ASV gesteld op r juli van het jaar volgend op het subsidiejaar. 
In artikel 5.3 wordt burgemeester en wethouders de bevoegdheid gegeven de sub-
sidievaststelling in te trekken of ten nadele van de ontvanger te wijzigen, indien: 
a. de instelling niet of slechts in beperkte mate voldoet aan de voorwaarden 

gesteld bij of krachtens de verordening; 
b. de instelling onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en kennis van de 

juiste gegevens van invloed zou zijn geweest op de hoogte van de subsidie; 
c. er sprake is van opheffing, faillissement of surseance van betaling van de 

instelling. 

Voorschotten 

In artikel 6.1 is bepaald dat burgemeester en wethouders voorschotten lcunnen 
verlenen indien deze subsidies niet op een wettelijk voorschrift berusten. Ook bij 
het verlenen van deze voorschotten wordt rekening gehouden met de grootte van 
de subsidie-ontvanger. 

Meedarige subsidie 

Artikel 7.1, eerste en tweede lid, geven de gemeenteraad de bevoegdheid subsidie 
te verlenen voor maximaal vijf jaar, hetgeen een jaar langer is dan op grond van 
artikel 3.3 van de ASV is toegestaan. Dit is bovendien langer dan op grond van de 
Algemene Subsidieverordening Specifiek Welzijn Leersum 1991 was toegestaan 
(maximaal een jaar, zie artikel 4, tweede lid van die verordening). Op deze ter-
mijn van vijf jaar kan slechts in bijzondere gevallen een uitzondering worden 
gemaakt. Er is een maximale periode van vijfjaar gehanteerd, aangezien dit meer 
zekerheid inhoudt voor de gesubsidieerde instellingen en hierdoor bovendien 
sprake is van meer efficientie in de bestuurlijke en ambtelijke afwikkeling.' 3° In 
de beschikking voor een meerjarige subsidie wordt het bedrag aangegeven 
waarop de instelling ieder jaar recht heeft dan wel de manier waarop het toege-
kende bedrag jaarlijks wordt geindexeerd (artikel 7.1, derde lid). De vaststelling 
van deze vijflarige subsidie vindt jaarlijks plaats (artikel 7.1, zesde lid juncto arti-
kel 5.1 en 5.2). In artikel 7.1, vierde lid, is bepaald dat het uitvoeringscontract van 
de meerjarige subsidie is gebaseerd op de bepalingen in deze verordening. Op 
grond van dit artikel worden zogenoemde budgetsubsidiecontracten gesloten. In 
de Bijzondere Subsidieverordening Specifiek Welzijn Leersum 1991 werd nog 
uitgegaan van exploitatiesubsidie (artikel 17 van die verordening). Blijkens artikel 

130. Toelichfing Bijzondere subsidieverordening welzijn gemeente Leersum z000, p. 3. 
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7.1, zevende lid, kan in het kader van een meerjarige subsidie een uitvoerings-
overeenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb worden gesloten. 

Incidentele subsidie 

Een belangrijke toevoeging is artikel 8.1 dat een regeling geeft voor het verstrek-
ken van incidentele subsidies. Deze subsidievorm wordt toegepast bij subsidie-
aanvragen voor eenmalige activiteiten. In het kader van de begrotingsbehande-
ling wordt hiervoor door de gemeenteraad jaarlijks een budget vastgesteld. De 
subsidie-aanvraag hiervoor dient uiterlijk drie maanden voordat met de activiteit 
een begin wordt gemaakt te worden ingediend. Daarbij dient een gespecificeerde 
begroting en een beschrijving van de geplande activiteiten te worden ingediend. 
Er geldt een beslistermijn van twee maanden na ontvangst van de aanvraag. Bin-
nen drie maanden na afloop van de activiteiten dient een beknopt financieel en 
inhoudelijk verslag te worden ingediend. Deze regeling voor incidentele subsi-
dies dient ter vervanging van de in de Bijzondere Subsidieverordening Specifiek 
Welzijn Leersum 1991 opgenomen bepalingen voor evenementensubsidie, een-
malige subsidie en jubileumsubsidie (artikelen I() tot en met 14 van die verorde-
fling). 

6.3 	ANALYSE VAN DE REGELGEVING VOOR SUBSIDIES OP HET GEBIED 

VAN WELZIJN (KINDEROPVANG) 

6.3.1 	Algemene subsidieverordening gemeente Leersum 1998 

Wat betreft het begrip subsidie verwijst de algemene toelichting bij de ASV naar 
de definitie van dit begrip in artikel 4:21 van de Awb. Daarbij wordt opgemerkt 
dat deze definitie ruimer is dan het in de `oude' bijzondere subsidieverordenin-
gen gebruikte begrip. Zo vallen nu ook kredieten en garanties onder de ASV. Aan-
gezien nog niet was te overzien of integrale toepassing van het subsidieregime 
hiervoor ook wenselijk is, is in artikel 9.1 de mogelijkheid gecreeerd om de ASV 
hierop buiten toepassing te verklaren.' 3 ' 

Over de op grond van artikel 4:23, eerste lid, van de Awb vereiste wettelijke 
grondslag kan het volgende worden opgemerkt. Uit artikel 1.2 blijkt dat in begin-
sel alle subsidies worden verstrekt op grond van de ASV. Alleen indien in een bij-
zondere subsidieverordening of bij besluit van de gemeenteraad waarbij subsidie 
wordt verstrekt anders is bepaald, is dit niet het geval. Opmerkelijk is dat in arti-
kel 1.1 aanhef en onder c is bepaald dat de bijzondere subsidieverordening wordt 
aangemerkt als wettelijk voorschrift als bedoeld in artikel 4:23, eerste lid, van de 
Awb. Dit terwijl ook de ASV een grondslag voor het verstreldcen van subsidie kan 
bieden. De bevoegdheid tot het verstreldcen van subsidie berust blijkens artikel 
1.3 primair bij de gemeenteraad, maar kan worden overgedragen aan burgemees-
ter en wethouders. In de ASV zelf is echter geen expliciete overdracht opgenomen. 

131. Artikelgewijze toelichting op artikel LI en 9.1 van de ASV. 
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De op grond van artikel 4:23, eerste lid, van de Awb vereiste omschrijving van de 
activiteiten in het wettelijk voorschrift op grond waarvan subsidie kan worden 
verstrekt, is opgenomen in artikel 1.7, eerste lid, onder a en b. Daaruit blijlct dat 
de activiteiten het belang van de gemeente moeten dienen en niet in strijd mogen 
zijn met het gemeentelijk beleid. Het criterium 'het belang van de gemeente' is 
ruim. De toepassing van dit artikel mag niet leiden tot willekeur. De omschrijving 
van de activiteiten is in de ASV niet verder geconcretiseerd. 

In de ASV zijn meerdere artikelen opgenomen die tot doe hebben de uitgaven te 
beheersen. Daarbij kan worden gewezen op artikel 1.3, derde lid, op grond waar-
van burgemeester en wethouders bevoegd zijn aanvragen om subsidie af te wij-
zen als voor de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd op de begroting geen 
gelden beschikbaar zijn. Voorts is artikel 1.4 van belang dat voorziet in de moge-
lijIcheid een subsidieplafond vast te stellen. Deze regeling voldoet aan de daaraan 
in artikel 4:25, eerste lid, en artikel 4:26, eerste lid, van de Awb gestelde eisen. 
Daarnaast is artikel 1.7, eerste lid, onder c, van belang op grond waarvan subsidie 
kan worden geweigerd indien de aanvrager over andere geldmiddelen kan 
beschikIcen. De op grond van artikel 2.1, tweede en vierde lid, 5.4, eerste en vierde 
lid en 5.5 vereiste verstreklcing van financiele gegevens verschaft het gemeentebe-
stuur voorts een beter inzicht in de financiele situatie van de subsidie-aanvrager 
dan wel subsidie-ontvanger. Deze artikelen komen grotendeels overeen met de in 
afdeling 4.2.8 daarvoor gestelde eisen (artikel 4:63, 4:64 en 4:78 van de Awb). De 
controle op deze financiele gegevens is voorts gewaarborgd door artikel 4.2 
(deugdelijke administratie en inzagerecht) alsmede de artikelen 5.4 en 5.5 
(accountantscontrole). 132  Ook kan worden gewezen op artikel 2.1, vijfde lid, op 
grond waarvan de subsidie-aanvrager verplicht is eventuele andere subsidie-aan-
vragen te melden. De op grond van artikel 4.3 op te leggen vergoeding voor ver-
mogensvorming en artikel 8.9 te vormen egalisatiereserve kunnen voorts dienen 
om de uitgaven beter te beheersen. Tot slot kunnen worden genoemd de in artikel 
6.1, eerste lid, opgenomen intrekkings- en wijzigingsgronden en de op grond van 
artikel 8.1 vereiste toestemming voor handelingen van de subsidie-ontvanger. 
Opmerkelijk is dat uit de artikelgewijze toelichting op artikel 3.1 blijkt dat het stre-
ven van de gemeente Leersum erop is gericht om waar mogelijk, gelet op bijvoor-
beeld de hoogte van het subsidiebedrag, de doelgroep, het doel dat met het ver-
strekken van de subsidie wordt nagestreefd en de wenselijk geachte controle-
intensiteit, met een subsidievaststelling te volstaan. Daarbij wordt opgemerlct dat 
het goed beheersen van de overheidsuitgaven als doelstelling van de derde 
tranche van de Awb bij een te royaal gebruik hiervan in het gedrang zou komen. 

In artikel 3.4 zijn de weigeringsgronden van artikel 4:35, eerste lid, van de Awb 
van toepassing verklaard op de directe subsidievaststelling. In artikel 4:43, tweede 
lid, van de Awb wordt in dat geval alleen artikel 4:35, tweede lid, van toepassing 

132. Zie in dat verband ook de artikelgewijze toelichting waaruit blijlct dat de reden voor het veralgeme-
niseren van de accountantscontrole is gelegen in het felt dat de accountantsverklaring het vaststel-
len van de subsidie in aanzienlijke mate vereenvoudigt en een waarborg vormt tegen onjuist 
gebruik van subsidiegelden. 
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verklaard. In de meeste gevallen vindt de directe subsidievaststelling immers pas 
plaats na afloop van de activiteiten. De in artikel 4:35, eerste lid, van de Awb 
genoemde weigeringsgronden gaan ervan uit dat de activiteiten nog moeten 
plaatsvinden. Ook wat betreft het afleggen van rekening en verantwoording bij 
een directe subsidievaststelling lijkt te worden uitgegaan van het plaatsvinden 
van de activiteiten na deze vaststelling (zie artikel 5.5). Blijkbaar vindt in de 
gemeente Leersum de subsidievaststelling (om praktische redenen) ook vooraf-
gaande aan de activiteiten plaats. 

Voorts valt op dat afdeling 4.2.8 van de Awb in artikel 8.1, eerste lid, in beginsel 
van toepassing is verklaard op per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtsperso-
nen met volledige rechtsbevoegdheid. Dit kan de rechtszekerheid ten goede 
komen. Opvallend is dat deze afdeling ook zo veel mogelijk van overeenkomstige 
toepassing wordt verklaard op per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtsperso-
nen zonder volledige rechtsbevoegdheid. Uit het artikel zelf noch uit de toelich-
ting hierop blijkt echter wat moet worden verstaan onder `zo veel mogelijk'. Uit 
de Memorie van Toelichting op artikel 4:66 van de Awb volgt dat alleen rechtsper-
sonen met volledige rechtsbevoegdheid een per boekjaar verstrekte subsidie op 
grond van afdeling 4.2.8 van de Awb kunnen ontvangen. Bij rechtspersonen zon-
der volledige rechtsbevoegdheid zal volgens de Memorie van Toelichting name-
lijk de organisatie en de bevoegdheidsverdeling niet steeds even doorzichtig 
zijn. 133  De artikelgewijze toelichting op artikel 8.1, tweede lid, maalct duidelijk dat 
de van overeenkomstige toepassing verklaring van afdeling 4.2.8 van de Awb op 
rechtspersonen zonder volledige rechtsbevoegdheid om de volgende redenen 
toch mogelijk wordt geacht. Op basis van artikel 4:2 van de Awb dient vooraf-
gaand aan het verlenen van de subsidie al die informatie te worden overgelegd 
die benodigd is om vast te kunnen stellen hoe de betreffende rechtspersoon func-
tioneert, of een zekere mate van continuiteit is gewaarborgd en of deze in staat 
kan worden geacht de activiteiten, waarop de aanvraag betrelcking heeft, uit te 
voeren. Voorts biedt de door het Burgerlijk Wetboek gegeven persoonlijke aan-
sprakelijkheid van de bestuurders een extra waarborg tegen oneigenlijk gebruik 
van subsidiegelden. 

In de ASV is verder een aantal procedurele bepalingen opgenomen. Het gaat daar-
bij om aanvullingen op de Awb wat betreft de in artikel 4:2 van de Awb opgeno-
men vereisten voor een aanvraag (artikel 2.1, tweede tot en met vijfde lid (subsi-
dieverlening) en artikel 5.1, tweede en derde lid (subsidievaststelling)). Voorts zijn 
bepalingen opgenomen die een aanvulling vormen op de in artikel 4:13 van de 
Awb opgenomen beslistermijn op een aanvraag (artikel 3.2 (subsidieverlening), 
5.3 (subsidievaststelling), 8.3 (subsidieverlening voor per boekjaar verstrekte sub-
sidies aan rechtspersonen) en 8.8 (subsidievaststelling voor per boekjaar ver-
strekte subsidies aan rechtspersonen)). De in artikel 2.1 opgenomen termijn van 
dertien weken voor het indienen van een subsidie-aanvraag is overgenomen uit 
de in artikel 4:60 van de Awb opgenomen termijn voor per boekjaar verstrekte 

133. TK 1993-1994, 23 700, rit 3, p. 93. 
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subsidies voor rechtspersonen." 4  De te overleggen gegevens komen ook overeen 
met de hiervoor in artikel 4:62 en 4:64 van de Awb gestelde eisen. 
De in artikel 4.1 opgenomen verplichtingen kunnen worden aangemerkt als doel-
gerichte verplichtingen als bedoeld in artikel 4:38 van de Awb en voldoen aan de 
daarvoor gestelde eisen (opgelegd 'bij of krachtens wettelijk voorschrift' ). De in 
artikel 4.2 opgenomen eisen ten aanzien van de administratie zijn een uitwer-
king van de in artikel 4:37, eerste lid, onder b, van de Awb opgenomen verplich-
ting. Artikel 4.3 strekt voorts tot uitwerking van artikel 4:41 van de Awb (vermo-
gensvorming) en voldoet eveneens aan de daarvoor gestelde eisen. 

Wat betreft de in artikel 6.1 genoemde intreldcings- en wijzigingsgronden kan 
worden opgemerkt dat uit dit artikel en de daarbij behorende toelichting niet 
blijkt om welke situatie het hier gaat. Enerzijds wordt in de toelichting aangege-
ven dat dit artikel stoelt op artikel 4:50, eerste lid, onder c, van de Awb, dat ziet op 
intreldcing en wijziging van een nog niet vastgestelde subsidie met inachtneming 
van een redelijke termijn. Anderzijds wordt in artikel 6.1, tweede en derde lid, 
ervan uitgegaan dat de subsidie reeds is vastgesteld en wordt artikel 4:49 van de 
Awb aangehaald. 

Tot slot kan worden opgemerkt dat de ASV in een aantal gevallen ruimte laat voor 
afwijking bij bijzondere verordening of besluit van de gemeenteraad. Indien de 
gemeenteraad veelvuldig gebruik maakt van deze bevoegdheid zou dit de rechts-
zekerheid wellicht niet ten goede komen. 

6.3.2 	Bijzondere subsidieverordening welzijn gemeente Leersum 2000 

De uitwerking van de op grond van artikel 4:23, eerste lid, van de Awb vereiste 
omschrijving van de activiteiten waarvoor subsidie kan worden verstrekt in het 
wettelijk voorschrift op grond waarvan deze wordt verstrekt, is opgenomen in 
artikel 1.2, eerste lid. Uit dit artikel blijkt dat voor activiteiten op het gebied van 
educatie, recreatie, sport en welzijn subsidie kan worden verstrelct door de 
gemeenteraad. Uit het met artikel 1.7, eerste lid, onder a, van de ASV overeen-
komende artikel 1.4, tweede lid, blijkt bovendien dat de activiteiten het belang van 
de gemeente moeten dienen. Wat betreft de bevoegdheidslcwestie wordt verwe-
zen naar hetgeen hierover bij de ASV is opgemerkt. Aanvullend daarop wordt 
opgemerkt dat niet geheel duidelijk is hoe artikel 1.2, eerste lid, dat uitgaat van de 
gemeenteraad als bevoegd orgaan en artikel 1.3, eerste lid, op grond waarvan de 
bevoegdheid tot het verstreldcen van subsidie aan burgemeester en wethouders 
kan worden overgedragen, zich verhouden. In de verordening wordt de bevoegd-
heid van de gemeenteraad niet expliciet overgedragen. lmpliciet blijkt echter dat 
deze bevoegdheid bij burgemeester en wethouders berust. 
Het komt de rechtszekerheid ten goede dat voor de in artikel 4:23, derde lid, 
onder d, van de Awb genoemde incidentele subsidies, waarvoor het vereiste van 

134. Artikelgewifre toelichting op artikel 2.1 van de ASV. 
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een wettelijke grondslag niet geldt, in de verordening niettemin een procedure is 
opgenomen. 

Ook in de bijzondere subsidieverordening zijn instrumenten opgenomen die de 
uitgaven zouden kunnen beheersen. Allereerst valt in dat verband te wijzen op 
artikel 1.3, derde lid, dat de mogelijkheid van een begrotingsvoorbehoud biedt. 
Voorts is artikel 1.4, derde lid, van belang op grond waarvan subsidie kan worden 
geweigerd, indien de aanvrager over andere geldmiddelen kan beschikken. De op 
grond van artikel 2.1, tweede en vierde lid, 5.1, 7.1, vierde tot en met zesde lid, en 
8.1, tweede en vierde lid, vereiste verstrelcking van financiele gegevens verschaft 
het gemeentebestuur voorts een beter inzicht in de financiele situatie van de sub-
sidie-aanvrager dan wel subsidie-ontvanger. Ook de op grond van artikel 2.1, 

vijfde lid, vereiste melding van andere subsidie-aanvragen en de in artikel 3.2 en 
5.3 opgenomen intrelckings- en wijzigingsgronden lcunnen dienen om de uitga-
ven te beheersen. Over dit laatste artikel wordt opgemerlct dat blijkens dit artikel 
de subsidievaststelling kan worden ingetrolcken of gewijzigd indien de instelling 
niet of slechts in beperlcte mate voldoet aan de voorwaarden gesteld bij of krach-
tens de verordening. Voordat de subsidie kan worden verleend of vastgesteld 
dient echter duidelijk te zijn of aan alle criteria wordt voldaan. 

Over de in de verordening opgenomen verplichtingen kan het volgende worden 
opgemerkt. Het in artikel 1.4, vierde lid opgenomen democratiseringsbeginsel en 
het in artikel 1.4, vijfde lid, opgenomen anti-discriminatiebeginsel kunnen wor-
den aangemerkt als niet-doelgerichte verplichtingen in de zin van artikel 4:39 van 
de Awb. 
De in artikel 4.1, eerste lid, opgenomen verplichting wijzigingen dan wel belem-
meringen in de verwezenlijking van de activiteiten te melden, kan worden aange-
merkt als een andere doelgerichte verplichting als bedoeld in artikel 4:38 van de 
Awb en voldoet aan de daarin gestelde eisen (opgelegd `bij of krachtens wettelijk 
voorschrift'). Dit geldt eveneens voor de in artikel 4.1, vierde lid, opgenomen ver-
plichting om wijzigingen in het huishoudelijk reglement, statuten of de bestuurs-
samenstelling alsmede beeindiging of ontbinding van de rechtspersoon te mel-
den. 

Opvallend tot slot is dat in de verordening in een aantal gevallen bepalingen uit 
de Awb zijn overgenomen, zoals artikel 1.3, vierde lid (beroep op begrotingsvoor-
behoud (artikel 4:34, derde lid, van de Awb)) en artikel 3.2 (intreklcing en wijzi-
ging nog niet vastgestelde subsidie (artikel 4:48 van de Awb)). Voorts zijn een 
aantal bepalingen uit de ASV opnieuw opgenomen in deze verordening, bijvoor-
beeld artikel 2.1, tweede tot en met vijfde lid (bij de aanvraag in te dienen gege-
yens) en artikel 3.1, eerste lid (subsidievaststelling voorafgegaan door subsidiever-
lening). Wat dit laatste artikel betreft, is niet geheel duidelijk of evenals in de ASV 

(artikel 3.1, tweede lid) ook alleen een subsidievaststelling mogelijk is. Slechts 
artikel 3.1, eerste lid, van de ASV is namelijk overgenomen, hetgeen op zich niet 
nodig was geweest. 
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6.4 
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SUBSIDIEVERSTREKKING AAN EEN KINDERDAGVERBLIJF 

In het onderstaande zal nader worden ingegaan op (de procedure van) subsidie-
verstrelcking aan een kinderdagverblijf voor de periode 2001 en 2002. De beper-
king tot twee jaar in plaats van de op grond van artikel 7.1, eerste en tweede lid, 
van de bijzondere welzijnsverordening opgenomen mogelijkheid subsidie voor 
maximaal vijfjaar te verlenen, is gelegen in het felt dat vanaf 2003 door de invoe-
ring van de Wet basisvoorziening kinderopvang de subsidierelatie tussen 
gemeenten en de lcinderopvang verandert. Vanaf zoo; is het de bedoeling dat een 
gemeente binnen de kinderopvang als marktpartij deelneemt in plaats van dat 
hiervoor subsidie wordt verstrekt. Gelet hierop is in de gemeente Leersum afge-
stapt van het subsidieren van de exploitatie en wordt in plaats daarvan een 
bepaald aantal plaatsen in de ldnderopvang financieel ondersteund. Een gesubsi-
dieerde ldndplaats houdt in dat de kosten van deze plaats gedeeltelijk door de 
ouder en gedeeltelijk door de gemeente worden betaald. De hoogte van de ouder-
bijdrage is afhankelijk van het inkomen van de ouder(s). 

Het kinderdagverblijf heeft voor de meerjarige subsidieverstrekking voor 2001 en 
2002 vegir I mei z000 een aanvraag moeten indienen (zie artikel 2.1, eerste lid, 
van de bijzondere welzijnsverordening), waarbij de op grond van artikel 2.1, 
tweede lid, van de bijzondere welzijnsverordening vereiste stukken moesten wor-
den overgelegd. 

Na ontvangst van de aanvraag heeft tussen het (bestuur van het) kinderdagverblijf 
en de gemeente overleg plaatsgevonden over de subsidie en de inhoud daarvan. 
Dit heeft geresulteerd in een subsidieverlening en budgetsubsidiecontract voor 
de jaren zoot en 2002. Aangezien het een meerjarige subsidie betreft, is de 
gemeenteraad het bevoegde orgaan om de subsidie te verlenen (artikel 7.1, eerste 
lid, van de bijzondere welzijnsverordening). 

De subsidieverlening' 35  geeft het percentage te subsidieren kindplaatsen aan. 
Voorts wordt het maximale subsidiebedrag voor 2001 en zoo2. genoemd. Indien 
meer dan het genoemde percentage aan kindplaatsen wordt gerealiseerd, is dit 
voor rekening van de instelling. Indien dit minder is, wordt naar rato voor het 
daadwerkelijk aantal gerealiseerde kindplaatsen subsidie vastgesteld. De subsi-
dieverlening voldoet door vermelding van de activiteiten waarvoor subsidie wordt 
verleend en de wijze waarop het subsidiebedrag wordt bepaald aan artikel 4:30, 
eerste lid, en 4:31 van de Awb. 
Verder is vermeld dat op de bedragen waarvoor subsidie wordt verleend, de huur 
waarin de instelling is gehuisvest in mindering wordt gebracht. 
Voor het jaar 2001 worden van artikel 7.1 van de bijzondere welzijnsverordening 
afwijkende data voor de voorschotverlening gesteld, waarbij in totaal het gehele 
bedrag waarvoor subsidie is verleend, wordt betaald. Daarmee blijkt de subsidie- 

135. Die buiten de in artikel 3.2 van de ASV opgenomen beslistermijn is genomen. 



verlening tevens een voorschotverlening als bedoeld in artikel 4:54 van de Awb in 
te houden. 
Bij de aanvraag tot vaststelling dient in ieder geval voor het jaar 2001 bij de jaar-
rekening een accountantsverklaring te worden overgelegd (artikel 2.1, vierde lid, 
van de bijzondere welzijnsverordening). 
Tot slot is in de subsidieverlening bepaald dat de voorwaarden voor het verkrijgen 
van de subsidie zijn vastgelegd in het budgetsubsidiecontract. De instelling wordt 
verzocht deze ondertekend te retourneren. Daarmee lijkt aan de subsidieverle-
ning de voorwaarde te zijn verbonden dat de subsidie-ontvanger meewerIct aan de 
totstandkoming van een overeenkomst ter uitvoering van de beschikking tot sub-
sidieverlening als bedoeld in artikel 4:36, eerste lid, van de Awb (zie ook artikel 
4:33, aanhef en onder a, van de Awb). Uiteraard gelden daarnaast de in de ASV en 
de bijzondere welzijnsverordening opgenomen verplichtingen. 
In de subsidieverlening is geen begrotingsvoorbehoud opgenomen. De subsidie 
voor 2001 was conform de begroting 2001. De subsidie voor 2002 levert een 
tekort op in de meerjarenbegroting. Dit tekort wordt echter gedekt uit de reserve 
stimuleringsgelden uitbreiding lcinderopvang. 
Het besluit van de gemeenteraad tot subsidieverlening is bekendgemaalct door 
burgemeester en wethouders. 

