
 
Besluit van de raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam tot vaststelling van de Algemene 
subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam 
 
De raad van de gemeente Hardinxveld-Giessendam 
gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van ……….. 
gelet op artikel 149 van de Gemeentewet; 
besluit vast te stellen de Algemene subsidieverordening Hardinxveld-Giessendam 
 

Artikel 1. Definities 

In deze verordening en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

-  Europees steunkader: een mededeling, richtsnoer, kaderregeling, besluit of 

vrijstellingsverordening op het gebied van staatssteun die de Europese Commissie of de Raad 

van de Europese Unie, gelet op de artikelen 106, derde lid, 107, 108 of 109 van het Verdrag heeft 

vastgesteld, waaronder de Algemene groepsvrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 

2017/1084 van de Commissie tot wijziging van Verordening (EU) nr. 651/2014 van de Commissie 

van 17 juni 2014 waarbij bepaalde categorieën steun op grond van de artikelen 107 en 108 van 

het Verdrag met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 156/1); de Landbouw 

vrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 702/2014 van de Commissie van 25 juni 2014 

waarbij bepaalde categorieën steun in de landbouw- en de bosbouwsector en in 

plattelandsgebieden op grond van de artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de 

werking van de Europese Unie met de interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 

193/1); en de Visserij vrijstellingsverordening: Verordening (EU) nr. 1388/2014 van de Commissie 

van 16 december 2014 waarbij bepaalde categorieën steun voor ondernemingen die actief zijn in 

de productie, de verwerking en de afzet van visserij- en aquacultuurproducten, op grond van de 

artikelen 107 en 108 van het Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie met de 

interne markt verenigbaar worden verklaard (PbEU L 369/37); 

-  Onderneming: iedere eenheid, ongeacht haar rechtsvorm of wijze van financiering, die een 

economische activiteit uitoefent; 

-  Verdrag: Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie (PbEU C 326/47); 

- Wet: Algemene wet bestuursrecht. 

 

Artikel 2. Reikwijdte 
1.  Deze verordening is alleen van toepassing op de verstrekking van subsidiesop basis van een door 

burgemeester en wethouders op grond van deze verordening vastgestelde subsidieregeling of 
wanneer artikel 4 van deze verordening van toepassing is. 

 
2.  Ten aanzien van subsidies als bedoeld in artikel 4:23, derde lid, van de wet (subsidies waarvoor 

geen wettelijke grondslag nodig is) kunnen burgemeester en wethouders bepalen dat deze 
verordening geheel of gedeeltelijk van toepassing is. 

 

Artikel 3. Subsidieregelingen 
Burgemeester en wethouders kunnen bij nadere regeling (subsidieregeling) vaststellen  welke activiteiten 

of waarderingen in aanmerking kunnen komen voor subsidie. In de subsidieregeling wordt tenminste 

opgenomen: De aanvraagprocedure, beslistermijn, berekening, uitbetaling en eventueel het 

subsidieplafond.  

 



Artikel 4. Staatssteunregels 
1.  Voor zover dat ten behoeve van het voldoen aan een Europees steunkader noodzakelijk is, 

kunnen burgemeester en wethouders bij subsidieregeling afwijken van deze verordening en deze 

aanvullen. 

2.  Bij subsidieregelingen waarbij is bepaald dat toepassing kan worden gegeven aan een Europees 

steunkader, verwijst de subsidieregeling naar het desbetreffende steunkader. 

3.  Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, verwijst de 

verleningsbeschikking naar de toepasselijke bepalingen van het steunkader. 

4.  Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen alleen de activiteiten, 

doelstellingen, resultaten en kosten voor vergoeding in aanmerking die voldoen aan de eisen van 

het desbetreffende steunkader. 

5.  Bij subsidies waarop een Europees steunkader van toepassing is, komen ondernemingen alleen 

in aanmerking voor zover de subsidieverstrekking voldoet aan de voorwaarden van het 

desbetreffende steunkader. 

 

Artikel 5. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud 
1. Burgemeester en wethouders kunnen subsidieplafonds vaststellen. In dat geval bepalen zij bij 

subsidieregeling de wijze van verdeling van de betrokken subsidie. Het subsidieplafond vindt 
aansluiting bij de gemeentebegroting of bij gelden die van hogere overheden geoormerkt naar de 
gemeenten worden overgeheveld. 

2. Burgemeester en wethouders verlagen een subsidieplafond als: 
a. de gemeentebegroting dat voorschrijft of  
b. als de in lid 1 genoemde gelden ook lager worden. 

 

Artikel 6. Aanvraag 
1. Een aanvraag om subsidie wordt schriftelijk ingediend bij burgemeester en wethouders.  