Het budgetsubsidiecontract heeft de volgende inhoud: 
— de doelstelling van de instelling; 
— de prestatie-eisen waaraan de instelling moet voldoen om subsidie te krijgen. 

Dit betreft: 
— het maximale percentage kindplaatsen; 
— de op te leggen ouderbijdrage; 
— de lcwaliteitseisen die zijn vastgelegd in de Verordening Kinderopvang ge-

meente Leersum 1998; 
— de subsidieverstreklcing, waarin het maximaal percentage kindplaatsen als-

mede een maximaal subsidiebedrag voor de jaren 2001 en 2002 is opgeno-
men. Op deze subsidie wordt de huur van de accommodatie waarin het 
kinderdagverblijf is gehuisvest in mindering gebracht; 

— de verantwoording en afrekening van de subsidie. Op grond van artikel 5.1 van 
de bijzondere welzijnsverordening dient het kinderdagverblijf uiterlijk voor 

april 2002 en 2003 een activiteitenverslag en financieel verslag met daarin 
de behaalde prestatie-eisen in te dienen bij burgemeester en wethouders. 
Uiterlijk op I juli 2002 en 2003 zullen burgemeester en wethouders de subsi-
die vaststellen (zie ook artikel 5.2 van de bijzondere welzijnsverordening). 
Daarbij wordt aan de hand van de jaarrekening vastgesteld of de instelling de 
activiteiten zowel naar aard, omvang als intensiteit heeft uitgevoerd conform 
het budgetsubsidiecontract. Een afschrift van de subsidievaststelling wordt 
aan de betreffende raadscommissie gezonden; 

— voor inzicht in doelmatig gebruik van subsidie kan de gemeente blijkens de 
overeenkomst een verklaring van een accountant vragen bij de financiele jaar-
rekening van de instelling (artikel 2.1, vierde lid, van de bijzondere welzijns-
verordening); 



— ondertekening door de burgemeester namens de gemeente en de voorzitter 
van het ldnderdagverblijf. 

Door het budgetsubsidiecontract wordt de instelling niet verplicht een bepaald 
aantal kindplaatsen te realiseren. Wel kan de instelling, indien een beperlcter aan-
tal of geen gesubsidieerde kindplaatsen wordt gerealiseerd, de aanspraak op 
financiele middelen verliezen. In dat geval kan de subsidie immers lager worden 
vastgesteld, ingetroldcen of gewijzigd. Ten opzichte van de subsidieverlening 
bevat het budgetsubsidiecontract vrijwel dezelfde inhoud. De enige aanvulling is 
de verplichting de kwaliteitsregels die zijn vastgelegd in de Verordening Kinder-
opvang gemeente Leersum 1998 op te volgen. Eventueel zou deze verplichting 
ook in de subsidieverlening kunnen worden opgenomen. Gelet op het feit dat 
met het budgetsubsidiecontract de activiteiten niet lcunnen worden afgedwongen 
en de inhoud ervan is of kan worden opgenomen in de subsidieverlening, heeft 
het budgetsubsidiecontract weinig toegevoegde waarde. Deze zou dan ook kun-
nen vervallen. Daarmee wordt ook onduidelijkheid over de status ervan (beschik-
kingvervangende overeenkomst of uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in arti-
kel 4:36 van de Awb) vermeden. 

6.5 	INTERVIEWS 

6.5.1 	Interview bij de gemeente Leersum 

Ten behoeve van het onderzoek is met een beleidsmedewerker van de afdeling 
Algemeen Bestuur en een beleidsmedewerker van de afdeling Maatschappelijke 
Zorg van de gemeente Leersum een interview gehouden. De eerstgenoemde 
beleidsmedewerker heeft zich beziggehouden met het opstellen van de ASV. De 
andere beleidsmedewerker heeft zich beziggehouden met het opstellen van de 
bijzondere welzijnsverordening. Daarnaast verstrekt deze medewerker subsidies 
aan welzijnsinstellingen en controleert deze de (financiele) gegevens. Uit het 
interview is het volgende beeld naar voren gekomen. 

Aanpassing in de bijzondere welzijnsverordening 

In de gemeente Leersum is men de laatste jaren overgegaan van een systeem van 
subsidiering in de exploitatie van een tekort naar een systeem van budgetsubsi-
diering, waarbij activiteiten zoals kinderopvang worden gesubsidieerd. In de 
Algemene Subsidieverordening Specifiek Welzijn Leersum 1991 werd nog uitge-
gaan van een systeem van exploitatiesubsidiering. Bovendien liet deze verorde-
ning de instellingen weinig ruimte. Er waren straldce regels voor deze instellin-
gen opgenomen, bijvoorbeeld de plicht om verzekeringen af te sluiten. 
Gelet hierop werd het wenselijk geacht deze verordening aan te passen aan de 
tijd. Daarnaast wilde men deze verordening aanpassen aan de ASV en het systeem 
van de subsidietitel van de Awb. Daarbij ging men er overigens van uit dat er 
geen overgangstermijn van vier jaar gold, aangezien reeds een subsidieverorde-
ning op het gebied van welzijn van kracht was. Deze werd niet in strijd met de 
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Awb geacht. Voorzover de andere bijzondere verordeningen in strijd waren met 
de Awb zouden deze naar de mening van de geinterviewden in zoverre vervallen 
en zou op die punten de Awb dan wel de ASV van toepassing zijn. De ASV was 
immers gebaseerd op de Awb. 
Bij het opstellen van de bijzondere welzijnsverordening zijn diverse verordenin-
gen van andere gemeenten bekeken. De ASV en de structuur van de subsidietitel 
van de Awb zijn als basis voor deze verordening genomen. Vervolgens is gekeken 
op welke punten afwijking dan wel specificering in de bijzondere welzijnsveror-
dening nodig was. Na de inspraakperiode waarin de welzijnsinstellingen konden 
reageren op de nieuwe concept-verordening, is deze op 6 oktober 2000 van 
kracht geworden. 

De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de Algemene Subsidieverorde-
ning Specifiek Welzijn Leersum 1991 zijn volgens de geinterviewden de vol-
gende: 
— in de oude verordening werd de vermogensvorming in een percentage vastge-

legd. Indien teveel vermogen werd verkregen, kon men geen subsidie meer 
verkrijgen. In de nieuwe verordening is vermogensvorming op beperkte 
schaal wel toegestaan. Thans worden immers meer prestatiegerichte eisen 
gesteld, aangezien de activiteiten worden gesubsidieerd; 

— op grond van de oude verordening was een accountantscontrole niet mogelijk; 
— door de nieuwe verordening zijn de instellingen veel vrijer in hoe ze hun sub-

sidiegelden kunnen en willen besteden. Er wordt niet meer precies gesteld 
welk percentage van de subsidie waaraan moet worden besteed. Alleen het 
resultaat wordt van belang geacht. Hoe de instellingen dit resultaat bereiken, 
wordt aan henzelf overgelaten. Ook de Awb gaat bier volgens de geinterview-
den vanuit; 

— de nieuwe verordening is duidelijker, aangezien het systeem van subsidiever-
strekking hierin beter tot uitdrulcking komt. 

Op grond van de bijzondere welzijnsverordening worden ongeveer twintig subsi-
dies per jaar verstrekt. Veelal gaat het slechts om kleine bedragen. Het hoogste 
bedrag is f 250.000 per jaar. De meeste subsidies worden ook op grond van deze 
verordening verstrekt. 

Procedure 

Uitgangpunt in de bijzondere welzijnsverordening is het verlenen van meerjarige 
subsidies. Hierbij geldt een cyclus van vijf jaar. De aanvraag wordt in principe 
voor vijf jaar ingediend, waarna de verlening voor vijf jaar plaatsvindt. De subsi-
die wordt vervolgens ieder jaar vastgesteld. Hiervoor dient een jaarrekening te 
worden ingediend en vindt een rapportage en ambtelijke controle plaats. Aan de 
hand daarvan wordt verslag gedaan aan burgemeester en wethouders. Over de 
termijn van vijfjaar heeft volgens de geinterviewden discussie plaatsgevonden in 
de gemeenteraad. Men was bang dat daardoor de gemeenteraad met besluiten 
van een vorige gemeenteraad zou worden geconfronteerd. Aangezien een termijn 
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van vijf jaar de instellingen meer zekerheid biedt en een ambtelijke werkbespa-
ring oplevert, is toch voor een periode van vijfjaar gekozen. 

De welzijnsinstellingen is een stappenplan toegestuurd met daarin de procedure, 
zoals die thans geldt. Er wordt geen gebruik gemaakt van aanvraagformulieren. 
De welzijnsinstellingen sturen een brief naar burgemeester en wethouders met 
daarin de aanvraag om subsidie. De aanvragen moeten voor i mei van het jaar 
voorafgaande aan het subsidiejaar worden ingediend, omdat op die manier bij de 
begroting hiermee rekening kan worden gehouden. Voorafgaande aan de begro-
ting wordt in maart de Kadernota uitgebracht, waarin de politiek alvast de rich-
ting van het beleid aangeeft. Hierin zijn beleidsvoornemens, mee- en tegenvallers 
in inkomsten en uitgaven opgenomen. Op de begroting worden bedragen gere-
serveerd voor de instellingen die jaarlijks subsidie krijgen. Indien een instelling 
die nog niet eerder subsidie heeft verkregen voor subsidie in aanmerking wil 
komen, wordt bekeken of het budget hiervoor beschikbaar dient te worden 
gesteld. Daarbij wordt gekeken of er sprake is van een activiteit op een van de in 
artikel 1.2, eerste lid, van de bijzondere welzijnsverordening genoemde terreinen 
(educatie, recreatie, sport of welzijn) en of de activiteit het belang van de 
gemeente Leersum dient. Indien dat het geval is, wordt hierop in de begroting 
van het volgende jaar hiervoor een bedrag gereserveerd. De inhoudelijke discus-
sie vindt dus plaats bij de behandeling van de begroting door de gemeenteraad. 
Er zijn volgens de geinterviewden geen beleidsstulcken waarin inhoudelijke crite-
ria zijn opgenomen waaraan de welzijnsinstellingen moeten voldoen om voor 
subsidie in aanmerking te komen. 

Uit de subsidieverordeningen blijkt volgens de geinterviewden dat de gemeente-
raad in principe de subsidies verstrekt. Veelal wordt deze bevoegdheid echter 
overgedragen aan burgemeester en wethouders. De betreffende raadscommissie 
wordt in dat geval wel in kennis gesteld van de door burgemeester en wethouders 
verstrekte subsidies. In geval van meerjarige subsidies is de gemeenteraad het 
orgaan dat bevoegd is de subsidie te verlenen. Het verlenen van kleine subsidie-
bedragen die binnen de begroting passen, is overgedragen aan ambtenaren op 
grond van het Mandaatbesluit. 

Voor incidentele subsidies kunnen het hele jaar door aanvragen worden inge-
diend. Het gaat hierbij om subsidiering van een bepaalde activiteit waarvoor een-
malig extra geld nodig is, bijvoorbeeld een evenement of jubileum. 

Wettelijke grondslag 

Het merendeel van de subsidies wordt volgens de geinterviewden op grond van 
een verordening verleend. Voor incidentele subsidies wordt een bedrag op de 
begroting opgenomen. Op die manier wordt ook verantwoording afgelegd als 
bedoeld in artikel 4:23, vierde lid, van de Awb. 



Beheersing uitgaven 

Van het begrotingsvoorbehoud wordt volgens de geinterviewden in de pralctijk 
nauwelijks gebruik gemaakt, aangezien het proces van subsidieverstrekking 
synchroon loopt met de begroting. Indien in uitzonderlijke gevallen hiervan toch 
gebruik wordt gemaakt, wordt deze voorwaarde opgenomen als opschortende 
voorwaarde. Van een dergelijke uitzondering kan sprake zijn indien een welzijns-
instelling voor het eerst subsidie aanvraagt. 
Ook het subsidieplafond vindt, hoewel daartoe de mogelijkheid wordt geboden, 
evenmin toepassing. De reden hiervoor is dat er gewerlct wordt met bedragen die 
op de begroting staan. 
De financiele gegevens van de subsidie-ontvanger worden jaarlijks gecontroleerd. 
Het is de geinterviewden echter niet bekend of de uitgaven thans beter worden 
beheerst dan voor de invoering van de subsidietitel van de Awb. 

Rechtszekerheid 

In de bijzondere welzijnsverordening is een aantal bepalingen uit de Awb letter-
lijk overgenomen. De reden hiervoor is dat de verordening hierdoor duidelijker 
is. Indien deze artikelen niet overgenomen zouden zijn, zou de tekst naar de 
mening van de geinterviewden minder goed aansluiten en moeilijker leesbaar 
zijn. De bepalingen van de subsidietitel van de Awb worden door de geinterview-
den duidelijk genoeg geacht. 

Afdeling 4.2.8 van de Awb is in de ASV van toepassing verklaard. Deze afdeling 
geldt ook voor subsidies op het gebied van welzijn. De afdeling wordt echter niet 
gebruikt, maar is volgens de geinterviewden slechts opgenomen om te kunnen 
worden gebruikt als er iets mis dreigt te gaan. Gelet op het meer informele karak-
ter van het subsidieproces blijkt hiervan echter niet snel sprake te zijn. Er lopen 
bij de gemeente Leersum dan ook geen bezwaarschriftprocedures over subsidies. 

6.5.2 	Interview met een subsidie-ontvanger (kinderdagverbliff) 

In het kader van het onderzoek is voorts een interview gehouden met de voorzit-
ter van een kinderdagverblijf dat wordt gesubsidieerd door de gemeente Leer-
sum. Uit dit interview is het volgende beeld naar voren gekomen. 

Het betreffende kinderdagverblijf werd voorheen gesubsidieerd via een stimule-
ringsmaatregel vanuit het Rijk. De laatste vier a vijf jaar wordt het kinderdagver-
blijf door de gemeente gesubsidieerd die daarvoor geld vanuit het Rijk ontvangt. 
Alle jaren is het subsidiebedrag dat dit lcinderdagverblijf heeft ontvangen onge-
veer hetzelfde gebleven. Er heeft geen aanpassing aan het loon- en prijspeil 
plaatsgevonden. 
Ook de procedure is volgens de geinterviewde al die jaren ongeveer hetzelfde. 
Aan het begin van het nieuwe subsidiejaar ontving het kinderdagverblijf een 
brief, waarin het subsidiebedrag was opgenomen. De belangrijkste verplichtin- 
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gen die in deze brief waren opgenomen, hadden betrekking op het inleveren van 
een jaarrekening en de op te bouwen reserves. Zonder toestemming mocht geen 
reserve worden opgebouwd. Het aantal gesubsidieerde kindplaatsen was hierin 
niet opgenomen, maar op grond van een afspraak met de gemeente werd over het 
algemeen ongeveer 30% aan gesubsidieerde kindplaatsen gerealiseerd. Aan het 
niet realiseren van dit percentage werden door de gemeente echter geen conse-
quenties gebonden. Aan het einde van het subsidiejaar leverde het kinderdagver-
blijf een jaarrekening in. Er volgde volgens de geinterviewde geen subsidievast-
stelling. De subsidie werd in de loop van het subsidiejaar betaald. Soms volgde 
echter een deel van de subsidie pas aan het begin van het volgende subsidiejaar, 
na inlevering van de jaarrekening. 

Deze procedure is veranderd met de invoering van de nieuwe bijzondere wel-
zijnsverordening. Het kinderdagverblijf is in de gelegenheid gesteld een 
inspraakreactie op het ontwerp daarvan te geven, maar heeft daarvan geen 
gebruik gemaakt. De bepalingen in de bijzondere welzijnsverordening worden 
door de geInterviewde duidelijk gevonden. De bepalingen van de Awb zijn de 
geinterviewde niet bekend. De ASV is voor het kinderdagverblijf van minder 
belang. 
Door de inwerkingtreding van de bijzondere welzijnsverordening wordt het kin-
derdagverblijf niet meer gesubsidieerd in de exploitatie van een tekort. Het gaat 
nu meer om het leveren van een prestatie. Er wordt een maximum aantal kind-
plaatsen voor een gedeelte gesubsidieerd. Alleen voor het daadwerkelijk aantal 
gerealiseerde gesubsidieerde kindplaatsen, ontvangt het kinderdagverblijf een 
subsidie. Hierdoor is vooraf niet zeker hoeveel subsidie het kinderdagverblijf zal 
ontvangen. Dit kan met name in de fase dat bijvoorbeeld een nieuwe groep wordt 
opgestart problemen geven. In dat geval is het niet altijd mogelijk direct vol-
doende bedrijfsplaatsen te realiseren. Indien minder gesubsidieerde kindplaat-
sen worden gerealiseerd en het aantal bedrijfsplaatsen onvoldoende is, ontstaat 
een tekort in de exploitatie. Vanaf zoot moet het kinderdagverblijf bier zelf voor 
opdraaien. 
In de onderhandelingen die hebben geleid tot het budgetsubsidiecontract was 
volgens de gelnterviewde weinig ruimte voor discussie over het aantal te subsidie-
ren kindplaatsen en dergelijke. Deze eisen worden vooral opgelegd vanuit de 
gemeente. Om voor subsidie in aanmerking te komen, diende het budgetsubsi-
diecontract getekend retour te worden gezonden. 

Inmiddels heeft de gemeente voor het kinderdagverblijf om Rijkssubsidie 
gevraagd in verband met het opstarten van een tweede groep. Op grond van deze 
stimuleringsmaatregel komt geld ter beschilcking voor extra gerealiseerde kind-
plaatsen. Door de geinterviewde is aangegeven dat voor het kinderdagverblijf wei-
nig zeggenschap bestaat over de wijze van besteding van het subsidiebedrag. Het 
is voor het kinderdagverblijf volgens de geinterviewde niet duidelijk of de 
gemeente het geld reeds van het Rijk heeft ontvangen, wanneer het geld aan het 
kinderdagverblijf wordt betaald en op welke wijze dit mag worden gebruikt. Dit 
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terwijI het kinderdagverblijf op grond van het nieuwe subsidiesysteem wel wordt 
afgerekend op te leveren prestaties. 
Zoals het er nu naar uitziet, ontvangt het kinderdagverblijf vanaf 2003 helemaal 
geen subsidie meer van de gemeente of het Rijk. Vanaf 2003 dient de ouder hier-
voor zorg te dragen. Door de geinterviewde is aangegeven dat de informatie die 
over deze nieuwe regeling aan het kinderdagverblijf wordt verstrekt beperkt is, 
waardoor het soms moeilijk is op de hoogte te blijven van de nieuwe regels. 

6.6 	CONCLUSIE 

Legitimatie en democratic controle 

Uit het vorenstaande blijkt ten aanzien van de legitimatie en democratische con-
trole van de subsidieverstreklcing aan kinderdagverblijven het volgende. 
In de gemeente Leersum is naar aanleiding van de inwerkingtreding van de sub-
sidietitel van de Awb besloten een algemene subsidieverordening vast te stellen. 
De ASV vormt de door de subsidietitel van de Awb vereiste wettelijke grondslag 
van de door de gemeente verstrelcte subsidies. Dit is slechts anders indien bij 
besluit van de gemeenteraad anders is bepaald of de subsidie berust op een bij-
zondere subsidieverordening. Een dergelijke bijzondere subsidieverordening is 
de aan de Awb en ASV aangepaste bijzondere welzijnsverordening op grond waar-
van onder andere aan kinderdagverblijven subsidie wordt verstrekt. Tenzij in 
deze bijzondere welzijnsverordening anders is bepaald, gelden de bepalingen van 
de ASV aanvullend op de regels van deze bijzondere subsidieverordening. 
De keuze voor een algemene en bijzondere subsidieverordening is niet geheel 
duidelijk geworden. De meeste subsidies die in de gemeente Leersum worden 
verstrekt, zijn welzijnssubsidies. Voor het overige worden slechts een aantal 
monumentensubsidies verstrekt. De bijzondere subsidieverordening hiervoor 
moet nog worden aangepast aan de Awb. Gelet hierop had er ook gekozen kun-
nen worden om een bijzondere subsidieverordening op het gebied van welzijn en 
een bijzondere subsidieverordening op het gebied van monumenten vast te stel-
len. De algemene bepalingen hadden in dat geval in deze verordeningen verwerkt 
kunnen worden. 

Voor incidentele subsidies die binnen de gemeente Leersum worden verstrekt, 
wordt een bedrag op de begroting opgenomen. Op die manier wordt voor deze 
subsidies verantwoording afgelegd en kan een democratisch gelegitimeerde con-
trole door de gemeenteraad plaatsvinden. De ASV bevat een procedure die voor 
dergelijke subsidies geldt en regelt daarmee meer dan op grond van de Awb is 
vereist. Dal komt de rechtszekerheid van ontvangers van incidentele subsidies 
ten goede. 
De bevoegdheid tot het verstrekken van subsidie berust op grond van de ASV pri-
mair bij de gemeenteraad, maar deze bevoegdheid kan worden overgedragen aan 
burgemeester en wethouders. In de ASV zelf is geen expliciete overdracht opgeno-
men. Impliciet blijkt dat deze bevoegdheid aan burgemeester en wethouders is 
overgedragen. Het verdient aanbeveling deze overdracht expliciet te regelen. Het 
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vorenstaande geldt eveneens voor de bijzondere welzijnsverordening. Daarin is 
aanvullend bepaald dat de gemeenteraad bevoegd is in het geval van meerjarige 
subsidieverlening. 
Onduidelijk is welke rol de begroting van de gemeenteraad in dit kader speelt. 
Daarin blijken de aan de subsidie-ontvanger te verlenen subsidiebedragen te zijn 
opgenomen. De subsidieverlening zelf vindt echter bij afzonderlijk besluit van de 
gemeenteraad dan wel burgemeester en wethouders plaats. Van belang is welke 
beschikking als de daadwerkelijke subsidieverlening kan worden aangemerkt. Dit 
is mede van belang in verband met de tegen deze beschikking openstaande 
bezwaar- en beroepmogelijlcheden. 

Verder bevat de ASV een globale omschrijving van de activiteiten waarvoor subsi-
die kan worden verstrekt. Activiteiten kunnen worden gesubsidieerd voorzover 
zij het gemeentelijk belang dienen en mogen niet in strijd komen met het 
gemeentelijk beleid. De bijzondere welzijnsverordening is op dit punt iets con-
creter. Subsidie kan op basis van deze bijzondere subsidieverordening worden 
verstrekt voor activiteiten die betrekking hebben op educatie, recreatie, sport of 
welzijn. Opvallend is dat deze omschrijvingen van de activiteiten waarvoor subsi-
die kan worden verstrekt niet verder worden vormgegeven door middel van 
nota's, plannen of in andere stukken neergelegd beleid. De inhoudelijke discus-
sie over het subsidiebeleid en de vraag welke activiteiten voor gemeentelijke sub-
sidie in aanmerking dienen te komen, vindt plaats bij de behandeling van de 
begroting door de gemeenteraad. Daardoor is de keuze van gesubsidieerde activi-
teiten weliswaar democratisch gelegitimeerd. Voor subsidie-aanvragers is hier-
door echter vooraf niet altijd duidelijk welke activiteiten voor subsidie in aanmer-
king kunnen komen. 

Vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en vergroting van tie rechts-
zekerheid voor de subsidie-ontvanger 

Ten aanzien van de vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en 
vergroting van de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger is het volgende 
beeld ontstaan. 

Zoals vermeld is de ASV vastgesteld naar aanleiding van de inwerlcingtreding van 
de subsidietitel van de Awb. Een belangrijk uitgangspunt bij het opstellen van de 
nieuwe subsidieverordening was dat het gemeentelijk subsidierecht technisch 
moest worden aangepast aan de Awb-bepalingen. Beleidsmatige keuzen en ver-
anderingen en de daarover plaatsvindende discussie hebben de vaststelling van 
deze verordening dan ook niet kunnen vertragen. De veranderingen in de werk-
wijze en interne procedures die de laatste jaren desalniettemin hebben plaatsge-
vonden, blijken met name te worden veroorzaakt door de verandering van een 
systeem van exploitatiesubsidiering in een systeem van budgetsubsidiering. Het 
nieuwe subsidiebeleid dat meer is gericht op prestaties van de subsidie-ontvan-
gers en tegelijkertijd op meer vrijheid voor en verantwoordelijkheid bij de subsi-
die-ontvangers, heeft op de nieuwe subsidieverordeningen slechts invloed gehad 
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in die zin dat het subsidiebeleid van een flexibel juridisch kader moest worden 
voorzien. 

De ASV sluit nauw aan bij de bepalingen van de subsidietitel van de Awb en her-
haalt deze zelfs op sommige punten. Deze verordening is algemeen van aard en 
kan zodoende een juridisch kader bieden voor de diverse subsidiesoorten, subsi-
diesystemen en subsidieverdelingsmethodieken die in Leersum worden gehan-
teerd. De verschillende subsidievormen worden in de subsidieverordeningen 
echter niet afzonderlijk beschreven. 

De bijzondere welzijnsverordening is aangepast aan de systematiek van de Awb 
en de ASV. ZO is een drietrapsraket aan op gemeentelijke subsidies toepasselijke 
regelgeving ontstaan. Op subsidiering van kinderdagverblijven, de in dit onder-
zoek onderzochte subsidiestroom, zijn de subsidiebepalingen van de Awb, de ASV 
en de bijzondere welzijnsverordening van toepassing. Voor de inwericingtreding 
van deze regelingen was slechts de Algemene Subsidieverordening Specifiek 
Welzijn Leersum 1991 van toepassing. Op dit punt kan van een vereenvoudiging 
van het subsidierecht voor kinderdagverblijven dus niet worden gesproken. 
Bij het opstellen van de nieuwe bijzondere welzijnsverordening is dit probleem 
opgemerkt. Om de verordening duidelijker en beter leesbaar te maken, zijn 
daarom bepalingen uit de ASV en de Awb overgenomen. Een dergelijke construc-
tie wordt blijkbaar nodig geacht om de instellingen voldoende rechtszekerheid te 
bieden. In het onderzoek is geconstateerd dat de onderlinge verhouding tussen 
de Awb, de ASV en de bijzondere welzijnsverordening niet op alle punten even 
helder is. 
Bovendien bieden zowel de ASV, als de bijzondere welzijnsverordening in een 
aantal gevallen ruimte om hiervan af te wijken bij bijzondere verordening of 
besluit van de gemeenteraad. Deze mogelijicheden zouden zeer ingewikkelde 
subsidieverhoudingen kunnen opleveren. In de praktijk wordt van deze mogelijk-
heden echter nauwelijks gebruik gemaakt, zodat de vereenvoudiging van het sub-
sidierecht en de rechtszekerheid van subsidie-ontvangers op grond hiervan niet 
in het gedrang komen. 

De invoering van de subsidietitel van de Awb en de algemene en bijzondere sub-
sidieverordening hebben het subsidierecht voor kinderdagverblijven niet op alle 
punten ingewikkelder gemaakt. Een voordeel van de nieuwe regelingen is dat 
thans de verschillende fasen van het subsidieproces duidelijker in de ASV en de 
bijzondere welzijnsverordening zijn opgenomen.. Door de onderzochte subsidie-
ontvanger worden de gemeentelijke subsidieregels dan ook als duidelijk ervaren. 
Van de Rijkssubsidieregelingen blijkt deze minder goed op de hoogte te zijn, 
evenmin als van de Awb. 
De rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger is voorts toegenomen door een 
verlenging van het subsidietijdvak (art. 4:32 van de Awb) tot een periode van 
(maximaal) vijfjaar. Opvallend is wel dat bij de subsidiering van kinderdagverblij-
ven standaard gebruik wordt gemaakt van een budgetsubsidiecontract, dat lijkt te 
lcunnen worden gelcwalificeerd als een uitvoeringsovereenkomst in de zin van 
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artikel 4:36 van de Awb. In deze overeenkomst zijn slechts bepalingen opgeno-
men die ook in de beschilcicing tot subsidieverlening lcunnen worden of zijn vast-
gelegd. Bovendien blijkt uit de formulering van deze overeenkomst dat er geen 
nakomingsplicht geldt voor de subsidie-ontvanger, een van de belangrijkste rede-
nen waarom uitvoeringsovereenkomsten in de praktijk worden afgesloten. 
De ratio achter de budgetsubsidiecontracten wordt dan ook niet duidelijk. 
De verandering van een systeem van subsidiering van de exploitatie van een 
tekort naar budgetsubsidiering blijkt voor deze subsidie-ontvanger geen onzeker-
heid te geven over de wijze waarop het subsidiebedrag wordt berekend. Wel 
wordt van de subsidie-ontvanger meer aandacht voor de 'bedrijfsvoering' 
gevraagd om te voorkomen dat aan het einde van het subsidiejaar een exploitatie-
tekort ontstaat. 

De van (overeenkomstige) toepassing verklaring van afdeling 4.2.8 van de Awb 
voor per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen, zoals in de ASV is gere-
geld, zou de rechtszekerheid van subsidie-ontvangers ten goede kunnen komen. 
Tijdens het onderzoek is echter niet duidelijk geworden op welke wijze afdeling 
4.2.8 van de Awb zou moeten worden toegepast in geval van per boekjaar ver-
strekte subsidies aan rechtspersonen zonder volledige rechtsbevoegdheid. De for-
mulering van de betreffende bepaling in de ASV ('zo veel mogelijk') geeft onvol-
doende houvast. Verder is gebleken dat in de praktijk geen gebruik wordt 
gemaakt van de bepalingen van afdeling 4.2.8 van de Awb. De afdeling lijkt 
vooral van (overeenkomstige) toepassing te zijn verklaard om als vangnet te kun-
nen fungeren in niet voorziene gevallen waarin strikter optreden door de subsi-
dieverstrekker noodzakelijk is. indien deze afdeling van (overeenkomstige) toe-
passing is verklaard, is deze afdeling echter uit dien hoofde van toepassing. 

Beheersing van overheidsuitgaven 

Wat betreft de beheersing van de overheidsuitgaven kan tot slot het volgende wor-
den opgemerkt. 

Zowel in de ASV als in de bijzondere welzijnsverordening is een aantal instru-
menten opgenomen waardoor de uitgaven wellicht beter kunnen worden 
beheerst. Allereerst kan worden genoemd dat in de bijzondere welzijnsverorde-
ning de mogelijkheid van een begrotingsvoorbehoud is opgenomen. Hiervan 
blijkt echter in de praktijk nauwelijks gebruik te worden gemaakt. Het begro-
tingsvoorbehoud blijkt niet nodig te worden geacht, aangezien het proces van 
subsidieverstrelcicing synchroon loopt met de begrotingscyclus. Om dezelfde 
reden wordt ook geen gebruik gemaakt van de in de ASV opgenomen mogelijk-
heid van een subsidieplafond. 

Als andere instrumenten waarmee de subsidie-uitgaven kunnen worden 
beheerst, kunnen de weigeringsgronden worden genoemd die in de ASV zijn 
opgenomen. Subsidie-aanvragen worden geweigerd, indien de begroting hiervoor 
geen gelden beschikbaar stelt of de aanvrager over andere geldmiddelen kan 
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beschildcen. Door de vereiste verstrekking van financiele gegevens ontstaat bij het 
gemeentebestuur voorts een beter inzicht in de financiele situatie van de subsi-
die-aanvrager dan wel subsidie-ontvanger dan voorheen. De controle op deze 
gegevens is gewaarborgd door de verplichting een deugdelijke administratie te 
voeren en het inzagerecht van de subsidieverstrelcker. In het kader van de con-
trole kan ook worden genoemd de nieuw opgenomen verplichte accountantscon-
trole voor ontvangers van grote subsidiebedragen. 

Daarnaast is van belang dat de subsidie-aanvrager verplicht is om eventuele 
andere subsidie-aanvragen te melden. Ook de op te leggen verplichting tot ver-
goeding voor vermogensvorming en te vormen egalisatiereserve lcunnen dienen 
om de subsidie-uitgaven te beheersen. Verder kunnen worden genoemd de in de 
ASV en de bijzondere welzijnsverordening opgenomen intrekkings- en wijzi-
gingsgronden en het feit dat de subsidie-ontvanger voor een aantal rechtshande-
lingen toestemming van de subsidieverstrekker nodig heeft. Op dit laatste ver-
eiste blijkt in de praktijk echter geen beroep te worden gedaan, aangezien 
afdeling 4.2.8 van de Awb niet wordt toegepast. Van belang tot slot is dat de sub-
sidie voor een beperkte periode van maximaal vijfjaar wordt verleend. 

Of dit alles daadwerkelijk heeft geresulteerd in een betere beheersing van de over-
heidsuitgaven is niet duidelijk geworden. Cijfers die op dit punt inzicht konden 
bieden, zijn niet naar voren gekomen en geen van de geInterviewden had goed 
zicht op de ontwikkelingen binnen het totaal van subsidie-uitgaven. 
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7 	Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

7.1 	INLEIDING 

In dit hoofdstuk zal worden ingegaan op de gegevens die bij de Vereniging van 
Nederlandse Gemeenten (vNG) bekend zijn op het gebied van het huidige subsi-
dierecht. Daartoe zal in paragraaf 7.2 worden aangegeven welke vragen door 
gemeenten na invoering van de subsidietitel van de Awb aan de VNG zijn gesteld 
op het gebied van subsidies. In paragraaf 7.3 zal worden ingegaan op de adviezen 
die de VNG hierover aan gemeenten in een publicatie heeft gegeven. Vervolgens 
zal in paragraaf 7.4 verslag worden gedaan van een bij de VNG gehouden inter-
view. De conclusies die naar aanleiding van dit hoofdstuk kunnen worden gefor-
muleerd, zijn opgenomen in paragraaf 7.5. Deze conclusies worden in hoofdstuk 
8 (Slotbeschouwing en conclusie) vergeleken met de resultaten die zijn verkregen 
uit het onderzoek naar de gevolgen van de invoering van de subsidietitel van de 
Awb bij de gemeente Den Haag en de gemeente Leersum. Daarmee wordt een 
controle verricht op de representativiteit van de bij deze gemeenten verkregen 
resultaten. 

7.2 	OVERZICHT VAN AAN DE VNG GESTELDE VRAGEN 

Gemeenten lcunnen aan de VNG onder meer telefonisch of schriftelijk vragen stel-
len over het subsidierecht. Deze vragen worden bijgehouden in een databank. In 
een bijlage bij dit onderzoek is een overzicht opgenomen van de vragen die na 
invoering van de subsidietitel van de Awb op het gebied van subsidies zijn 
gesteld. Daarbij is gebruik gemaakt van overzichten van vragen gesteld in de 
jaren 1998, 1999 en 2000. De vragen van het jaar 1998 en 1999 zijn ingevoerd 
door informatiespecialisten. De vragen van het jaar 2000 zijn ingevoerd door 
beleidsmedewerkers met een goede kennis van het subsidierecht. 

Uit het overzicht blijkt dat gemeenten met name het subsidiebegrip van artikel 
4:21 van de Awb als onduidelijk ervaren. Men vraagt zich nogal eens af of een 
bepaalde financiele bijdrage al dan niet als subsidie in de zin van dit artikel moet 
worden aangemerkt. Alleen indien dat het geval is, is titel 4.2 van de Awb hierop 
van toepassing en is in beginsel ook een wettelijke grondslag vereist. 
Over de op grond van artikel 4:23 van de Awb vereiste wettelijke grondslag wor-
den eveneens veel vragen gesteld. Aansluitend op het vorenstaande hebben deze 
vragen veelal betrekking op het al dan niet vereist zijn van deze wettelijke grond-
slag en de vorm daarvan. Daarbij speelt ook het overgangsrecht een rol. Het 
wordt niet altijd duidelijk geacht in welke gevallen 'oude' subsidiebeleidsnota's en 
subsidieverordeningen al dan niet moeten worden aangepast. Ook de inhoud van 
de op grond van artikel 4:23 van de Awb vereiste subsidieverordening roept 
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vragen op. Gemeenten blijken soms moeite te hebben met hetgeen in de subsi-
dieverordening moet worden opgenomen. Zo wordt onduidelijk geacht welke 
normen hierin moeten worden opgenomen en hoe concreet deze moeten zijn. 
Hetzelfde geldt voor de in de subsidieverordening op te nemen beleidsterreinen 
en activiteiten, die niet altijd concreet in de subsidieverordening blijken te kun-
nen worden opgenomen. 
De vragen rond de instrumenten om de subsidie-uitgaven te beheersen betreffen 
vooral de vorm en wijze van vaststelling van het subsidieplafond. Slechts in een 
enkel geval wordt een vraag gesteld over het begrotingsvoorbehoud. 
Wat betreft het subsidieproces zijn vragen gesteld over de gedurende dit proces te 
nemen besluiten. Daarbij wordt ook veelvuldig gevraagd tegen welke beslissin-
gen gedurende dit proces bezwaar of beroep mogelijk is. Voorts is niet duidelijk 
in welke gevallen gebruik zou kunnen worden gemaakt van een uitvoeringsover-
eenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb. Niet in alle gevallen blijkt men 
op de hoogte te zijn van het feit dat deze overeenkomst niet in de plaats van de 
verleningsbeschilcking mag treden. 
De overige vragen hebben tot slot onder meer betrekking op de uitleg van de in 
de artikelen 4:37 tot en met 4:39 van de Awb opgenomen verplichtingen, de 
beeindiging van een subsidierelatie en de daarbij in acht te nemen redelijke ter-
mijn (artikel 4:31 van de Awb) en de wijze waarop afdeling 4.2.8 van de Awb (per 
boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen) kan worden toegepast. 

7.3 	ADVISERING DOOR DE VNG AAN GEMEENTEN OP HET GEBIED VAN 

SUBSIDIES 

De VNG heeft naar aanleiding van de (toekomstige) invoering van de subsidietitel 
van de Awb een publicatie op het gebied van subsidieverstrelcking door gemeen-
ten uitgebracht.' 36  Deze publicatie biedt een beschrijving van de elementen van 
het proces van subsidieverstreklcing. Daarbij is aangegeven welke gevolgen de 
inhoud van de subsidietitel van de Awb kan hebben voor de werkzaamheden in 
het kader van het gemeentelijk subsidiebeleid. Aangezien de variatie in het 
bestaande gemeentelijk subsidiebeleid en de geldende gemeentelijke subsidiever-
ordeningen groot is, bleek het niet goed mogelijk een model algemene subsidie-
verordening te ontwikkelen. Daarbij komt dat de subsidietitel van de Awb volgens 
de VNG geen aanleiding geeft tot het volledig herzien van het gemeentelijk subsi-
diebeleid en van de bestaande gemeentelijke subsidieverordeningen. Wel is in de 
publicatie een checklist voor wijziging en aanvulling van bestaande subsidiever-
ordeningen opgenomen. Daarbij zijn voorzover mogelijk modelverordenings-
bepalingen opgenomen. Op de voor het onderzoek relevante punten uit deze 
publicatie zal in het onderstaande nader worden ingegaan. 

136. VNG, Algemene wet bestuursrecht derde tranche, Subsidieverstrekking door gemeenten, VNG 

Uitgeverij, Den Haag 1997. Deze paragraaf is gebaseerd op deze publicatie. 
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Wettelijke grondslag 

Indien de subsidietitel van de Awb van toepassing is, dient volgens de publicatie 
een keuze te worden gemaakt tussen: 
— een algemene subsidieverordening met deelverordeningen voor bepaalde 

beleidsterreinen; 
— een subsidieverordening met algemene bepalingen en hoofdstuldcen voor 

bepaalde beleidsterreinen; 
— deelverordeningen; 
— een subsidieverordening die aangeeft welke beleidsterreinen voor subsidie-

ring in aanmerking komen en beleidsnota's of beleidsregels; 
— buitenwettelijke subsidies (artikel 4:23, derde lid, van de Awb).. 

Indien sprake is van veel potentiele aanvragers die het gehele jaar subsidie-aan-
vragen lcunnen indienen en een groot budget is te verdelen, wordt een subsidie-
verordening een goed instrument geacht. Een jaarlijks subsidieprogramma als 
bijlage bij de begroting (buitenwettelijke subsidie) is volgens de publicatie een 
goed instrument, indien het aantal aanvragen gering is, er sprake is van een 
meerjarige subsidieverhouding en per aanvrager forse budgetten nodig zijn of in 
geval van subsidiering a fonds perdu. Daarbij wordt opgemerkt dat de jaarpro-
gramma's op het gebied van welzijn en cultuur soms een zo gedetailleerd karak-
ter hebben dat het raadsbesluit tot vaststelling ervan door de rechter als een bun-
del beschildcingen wordt beschouwd. 
Voor de inhoud van gemeentelijke subsidieverordeningen betekent artikel 4:23, 
eerste lid van de Awb volgens de publicatie dat alleen aangegeven moet worden 
op welke beleidsterreinen subsidies worden verstrelct. De aanduiding van de 
onderdelen of elementen van de activiteiten die op grond van beleidsmatige over-
wegingen voor subsidiering in aanmerlcing komen, kunnen in een beleidsnota 
(beleidsregel) worden gemaakt. De inkadering kan volgens de publicatie ook ach-
terwege blijven. In dat geval dienen de beschildcingen consistent te zijn. Uit de 
samenhang van de genomen beschildcingen is dan impliciet af te leiden welke 
beleidslijn wordt gevolgd. In de publicatie wordt aangegeven dat gemeeriten er 
ook voor kunnen kiezen om de activiteiten gedetailleerd op te nemen. In dat geval 
bestaat er minder noodzaak voor het opstellen van beleidsregels. Er wordt echter 
op gewezen dat een wijziging van het beleid in dat geval tot een wijziging van de 
subsidieverordening leidt. 

In de algemene subsidieverordening of het algemene deel van een (bijzondere) 
subsidieverordening kunnen de procedurele aspecten van de subsidieverstrek-
king worden opgenomen die voor iedere subsidie hetzelfde lcunnen zijn, zoals de 
aanvraag, de gegevens en bescheiden voor de aanvraag en de afdoeningstermijn. 
In een deelverordening kunnen de voor het onderwerp kenmerkende aspecten 
worden opgenomen, zoals de bevoegdheidstoedeling voor vaststelling van een 
subsidieplafond, verdeelregels, nadere regels, toezicht en het opleggen van doel-
gebonden en niet-doelgebonden verplichtingen. De artikelen 121 en 122 van de 
Gemeentewet brengen blijkens de publicatie echter met zich dat de subsidiever- 
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ordeningen geen voorschriften mogen bevatten die letterlijk uit een hogere rege-
ling zijn overgenomen. 
In de publicatie wordt opgemerkt dat de subsidietitel van de Awb niet voorschrijft 
dat een bepaalde vorm van subsidiering wordt gebruilct. Gemeenten dienen even-
wel een goede subsidiesystematiek te kiezen die er aan kan bijdragen dat de met 
de subsidie nagestreefde doelen op een efficiente wijze worden bereikt. De subsi-
die-ontvanger moet hierdoor worden gedwongen tot doelmatig en doeltreffend 
handelen. 

Subsidieplafond 

Er wordt aangegeven dat het subsidieplafond is bedoeld ter vervanging van de 
verschillende 'uitputtingsclausules' die werden gehanteerd. De vaststelling van 
het subsidieplafond in de subsidieverordening wordt niet aanbevolen, omdat dan 
ieder jaar of na een andere termijn deze verordening wijziging behoeft om het 
nieuwe subsidieplafond vast te stellen. 
Voor het verstrelcken van subsidies waarvoor in de begroting niet is voorzien, is 
blijkens de publicatie een begrotingswijziging nodig. 

Subsidieverplichtingen 

Ten aanzien van de niet-doelgerichte subsidieverplichtingen (artikel 4:39 van de 
Awb) wordt in de publicatie gesteld dat deze in de subsidieverordening moeten 
zijn opgenomen. 

Afdeling 4.2.8 

Afdeling 4.2.8 van de Awb is volgens de publicatie te vergelitken met een 
gemeentelijke verordening voor budgetsubsidiering. Nadere invulling of aanvul-
ling van deze afdeling is mogelijk. 

7-4 	INTERVIEW 

In het kader van dit onderzoek is een interview gehouden met een beleidsmede-
werker subsidies cultuur en welzijn (taalcveld Onderwijs en Cultuur) van de VNG. 

Daaruit bleek het volgende. 

Algemeen 

In verband met de invoering van de subsidietitel van de Awb zou in eerste instan-
tie een model-subsidieverordening door de VNG worden opgesteld. Een dergelijke 
verordening gold voorheen voor het terrein van het specifiek welzijn. 137  Deze 
model-verordening werd vooral door kleine gemeenten gebruikt. Het bleek echter 
moeilijk een model-subsidieverordening op te stellen die voor alle soorten subsi- 

137. Modebalgernene subsidieverordening specifiek welzijn. 
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dies van toepassing zou kunnen zijn. Dit gelet op de inhoudelijke verschillen tus-
sen de diverse subsidies en beleidsmatige aspecten die hierbij een rol spelen. Het 
formeel-juridisch gedeelte hoefde bovendien geen regeling, aangezien dergelijke 
bepalingen in de subsidietitel van de Awb zijn opgenomen. 

Wettelijke grondslag 

Ten aanzien van de op grond van artikel 4:23, eerste lid, van de Awb vereiste wet-
telijke grondslag is door de geinterviewde aangegeven dat onduidelijk wordt 
gevonden wat er in het wettelijk voorschrift opgenomen moet worden. Het is 
moeilijk om de beleidsmatige afweging in de subsidieverordening te regelen. 
Hiervoor worden door gemeenten veelal beleidsnota's of iets dergelijks opgesteld. 
In de subsidieverordening kunnen alleen algemene criteria worden opgenomen. 
Het is volgens de geinterviewde de vraag of met een dergelijke algemene `kadee-
subsidieverordening nog wordt voldaan aan de vereiste democratische legitima-
tie. De kenmerken van het subsidie-instrument (beleidsinstrument) brengen 
echter met zich dat een meer inhoudelijke regeling moeilijk is te realiseren. 
Bovendien is voor subsidies veelal een snelle aanpassing aan gewijzigde omstan-
digheden vereist. Aanpassing van een subsidieverordening vergt hiervoor volgens 
de geinterviewde veelal te veel tijd. 

Ook de overgangsbepalingen voor de vereiste wettelijke grondslag worden niet 
erg helder gevonden. In deze bepalingen wordt gemeenten die reeds subsidie ver-
strekten op grond van bekend gemaalct beleid een overgangstermijn van vier jaar 
gegund. Gemeenten die reeds subsidies verstrekten op grond van een subsidie-
verordening krijgen deze termijn volgens de letterlijke tekst van de overgangsbe-
palingen naar de mening van de geinterviewde niet. In feite worden deze 
gemeenten dus gestraft voor het feit dat zij reeds een subsidieverordening heb-
ben. Gelet op deze uitleg van de overgangsbepalingen is gemeenten met een 
bestaande subsidieverordening door de VNG geadviseerd deze direct aan te pas-
sen aan de subsidietitel van de Awb en op i januari 1998 of zo snel mogelijk 
daarna in werking te laten treden. 

Enerzijds zijn er volgens de geinterviewde gemeenten die naar aanleiding van de 
invoering van de subsidietitel van de Awb thans een beknopte subsidieverorde-
ning hebben. Daarbij hebben zij ofwel de met de Awb strijdige bepalingen uit de 
`oude' subsidieverordening aangepast ofwel een nieuwe subsidieverordening 
opgesteld die voldoet aan de minimale eisen van de Awb. Daarnaast gelden dan 
bijvoorbeeld door burgemeester en wethouders vastgestelde regels. Daarmee 
kunnen deze regels sneller worden aangepast aan gewijzigde omstandigheden. 
Anderzijds zijn er gemeenten die thans een uitgebreide subsidieverordening 
hebben of daar nog mee bezig zijn. Daarbij worden ook allerlei inhoudelijke en 
beleidsmatige aspecten in deze verordening opgenomen, waardoor ook het 
maken ervan in sommige gevallen langer duurt dan verwacht. 
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Door gemeenten wordt volgens de geinterviewde in de subsidieverordeningen 
veelal onderscheid gemaalct tussen de diverse subsidievormen. Voor de diverse 
soorten subsidies (bijvoorbeeld instellingssubsidies, budgetsubsidies en exploita-
tiesubsidies) wordt de procedure en inhoudelijke invulling daarvan in de subsi-
dieverordening opgenomen die daar uit beleidsmatig oogpunt bij past. De Awb 
gaat uit van een materieel subsidiebegrip. 

Het merendeel van de subsidies (beleidsterreinen welzijn, cultuur en sport) 
wordt volgens de geinterviewde thans verstrekt op grond van een door de 
gemeenteraad vastgestelde subsidieverordening. Ook incidentele subsidies vin-
den in veel gevallen een grondslag in een subsidieverordening, waarbij een 
mogelijkheid tot delegatie is opgenomen. Subsidies voor grote instellingen wor-
den veelal via een bedrag op de begroting genoemd (uitzondering genoemd in 
artikel 4:23, derde lid, onder c van de Awb). 

De geinterviewde verwacht niet dat gemeenten uitgebreid verslag zullen maken 
op grond van de verslagleggingsplicht van artikel 4:23, vierde lid, van de Awb. Het 
zal erop neerkomen dat een of twee keer per jaar verslag aan de gemeenteraad 
wordt gedaan over welke subsidies zijn verleend op basis van welke begrotings-
post. In de begroting zelf wordt rekening en verantwoording afgelegd. 

Vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en vergroting van de rechts-
zekerheid voor de subsidie-ontvanger 

De artikelen van de subsidietitel van de Awb worden door de geintenriewde in het 
algemeen moeilijk leesbaar gevonden. Zo zijn er veel aanvullende en facultatieve 
artikelen in opgenomen. Een bepaling als artikel 4:33 van de Awb (toegelaten 
voorwaarden) en de artikelen 4:37 tot en met 4:39 van de Awb (subsidieverplich-
tingen) worden verder moeilijk geredigeerd gevonden. Ook voor de subsidie-ont-
vanger en degenen die de subsidieregelingen uitvoeren, zullen dergelijke artike-
len naar verwachting van de geinterviewde moeilijk te begrijpen zijn. 

Door de geinterviewde is aangegeven dat op grond van de Aanwijzingen voor de 
decentrale regelgeving' de gemeentelijke verordening niet in strijd mag zijn met 
de Awb (hogere regelgeving) en in deze verordening niet dat geregeld mag wor-
den wat reeds in de Awb is geregeld. Om toch meer duidelijkheid te bieden aan 
de subsidie-ontvanger wordt geadviseerd de Awb met toelichting als bijlage bij de 
subsidieverordening te voegen. 

Afdeling 4.2.8 van de Awb wordt volgens de geinterviewde nauwelijks door 
gemeenten gebruilct. Ook deze afdeling wordt moeilijk leesbaar geacht. Gemeen-
ten willen bovendien over het algemeen wel bepalingen uit deze afdeling gebrui-
ken, maar de van toepassing verldaring van de gehele afdeling blijken zij een te 
zwaar middel te vinden. Slechts een aantal bepalingen uit deze afdeling wordt 
door gemeenten relevant gevonden. Zo is bijvoorbeeld een egalisatiereserve (arti-
kel 4:72 van de Awb) wel gewenst. Het is volgens de geinterviewde wenselijk dat 
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een dergelijke algemeen bruikbare bepaling in de overige afdelingen wordt opge-
nomen, zodat deze bijvoorbeeld ook gebruilct kan worden in geval van subsidie-
verlening aan rechtspersonen zonder volledige rechtsbevoegdheid. 

Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud 

De geInterviewde vraagt zich af of de begroting niet per definitie het subsidiepla-
fond is. Verder is opgemerkt dat geen regeling in de subsidietitel van de Awb is 
opgenomen voor het geval dat het subsidieplafond zijn limiet heeft bereikt en de 
gemeente uit beleidsmatig oogpunt niettemin subsidie wil verstrekken. De gein-
terviewde is gelet hierop van mening dat het gebruik van het subsidieplafond 
alleen zinvol is op `beleidsarme' terreinen. 

Van het begrotingsvoorbehoud wordt volgens de geinterviewde door gemeenten 
vaker gebruik gemaakt. 
Een probleem is volgens de geinterviewde dat een gemeente veelal afhankelijk is 
van de financiering door het Rijk. Het duurt vaak lang voordat het Rijk beslist op 
subsidieprogramma's van gemeenten. Hierdoor dienen gemeenten veelal reeds 
een beslissing op de subsidie-aanvraag te nemen voordat het Rijk een toezegging 
over de financiering heeft gedaan, hetgeen deze gemeenten in financiele proble-
men zou kunnen brengen. De VNG zou daarom graag willen dat er een mogelijk-
heid in de Awb wordt opgenomen om subsidie-ontvangers een subsidie(voor-
schot) te kunnen verlenen onder het voorbehoud dat het Rijk daadwerkelijk geld 
aan de betreffende gemeente verstrekt. 
In dit verband heeft de geinterviewde voorts opgemerkt dat op de verhouding 
Rijk—gemeente en de verhouding gemeente—subsidie-ontvanger in die gevallen 
twee rechtsregimes ontstaan, hetgeen de duidelijlcheid niet bevordert. Op geld-
stromen tussen overheden is op grond van artikel 4:21, derde lid, van de Awb de 
subsidietitel niet van toepassing. Zodra het geld echter vanuit de gemeente naar 
de subsidie-ontvanger gaat, is de subsidietitel van de Awb hierop wel van toepas-
sing. 

Ove rig 

Zoals ook blijkt uit paragraaf 7.2 krijgt de VNG volgens de geinterviewde veel vra-
gen omtrent het subsidiebegrip van de Awb. Veelvuldig wordt bijvoorbeeld 
gevraagd of financiering van kinderopvang, onderwijs, maatschappelijke dienst-
verlening, ID-banen of een eigen gemeentelijke dienst onder het subsidiebegrip 
van artikel 4:21 van de Awb valt. 
Op de volgende punten voorziet de VNG verder mogelijke problemen. Allereerst 
worden subsidies vaak zonder aanvraag (ambtshalve) verstrekt. De subsidietitel 
van de Awb gaat ervan uit dat de subsidieverstrekking vooraf wordt gegaan van 
een aanvraag. Hierdoor zou een verzwaring voor de gemeentelijke praktijk kun-
nen ontstaan. 
Tot slot wordt onduidelijk gevonden in hoeverre het begrip `activiteiten' in artikel 
4:23, eerste lid, van de Awb betekenis heeft voor budgetsubsidies, nu een budget- 
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subsidie ook kan worden verstrekt voor bijvoorbeeld prestaties of producten. Niet 
geheel duidelijk wordt gevonden in hoeverre van een subsidie-ontvanger kan 
worden geeist dat dergelijke prestaties of producten worden geleverd om voor 
subsidie in aanmerking te komen. 

7.5 CONCLUSIE 

Legitimatie en democratische controle 

Uit het vorenstaande blijkt ten aanzien van de legitimatie en democratische con-
trole bij gemeentelijke subsidies het volgende. 

Gemeenten blijken moeite te hebben met de op grond van artikel 4:23 van de 
Awb vereiste wettelijke grondslag. Er worden door gemeenten veel vragen gesteld 
over het al dan niet vereist zijn van deze wettelijke grondslag en de vorm daarvan. 
Het overgangsrecht wordt niet duidelijk gevonden in het geval dat subsidies 
reeds op grond van een wettelijk voorschrift worden verstrekt. 
Ook de eisen die de Awb aan deze wettelijke grondslag stelt, blijkt bij gemeenten 
veel vragen op te roepen. Gemeenten blijken het subsidie-instrument flexibel te 
willen gebruiken. Volgens de VNG dient daarom alleen aangegeven te worden op 
welke beleidsterreinen subsidies worden verstrekt. De aanduiding van de onder-
delen of elementen van de activiteiten die op grond van beleidsmatige overwe-
ging voor subsidiering in aanmerking komen, kunnen in een beleidsnota 
(beleidsregel) worden gemaakt. Deze beleidsnota is sneller en eenvoudiger aan te 
passen dan een gemeentelijke subsidieverordening. 
Het begrip 'activiteiten' blijkt tot onduidelijkheid te leiden bij budgetsubsidies, 
aangezien dergelijke subsidies ook lcunnen worden verstrekt voor bijvoorbeeld 
prestaties of producten. Ook in die gevallen is echter sprake van activiteiten in de 
zin van de Awb. 

Het merendeel van de gemeentelijke subsidies blijkt thans te worden verstrelct op 
grond van een door de gemeenteraad vastgestelde subsidieverordening. Indien in 
deze subsidieverordening ook inhoudelijke en beleidsmatige aspecten geregeld 
worden, blijkt het opstellen van een dergelijke verordening in sommige gevallen 
langer te duren dan verwacht. Daarnaast berusten subsidies op de begroting 
zondering van artikel 4:23, derde lid, onder c, van de Awb). 

Vereenvoudig-ing en harrnonisatie van het subsidierecht en vergroting van de rechts-
zekerheid Poor de subsidie-ontvanger 

Ten aanzien van de vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en 
vergroting van de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger is het volgende 
beeld ontstaan. 

Over een aantal bepalingen in de subsidietitel van de Awb blijkt bij gemeenten 
onduidelijkheid te bestaan. Met name het subsidiebegrip van artikel 4:21 van de 
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Awb wordt als onduidelijk ervaren. Gemeenten vragen zich nogal eens af of een 
bepaalde financiele bijdrage al dan niet als subsidie in de zin van dit artikel moet 
worden aangemerkt. Gemeenten blijken voorts diverse subsidievormen te onder-
scheiden (waarderings-, stimulerings-/prestatie-, investerings-, product-, budget-
en exploitatiesubsidie). Al deze subsidievormen vallen in principe onder het sub-
sidiebegrip van de Awb. 
Voorts blijkt bij gemeenten verwarring te bestaan over het gebruik van de uitvoe-
ringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb. Het blijkt ook dat niet 
bij alle gemeenten bekend is dat deze overeenkomst niet in de plaats van de verle-
ningsbeschildcing mag treden. 
Tevens blijkt onduidelijkheid te bestaan over de artikelen 4:37 tot en met 4:39 van 
de Awb (subsidieverplichtingen) en de wijze waarop deze in de subsidieverorde-
ning moeten worden opgenomen. 
Ook de wijze waarop een subsidierelatie beeindigd kan worden en de daarbij in 
acht te nemen redelijke termijn (artikel 4:51 van de Awb) blijkt niet voor alle 
gemeenten helder. 
Verder is er door de VNG op gewezen dat gemeentelijke subsidies in bepaalde 
gevallen zonder aanvraag (ambtshalve) worden verstrekt. De subsidietitel van de 
Awb gaat ervan uit dat de subsidieverstreldcing vooraf wordt gegaan door een aan-
vraag. Aan deze aanvraag worden echter geen zware eisen gesteld. 
Door de VNG is er voorts op gewezen dat in geval een gemeente geld van het Rijk 
ontvangt en hiermee subsidies verstrekt er twee rechtsregimes ontstaan. Op de 
verhouding Rijk—gemeente is de subsidiefitel van de Awb niet van toepassing, op 
de verhouding gemeente—subsidie-ontvanger wel. De VNG is van mening dat de 
duidelijlcheid hierdoor niet wordt bevorderd. 
Daarnaast blijken er veel vragen bij gemeenten te zijn over de wijze waarop afde-
ling 4.2.8 van de Awb (per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen) kan 
worden toegepast. Deze afdeling blijkt nauwelijks te worden gebruikt, vooral 
omdat de van toepassing verklaring van de gehele afdeling een te zwaar middel 
wordt gevonden. Slechts een aantal bepalingen uit deze afdeling blijkt door 
gemeenten relevant te worden gevonden, bijvoorbeeld de egalisatiereserve van 
artikel 4:72 van de Awb. Door de VNG wordt het wenselijk geacht dat een derge-
lijke algemeen bruikbare bepaling in de algemene afdelingen wordt opgenomen. 
Tot slot is door de VNG aangegeven dat in gemeentelijke subsidieverordeningen 
geen Awb-bepalingen mogen worden opgenomen. Om de subsidie-ontvanger 
toch meer duidelijkheid te bieden, wordt door de VNG geadviseerd de Awb en de 
toelichting daarop als bijlage bij de subsidieverordening te voegen. 

Beheersing van overheidsgelden 

Wat betreft de beheersing van overheidsgelden kan tot slot het volgende worden 
opgemerkt. 

Er blijkt bij gemeenten en de VNG met name onduidelijkheid te bestaan over de 
vorm en wijze van vaststelling alsmede het gebruik van een subsidieplafond. 
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Over het begrotingsvoorbehoud blijkt minder onduidelijkheid te bestaan. Het 
begrotingsvoorbehoud blijkt ook vaker te worden toegepast. 
Door de VNG is aangegeven dat er bij gemeenten behoefte bestaat aan de moge-
lijkheid een subsidie(voorschot) te verlenen onder het voorbehoud dat het Rijk 
geld aan een gemeente ter beschikking stelt. Fen dergelijk voorbehoud is echter 
in beginsel reeds mogelijk op grond van artikel 4:33 van de Awb. 
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8 	Slotbeschouwing en conclusie 

8.1 	iNLEIDING 

Subsidiering is een van de belangrijkste beleidsinstrumenten van de overheid 
geworden. Veelal werden subsidies echter zonder wettelijke grondslag verstrekt, 
waardoor de democratische controle hierop werd bemoeilijkt. Bovendien ver-
schilden subsidieregelingen onderling en was de subsidiejurisprudentie moeilijk 
toegankelijk. Rechtszekerheid en rechtseenheid leden onder deze situatie. 
Daarnaast waren de subsidie-uitgaven de laatste jaren enorm toegenomen. De 
overheid had behoefte aan instrumenten die konden leiden tot het terugdringen 
van de overheidsuitgaven, het doelmatiger inzetten van subsidieregelingen en het 
voorkomen van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidiegelden. Het 
bestaande wettelijke instrumentarium was hiervoor onvoldoende. Een algemene 
wettelijke regeling was dringend gewenst. 
Dit heeft geleid tot de subsidietitel (titel 4.2) van de derde tranche van de Alge-
mene wet bestuursrecht (Awb). Deze subsidietitel is op 1 januari 1998 in werking 
getreden.' 38  De doelstellingen van de subsidietitel van de Awb zijn: 
— vergroting van de legitimiteit van subsidiebesluiten; 
— vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en vergroting van de 

rechtszekerheid voor subsidie-ontvangers; 
— tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidiegelden; 
— betere beheersing van de overheidsuitgaven. 

De probleemstelling van dit evaluatie-onderzoek is in hoofdstuk 1 als volgt gefor-
muleerd: In hoeverre zijn de doelstellingen die de wetgever voor ogen stond bij 
de invoering van de subsidietitel van de Awb medio 2001 gerealiseerd? De doel-
stelling `tegengaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidiegelden' is in 
overleg met de opdrachtgever in het onderzoek niet meegenomen. Het karakter 
van een invoeringsevaluatie brengt met zich dat de nadruk ligt op het inventarise-
ren van knelpunten. Het antwoord op de vraag in hoeverre de doelstelling `tegen-
gaan van misbruik en oneigenlijk gebruik van subsidiegelden' is gerealiseerd, is 
pas na een langere termijn van inwerkingtreding te geven en daarom in het kader 
van deze invoeringsevaluatie niet te onderzoeken. 

Het onderzoek kent een aantal beperkingen. De eerste beperking is gelegen in 
het tijdstip van de evaluatie. Drieenhalfjaar na de inwerkingtreding van de subsi-
dietitel van de Awb zullen nog niet alle details hiervan in de bestuurspraktijk zijn 
verwerlct. Bovendien gaat van een aantal artikelen thans nog geen werking uit en 

138. De subsidietitel van de Awb is voor de onderwijswetgeving echter pas op II mei 2001 in werking 
getreden. 
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geldt er overgangsrecht. Verder is het moeilijk de gevolgen van de invoering van 
de subsidietitel van de Awb te onderscheiden van de algemene rechtsontwikke-
ling op dit gebied. 
Fen tweede beperking is gelegen in de beschikbare tijd. Voor het totale onderzoek 
was zes maanden beschikbaar. Daarom is in hoofdstuk 2 een keuze gemaakt wat 
betreft de in het onderzoek te betrekken bestuursorganen, beleidsterreinen, sub-
sidieregelingen en subsidiestromen. 
Het onderzoek omvat twee bestuursorganen op Rijksniveau en twee bestuurs-
organen op gemeentelijk niveau. Het betreft: 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (ocenw) (groot subsidie-
ministerie): 
— beleidsterrein cultuur; 
— subsidiestroom toneelgezelschappen; 
— te analyseren subsidieregelingen: 

— Wet op het specifiek cultuurbeleid; 
— Bekostigingsbesluit cultuuruitingen; 
— Regeling subsidies en uitkeringen cultuuruitingen. 

Ministerie van Economische Zaken (Ez) (middelgroot subsidieministerie): 
— beleidsterrein economie; 
— subsidiestroom samenwerkingsprojecten op het gebied van technologie; 
— te analyseren subsidieregelingen: 

— Kaderwet a-subsidies; 
— Besluit subsidies bedrijfsgerichte technologische samenwerkingsprojecten 

(BTs-besluit) (en Uitvoeringsregeling wrs). Deze regelingen worden uitge-
voerd door Senter. 

Gemeente Den Haag (grote gemeente met nog niet aangepaste subsidieverorde-
ningen): 
— beleidsterrein welzijn; 
— subsidiestroom decentrale welzijnsorganisaties; 
— te analyseren subsidieregelingen: 

— Verordening produlctsubsidiering; 
— Haagse verordening instellingssubsidies (op hoofdlijnen, aangezien deze 

verordening nog niet door de gemeenteraad is vastgesteld). 

Gemeente Leersum (1deine gemeente met aangepaste subsidieverordeningen): 
— beleidsterrein welzijn; 
— subsidiestroom kinderopvang; 
— te analyseren subsidieregelingen: 

— Algemene Subsidieverordening gemeente Leersum 1998; 
— Bijzondere subsidieverordening welzijn gemeente Leersum 2000. 

Gelet op deze beperkingen is het niet mogelijk een compleet beeld te schetsen 
van de werking van de subsidietitel van de Awb in de praktijk. De conclusies zijn 
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dan ook niet zonder meer van toepassing op andere bestuursorganen, beleidster-
reinen, subsidieregelingen en subsidiestromen. 
Vorengenoemde subsidieregelingen zijn geanalyseerd aan de hand van een 
checklist, waarin de probleemstelling in deelvragen is uitgewerkt. Tevens is een 
recente subsidiebeschikking in het kader van de onderzochte subsidiestromen 
geanalyseerd. Vervolgens zijn interviews gehouden met de opstellers van deze 
subsidieregelingen dan wel juristen die bekend zijn met (de aanpassing) van deze 
regelingen, degenen die deze regelingen uitvoeren, financieel medewerkers en 
instellingen die op grond van deze regelingen subsidie ontvangen. De resultaten 
hiervan zijn per bestuursorgaan opgenomen in de hoofdstukken 3 tot en met 6. 
Tot slot is bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (vNG) onderzoek 
gedaan naar aan deze vereniging door gemeenten gestelde vragen op het gebied 
van subsidies en is ook daar een interview gehouden (hoofdstuk 7). 

In dit hoofdstuk zullen ter beantwoording van de probleemstelling de resultaten 
van het onderzoek naar voren worden gebracht. De resultaten van de onderzochte 
gemeenten worden hierbij vergeleken met de gegevens die bij de VNG bekend 
zijn. Op die manier wordt een controle verricht op de representativiteit van de bij 
deze gemeenten verkregen resultaten. 
Allereerst volgt in paragraaf 8.2 een korte samenvatting van de bepalingen van de 
subsidietitel van de Awb die van belang zouden kunnen zijn voor de realisering 
van de doelstellingen van deze titel. Vervolgens zullen de deelvragen waarin de 
probleemstelling is uitgewerkt, worden beantwoord (paragraaf 8.3). In paragraaf 
8.4 zullen de hoofdlijnen van de resultaten van het onderzoek per doelstelling 
uiteen worden gezet. In paragraaf 8.5 zullen tot slot enige aanbevelingen en aan-
dachtspunten naar voren worden gebracht. 

8.2 	KORTE SCHETS VAN DE SUBSIDIETITEL VAN DE AWB 

Onder een subsidie wordt blijkens de definitie van artikel 4:21, eerste lid, van de 
Awb verstaan: 'de aanspraak op financiele middelen, door een bestuursorgaan 
verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als 
betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten'. De subsi-
dietitel van de Awb is echter niet van toepassing op fiscale voorzieningen en op 
financiele middelen die uitsluitend aan bestuursorganen worden verstrelct (4:21, 
tweede en derde lid, van de Awb). Op de bekostiging van onderwijs en onderzoek 
is de subsidietitel van de Awb van overeenkomstige toepassing (artikel 4:21, 
vierde lid, van de Awb). 

In artikel 4:23, eerste lid, van de Awb is bepaald dat subsidie in beginsel slechts 
op grond van een wettelijk voorschrift wordt verstrekt. Door de vereiste wettelijke 
grondslag wordt beoogd de democratische legitimatie en de rechtszekerheid voor 
de subsidie-ontvanger te vergroten. Bovendien zou deze eis tot een beter gestruc-
tureerde besluitvorming rond subsidiering moeten leiden, hetgeen zou moeten 
resulteren in een vermindering van de subsidie-uitgaven. 
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De Rijksoverheid dient in beginsel een grondslag in formele wetten neer te leg-
gen. Gemeenten dienen hiervoor subsidieverordeningen op te stellen. Uit artikel 
4:23 en afdeling 4.2.4 (verplichtingen van de subsidie-ontvanger) van de Awb 
volgt dat deze wettelijke voorschriften aan twee eisen moeten voldoen. Allereerst 
moeten deze een omschrijving van de te subsidi&en activiteiten bevatten. Ten 
tweede moeten deze een grondslag bieden voor subsidieverplichtingen, voor-
zover deze grondslag niet al in de subsidietitel van de Awb zelf is neergelegd. 
Artikel 4:23 van de Awb bevat geen aanwijzingen met betreldcing tot delegatie. De 
toelichting verwijst op dit punt naar het rapport van de Commissie Wetgevings-
vraagstukken waaruit blijkt dat de hoofdlijnen van het bestendig subsidiebeleid 
van het Rijk in een formele wet moeten worden neergelegd. Verder meent de 
regering dat wanneer een subsidieregeling qua budgettair belang klein is, snel 
moet kunnen worden gewijzigd of slechts tijdelijk is bedoeld, een regeling bij 
algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling meer voor de hand kan 
liggen. 
In artikel 4:23, derde lid, van de Awb wordt een uitzondering op de vereiste wette-
lijke grondslag gemaakt voor onder meer incidentele subsidies en subsidies die 
zijn opgenomen in de begroting. Op grond van artikel 4:23, vierde lid, geldt voor 
incidentele subsidies een verslagleggingsplicht om het gebrek aan democratische 
controle te compenseren. 
Op grond van het overgangsrecht geldt de vereiste wettelijke grondslag gedu-
rende een periode van vier jaar (dus tot I januari 2002) niet voor subsidies die 
reeds overeenkomstig bekend gemaakt beleid worden verstrekt. 

Uit de subsidietitel van de Awb blijkt dat subsidies bij beschiklcing moeten wor-
den verstrekt. De subsidieverhouding vangt aan met een beschildcing tot subsi-
dieverlening, waardoor een aanspraak op subsidie ontstaat. Ms garantie voor uit-
voering van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, kan eventueel een 
uitvoeringsovereenkomst worden gesloten (artikel 4:36 van de Awb). Vervolgens 
wordt de subsidie bij beschikking vastgesteld, waardoor een definitief recht op 
subsidie ontstaat. De subsidieverlening kan ook achterwege blijven, met name 
indien subsidie pas kan worden aangevraagd nadat een bepaalde activiteit is ver-
richt en het te subsidieren bedrag vaststaat. 

In afdeling 4.2.4 van de Awb worden drie soorten verplichtingen onderscheiden 
die de subsidie-ontvanger kunnen worden opgelegd: 
— doelgerichte verplichtingen die altijd kunnen worden opgelegd (artikel 4:37 

van de Awb); 
— andere doelgerichte verplichtingen die bij of krachtens wettelijk voorschrift 

kunnen worden opgelegd (artikel 4:38 van de Awb); 
— niet-doelgerichte verplichtingen die bij wettelijk voorschrift kunnen worden 

opgelegd, voorzover deze betrekking hebben op de wijze waarop of de midde-
len waarmee de gesubsidieerde activiteiten worden verricht (artikel 4:39 van 
de Awb). 
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In de subsidietitel van de Awb is een aantal instrumenten opgenomen waarmee 
de subsidie-uitgaven kunnen worden beheerst: 
— het subsidieplafond (afdeling 4.2.2 van de Awb), waarmee het totale subsidie-

bedrag vooraf wordt beperkt; 
— het begrotingsvoorbehoud (artikel 4:34 van de Awb), waarbij de subsidie 

wordt verleend onder de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking 
worden gesteld; 

— de beperking van het tijdvak waarvoor een periodieke subsidie kan worden 
verleend (artikel 4:32 van de Awb); 

— de vergoeding wegens vermogensvorming (artikel 4:41 van de Awb); 
— de lagere subsidievaststelling (artikel 4:46, tweede lid, van de Awb); 
— het intrekken en wijzigen van de subsidieverlening en -vaststelling (artikelen 

4:48 tot en met 4:51 van de Awb); 
— het opschorten van de betaling (artikel 4:56 van de Awb); 
— de terugvordering van onverschuldigd betaalde subsidiebedragen en voor-

schotten (artikel 4:57 van de Awb); 
— het afleggen van rekening en verantwoording door de subsidie-ontvanger 

(artikel 4:45, tweede lid en afdeling 4.2.8 van de Awb). 

In afdeling 4.2.8 van de Awb is tot slot een facultatieve standaardregeling opge-
nomen voor per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen met volledige 
rechtsbevoegdheid. Deze afdeling kan bij wettelijk voorschrift of bij besluit van 
het bestuursorgaan van toepassing worden verklaard (artikel 4:58, eerste lid, van 
de Awb). Ook kan bij algemene maatregel van bestuur worden bepaald dat deze 
afdeling van toepassing is op daarbij aangewezen subsidies (artikel 4:58, tweede 
lid, van de Awb). Met deze afdeling is beoogd de subsidieverlening voor deze 
instellingen te structuren en te harmoniseren. 

8.3 	BEANTWOORDING VAN DE DEELVRAGEN 

I. 	Vergroting van de legitimiteit van subsidiebesluiten 

a. Wat is de kwantitatieve verhouding tussen subsidiegelden die wel en subsidiegelden 
die niet op een wettelijke basis berusten? 

Bij de onderzochte bestuursorganen op Rijksniveau blijkt al voor de invoering 
van de subsidietitel van de Awb een wettelijke grondslag te zijn geschapen voor 
subsidieverstrekkingen door de betreffende minister. Bij de onderzochte 
bestuursorganen op gemeentelijk niveau zijn al sinds langere tijd subsidieveror-
deningen van kracht. De gemeente Den Haag blijkt de onderzochte subsidiever-
ordening echter nog niet te hebben aangepast aan de subsidietitel van de Awb. 
Deze wettelijke grondslagen voor de onderzochte subsidies blijken ruim te zijn 
opgesteld (zie beantwoording vraag d). Het merendeel van de onderzochte subsi-
dies blijkt dan ook te berusten op een wettelijke basis. In uitzonderingsgevallen 
blijken subsidies in de begroting van gemeenten te worden opgenomen. Deze 
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resultaten komen overeen met hetgeen uit het onderzoek bij de VNG naar voren is 
gekomen. Kwantitatieve gegevens hierover zijn echter niet naar voren gekomen. 

b. Hoe wordt uitvoering gegeven aan de verantwoordingsverplichtingen met betrekking 
tot niet wettelijke subsidies? Is deze verantwoording vanuit het perspectief van 
democratische cont role voldoende? 

Indien subsidies bij uitzondering in de begroting zijn opgenomen, vindt de ver-
antwoording hierover plaats in de begroting zelf. Deze verantwoording is vanuit 
het perspectief van democratische controle voldoende, aangezien de gemeente-
raad de begroting en daarrnee de rekening en verantwoording hierop vaststelt. 

c. In welke mate delegeert de (primaire) regelgever regelgevende bevoegdheden in subsi-
dieregelingen en over hoeveel niveaus worden subsidieregels gespreid? Neemt de 
dernocratische legitimatie door deze delegatie niet te veel af? 

Zowel in de toepasselijke (kader)wetten van de onderzochte bestuursorganen op 
Ftijksniveau als in de onderzochte gemeentelijke subsidieverordeningen wordt 
veelvuldig gebruik gemaakt van delegatiemogelijIcheden. Als gevolg hiervan geldt 
op Rijksniveau een complexe regelgeving: Awb, (kader)wet, algemene maatregel 
van bestuur en ministeriele regeling. Op gemeentelijk niveau geldt het volgende 
complex van regelgeving: Awb, algemene subsidieverordening en/of bijzondere 
subsidieverordening en eventueel nadere regels van burgemeester en wethou-
ders. De reden hiervoor lijkt dat bij het subsidie-instrument de behoefte bestaat 
aan flexibiliteit in de toepassing ervan om in te kunnen spelen op veranderde 
omstandigheden. Op beide niveaus is aldus sprake van meer gelaagdheid in de 
regelgeving als gevolg van de inwerlcingtreding van de subsidietitel van de Awb. 

Het gemis aan democratische controle dat ontstaat doordat de formele wetten en 
gemeentelijke verordeningen globaal van aard zijn en uitgebreide delegatiemoge-
lijIcheden bevatten, blijkt echter op andere wijze te worden gecompenseerd. Bij 
het Ministerie van ocenw worden de activiteiten op het cultuurterrein waarvoor 
subsidie kan worden verstrekt, geconcretiseerd in de cultuurnota. Deze nota is 
gebaseerd op de betreffende (kader)wet. Bovendien wordt deze nota voorgelegd 
aan de Tweede Kamer. Thans ligt er een voorstel van de staatssecretaris, waarbij 
ook de uitgangspuntenbrief een grondslag in deze wet krijgt en de controle 
hierop door de Tweede Kamer wordt gewaarborgd. Het zwaartepunt van de poli-
tieke besluitvorming blijkt inmiddels namelijk verschoven te zijn van de cultuur-
nota naar deze uitgangspuntenbriel Bij het Ministerie van EZ (Senter) is in de 
uitzonderingsgevallen genoemd in artikel 4:23, derde lid, van de Awb en indien 
de voorgenomen subsidieverstreklcing vooraf is medegedeeld aan de Tweede 
Kamer geen algemene maatregel van bestuur of ministeriele regeling vereist. 
Indien dit geval zich niet voordoet, worden de subsidiecriteria geconcretiseerd in 
de algemene maatregel van bestuur en met name in de ministeriele regeling. Bij 
beide onderzochte bestuursorganen op Rijksniveau vindt advisering over de 
subsidieverstrelcking plaats door een extern adviesorgaan. In beide gevallen is 
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men bezig de bevoegdheden van dit adviesorgaan en die van de subsidieverstrek-
ker beter te scheiden. 
Bij de gemeente Den Haag zijn de subsidiecriteria opgenomen in door de 
gemeenteraad vast te stellen beleidsplannen. Bij de gemeente Leersum vindt de 
concretisering van de subsidiecriteria in de door de gemeenteraad vast te stellen 
begroting plaats. 

d. Wat zijn de ervaringen van de (primaire) regelgever bij het tot stand brengen van 
wettelijke grondslagen voor subsidie. In hoeverre wordt het subsidiebeleid door de 
wetgever inhoudelijk genormeerd? 

Zowel op Rijksniveau als op gemeentelijk niveau blijkt de op grond van artikel 
4:23, eerste lid, van de Awb vereiste omschrijving van activiteiten die voor subsi-
diering in aanmerking komen globaal van aard te zijn. Op Rijksniveau blijken in 
de betreffende (kader)wetten veelal de beleidsterreinen te worden aangeduid 
waarvoor subsidie kan worden verstrekt. Op gemeentelijk niveau geldt op grond 
van de subsidieverordeningen veelal dat de activiteiten het belang van de 
gemeente moeten dienen en/of niet in strijd met het gemeentelijk beleid mogen 
zijn. De reden hiervan lijkt te zijn gelegen in de wens om flexibel met het subsi-
die-instrument om te kunnen gaan om in te kunnen spelen op veranderde 
omstandigheden. Ook de VNG adviseert om die reden de subsidiecriteria in de 
gemeentelijke verordening niet te gedetailleerd te beschrijven. 
Vooral bij gemeenten blijkt onduidelijkheid te bestaan hoe concreet de omschrij-
ving van de activiteiten in de gemeentelijke verordening zelf moet zijn. Uit de 
toelichting op artikel 4:23, eerste lid, van de Awb lijkt te volgen dat de hoofdlijnen 
van het beleid hierin moeten worden neergelegd. Het subsidie-instrument blijkt 
echter een flexibele inzet daarvan te eisen. 

Vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en vergroting 
van de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger 

e. Is de rechtszekerheid toegenomen in de ogen van (ervaren) subsidie-ontvangers? 

Er lijkt een spanning te zijn tussen de bij het gebruik van het subsidie-instru-
ment gewenste flexibiliteit en de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger. Bij 
alle onderzochte bestuursorganen blijkt de wens te bestaan om bij .subsidiering 
in te kunnen spelen op veranderde omstandigheden. Om die reden zijn de 
inhoudelijke criteria op grond waarvan subsidie wordt verstrekt in de formele wet 
dan wel de gemeentelijke verordening globaal van aard. De concretisering vindt 
plaats op het niveau van de lagere regelgeving dan wel in beleidsstulcken. De aan-
passing hiervan vergt minder tijd en is eenvoudiger dan aanpassing van de regel-
geving zelf. Indien, zoals in de onderzochte kleine gemeente, de concretisering 
pas plaatsvindt bij de behandeling van de begroting, is de subsidie-ontvanger 
vooraf niet bekend op grond van welke criteria zijn subsidie-aanvraag wordt 
beoordeeld. Niettemin lijken de subsidie-ontvangers thans meer rechtszekerheid 
te ervaren. Tot een aantal jaren geleden ontbrak met name op Rijksniveau een 
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wettelijke grondslag voor het verstrekken van subsidies. Ten opzichte van die 
situatie zijn de rechten en plichten van de subsidieverstrekker en subsidie-ont-
vanger thans in de subsidietitel van de Awb en de bijzondere subsidieregelgeving 
beter vastgelegd. 
De rechtszekerheid van de subsidie-ontvanger lijkt verder te zijn toegenomen 
door de meerjarige subsidieverlening. Voorheen werden dergelijke subsidies 
veelal voor slechts een jaar verstrekt. Deze rechtszekerheid blijkt echter niet door 
alle subsidie-ontvangers als zodanig te worden ervaren, aangezien thans na de 
meerjarige subsidieperiode in sommige gevallen een grondiger evaluatie blijkt 
plaats te vinden dan voorheen. 

fi Bieden de subsidieregelingen door de mogelijkheid van delegatie nog wet voldoende 
duidelijkheid voor de subsidieverstrekker en de subsidie-ontvanger? 

Door de gelaagdheid in de regelgeving die zowel op Rijksniveau als op gemeente-
lijk niveau is ontstaan, lijkt het subsidierecht er voor degenen die de subsidie-
regelingen uitvoeren en de subsidie-ontvangers niet eenvoudiger op te zijn 
geworden. Met name de (inhoud van de) subsidietitel van de Awb blijkt niet altijd 
bekend te zijn. Bij de gemeente Leersum heeft men daarom een aantal Awb-
bepalingen overgenomen in de subsidieverordeningen. De onderlinge verhou-
ding tussen de Awb en deze subsidieverordeningen blijkt echter niet altijd helder 
te zijn. 
Niet bij alle onderzochte bestuursorganen zijn degenen die de subsidieregelin-
gen uitvoeren en de subsidie-ontvangers geinformeerd over de gevolgen van de 
invoering van de subsidietitel van de Awb. Meer aandacht voor informatievoorzie-
ning op dit punt blijkt tot een betere bekendheid met de subsidieregelgeving te 
leiden. 

g. Worth gebruik gemaakt van de mogelijkheid afdeling 4.2.8 van de Awb bijwettelijk 
voorschrift van toepassing te verklaren en wat zijn de ervaringen hiermee? 

Aileen bij de gemeente Leersum is afdeling 4.2.8 van de Awb in de subsidieveror-
dening van toepassing verklaard, zelfs op per boekjaar verstrekte subsidies aan 
rechtspersonen zonder volledige rechtsbevoegdheid. In de praktijk blijkt deze 
afdeling, hoewel van toepassing, echter niet te worden gebruikt. 
De onderzochte bestuursorganen op gemeentelijk niveau vinden een aantal bepa-
lingen van deze afdeling bruikbaar, zoals de bepaling over de egalisatiereserve 
(artikel 4:72 van de Awb) en de bepalingen over de accountantscontrole (artikelen 
4:78 en 4:79 van de Awb). Het gebruik van de gehele afdeling wordt echter als 
een te zwaar middel opgevat. Het wordt door een aantal geinterviewden dan ook 
wenselijk geacht dat de wetgever beziet of bepaalde artikelen uit deze afdeling 
naar de algemene afdelingen van de subsidietitel van de Awb kunnen worden 
overgebracht. 
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h. Maken bestuursorganen in de praktijk gebruik van de facultatief toe te passen 
afdeling 4.2.8 van de Awb en wat zijn de ervaringen hiermee? 

Om dezelfde reden als aangegeven bij de beantwoording van vraag g blijken de 
onderzochte bestuursorganen geen gebruik te hebben gemaalct van de mogelijk-
heid afdeling 4.2.8 van de Awb bij besluit van toepassing te verklaren. 

i. In welke mate zijn de werkwijzen en interne procedures van bestuursorganen 
gewijzigd als gevolg van de inwerkingtreding van de subsidietitel van de Awb? 

Er blijkt bij het opstellen van de onderzochte subsidieregelgeving van beide 
ministeries al rekening te zijn gehouden met de subsidietitel van de Awb. De 
aanpassing van deze regelgeving aan de derde tranche van de Awb bestond dan 
ook met name uit terminologische wijzigingen. Het systeem van subsidiever-
strelddng was reeds Awb-conform. In beide gevallen worden subsidies voor 
meerdere jaren verleend. Bij het Ministerie van ocenw heeft men daarbij geko-
zen voor een jaarlijkse subsidievaststelling, bij het Ministerie van EZ (Senter) 
daarentegen voor een subsidievaststelling aan het eind van het project. Beide sys-
temen zijn op grond van de subsidietitel van de Awb mogelijk. Verder valt op dat 
de subsidietitel van de Awb in de kaderwet van het Ministerie van EZ in afwijking 
van artikel 4:21, derde lid, van de Awb ook van toepassing is verklaard op subsi-
dies die uitsluitend aan bestuursorganen worden verstrelct. 
De werkwijzen en interne procedures van de onderzochte bestuursorganen op 
Rijksniveau blijken gelet op het vorenstaande niet veel veranderd te zijn als 
gevolg van de invoering van de subsidietitel van de Awb op 1 januari 1998. De 
veranderingen die hebben plaatsgevonden als gevolg van de invoering van de 
(kader)wetten en de daarop gebaseerde regelgeving alsmede de overgang van een 
systeem van exploitatiesubsidiering naar een systeem van budgetsubsidiering 
hebben voor meer verandering gezorgd. 

Het gemeentelijk niveau levert een meer wisselend beeld op. Bij de gemeente 
Den Haag is de onderzochte subsidieverordening nog niet aangepast aan de sub-
sidietitel van de Awb. Bij de gemeente Leersum is gekozen voor een technische 
aanpassing van de onderzochte subsidieverordeningen aan de subsidietitel van 
de Awb. Ook uit gegevens van de VNG blijkt dat met name kleine gemeenten voor 
een dergelijke aanpassing hebben gekozen en dus reeds over aangepaste subsi-
dieverordeningen beschikken. 
De terminologie van de huidige subsidieverordening van de gemeente Den Haag 
vvijkt nog af van die van de subsidietitel van de Awb, mede door de meer bedrijfs-
matige aanpak van productsubsidies die in deze gemeente wordt gehanteerd. De 
subsidieverordeningen van de gemeente Leersum sluiten aan bij de Awb en her-
halen deze op bepaalde punten. Het systeem van subsidieverstrekking blijkt bij 
beide gemeenten reeds Awb-conform te zijn en kan worden gekwalificeerd als 
een meerjaarlijkse subsidieverlening en jaarlijkse subsidievaststelling. Bij de 
gemeente Den Haag blijkt dit echter thans niet als zodanig uit de onderzochte 
subsidieregeling. Opmerkelijk is verder dat de gemeente Leersum gebruik maakt 
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van een budgetsubsidiecontract dat kan worden gekwalificeerd als een uitvoe-
ringsovereenkomst in de zin van artikel 4:36 van de Awb. In deze overeenkomst 
zijn echter slechts bepalingen opgenomen die ook in de beschikking tot subsidie-
verlening kunnen worden of zijn vastgelegd. Bovendien blijkt uit de formulering 
van deze overeenkomst dat er geen nakomingsplicht geldt voor de subsidie-ont-
vanger, een van de belangrijkste redenen waarom uitvoeringsovereenkomsten 
kunnen worden afgesloten. De ratio achter dit budgetsubsidiecontract is dan ook 
niet duidelijk. 
Ook bij beide onderzochte gemeenten blijken de veranderingen in interne werk-
wijzen en procedures meer te zijn veroorzaalct door veranderingen in het subsi-
diesysteem (van exploitatiesubsidiering naar product- of budgetsubsidiering) dan 
door de invoering van de subsidietitel van de Awb. 

j. Welke knelpunten hebben zich bij de toepassing van de bepalingen van de subsidie-
thel van de Awb voorgedaan? 

De belangrijkste oorzaak van de vertraging die is ontstaan bij het aanpassen van 
de onderzochte subsidieverordening van de gemeente Den Haag blijkt te zijn 
gelegen in de te maken beleidskeuzen. Zo moet een keuze worden gemaakt in de 
bevoegdheidsverdeling tussen de gemeenteraad en burgemeester en wethouders. 
Deze keuze is mede van belang voor de vraag tegen welk besluit bezwaar en 
beroep openstaat. Verder blijken de subsidiepraktijken per beleidsterrein te ver-
schillen. Ook de wens om onderscheid te maken tussen de diverse subsidievor-
men (waarderings-, stimulerings-/prestatie-, investerings-, product-, budget- en 
exploitatiesubsidie) blijkt voor vertraging te zorgen. Ook uit gegevens van de VNG 

blijkt dater bij gemeenten behoefte bestaat om uit beleidsmatig oogpunt een der-
gelijk onderscheid te maken. De subsidietitel van de Awb kent dit onderscheid in 
subsidievorrnen niet. Er wordt in artikel 4:21 van de Awb uitgegaan van een mate-
rieel subsidiebegrip. Alle genoemde subsidievormen vallen in principe onder dit 
subsidiebegrip. 

De subsidietitel van de Awb zelf blijkt in mindere mate tot vertraging in het 
opstellen van nieuwe subsidieverordeningen te hebben geleid. Wel bestaat ondui-
delijIcheid over de toepassing in de praktijk van een aantal artikelen van de subsi-
dietitel van de Awb. Met name de op grond van artikel 4:23, eerste lid, van de Awb 
vereiste omschrijving van de te subsidieren activiteiten blijkt tot veel vragen aan-
leiding te geven. Dit geldt blijkens de gegevens van de VNG niet alleen voor deze 
gemeente, maar ook voor vele andere gemeenten. Noch uit de tekst van de wet 
zelf, noch uit de toelichting daarop blijkt duidelijk hoe concreet deze omschrij-
ving dient te zijn. Verder blijkt het onderscheid tussen subsidie en andere finan-
ciele bijdragen in de pralctijk van deze en andere gemeenten niet altijd duidelijk 
te worden gevonden. 

Bij de gemeente Leersum heeft een technische aanpassing van de onderzochte 
subsidieverordeningen aan de subsidietitel van de Awb plaatsgevonden. Hierdoor 
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hebben beleidsinhoudelijke keuzen de aanpassing dan ook niet kunnen vertra-
gen. 
Ook uit gegevens van de VNG komt het beeld naar voren dat er zowel gemeenten 
zijn die hebben gekozen voor een technische aanpassing van subsidieverordenin-
gen aan de subsidietitel van de Awb als gemeenten die daarbij tevens beleidsin-
houdelijke aspecten willen meenemen. In het laatste geval blijkt het opstellen van 
Awb-conforme subsidieverordeningen soms langer te duren dan verwacht. 

Op Rijksniveau blijken zich geen knelpunten te hebben voorgedaan bij toepas-
sing van de bepalingen van de subsidietitel van de Awb in deze zin. 

k. Sluit het algemeen subsidierecht zoals dat is neergelegd in titel 4.2 van de Awb aan 
bij ontwikkeling van het subsidiebeleid en -praktijk zoals die de afgelopen jaren heeft 
plaatsgevonden? 

Zoals reeds eerder aangegeven, blijkt het systeem van subsidieverstreiddng bij de 
onderzochte bestuursorganen veelal reeds Awb-conform te zijn. De veranderin-
gen die hebben plaatsgevonden in het subsidiebeleid en -praktijk blijken meer te 
worden veroorzaakt door wijzigingen in het subsidiesysteem (van exploitatiesub-
sidiering naar product- of budgetsubsidiering) dan door de invoering van de sub-
sidietitel van de Awb. Inhoudelijke veranderingen hebben als gevolg van de 
inwerkingtreding van de subsidietitel van de Awb nauwelijks plaats hoeven vin-
den. 

III. 	Betere beheersing van de overheidsuitgaven 

1. Wat is de werking van de begrotingsvoorwaarde en het subsidieplafond in de prak-
tijk? Is het aantal begrotingsoverschrijdingen en het totaal aan subsidie-uitgaven 
teruggelopen als gevolg van het gebruik van deze beheersinstrumenten? 

In vrijwel alle onderzochte subsidieregelingen is de mogelijkheid van een subsi-
dieplafond (afdeling 4.2.2 van de Awb) opgenomen. Alleen bij het Ministerie van 
EZ (Senter) blijkt hiervan echter gebruik te worden gemaakt. In dat geval Wordt 
een tendersysteem gehanteerd. Het subsidieplafond en de verdelingscriteria wor-
den daarbij opgenomen in een op de kaderwet gebaseerde ministeriele regeling 
die wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 
Het begrotingsvoorbehoud wordt alleen door het Ministerie van ocenw gehan-
teerd. Het begrotingsvoorbehoud wordt daarbij als ontbindende voorwaarde 
opgenomen in de subsidiebeschikking. In de praktijk blijkt hierop tot op heden 
echter geen beroep te zijn gedaan. 
Of deze instrumenten daadwerkelijk hebben geresulteerd in een betere beheer-
sing van de overheidsuitgaven is in het onderzoek echter niet duidelijk geworden. 
In het onderzoek is geen onderzoek gedaan naar cijfers die op dit punt inzicht 
konden bieden en deze zijn ook niet naar voren gekomen. Geen van de geinter-
viewden had overigens goed zicht op de ontwikkelingen binnen het totaal van de 
subsidie-uitgaven. 
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8.4 	HOOFDLONEN VAN DE RESULTATEN VAN HET ONDERZOEK 

8.4. 7 	Vergroting van de legitimiteit van subsidiebesluiten 

Uit het onderzoek is het volgende beeld ontstaan over de legitimatie en democra-
tische controle van subsidiebesluiten. 

Op Rijksniveau was voorheen veelal geen sprake van een wettelijke grondslag 
voor subsidies. Soms was zelfs geen sprake van pseudo-wetgeving. 
Al vocir de invoering van de subsidietitel van de Awb is echter een proces op gang 
gekomen, waarbij meer aandacht is ontstaan voor de doelstellingen die ook aan 
de subsidietitel van de Awb ten grondslag liggen. 
Ms gevolg daarvan is al voor de invoering van de subsidietitel van de Awb een 
wettelijke grondslag geschapen voor veel subsidieverstrelckingen op Rijksniveau. 
Aan deze wettelijke grondslagen en de subsidietitel van de Awb heeft dezelfde 
algemene rechtsontwikkeling op het gebied van subsidies ten grondslag gelegen. 
Het lijkt er dan ook op dat de totstandkoming van deze wettelijke grondslagen en 
de subsidietitel van de Awb niet geheel los van elkaar lcunnen worden gezien. Zij 
lijken elkaar te hebben beinvloed. De aanpassing in het kader van de Awb van de 
subsidiewetgeving op Rijksniveau bestond dan ook met name uit terminologi-
sche wijzigingen. 
Op gemeentelijk niveau zijn al sinds langere tijd subsidieverordeningen van 
kracht. Nog niet alle gemeenten blijken de subsidieverordeningen echter te heb-
ben aangepast aan de subsidietitel van de Awb. 
Zowel op Rijksniveau als op gemeentelijk niveau blijken vrijwel alle subsidies te 
worden verstrekt op grond van wettelijke voorschriften. Van de uitzonderingen 
genoemd in artikel 4:23, derde lid, van de Awb wordt dus weinig gebruik 
gemaakt. 

Zowel op Rijksniveau als op gemeentelijk niveau blijkt de op grond van artikel 
4:23, eerste lid, van de Awb vereiste omschrijving van activiteiten die voor subsi-
diering in aanmerking komen globaal van aard te zijn. De reden hiervan lijkt te 
zijn gelegen in de wens om flexibel met het subsidie-instrument om te kunnen 
gaan om in te kunnen spelen op veranderde omstandigheden. 

De op grond van afdeling 4.2.4 van de Awb vereiste grondslag voor subsidiever-
plichtingen blijkt alleen bij de toepassing van artikel 4:39 van de Awb tot ondui-
delijIcheid te leiden. Uit de tekst van dit artikel en de toelichting daarop blijkt niet 
duidelijk wat de reikwijdte hiervan is en hoe deze niet-doelgerichte subsidiever-
plichtingen in een subsidieregeling moeten worden opgenomen. 

Eveneens om redenen van flexibiliteit blijkt ook zowel op Rijksniveau als op 
gemeentelijk niveau veelvuldig gebruik te worden gemaakt van delegatiemoge-
lijkheden. Als gevolg hiervan geldt op Rijksniveau het volgende complex van 
regelgeving: Awb, (kader)wet, algemene maatregel van bestuur en ministeriele 
regeling. Op gemeentelijk niveau wordt het volgende complex van regelgeving 
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aangetroffen: Awb, algemene subsidieverordening en/of bijzondere subsidiever-
ordening en eventueel nadere regels van burgemeester en wethouders. Aanpas-
sing van algemene maatregelen van bestuur, ministeriele regelingen en nadere 
regels vergt minder tijd en is eenvoudiger te realiseren dan aanpassing van for-
mele wetten en gemeentelijke verordeningen. Door de gewenste flexibiliteit is 
dus op beide niveaus sprake van meer gelaagdheid in de regelgeving dan voor de 
inwerkingtreding van de subsidietitel van de Awb. De belangrijkste regels blijken 
echter wel in de lagere regelgeving en niet pas in de individuele subsidiebeschik-
king zelf te staan. 

Het gemis aan democratische controle dat ontstaat doordat de formele wetten en 
gemeentelijke verordeningen globaal van aard zijn en uitgebreide delegatiemoge-
lijkheden bevatten, blijkt echter op andere wijze te worden gecompenseerd. Op 
Rijksniveau heeft de Tweede Kamer als democratisch gelegitimeerd orgaan een 
controlefunctie in het subsidieproces door de behandeling van beleidsnota's of 
plannen. Op gemeentelijk niveau vindt de concretisering van de subsidiecriteria 
plaats door vaststelling in de gemeenteraad als democratisch gelegitimeerd 
orgaan van subsidieplannen. 

8-4. 2 	Vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en vergroting 
van de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger 

Over de harmonisatie van het subsidierecht levert het onderzoek het volgende 
beeld op. 

Voor een deel is deze harmonisatie van het subsidierecht al bereilct met de invoe-
ring van de subsidietitel van de Awb zelf. Daarmee is immers een aanzienlijk 
deel van het subsidierecht geharmoniseerd. 
Op Rijksniveau heeft er reeds harmonisatie plaatsgevonden met de inwerkingtre-
ding van de veelal sterk overeenstemmende (kader)wetten en de daarop geba-
seerde regelgeving. Hierbij blijkt reeds rekening te zijn gehouden met de subsi-
dietitel van de Awb. Bij gemeenten blijken nog niet alle subsidieverordeningen te 
zijn aangepast aan de subsidietitel van de Awb. De afwijkingen in de subsidiever-
ordeningen ten opzichte van de Awb blijken in dat geval vooral terminologisch 
van aard. Bij de aanpassing van deze subsidieverordeningen zal de door de subsi-
dietitel van de Awb gehanteerde terminologie worden overgenomen. Indien de 
subsidieverordeningen wel reeds zijn aangepast, blijken deze grotendeels Awb-
conform te zijn. 
Het systeem van subsidieverstrekking blijkt zowel op Rijksniveau als op gemeen-
telijk niveau reeds Awb-conform te zijn, ook indien nog geen aanpassing van de 
subsidieregelgeving aan de Awb heeft plaatsgevonden. Er is veelal gekozen voor 
de mogelijkheid van meerjarige subsidieverlening, waarbij de subsidie jaarlijks 
dan wel na afloop van de activiteiten waarvoor subsidie is verleend, wordt vastge-
steld. Van alle hiervoor in de subsidietitel van de Awb geboden mogelijkheden 
blijkt in de subsidiepralctijk dus gebruik te worden gemaakt. 
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Van afdeling 4.2.8 van de Awb wordt echter in de subsidiepraktijk nauwelijks 
gebruik gemaakt. Hoewel deze afdeling veel facultatieve bepalingen kent, lijkt het 
dwingende karakter van de overige bepalingen de regelgever en bestuursorganen 
ervan te weerhouden deze afdeling van toepassing te verklaren. Wel vinden 
vooral gemeenten een aantal bepalingen van deze afdeling bruikbaar, zoals de 
bepaling over de egalisatiereserve (artikel 4:72 van de Awb) en de bepalingen over 
de accountantscontrole (artikelen 4:78 en 4:79 van de Awb). Gelet hierop is de 
wens geuit deze artikelen uit afdeling 4.2.8 van de Awb naar de algemene afdelin-
gen van de subsidietitel van de Awb over te brengen. 

De werkwijzen en interne procedures blijken gelet op het vorenstaande niet veel 
veranderd te zijn als gevolg van de invoering van de subsidietitel van de Awb op 
januari 1998. De veranderingen die hebben plaatsgevonden door de verandering 
van een systeem van exploitatiesubsidiering in een systeem van budget- of pro-
ductsubsidiering zijn veel ingrijpender geweest. Op Rijksniveau heeft daarnaast 
de al eerdere invoering van formele subsidiewetten en de daarop gebaseerde 
regelgeving voor veranderingen gezorgd. De subsidietitel van de Awb lijkt het 
proces echter wel te hebben versneld. Bovendien blijkt door de codificatie van het 
subsidierecht ook een harmonisering van begrippen te worden bereikt. 

Wat betreft de vereenvoudiging van het subsidierecht kan op grond van het 
onderzoek het volgende worden opgemerkt. 

Voor degenen die de subsidieregelingen uitvoeren of op grond daarvan subsidie 
ontvangen, blijkt het subsidierecht door de gelaagdheid in de regelgeving die als 
gevolg van de invoering van de subsidietitel van de Awb is ontstaan niet eenvou-
diger te zijn geworden. Het blijkt ook dat met name de (inhoud van de) subsidie-
titel van de Awb bij hen niet altijd bekend is. Meer aandacht voor de informatie-
voorziening op dit punt kan leiden tot een betere kenbaarheid van de subsidie-
regelgeving. 
Daar komt bij dat met name gemeenten worstelen met de vraag op welke wijze 
de Awb en gemeentelijke subsidieverordeningen tezamen voldoende duidelijk-
heid kunnen bieden voor de subsidie-ontvanger. De artikelen 121 en 122 van de 
Gemeentewet brengen immers met zich dat deze subsidieverordeningen geen 
voorschriften mogen bevatten die letterlijk uit de Awb zijn overgenomen. Over 
het algemeen wordt dit probleem ondervangen door de Awb en de toelichting 
daarop als bijlage bij de subsidieverordening of in een aparte brochure op te 
nemen. 

Bij de toepassing van de bepalingen van de subsidietitel van de Awb blijken zich 
verder de volgende knelpunten voor te doen. 

Zoals bij vraag d reeds is aangegeven, blijkt de op grond van artikel 4:23, eerste 
lid, van de Awb vereiste omschrijving van te subsidieren activiteiten vooral bij 
gemeenten tot onduidelijlcheden te leiden. De wens is naar voren gebracht dat de 
wetgever meer duidelijkheid verschaft over de vraag in hoeverre deze omschrij- 
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ving in gemeentelijke verordeningen globaal kan worden opgenomen, terwijl in 
de toelichting meer duidelijkheid wordt verschaft over de mogelijkheden van 
delegatie. 
Bij gemeenten blijken ook veel vragen te bestaan over het al dan niet vereist zijn 
van deze wettelijke grondslag. Daarbij speelt ook het overgangsrecht een rol. Het 
is betroldcenen niet altijd duidelijk in welke gevallen `oude' subsidiebeleidsnota's 
en subsidieverordeningen al dan niet moeten worden aangepast. Het overgangs-
recht heeft volgens de letterlijke tekst hiervan slechts betrelcking op subsidies die 
overeenkomstig reeds bekend gemaalct beleid worden verstrekt. 

Verder blijkt het onderscheid tussen subsidies en andere financiele bijdragen 
met name op gemeentelijk niveau niet altijd helder te worden gevonden. Dit 
onderscheid is van belang voor de vraag of de subsidietitel van de Awb hierop van 
(overeenkomstige) toepassing is. 

Ook de toepassing van artikel 4:39 van de Awb blijkt tot vragen aanleiding te 
geven. De reikwijdte hiervan en de wijze waarop deze niet-doelgerichte subsidie-
verplichtingen in de subsidieregelgeving moeten worden opgenomen, blijkt niet 
duidelijk uit de wet en de toelichting daarop. 

Tot slot blijkt bij de onderzochte bestuursorganen weinig gebruik te worden 
gemaalct van de uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 van de Awb. 
De reden hiervan is in het onderzoek niet naar voren gekomen. In het geval dat 
deze overeenkomst wel wordt gebruikt, is de inhoud daarvan vergelijkbaar met 
die van een beschikking tot subsidieverlening en is daarin geen nakomingsplicht 
opgenomen. Het blijkt ook niet altijd bekend te zijn dat deze uitvoeringsovereen-
komst niet in de plaats kan treden van de beschildcing tot verlening van de subsi-
die. 

Over de vergroting van de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger is in het 
onderzoek het volgende naar voren gekomen. 

Tot een aantal jaren geleden ontbrak er vooral op Rijksniveau veelal een wettelijke 
grondslag voor het verstreldcen van subsidies. Thans is er voor bijna alle subsi-
dies een wettelijke grondslag. Deze wettelijke grondslagen bestonden veelal al 
voor de invoering van de subsidietitel van de Awb. De rechten en plichten van de 
subsidieverstreldcer en subsidie-ontvanger zijn in deze bijzondere subsidieregel-
geving en in de subsidietitel van de Awb thans beter vastgelegd. Ten opzichte van 
de situatie van een aantal jaren geleden is er derhalve sprake van meer rechtsze-
kerheid voor de subsidie-ontvanger. 
Wel lijkt er een spanning te bestaan tussen de gewenste flexibiliteit en de rechts-
zekerheid voor de subsidie-ontvanger, aangezien de hoofdlijnen van het subsidie-
beleid niet in formele wetgeving of in gemeentelijke verordeningen zijn opgeno-
men. Deze zijn opgenomen in sneller en gemakkelijker te wijzigen lagere 
regelgeving of beleidsstukken om in te lcunnen spelen op veranderde omstandig-
heden. 
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Daamaast lijkt de rechtszekerheid te zijn toegenomen door het verstrekken van 
subsidies voor meerdere jaren. Voorheen werden dergelijke subsidies veelal voor 
slechts een jaar verstrekt. Wel lijkt de evaluatie van deze subsidies grondiger dan 
voorheen plaats te vinden. 

8.4.3 	Betere beheersing van de overheidsuitgaven 

In het onderzoek is over de instrumenten ter beheersing van de overheidsuitga-
ven het volgende beeld ontstaan. 

In vrijwel alle subsidieregelingen is de mogelijkheid van een subsidieplafond 
(afdeling 4.2.2 van de Awb) opgenomen. In de subsidiepraktijk blijkt hiervan ech-
ter niet vaak gebruik te worden gemaakt. 
Van een begrotingsvoorbehoud (artikel 4:34 van de Awb) blijkt veelal geen 
gebruik te worden gemaakt. In de gevallen dat dit voorbehoud wel wordt 
gebruikt, blijkt hierop tot op heden geen beroep te worden gedaan. 

Naast vorengenoemde belangrijkste instrumenten om de subsidie-uitgaven te 
beheersen, zijn er ook andere instrumenten. Over deze instrumenten kan het vol-
gende worden opgemerkt. 
Subsidies blijken veelal voor meerdere jaren te worden verleend. De indruk ont-
staat dat de evaluatie van deze meerjarige subsidies grondiger is dan voorheen, 
toen deze subsidies veelal voor slechts een jaar werden verleend. 
Verder is in de meeste subsidieregelingen de mogelijkheid van een vergoeding 
voor vermogensvorming als bedoeld in artikel 4:41 van de Awb opgenomen. Er is 
echter niet naar voren gekomen dat hiervan gebruik wordt gemaakt. 
Op grond van subsidieregelingen blijken voorts uitgebreide financiele gegevens 
te moeten worden verstrekt (uitwerking artikel 4:43, tweede lid, van de Awb). 
Hierdoor ontstaat bij de bestuursorganen inzicht in de financiele situatie van de 
subsidie-aanvrager en subsidie-ontvanger. De controle op deze financiele gege-
yens blijkt bovendien veelal gewaarborgd. Bij gemeenten blijkt hiervoor gebruik 
te worden gemaakt van de mogelijkheid van een accountantscontrole (artikelen 
4:78 en 4:79 van de Awb). 
Tot slot blijkt ook rekening te worden gehouden met de financiele situatie van de 
subsidie-aanvrager en subsidie-ontvanger. Zo kan de subsidie worden geweigerd, 
indien de subsidie-aanvrager reeds over andere geldmiddelen beschikt of indien 
onvoldoende duidelijkheid over de financiele situatie van de subsidie-aanvrager 
bestaat. 

Of deze instrumenten daadwerkelijk hebben geresulteerd in een betere beheer-
sing van de overheidsuitgaven is in het onderzoek echter niet duidelijk geworden. 
Er is geen onderzoek gedaan naar cijfers die op dit punt inzicht konden bieden 
en deze zijn ook niet naar voren gekomen. Geen van de geinterviewden had goed 
zicht op de ontwildcelingen binnen het totaal van de subsidie-uitgaven. 
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8.5 	AANBEVELINGEN EN AANDACHTSPUNTEN 

8.54 	Aanbevelingen voor de wetgever 

Uit het vorenstaande blijkt dat artikel 4:39 en afdeling 4.2.8 (per boekjaar ver-
strekte subsidies aan rechtspersonen) van de Awb en de toelichting daarop voor 
(medewerkers van) bestuursorganen en subsidie-ontvangers niet duidelijk zijn. 
Gelet hierop wordt de wetgever de volgende aanbevelingen gedaan: 
I. de reikwijdte van artikel 4:39 van de Awb en de wijze waarop de daarin 

genoemde niet-doelgerichte subsidieverplichtingen in de subsidieregelgeving 
moeten worden overgenomen, dienen door de wetgever duidelijker te worden 
aangegeven; 

II. de wetgever dient te bezien of het mogelijk is een aantal artikelen uit afdeling 
4.2.8 van de Awb minder dwingend op te stellen, dan wel een aantal artikelen 
van deze afdeling naar de algemene afdelingen van de subsidietitel van de 
Awb over te brengen. Wat dit laatste betreft, kan worden gedacht aan artikel 
4:72 (egalisatiereserve) en de artikelen 4:78 en 4:79 van de Awb (accountants-
controle). 

8.5.2 	Aandachtspunten voor de informatievoorziening 

Op een aantal punten blijkt de toelichting op de subsidietitel van de Awb aan 
(medewerkers van) bestuursorganen en subsidie-ontvangers onvoldoende duide-
lijkheid te bieden. Het is wenselijk dat er aandacht wordt geschonken aan de 
informatievoorziening op de volgende punten: 
I. er dient duidelijk te worden gemaakt op welke wijze de activiteiten als bedoeld 

in artikel 4:23, eerste lid, van de Awb in de formele wetgeving of gemeente-
lijke verordeningen moeten worden omschreven. Tevens dienen de mogelijk-
heden van delegatie duidelijker naar voren te worden gebracht; 

ii. het onderscheid tussen subsidies als bedoeld in artikel 4:21 van de Awb en 
andere financiele bijdragen dient verduidelijkt te worden; 

in. er dient duidelijk te worden gemaakt in hoeverre het overgangsrecht van toe-
passing is, indien subsidies reeds worden verstrekt op grond van niet Awb-
conforme wettelijke voorschriften. 

8.5.3 	Aanbeveling voor bestuursorganen 

Het blijkt dat met name de (inhoud van de) subsidietitel van de Awb bij degenen 
die de subsidieregelgeving uitvoeren en subsidie-ontvangers niet alfijd bekend is. 
Daarom wordt aanbevolen dat bestuursorganen er voor zorg dragen dat: 
I. degenen die de subsidieregelgeving uitvoeren en subsidie-ontvangers worden 

geinformeerd over de inhoud van de subsidiefitel van de Awb en de gevolgen 
daarvan voor de subsidiepralctijk. 
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Checklist 

I. 	Vergroting van de legitimiteit van subsidiebesluiten 

a. Wat is de kwantitatieve verhouding tussen subsidiegelden die wel en subsidiegelden 
die niet op een wettelijke basis berusten? 

Deze vraag kan niet worden beantwoord aan de hand van bestudering van de sub-
sidieregelingen en zal daarom in de geplande interviews aan de orde moeten 
komen. 
Daarbij kan wellicht nog een specificatie plaatsvinden naar de mogelijke uitzon-
deringen (artikel 4:23, tweede lid en derde lid, van de Awb). 
Hierbij dient in aanmerking te worden genomen dat op grond van het overgangs-
recht het vereiste van een wettelijke grondslag pas vier jaar na inwerkingtreding 
van de subsidietitel van de Awb geldt voor subsidies die al voor de inwerkingtre-
ding van titel 4.2 van de Awb overeenkomstig bekendgemaakt beleid werden ver-
strekt. Aangezien deze termijn thans nog niet is verstreken (deze termijn loopt 
tot 1 januari 2002) bestaat de kans dat thans nog geen formele wet of gemeente-
lijke verordening is opgesteld. 

b. Hoe wordt uitvoering gegeven aan de verantwoordingsverplichtingen met betrekking 
tot niet wettelijke subsidies? Is deze verantwoording vanuit het perspectief van 
democratische cont role voldoende? 

Deze vraag kan niet worden beantwoord aan de hand van bestudering van de sub-
sidieregelingen en zal daarom in de geplande interviews aan de orde moeten 
komen. 

In de interviews lcunnen de volgende aanvullende vragen worden gesteld: 
— Is voldoende duidelijk wat de verslagleggingsplicht van artikel 4:23, vierde lid, 

van de Awb inhoudt? 
— Indien geen verslagleggingsplicht geldt, hoe wordt dan verantwoording afge-

legd in de begroting? 

c. In welke mate delegeert de (primaire) regelgever regelgevende bevoegdheden in subsi-
dieregelingen en over hoeveel niveaus worden subsidieregels gespreid? Neemt de 
democratische legitimatie door deze delegatie niet te veel af? 

Deze vraag zal onder andere door bestudering van de subsidieregelingen moeten 
worden beantwoord. De betreffende regelingen moeten worden gecheckt op dele-
gatiebepalingen. Daarbij moet worden uitgezocht hoeveel lagere regelingen op 
grond van de gevonden delegatiebepalingen tot stand zijn gebracht. Van belang 
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daarbij is of lagere regelgevers verder delegeren (bijvoorbeeld van algemene 
maatregel van bestuur naar ministeriele regeling) en over hoeveel geledingen de 
normstelling voor concrete subsidie-ontvangers is uitgespreid. 

Uiteraard is ook van belang welke subsidieregelingen vOOr invoering van de 
derde tranche van de Awb van kracht waren. Om die reden zullen ook de oude 
subsidieregelingen moeten worden opgevraagd dan wel zal hierover informatie 
moeten worden verkregen via de interviews. 

d. Wat zijn de ervaringen van de (primaire) regelgever bij het tot stand brengen van 
wettelijke grondslagen voor subsidie. In hoeverre wordt het subsidiebeleid door de 
wetgever inhoudelijk genormeerd? 

Voor een deel zal ook deze vraag moeten worden beantwoord door de opstellers 
van subsidieregelingen. In het verlengde van vorengenoemde delegatiemogelijk-
heden kan bij de bestudering van de subsidieregelingen wel worden bezien in 
hoeverre de hoofdlijnen van het subsidiebeleid in de primaire regeling zijn vast-
gelegd. Daamaast moet worden bekeken in hoeverre de algemeen verbindende 
voorschriften (zowel hogere als lagere) discretionaire bevoegdheden toedelen aan 
subsidieverstrekkers. De mate van toedeling van discretionaire bevoegdheden 
aan bestuursorganen bepaalt immers mede de inhoudelijke normering van het 
subsidiebeleid door wettelijke voorschriften. 

Er moet worden nagegaan wat op grond van de Awb in het wettelijk voorschrift 
moet worden opgenomen. De subsidieregelingen zullen hieraan moeten vol-
doen. 

Ook bier is weer van belang hoe subsidies voor invoering van de Awb waren gere-
geld. 

Vereenvoudiging en harmonisatie van het subsidierecht en de vergroting 
van de rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger 

e. Is de rechtszekerheid toegenomen in de ogen van (ervaren) subsidie-ontvangers? 

De antwoorden op vraag c en d spelen ook een rot bij de beantwoording van deze 
vraag. Het feit dat formeel is voldaan aan de eis van democratische legitimatie 
hoeft nog niet te leiden tot voldoende rechtszekerheid voor de subsidie-ontvanger. 
Voor een deel zal deze vraag moeten worden beantwoord door de subsidie-ont-
vangers. 

f Bieden de subsidieregelingen door de mogelijkheid van delegatie nog wet voldoende 
duidelijkheid voor de subsidieverstrekker en de subsidie-ontvanger? 

Deze vraag kan niet worden beantwoord aan de hand van bestudering van de sub-
sidieregelingen en zal daarom in de geplande interviews aan de orde moeten 
komen. 
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Daarbij is van belang dat op grond van artikel 4:23 van de Awb in beginsel een 
wettelijke grondslag is vereist, waarbij delegatie bovendien niet is uitgesloten (zie 
hiervoor). Voorts kan van een groot aantal artikelen uit titel 4.2 van de Awb bij 
wettelijk voorschrift worden afgeweken en bevat de subsidietitel van de Awb een 
aantal 1can'-bepalingen. 
In dit kader moet ook aandacht worden besteed aan afdeling 4.2.8 van de Awb 
(per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen). Deze afdeling maalct het 
toepasselijk wettelijk regime nog ingewilckelder, aangezien de gehele afdeling van 
toepassing kan worden verklaard (artikel 4:58 van de Awb), maar bij wettelijk 
voorschrift ook weer van veel bepalingen kan worden afgeweken (zie bijvoorbeeld 
artikel 4:68 van de Awb). Sommige artikelen uit afdeling 4.2.8 van de Awb zijn 
bovendien slechts van toepassing voorzover dit bij wettelijk voorschrift of bij sub-
sidiebesluit is bepaald (zie bijvoorbeeld artikel 4:72 van de Awb). Onderzocht 
moet worden hoe regelgevers omgaan met afdeling 4.2.8 van de Awb en hoe het 
resultaat door subsidie-ontvangers wordt ervaren (zie ook onder g en h). 
Waar een subsidie-ontvanger voor invoering van de subsidietitel van de Awb het 
voor hem toepasselijke recht veelal in een subsidieregeling kon vinden, dient hij 
het voor hem toepasselijke recht thans veelal af te leiden uit diverse subsidierege-
lingen die elkaar deels aanvullen en die deels van elkaar afwijken. Het subsidie-
recht zal er hierdoor voor hem niet per definitie duidelijker op zijn geworden. 
Bovendien zal, gelet op de vereiste wettelijke grondslag, minder gebruik lcunnen 
worden gemaakt van de mogelijkheid ten gunste van een subsidie-ontvanger af te 
wijken van het voor hem voorheen in beleidsregels opgenomen subsidierecht. 

Ook bier is weer van belang hoe subsidies voor invoering van de Awb waren gere-
geld. 

Het is wellicht mogelijk een onderscheid te maken naar het `soort' subsidie-ont-
vanger, bijvoorbeeld groot, klein of (on)deskundig op het gebied van het subsidie-
recht. 

g. Wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid afdeling 4.2.8 van de Awb bij wettelijk 
voorschrift van toepassing te verklaren en wat zijn de ervaringen hiermee? 

Het gaat erom of het opnemen van de facultatieve standaardregeling zinvol is 
(zie hierna). 

h. Maken bestuursorganen in de praktijk gebruik van de facultatief toe te passen afde-
ling 4.2.8 van de Awb en wat zijn de ervaringen hiermee? 

De vraag is in hoeverre en op welke manier de regelgevers en bestuursorganen 
die bij het subsidiebeleid zijn betrolcken gebruik maken van de mogelijkheden 
van afdeling 4.2.8 van de Awb. Wat betreft regelgevers (g) kan dit worden beke-
ken aan de hand van de subsidieregelingen die worden bestudeerd. Ten aanzien 
van bestuursorganen (h) zal een en ander aan de orde moeten komen tijdens de 
geplande interviews. 
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Het gaat er daarbij vooral om hoe vaak van deze facultatieve standaardregeling 
gebruik wordt gemaakt en in hoeverre daarvan vervolgens weer wordt afgeweken. 
Indien er weinig gebruik van deze regeling wordt gemaakt dan wel op veel pun-
ten wordt afgeweken van deze regeling, dient te worden bezien of het in de Awb 
opnemen van deze facultatieve standaardregeling zinvol is. 

i. In welke mate zijn de werkwijzen en interne procedures van bestuursorganen gewij-
zigd als gevolg van de inwerkingtreding van de subsidietitel van de Awb? 

Deze vraag kan niet worden beantwoord aan de hand van bestudering van de sub-
sidieregelingen en zal daarom in de geplande interviews aan de orde moeten 
komen. 

j. Welke knelpunten hebben zich bij de toepassing van de bepalingen van de subsidieti-
tel van de Awb voorgedaan? 

Deze vraag kan niet worden beantwoord aan de hand van bestudering van de sub-
sidieregelingen en zal in de geplande interviews aan de orde moeten komen. 

In de interviews kan de volgende aanvullende vraag worden gesteld: 
— Zijn deze knelpunten inmiddels opgelost (invoeringsproblemen) of biedt de 

subsidietitel van de Awb nog steeds onvoldoende duidelijkheid (rechtsvorm 
van de subsidie (subsidiebeschikking), reikwijdte van de subsidiedefinitie van 
artikel 4:21 van de Awb (verschil tussen voorwaardelijke aanspraak op finan-
ci8e middelen en subsidies in natura; wanneer is stichting een bestuursor-
gaan; soms onduidelijk of geld voor een bepaalde activiteit of voor alle 
activiteiten van een instelling wordt gebruikt; wanneer is tegenprestatie reeel), 
reilcwijdte wettelijke grondslag). 

k. Sluit het algemeen subsidierecht zoals dat is neergelegd in titel 4.2 van de Awb aan 
bij ontwikkeling van het subsidiebeleid en -praktijk zoals die de afgelopen jaren heeft 
plaatsgevonden? 

Deze vraag kan niet worden beantwoord aan de hand van bestudering van de sub-
sidieregelingen en zal daarom in de geplande interviews aan de orde moeten 
komen. 

Betere beheersing van de overheidsuitgaven 

I. Wat is de werking van de begrotingsvoorwaarde en het subsidieplafond in de prak-
tijk? Is het aantal begrotingsoverschrijdingen en het totaal aan subsidie-uitgaven 
teruggelopen als gevolg van het gebruik van deze beheersinstrumenten? 

Deze vraag kan niet worden beantwoord aan de hand van bestudering van de sub-
sidieregelingen en zal daarom in de geplande interviews aan de orde moeten 
komen. 
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In de interviews lcunnen de volgende vragen worden gesteld: 
— Hoe vaak wordt van een begrotingsvoorbehoud gebruik gemaakt? 
— Levert de termijn van vier weken om hierop een beroep te doen in de pralctijk 

problemen op (artikel 4:34, derde lid, van de Awb)? 
— Wordt de voorwaarde opgenomen als ontbindende of als opschortende voor-

waarde? 

— Hoe wordt het subsidieplafond vastgesteld (artikel 4:25 van de Awb geeft aan 
dat het subsidieplafond `bij of krachtens de wet' moet worden vastgesteld)? 

— Hoe vaak wordt van een subsidieplafond gebruik gemaakt? 
— Hoe worden de verdelingscriteria vastgesteld (artikel 4:26 van de Awb geeft 

aan dat deze criteria `bij of krachtens de wet' moeten worden vastgesteld)? 
Welk systeem wordt daarbij gehanteerd? 

— Wordt gebruik gemaakt van de mogelijkheid beide instrumenten tegelijkertijd 
te gebruiken? Wat zijn de voor- en nadelen daarvan? 
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Brief aan subsidie-ontvanger 

[Naam] 
[Adres] 
[Postcode en woonplaats] 

Nummer 	 Van 	[naam onderzoeker] 
Uw brief van 	 Datum 	[datum] 
Onderwerp Evaluatie-onderzoek 	 Doorkiesnr. [telefoonnummer] 

invoering derde tranche Awb, 
deelterrein subsidies 

Geachte heer/mevrouw, 

Door de Universiteit Leiden wordt in opdracht van het Ministerie van Justitie een 
evaluatie-onderzoek uitgevoerd naar de invoering van de subsidietitel van de 
Algemene wet bestuursrecht (Awb) op i januari 1998. Deze subsidietitel (titel 4.2 
van de Awb) geeft een algemene regeling van de overheidssubsidie. Ten behoeve 
van een rapportage aan de Tweede Kamer wordt onderzocht in hoeverre de doel-
stellingen van de wetgever bij de invoering van deze subsidietitel zijn gereali-
seerd. 

Voor het onderzoek is het van belang welke gevolgen de invoering van de subsi-
dietitel van de Awb in de praktijk heeft. In dat kader zijn onder meer de subsidie-
regelingen van [bestuursorgaan] onderzocht. Het onderzoek is beperkt tot subsi-
dieregelingen die gelden voor [subsidiestroom]. Dit betreft [toepasselijke 
regelgeving] [die reeds zijn aangepast aan de subsidietitel van de Awb/nog moeten 
worden aangepast aan de subsidietitel van de Awb]. 

In het onderzoek is ook de procedure van subsidieverstreldcing aan [subsidie-
stroom] beschreven. In overleg met [bestuursorgaan] is eveneens de aan u voor 
het jaar [subsidiejaarkjaren] verleende subsidie in het onderzoek meegenomen. 
Daarbij is niet de naam van uw instelling en het subsidiebedrag genoemd om de 
anonimiteit te waarborgen. 

Over het vorenstaande zijn gesprelcken gevoerd met [functie/naam geinterviewde 
medewerkers van het bestuursorgaan]. Graag willen wij ook de mening van u als 
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subsidie-ontvanger in het onderzoek betreldcen. Wij willen u dan ook verzoeken 
aan dit onderzoek mee te werken door beantwoording van onderstaande vragen. 

Graag willen wij van u weten of u bekend met [toepasselijke regelgeving]. Zijn 
deze regelingen duidelijk genoeg alsmede voor u gemakkelijk leesbaar en te 
begrijpen? Welke veranderingen heeft u in de loop der jaren en met name na 

januari 1998 opgemerkt in de voor u van belang zijnde regelgeving? Is bijvoor-
beeld duidelijk wat de subsidietitel van de Awb voor u betekent? Bent u van 
mening dat de rechten en plichten van [subsidieverstreldmr] en van u zelf nu 
[goed/beter] zijn vastgelegd? 

Daarnaast willen wij graag van u weten of u [door de aanpassingen in de regelge-
ving] veranderingen heeft opgemerkt ten aanzien van de wijze waarop aan u sub-
sidie wordt verstrekt. Welke veranderingen zijn u bijvoorbeeld opgevallen in de 
brieven die u door [bestuursorgaan] worden toegezonden en de met de ambtena-
ren van [bestuursorgaan] plaatsvindende contacten? 

Over het vorenstaande zal ik over ongeveer een week telefonisch contact met u 
opnemen om een en ander door te spreken. Uw reactie zal anoniem worden ver-
werkt in het onderzoek. 

Met dank voor uw medewerking, 

[naam onderzoeker] 
Onderzoeker 
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Overzicht van aan de VNG gestelde vragen 

Subsidiebegrip (artikel 4:21 van de Awb) 

Valt het volgende onder het subsidiebegrip van de Awb: 
— een toekenning vanuit de Wet Voorzieningen Gehandicapten (wvG) (vaak 

gesteld); 
— kinderopvang; 
— schoolbegeleiding; 
— Gemeentelijk Onderwijsachterstandenbeleid (G0A); 
— educatie; 
— het beschikbaar stellen van gelden voor bijvoorbeeld de GGD en de regionale 

brandweer; 
— onderwijs; 
— een overeenkomst met stichting maatschappelijke dienstverlening; 
— bijdragen voor huisvesting van onderwijs; 
— bijdragen van gemeenten aan gemeenschappelijke regelingen; 
— het doorsluizen als centrumgemeente van (eenmalig) rijksgeld voor maat-

schappelijke opvang naar andere gemeenten; 
— de doorvergoeding van bedragen aan schoolbesturen; 
— minimavoorzieningen; 	 • 
— bijdrage die aan een regionaal indicatie orgaan wordt gegeven; 
— bijdrage voor een apparaat aan een stichting die reeds exploitatiesubsidie 

lcrij gt; 
— een vergoeding van een gemeente aan een speeltuinvereniging om speeltoe-

stellen te onderhouden; 
— bijdrage aan stichting maatschappelijk werk, waarbij deze verplicht wordt een 

aantal taken te verrichten; 
— bijdragefonds voor minima? 

Is op de volgende verhoudingen de subsidietitel van de Awb van toepassing: 
— de relatie tussen een gemeente en een werkgever in het kader van Instroom-

en Doorstroombanen (ID-banen); 
— de contractrelatie tussen een gemeente en een Regionaal Opleidingen Cen-

trum (Roc)? 

Wettelijke grondslag (artikel 4:23 van de Awb) 

Algemeen 

Zijn er voorbeelden van subsidieverordeningen van andere gemeenten of heeft 
de VNG een model-subsidieverordening opgesteld? (zeer vaak gesteld) 
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— Kan de VNG een concept-subsidieverordening van commentaar voorzien? 
(vaak gesteld) 

— Kan door de VNG een subsidieverordening worden opgesteld? 
— Zijn er voorbeelden van subsidiebeleidsnota's? 
— Waarom is het noodzakelijk een verordening loonkostensubsidies werkerva-

ringsplaatsen op te stellen? 
— Wat is de verhouding tussen de Wet regeling schoolbegeleiding en de subsi-

dietitel van de Awb? 
— Moet een welzijnsplan dat voor de komende vier jaar is vastgesteld opnieuw 

worden vastgesteld of kan worden volstaan met een nieuwe subsidieverorde-
ning? 

— Wat zijn de consequenties van de vereiste wettelijke grondslag voor subsidie-
contracten en budgetsubsidies? 

— Geldt er voor een pilotproject een coulantere regeling wat betreft de vereiste 
wettelijke grondslag? 

— Is het mogelijk subjectsubsidies te verstrekken buiten de algemene subsidie-
verordening om en hoe ligt dan de relatie met de Awb? 

Inhoud 

— Welke normen moeten worden opgenomen in de subsidieverordening? 
— Moeten alle beleidsterreinen uitgebreid worden beschreven in de subsidiever-

ordening? Is bijvoorbeeld de bepaling mogelijk dat subsidie kan worden ver-
strekt in geval van een belang voor de plaatselijke gemeenschap? 

— Moeten in de subsidieverordening de activiteiten worden benoemd of mogen 
ook organisaties met name worden genoemd? 

— In hoeverre is het wenselijk om de posten schoolbegeleiding en GOA onder de 
algemene subsidieverordening te laten vallen? 

— Dient het begrip 'premie' (Wet inschakeling werkzoekenden (yaw)) te worden 
vervangen door 'subsidie'? 

— Dient de Awb in de subsidieverordening uitdrukkelijk van toepassing te wor-
den verklaard? 

— Geldt er een verplichte termijn van acht weken voor een beslissing op een 
subsidie? 

Evaluatie 

— Zijn er voorbeelden van evaluatienota's met betreldcing tot welzijnssubsidie-
verordeningen en jeugdsportsubsidieverordeningen? 

Verzekering 

— Wat is de relatie van de subsidietitel van de Awb met de Aansprakelijkheids-
Onderlinge voor Gemeenten (A0G)? 
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Subsidieplafond (artikel 4:22 en afdeling 4.2.2 van de Awb) 

— Heeft het subsidieplafond betreldcing op het totaalbedrag aan subsidies per 
jaar of op een individueel bedrag? 

— Op welke wijze kan het subsidieplafond worden geregeld: 
— per groep / per activiteit; 
— algemeen / per subsidieverzoek? 

— Is er.een voorbeeld van een welzijnsbeleidverordening op grond waarvan een 
subsidieplafond kan worden ingesteld? 

— Waarom wordt er in de wiw-verordening niet en in de REA-verordening' 39  wel 
verwezen naar artikel 8:25 van de Awb? 

— Hoe moet artikel 4:28, onder a, van de Awb worden uitgelegd? 

Begrotingsvoorbehoud (artikel 4:34 van de Awb) 

— Kan het aflceuren van de begroting reden zijn voor weigering van de subsidie 
indien geen begrotingsvoorbehoud is gemaakt? 

Wijze van subsidieverstrekking (afdelingen 4.2.3, 4.2.5 en 4.2.7 van de Awb) 

— Is er een stappenplan voor budgetsubsidiering? Zijn er voorbeelden van de 
wijze waarop budgetsubsidies voor peuterspeelzalen, lcinderopvang, muziek-
scholen, bibliotheekwerk, ouderenwerk en sociaal-cultureel werk worden ver-
strelct? 

— Zijn er modellen voor een aanvraagformulier voor subsidie? (vaak gesteld) 
— Zijn er standaardformulieren die gebruikt kunnen worden voor opgave van de 

activiteiten door verenigingen of zijn er standaardsubsidiecontracten? 
— Is het mogelijk voorschotten te verlenen alvorens de subsidie te verlenen? 
— Welk orgaan is bevoegd een subsidieaanvraag te behandelen? 

Subsidie-overeenkomst (artikel 4:36 van de Awb) 

— Is een subsidiebeschildcing vervangende overeenkomst mogelijk? 
— Wat zijn de voor- en nadelen van een uitvoeringsovereenkomst? 
— Is titel 4.2 van de Awb van toepassing op een uitvoeringsovereenkomst? 
— Is de overeenkomst tussen een gemeente en stichting maatschappelijk werk 

een uitvoeringsovereenkomst in de zin van artikel 4:36 van de Awb? 

Subsidieverplichtingen (afdeling 4.2.4 van de Awb) 

— Hoe moeten de artikelen 4:37, 4:38 en 4:39 van de Awb worden uitgelegd? 

139. Wet Reintegratie Arbeidsgehandicapten. 
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Intrekking/wyziging (afdeling 4.2.6 van de Awb ) 

— Wat zijn de consequenties van het stopzetten van een subsidie door een subsi-
dieverstreldcer voor een medesubsidieverstrekker? 

— Moet er bij bezuinigingen een zorgvuldige overgangsperiode in acht worden 
genomen? 

— Wat is de periode van afbouw bij de stopzetting van een subsidieregeling? 

Afdeling 4.2.8 van de Awb 

— Zijn er voorbeelden van de wijze waarop gebruik wordt gemaakt van afdeling 
42.8 van de Awb? 

Bezwaar en beroep (hoofdstuk 6 tot en met 8 van de Awb) 

— Kan een besluit van de gemeenteraad, waarbij de hoogte van de subsidie voor 
het saneren van tanks is vastgesteld, in rechte worden aangevochten? 

— Is de weigering van een subsidie een beschikking? 
— Is de vooraankondiging als bedoeld in artikel 4:51 van de Awb vatbaar voor be-

zwaar of beroep? 
— Is bezwaar of beroep mogelijk tegen het raadsbesluit tot vaststelling van een 

gemeentelijk subsidieprogramma? 

Overgangsrecht 

— Moet een subsidieverordening met terugwerkende kracht worden vastgesteld 
indien sprake is van formalisering van reeds bestaand beleid? 

— Hebben 'oude' subsidieverordeningen nog rechtskracht? 

Voorlichting 

— Zijn er voorbeelden van andere gemeenten die voorlichting hebben gegeven 
over de subsidietitel van de Awb? 
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Lijst van genterviewde personen 

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen 
— Coordinator wetgeving cultuur, Directie Wetgeving en Juridische Zaken 
— Jurist, Directie Kunsten 
— Beleidsmedewerker, Directie Kunsten 
— Directeur Vereniging van Nederlandse Theatergezelschappen 

Ministerie van Economische Zaken (Senter) 
— Hoofd juridische zaken 
— Jurist 
— Projectadviseur 
— Manager bij een samenwerkingsverband 

Gemeente Den Haag 
— Hoofd Afdeling Produktsubsidiering, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 
— Senior beleidsmedewerker Afdeling Juridische Zaken, Dienst Onderwijs, Cul-

tuur en Welzijn 
— Hoofd Afdeling Subsidie-afwildceling, Dienst Onderwijs, Cultuur en Welzijn 
— Jurist Afdeling Algemene juridische zaken, Bestuursdienst 
— Directeur/bestuurder van een decentrale welzijnsorganisatie 

Gemeente Leersum 
— Beleidsmedewerker welzijn 
— Beleidsmedewerker algemeen juridische zaken 
— Voorzitter van een kinderdagverblijf 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
vNG-beleidsmedewerker subsidies, cultuur en welzijn (taakveld Onderwijs en 
Cultuur) 
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Algemene subsidieverordening gemeente Leersum 
1998 

Hoofdstuk 1 

Inleidende bepalingen 

Artikel 1.1 
Bij het toepassen van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. de wet: de Algemene wet bestuursrecht; 
b. gemeentebestuur: gemeenteraad of, voorzover de bevoegdheid tot het verle-

nen van subsidies bij burgemeester en wethouders berust, burgemeester en 
wethouders; 	 - 

c. bijzondere subsidieverordening: het wettelijk voorschrift in artikel 4:23, eerste 
lid van de wet. 

Reikwijdte 

Artikel 1.2 
Deze verordening is van toepassing op alle door het gemeentebestuur te verstrek-
ken subsidies, voorzover in een bijzondere subsidieverordening of bij een besluit 
van de gemeenteraad waarbij subsidie wordt verstrekt, niet anders is bepaald. 

Bevoegdheid 

Artikel 1.3 
1. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het nemen van besluiten over 

het verstrelcken van subsidie als zij daartoe door de gemeenteraad in deze ver-
ordening of in een bijzondere verordening danwel een bijzonder besluit 
bevoegd zijn verklaard. 

2. Ms de gemeenteraad een subsidie verleent, vaststelt, wijzigt of intrekt, nemen 
burgemeester en wethouders de besluiten ter voorbereiding en uitvoering 
daarvan. 

3. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd aanvragen van subsidie af te wij-
zen, als voor de activiteit waarvoor subsidie wordt gevraagd op de begroting 
van het jaar waarin de activiteit plaatsvindt geen gelden beschikbaar zijn 
gesteld. 
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Subsidieplafond 

Artikel 1.4 
1. De gemeenteraad kan een subsidieplafond vaststellen en geeft daarbij aan hoe 

het beschikbare bedrag wordt verdeeld. 
2. Burgemeester en wethouders zijn bevoegd tot het vaststellen van het subsidie-

plafond voorzover aan hen de bevoegdheid toekomt tot het verstrekken van de 
subsidies waarop het plafond betrekking heeft. 

Subsidieverdelen 

Artikel 1.5 
1. Als een datum is aangewezen waarvoor aanvragen van subsidie moeten wor-

den ingediend, krijgen bij het verdelen van het beschikbare bedrag als bedoeld 
in artikel 1.4 die activiteiten voorrang die het meeste overeenstemmen met het 
doel waarvoor dat bedrag ter beschilddng is gesteld. 

2. Voor het overige vindt het verdelen plaats in volgorde van ontvangst van de 
aanvragen. Fen aanvraag wordt in deze volgorde opgenomen als zij volledig is. 

Natuurlijk persoon/rechtspersoon 

Artikel T.6 
Een subsidie wordt verstrekt aan een natuurlijk persoon of rechtspersoon. 

Weigeren subsidie 

Artikel 1.7 
T. Het gemeentebestuur weigert in ieder geval subsidie: 

a. als de activiteiten waarvoor subsidie wordt gevraagd niet zijn gericht op de 
gemeente Leersum, niet ten goede komen aan ingezetenen van de ge-
meente of niet op andere wijze het belang van de gemeente dienen; 

b. als de activiteiten in strijd zijn met door de gemeenteraad aangewezen on-
derdelen van het gemeentelijk beleid; 

c. voorzover de aanvrager naar het oordeel van het gemeentebestuur de be-
schildcing heeft of kan krijgen over geldmiddelen die noodzakelijk zijn om 
de activiteiten op behoorlijke wijze te lcunnen verrichten; 

d. als het doel of de werkzaamheden van het natuurlijk persoon of de rechts-
persoon in strijd zijn met fundamentele rechtsbeginselen. 

2. Het gemeentebestuur kan bij het verstrekken van subsidie van het eerste lid, 
aanhef en onderdeel c, afwijken voor activiteiten die van buitengewoon belang 
zijn voor de gemeente. 
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Hoofdstuk 2 

De aanvraag 

Artikel 2.1 

1. Een aanvraag van een subsidie wordt tenminste dertien weken voordat met 
het uitvoeren van de activiteiten een begin wordt gemaakt ingediend, tenzij 
het gemeentebestuur een andere termijn heeft gegeven. 

2. Bij de aanvraag worden in elk geval de volgende gegevens verstrekt: 
a. een beschrijving van de aard en omvang van de activiteiten en de daarmee 

beoogde doelstellingen; 
b. een begroting van de aan de activiteiten verbonden inkomsten en uitga-

ven, voorzien van een toelichting van de aanvrager; 
c. haar statuten als de aanvrager een privaatrechtelijke rechtspersoon is, ten-

zij die statuten al bij het gemeentebestuur bekend zijn; 
d. de laatste opgemaakte jaarrekening (artikel 361 van Boek 2 van het Burger-

lijk Wetboek) danwel de balans en de staat van baten en lasten en de toe-
lichting daarop of, als deze bescheiden ontbreken, een verslag over de fi-
nanciele positie van de aanvrager op het moment van de aanvraag. 

3. Het gemeentebestuur kan ontheffing verlenen van het tweede lid, onderdeel c 
en d van dit artikel. 

4. Het gemeentebestuur kan voorschrijven dat een schriftelijke verldaring van 
een accountant wordt overgelegd (artikel 393 van Boek 2 van het Burgerlijk 
Wetboek) over de getrouwheid van de bescheiden in het tweede lid, onderdeel 
d, danwel een mededeling dat van onjuistheid niet is gebleken. 

5. Als voor dezelfde activiteit tevens subsidie is aangevraagd bij een of meer 
andere bestuursorganen, doet de aanvrager daarvan mededeling in de aan-
vraag. 

Ontvangstbevestigen 

Artikel 2.2 

Het gemeentebestuur zendt de aanvrager zo spoedig mogelijk na ontvangst van 
de aanvraag van de subsidie een bewijs van ontvangst waarin de ontvangstdatum 
is vermeld. 

Hoofdstuk 3 

Het beslissen op aanvraag 

Het besluit tot verlenen 

Artikel 3.1 
1. Voorafgaande aan het vaststellen van de subsidie wordt een beschilddng tot 

het verlenen van de subsidie gegeven. 
2. In een bijzondere subsidieverordening of bij een besluit van de gemeenteraad 
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waarbij subsidie wordt verstrelct, kan worden bepaald dat alleen een beschik-
king tot het vaststellen van de subsidie wordt gegeven. 

Beslistermijn verlenen 

Artikel 3.2 
Het gemeentebestuur beslist binnen acht weken na ontvangst van de aanvraag, 
met dien verstande dat de gemeenteraad binnen zestien weken beslist. Het 
besluit kan eenmaal voor ten hoogste acht weken worden verdaagd. 

Tijdvak periodieke subsidie 

Artikel 3.3 
Het tijdvak dat wordt vermeld in de beschildcing tot het verlenen van subsidie in 
de vorm van een periodieke aanspraak op financiele middelen (artikel 4:32 van de 
wet) is ten hoogste vier jaar. In bijzondere gevallen kan de gemeenteraad een Ian-
ger tijdvak vaststellen. 

Weigeringsgronden bij vaststellen 

Artikel 3.4 
Artikel 4:35, eerste lid, van de wet is van toepassing als alleen een beschildcing tot 
het vaststellen van de subsidie wordt gegeven. 

Hoofdstuk 4 

Verplichtingen van de subsidie-ontvanger 

Artikel 4.1 
Het gemeentebestuur kan de subsidie-ontvanger bij het verstrekken van subsidie 
ook andere verplichtingen dan in artikel 4:37 van de wet opleggen die streldcen tot 
het verwezenlijken van het doel van de subsidie. 

Administratie subsidie-ontvanger 

Artikel 4.2 
I. De subsidie-ontvanger voert een zodanig ingerichte administratie, dat de 

rechten en verplichtingen alsmede de betalingen en ontvangsten die voor het 
vaststellen van de subsidie van belang zijn altijd lcunnen worden nagegaan. 

2. Het eerste lid is van overeenkomstige toepassing op de subsidie-ontvanger op 
wie de verplichting van artikel 5.5, eerste lid, rust. 

3. De subsidie-ontvanger verleent aan het gemeentebestuur of aan de door dit 
bestuur aangewezen ambtenaren of deskundigen inzage in de administratie, 
als dit naar de mening van het gemeentebestuur nodig is voor het oordeel 
over het besteden van de verstrekte subsidie. 
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Vermogensvorming 

Artikel 4.3 
1. De gemeenteraad kan bepalen dat een subsidie-ontvanger een vergoeding 

voor vermogensvorming aan de gemeente verschuldigd is. 
2. De hoogte van de vergoeding is het gedeelte van de waarde van het vermogen 

van de subsidie-ontvanger, dat evenredig is aan het gedeelte van zijn totale 
inkomsten dat gedurende de laatste tien jaar de subsidie is geweest. Bij het 
bepalen van de waarde van de vermogensbestanddelen wordt uitgegaan van 
hun waarde op het tijdstip waarop de vergoeding verschuldigd wordt, met 
dien verstande dat bij verlies of beschadigen van goederen wordt uitgegaan 
van het bedrag dat als schadevergoeding door de subsidie-ontvanger is ontvan-
gen. De waarde van de onroerende goederen wordt bepaald op basis van hun 
waarde in het economisch verkeer, die van de roerende goederen op basis van 
hun boekwaarde. De geldmiddelen, waaronder begrepen de banksaldi, wor-
den gewaardeerd op hun nominale waarde. 

3. De waarde van onroerende goederen wordt vastgesteld door een onafhankelijk 
deskundige, die daartoe door het gemeentebestuur in overeenstemming met 
de subsidie-ontvanger wordt aangewezen. Bij gebrek aan overeenstemming 
wijst iedere partij een onafhankelijk deskundige aan. Deze deskundigen wij-
zen gezamenlijk een derde onafhankelijk deskundige aan. 

4. Ms nog geen tien jaren subsidie is verstrekt, wordt de verschuldigde vergoe-
ding berekend op basis van het aantal jaren dat subsidie is verstrekt. 

Hoofdstuk 5 

Vaststellen van de subsidie — rekening en verantwoording 

Aanvraag tot vaststellen 

Artikel 5.1 
1. De subsidie-ontvanger dient binnen zes maanden na afloop van de activiteit of 

het tijdvak waarvoor subsidie is verleend een aanvraag tot het vaststellen van 
subsidie in, tenzij het gemeentebestuur bij het verlenen een andere termijn 
heeft aangegeven. 

2. De aanvraag gaat vergezeld van een financieel verslag en een activiteitenver-
slag. 

3. Ads de subsidie-ontvanger door een wettelijk voorschrift verplicht wordt tot het 
opstellen van een jaarrekening (artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wet-
boek) of als dit bij het verlenen van de subsidie is bepaald overlegt hij in plaats 
van het financiele verslag de jaarrekening. 
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Het activiteitenverstag 

Artikel 5.2 
Het activiteitenverslag beschriffit de aard en omvang van de activiteiten waarvoor 
subsidie werd verleend en vergelijkt de nagestreefde en gerealiseerde doelstdlin-
gen en geeft een toelichting op de verschillen. 

Beslistermijn vaststeBen 

Artikel 5.3 
Het gemeentebestuur beslist binnen dertien weken na ontvangst over de aan-
vraag. 

Accountantscontrole 

Artikel 5.4 
I. Als subsidie is verleend voor een bedrag van f 50.000,- of hoger geeft de sub-

sidie-ontvanger, onverminderd artikel 4:78, eerste tot en met vierde lid van de 
wet, een accountant (artikel 393, eerste lid van Boek 2 van het Burgerlijk Wet-
boek) opdracht tot onderzoek van het financieel verslag of de jaarrekening uit 
artikel 5.1, lid 3. 

2. De accountant doet onderzoek naar de getrouwheid van het financieel verslag 
of de jaarrekening en weergeeft de uitslag van zijn onderzoek in een schrifte-
lijke verklaring. 

3. Bij het verlenen van de subsidie kan worden bepaald, dat de opdracht in het 
eerste lid tevens strelct tot een onderzoek naar de verplichtingen die aan de 
subsidie verbonden zijn. Dan worden bij het verlenen van de subsidie aanwij-
zingen gegeven over de reikwijdte en intensiteit van de controle. De accoun-
tant weergeeft de uitslag van zijn onderzoek in een schriftelijke verklaring. 

4. De aanvraag tot het vaststellen van de subsidie gaat vergezeld van de verkla-
ring in het tweede lid en, als deze is vereist, de verklaring in het derde lid. 

5. Het gemeentebestuur kan vrijstelling of ontheffing verlenen van het eerste 
lid. 

Verantwoorden bij subsidievaststellen 

Artikel 5.5 
i. Als subsidie is vastgesteld zonder dat daaraan voorafgaand een beschiklcing 

tot het verlenen van subsidie is gegeven, toont de subsidie-ontvanger binnen 
zes maanden na afloop van de activiteit dan wel het tijdvak waarvoor de subsi-
die is verstrekt aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig 
de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Hierbij overlegt hij de 
in artikel 5.r, tweede en derde lid, genoemde stukken. 

2. Het eerste en tweede lid van artikel 5.4 zijn van overeenkomstige toepassing. 
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Hoofdstuk 6 

Intrekken en wijzigen subsidie 

Artikel 6.i 
1. Het gemeentebestuur kan de subsidie intrekken of wijzigen als: 

a. conservatoir beslag op het vermogen of een deel van het vermogen van de 
subsidie-ontvanger is gelegd; 

b. de subsidie-ontvanger surceance van betaling is verleend; 
c. de subsidie-ontvanger in staat van faillissement is verklaard. 
d. als de activiteit of een deel van de activiteit in strijd is met fundamentele 

beginselen. 
2. Ms de subsidie is vastgesteld door de gemeenteraad oefenen burgemeester en 

wethouders de bevoegdheid van het eerste lid uit. 
3. Ms de subsidie is vastgesteld door de gemeenteraad zonder dat daaraan voor-

afgaand een beschildcing tot het verlenen van de subsidie is gegeven, oefenen 
burgemeester en wethouders in de in het eerste lid genoemde omstandighe-
den de bevoegdheid tot het intrekken of wijzigen uit (artikel 4:49 van de wet). 

Hoofdstuk 7 

Voorschotten 

Artikel 7.1 
Het gemeentebestuur kan voorschotten verlenen op verleende subsidies in die 
zin dat: 
a. voorschotten van verleende subsidies van meer dan f 50.000,— uiterlijk op de 

laatste dag van elk kwartaal worden uitbetaald; 
b. voorschotten van verleende subsidies tussen f 3.000,— en f 50.000,— uiterlijk 

op de laatste dag van elk half jaar worden uitbetaald; 
c. voorschotten van verleende subsidies die lager zijn dan f 3.000,— direct na het 

verlenen worden uitbetaald. 

Hoofdstuk 8 

Per boekjaar verstrekte subsidies 

Artikel 8.i 
1. Op per boekjaar verstrelcte subsidies aan rechtspersonen met volledige rechts-

bevoegdheid, niet zijnde het verlenen van krediet en garantie, is afdeling 4.2.8 
van de wet van toepassing, tenzij het gemeentebestuur anders bepaalt. 

2. Voor per boekjaar verstrekte subsidies aan rechtspersonen zonder volledige 
rechtsbevoegdheid, niet zijnde krediet- en garantieverleningen, is afdeling 
4.2.8 van de wet zoveel mogelijk van overeenkomstige toepassing, tenzij het 
gemeentebestuur anders bepaalt. 
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De termijn van aanvraag 

Artikel 8.2 
De aanvraag van een subsidie per boekjaar wordt ingediend voor r mei van het 
jaar dat voorafgaat aan het boekjaar, tenzij het gemeentebestuur een andere ter-
mijn heeft aangegeven. 

Het beslissen op een aanvraag 

Artikel 8.3 
Het gemeentebestuur beslist uiterlijk vier weken voor de aanvang van het boek-
jaar op de aanvraag tot het verlenen van de subsidie. Het besluit kan voor ten 
hoogste vier weken worden verdaagd. 

Bevoegdheid 

Artikel 8.4 
Burgemeester en wethouders zijn bevoegd aanvragen van subsidie af te wijzen 
als de aanvraag niet is ingediend voor i mei van het jaar dat vooraf gaat aan het 
jaar waarin een begin wordt gemaakt met het uitvoeren van de activiteit. 

Duur subsidievertenen 

Artikel 8.5 
Subsidie per boekjaar wordt verleend voor ten hoogste vier boekjaren. 

Aan toestemming onderwotpen besluiten subsidie-ontvanger 

Artikel 8.6 
r. De subsidie-ontvanger behoeft toestemming van het gemeentebestuur voor 

het verrichten van de in artikel 4:71, eerste lid, van de wet genoemde handelin-
gen. 

2. Het gemeentebestuur kan vrijstelling of ontheffing verlenen van het eerste lid 
van dit artikel. 

Financieel verslag 

Artikel 8.7 
Artikel 4:76 van de wet is van toepassing op subsidie-ontvangers die hun inkom-
sten in overwegende mate ontlenen aan de subsidie, tenzij bij het verlenen van de 
subsidie anders is bepaald. 

zo8 



Het besluit tot vaststellen 

Artikel 8.8 
Het gemeentebestuur beslist binnen dertien weken na ontvangst op de aanvraag 
tot het vaststellen van de subsidie. 

Egalisatiereserve 

Artikel 8.9 
1. De subsidie-ontvanger van een per boekjaar verstrelcte subsidie vormt een 

egalisatiereserve (artikel 4:72 van de wet). 
2. Het gemeentebestuur kan vrijstelling of ontheffing verlenen van het eerste lid 

van dit artikel. 

Hoofdstuk 9 

Krediet- en garantieverleningen 

Artikel 9.1 
Het gemeentebestuur kan bepalen dat deze verordening niet van toepassing is op 
het verlenen van krediet en garantie, met uitzondering van hoofdstuk 1. 

Hoofdstuk 10 

Bijzondere slot bepalingen 

Artikel 
Het verslag (artikel 4:24 van de wet) wordt tenminste eenmaal in de vier jaar door 
burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad aangeboden. 

Overgangsbepaling/inwerkingtreden/citeertitel 

Artikel 10.2 
1. Deze verordening wordt aangehaald als Algemene subsidieverordening 

gemeente Leersum 1998. 
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag na de bekendmalcing en geldt 

voor de subsidies die nadien worden aangevraagd. 
3. De verordeningen met bepalingen ten aanzien van de specifieke soorten sub-

sidies blijven van kracht voorzover daarin bepalingen zijn opgenomen die van 
de Algemene subsidieverordening gemeente Leersum 1998 afwijken. 
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Bijzondere subsidieverordening welzijn gemeente 
Leersum 2000 

Hoofdstuk 

Inleidende bepalingen 

Artikel 
Bij het toepassen van deze verordening wordt verstaan onder: 
a. wet: Algemene wet bestuursrecht; 
b. activiteitenprogramma: een overzicht van de activiteiten met de vermelding 

per activiteit van de benodigde personele en materiele middelen; 
c. incidentele subsidie: de aanspraak op financiele middelen voor een eenmalige 

activiteit die verricht wordt in het jaar waarin de subsidieaanvraag wordt 
gedaan. 

Reikwijdte 

Artikel 1.2 

1. Deze verordening is van toepassing op alle door de gemeenteraad te verstrek-
ken subsidies voor activiteiten die ten behoeve van de inwoners in de 
gemeente Leersum worden uitgevoerd op het gebied van educatie, recreatie, 
sport en welzijn. 

2. Voorzover in de verordening niet anders is bepaald vinden de in de Algemene 
Subsidieverordening 1998 gestelde regels toepassing. 

Bevoegdheid 

Artikel 1.3 
1. Het college van burgemeester en wethouders is bevoegd tot het nemen van 

besluiten over het verstrelcken van subsidie indien het college van burgemees-
ter en wethouders door de gemeenteraad in deze verordening daartoe bevoegd 
is verklaard. 

2. Indien de gemeenteraad een subsidie verleent, vaststelt, wijzigt of intrekt, 
neemt het college van burgemeester en wethouders de besluiten ter voorberei-
ding en uitvoering daarvan. 

3. Voorzover een subsidie wordt verleend ten laste van de gemeentelijke begro-
ting die nog niet is vastgesteld of goedgekeurd, kan zij worden verleend onder 
de voorwaarde dat voldoende gelden ter beschikking worden gesteld. 
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4. De voorwaarde in het derde lid gesteld vervalt, indien het college van burge-
meester en wethouders daarop niet binnen vier weken na de vaststelling of 
goedkeuring van de begroting een beroep heeft gedaan. 

Algemene eisen 

Artikel 1.4 
1. Een subsidie worth verstrekt aan een rechtspersoon. 
2. Subsidiering van activiteiten vindt plaats wanneer deze activiteiten gericht 

zijn op de gemeente Leersum, ten goede komen aan de ingezetenen van de 
gemeente of op andere wijze het belang van de gemeente dienen. 

3. Subsidiering van activiteiten vindt in ieder geval niet plaats, indien de instel-
ling zelf in de kosten kan voorzien, hetzii uit eigen middelen, hetzij uit mid-
delen van derden. 

4. De instelling dient zodanig georganiseerd te zijn dat het personeel en de vrij-
willigers invloed kunnen uitoefenen op het beleid van de desbetreffende 
instelling. 

5. De activiteiten van een instelling dienen open te staan voor alle groeperingen 
zonder onderscheid naar ras, godsdienst, levensovertuiging, sekse of seksuele 
geaardheid. 

Hoofdstuk 2 

De aanvraag 

Artikel 2.1 
i. Fen subsidieaanvraag dient voor i mei van het jaar voorafgaand aan de 

periode ten behoeve waarvan subsidie wordt gevraagd, ingediend te worden 
bij het college van burgemeester en wethouders. 

2. De aanvraag dient vergezeld te gaan van de volgende gegevens: 
a. een beschrijving van de aard en omvang van de activiteiten en de daarmee 

beoogde doelstellingen; 
b. een begroting van de aan de activiteiten verbonden inkomsten en uitga-

ven, voorzien van een toelichting door de aanvrager; 
c. haar statuten als de aanvrager een privaatrechtelijke rechtspersoon is, ten-

zij die statuten al bij het college van burgemeester en wethouders bekend 
zijn; 

d. de laatst opgemaakte jaarrekening (artikel 361 van Boek 2 van het Burger-
lijk Wetboek) dan wel de balans en de staat van baten en lasten en de toe-
lichting daarop of, als deze bescheiden ontbreken, een verslag over de fi-
nanciele positie van de aanvrager op het moment van aanvraag. 

3. Het college van burgemeester en wethouders kan ontheffing verlenen van het 
tweede lid, onderdeel c en d van dit artikel. 

4. Het college van burgemeester en wethouders kan voorschrijven dat een 
schriftelijke verldaring van een accountant wordt overgelegd (artikel 393 van 
Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek) over de getrouwheid van de bescheiden in 
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het tweede lid, onderdeel d, dan wel een mededeling dat van onjuistheid niet 
is gebleken. 

5. Als voor dezelfde activiteit tevens subsidie is aangevraagd bij het Rijk, de pro-
vincie of een fonds, dan doet de aanvrager daarvan mededeling in de aan-
vraag. 

Hoofdstuk 3 

De subsidieverlening 

De verlening van subsidie 

Artikel 3.1 
1. Voorafgaand aan het vaststellen van de subsidie wordt een beschikking tot het 

verlenen van de subsidie gegeven. 

Intrekking en wijziging bij verlening van subsidie 

Artikel 3.2 
1. Zolang de subsidie niet is vastgesteld kan het college van burgemeester en 

wethouders de subsidieverlening intrekken of ten nadele van de subsidie-ont-
vanger wijzigen, indien: 
a. de activiteiten niet of niet geheel hebben plaatsgevonden of zullen plaats-

vinden; 
b. de subsidie-ontvanger niet heeft voldaan aan de aan de subsidie verbonden 

verplichtingen; 
c. de subsidie-ontvanger onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en 

.de verstrekking van juiste of volledige gegevens tot een andere beschilcking 
op de aanvraag tot subsidieverlening zou hebben geleid; 

d. met toepassing van artikel 1.3.3., een beroep wordt gedaan op de voor-
waarde, dat voldoende gelden ter beschildcing worden gesteld. 

2. De intrelcking of wijziging werkt terug tot en met het tijdstip waarop de subsi-
die is verleend, tenzij bij de intreldcing of wijziging anders is bepaald. 

Hoofdstuk 4 

Verplichtingen van de subsidie-ontvanger 

Artikel 4.1 
1. Een subsidie-ontvanger moet wijzigingen dan wel belemmeringen in de ver-

wezenlijking van de gesubsidieerde activiteiten berichten aan het college van 
burgemeester en wethouders. 

2. Een subsidie-ontvanger dient wijzigingen in het huishoudelijk reglement en 
statuten te berichten aan het college van burgemeester en wethouders evenals 
wijzigingen in de bestuurssamenstelling en de besluiten die leiden tot beein-
diging dan wel ontbinding van de rechtspersoon. 
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Hoofdstuk 5 

Subsidievaststelling — rekening en verantwoording 

Jaarrapportage 

Artikel 5.1 
1. De subsidie-ontvanger dient uiterlijk i april van het jaar volgend op het subsi-

diejaar een activiteitenverslag en een financieel jaarverslag in bij het college 
van burgemeester en wethouders. 

2. Als de subsidie-ontvanger door een wettelijk voorschrift verplicht wordt tot het 
opstellen van een jaarrekening (artikel 361 van Boek 2 van het Burgerlijk Wet-
boek) of als dit bij het verlenen van de subsidie is bepaald, overlegt hij in 
plaats van het financiele verslag de jaarrekening. 

3. Als subsidie is vastgesteld zonder dat daaraan voorafgaand een beschikking 
tot het verlenen van subsidie is gegeven, toont de subsidie-ontvanger binnen 
zes maanden na afioop van de activiteit dan wel het tijdvak waarvoor de subsi-
die is verstrelct aan dat de activiteiten hebben plaatsgevonden overeenkomstig 
de verplichtingen die aan de subsidie verbonden zijn. Hierbij overlegt hij de 
in artikel 5.1, eerste en tweede lid, genoemde stulcken. 

Beslistermijn vast stellen 

Artikel 5.2 
Het college van burgemeester en wethouders stelt uiterlijk op i juli van het jaar 
volgend op het subsidiejaar aan de hand van de rapportage, bedoeld in artikel 5.1, 
lid r, vast of de instelling de activiteiten zowel naar aard, omvang als intensiteit 
heeft uitgevoerd conform de definitieve subsidieaanvraag of— indien daar in de 
subsidiebeschilcking van is afgeweken — conform die beschilcking en stuurt een 
afschrift naar de desbetreffende raadscommissie. 

Intrekking dun wet wijziging 

Artikel 5.3 
Het college van burgemeester en wethouders kan de subsidievaststelling intrek-
ken of ten nadele van de ontvanger wijzigen indien: 
a. de instelling niet of slechts in beperkte mate voldoet aan de voorwaarden, 

gesteld bij of krachtens deze verordening; 
b. de instelling onjuiste of onvolledige gegevens heeft verstrekt en kennis van de 

juiste gegevens van invloed zou zijn geweest op de hoogte van de subsidie; 
c. er sprake is van opheffing, faillissement of surseance van betaling van de 

instelling. 
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Hoofdstuk 6 

Voorschotten 

Artikel 6.i 
Het college van burgemeester en wethouders kan voorschotten verlenen op ver- 
leende subsidies indien deze subsidies niet op wettelijke voorschrift zijn bepaald: 
a. voorschotten op verleende subsidies van meer dan f 50.000,- zullen op de 

eerste dag van elk kwartaal worden uitbetaald; 
b. voorschotten op verleende subsidies tussen f 3.000,- en f 50.000,- zullen op 

de eerste dag van elk half jaar worden uitbetaald; 
c. voorschotten op verleende subsidies die lager zijn dan f 3.000,- zullen bij aan-

yang van het toegekende subsidiejaar worden uitbetaald. 

Hoofdstuk 7 

Meedarige subsidie 

Artikel 7.1 
1. De gemeenteraad kan subsidie verlenen voor een langere periode dan een 

kalenderjaar. 
2. Het tijdvak dat wordt vermeld in de beschilddng tot het verlenen van subsidie 

is ten hoogste vijfjaar. In bijzondere gevallen kan de gemeenteraad een langer 
tijdvak vaststellen. 

3. In de beschilddng voor een meerjarige subsidie wordt het bedrag aangegeven 
waarop de instelling ieder jaar recht heeft, dan wel de manier waarop het toe-
gekende bedrag jaarlijks wordt geindexeerd. 

4. De subsidie-ontvanger dient bij de eerste aanvraag de procedure te volgen 
zoals deze vermeld staat in artikel 2.1. 

5. De behandeling van een eerste aanvraag binnen de gemeente verloopt zoals 
bepaald in de hoofdstukken 3 en 5 van deze verordening. 

6. Een subsidie-ontvanger die deze vorm van subsidie ontvangt dient jaarlijks te 
voldoen aan de verplichtingen zoals deze in artikel 5.1 bepaald zijn. 

7. Het uitvoeringscontract van de meerjarige subsidie is gebaseerd op de bepa-
lingen in deze verordening. 

Hoofdstuk 8 

Incidentele subsidie 

Artikel 8.1 
1. De gemeenteraad stelt jaarlijks in het kader van de begrotingsbehandeling het 

budget vast dat voor incidentele subsidiering beschikbaar is. 
2. De subsidieaanvraag dient uiterlijk drie maanden voordat met de activiteit een 

begin wordt gemaakt bij het college van burgemeester en wethouders te wor- 
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den ingediend, vergezeld van een gespecificeerde begroting met toelichting 
en een beschrijving van de geplande activiteit. 

3. Het college van burgemeester en wethouders beslist binnen twee maanden na 
ontvangst aanvraag of tot subsidiering wordt overgegaan en stuurt een 
afschrift naar de desbetreffende raadscommissie. Aan deze subsidieverlening 
lcunnen voorwaarden worden verbonden. 

4. Een subsidie-ontvanger die deze vorm van subsidie heeft ontvangen, is ver-
plicht binnen drie maanden na afloop van de activiteiten een beknopt finan-
cieel en inhoudelijk verslag in te dienen. 

Hoofdstuk 9 

Overgangsbepalingfinwerkingtreden/citeertitel 

Artikel 9.1 
1. Deze verordening wordt aangehaald als Bijzondere subsidieverordening wel-

zijn gemeente Leersum 2000. 
2. Zij treedt in werlcing met ingang van de dag na de bekendmaking en geldt 

voor de subsidies die nadien worden aangevraagd. 
3. Met inwerkingtreding van deze verordening vervalt de Algemene Subsidiever-

ordening Specifiek Welzijn Leersum 1991. 
4. De bepalingen in deze verordening blijven van kracht zover deze afwijken van 

de bepalingen in de Algemene Subsidieverordening gemeente Leersum 1998. 
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Op 1 januari 1998 is titel 4.2 van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) 

in werking getreden. Tijdens de totstandkoming van deze subsidietitel 

zijn enkele doelstellingen geformuleerd die als volgt kunnen worden 

samengevat. Ten eerste moest de legitimiteit van subsidiebesluiten 
worden vergroot. Daarnaast diende het subsidierecht te worden ver- 

eenvoudigd en geharmoniseerd en de rechtszekerheid voor de subsidie-
ontvanger te worden vergroot. Verder moest misbruik en oneigenlijk 

gebruik van subsidiegelden worden tegengegaan. Tot slot was het 
noodzakelijk de overheidsuitgaven aan subsidies beter te beheersen. 

Door het departement Publiekrecht van de Universiteit Leiden is onder-
zoek gedaan naar de effecten van de inwerkingtreding van de subsidie-

titel. Dit juridisch empirisch onderzoek, waarvan in dit boek verslag 

wordt gedaan, was toegespitst op beantwoording van de vraag in hoe-
verre de doelstellingen van de wetgever medio 2001 zijn gerealiseerd. 

Gelet op de omvang van het subsidiebeleid was het noodzakelijk een 
keuze te maken in de te onderzoeken bestuursorganen en de door hen 

uitgevoerde subsidieregelingen. Op rijksniveau is gekozen voor een 
groot subsidieministerie (het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 

Wetenschappen) en een middelgroot subsidieministerie (het agentschap 

Senter van het Ministerie van Economische Zaken). Op gemeentelijk 
niveau zijn een grote gemeente (Den Haag) en een kleine gemeente 

(Leersum) in het onderzoek betrokken. Het subsidiebeleid van deze 

bestuursorganen is per hoofdstuk geanalyseerd. In de slotbeschouwing 
en conclusie zijn de hoofdlijnen van de resultaten van het onderzoek 

uiteengezet en enige aanbevelingen en aandachtspunten naar voren 

gebracht. 
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