2. De aanvraagprocedure wordt in de subsidieregeling bepaald. 

 

Artikel 7. Algemene weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden 
1.  Onverminderd de artikelen 4:25, tweede lid, en 4:35 van de wet weigeren burgemeester en 

wethouders de subsidie in ieder geval: 

a.   als de Europese Commissie overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het Verdrag heeft    

vastgesteld dat de subsidie onverenigbaar is met de interne markt, of 

b.   als het betreft een aanvrager tegen wie een bevel tot terugvordering uitstaat ingevolge een 

eerdere beschikking van de Europese Commissie waarin de steun van Nederland onrechtmatig 

en onverenigbaar met de interne markt is verklaard. 

2. Onverminderd het vorige lid weigeren burgemeester en wethouders de subsidie in ieder geval als 

de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een Europees steunkader omdat:  

a.   subsidie verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft die in 

moeilijkheden verkeert als bedoeld in het desbetreffende steunkader, of 

b.   de subsidie geen stimulerend effect heeft als bedoeld in het desbetreffende steunkader. 

3. Onverminderd de vorige leden kunnen burgemeester en wethouders de subsidie verder in ieder 

geval weigeren: 

a. als de te subsidiëren activiteiten niet of niet in overwegende mate gericht zijn op de gemeente 

of haar ingezetenen of als ze onvoldoende ten goede komen aan de gemeente of haar 

ingezetenen; 

http://wetten.overheid.nl/cgi-bin/deeplink/law1/title=Algemene%20wet%20bestuursrecht/article=4%3A25


b. als niet is aangetoond dat de subsidie noodzakelijk is voor het verrichten van de activiteiten 

waarvoor deze wordt gevraagd; 

c. als de aanvraag niet voldoet aan regels die zijn gesteld om voor subsidie in aanmerking te 

komen; 

d. als de subsidieverstrekking in strijd zou zijn met een wettelijk voorschrift; 

e. als de subsidieverstrekking niet is toegestaan totdat de Europese Commissie met toepassing 

van artikel 108, derde lid, van het Verdrag heeft vastgesteld dat de subsidie verenigbaar is met de 

interne markt; 

f. in de bij de betrokken subsidieregeling bepaalde gevallen.  

 

Artikel 8. Hardheidsclausule 
1.  Als de in de subsidieregeling gestelde termijn voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen 

zou hebben die wegens bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de te dienen 

belangen, kunnen burgemeester en wethouders een andere termijn vaststellen. 

2.  In een subsidieregeling kan worden bepaald dat door burgemeester en wethouders van een of 

meer bepaalde artikelen of artikelleden van die regeling kan worden afgeweken als daaraan 

vasthouden voor een subsidieaanvrager of -ontvanger gevolgen zou hebben die wegens 

bijzondere omstandigheden onevenredig zouden zijn tot de daarmee te dienen belangen.  

 

Artikel 9. Slotbepalingen 
1.  Deze verordening treedt met terugwerkende kracht in werking op 1 januari 2021. 

2.  Deze verordening wordt aangehaald als: Algemene subsidieverordening Hardinxveld-

Giessendam. 

 

Toelichting 
 

Artikelsgewijs 

Artikel 1. Definities 

In dit artikel is een aantal definities opgenomen. Deze definities gelden niet alleen voor deze verordening, 

maar ook voor de hierop te baseren regelingen. Deze definities zullen dus niet nogmaals in de 

verschillende subsidieregelingen opgenomen hoeven te worden. Ook kan hier niet van worden 

afgeweken. 

Er is geen definitie opgenomen van subsidie. Wat onder een subsidie moet worden verstaan, is 

omschreven in artikel 4:21 van de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb). Kenmerken van een 

subsidie zijn dat er aanspraak is op financiële 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. Overigens: ook garanties en leningen kunnen onder het subsidiebegrip 

vallen. Zie CBb 06-10-2016, ECLI:NL:CBB:2016:317 en CBb 01-05-2018, ECLI:NL:CBB:2018:237. 

 [Het begrip Europees steunkader is wel gedefinieerd. Mocht het zo zijn dat een Europees steunkader 

wordt gewijzigd, aangepast of verlengd dan is het van belang dat de steun in overeenstemming is met de 

nieuwe bepalingen die daarin zijn opgenomen. Waarschijnlijk zal dat dan moeten leiden tot aanpassen 

van de desbetreffende subsidieregeling (zie toelichting bij artikel 3). 



Bij het vervallen van een Europees steunkader kan er niet langer rechtmatig staatssteun worden verstrekt. 

Het is daarom raadzaam de looptijden van de Europese steunkaders in acht te nemen.  

 

Artikel 2. Reikwijdte 

Eerste lid 

Met het eerste lid krijgt het college de bevoegdheid overgedragen om te besluiten over het verstrekken 

van subsidies waarop de Algemene subsidieverordening (hierna: ASV) van toepassing is. 

De reikwijdte van de verordening beperkt zich tot subsidies op basis van door het college van 

burgemeester en wethouders vastgestelde subsidieregelingen. 

Tweede lid 

Ten aanzien van subsidies waarvoor overeenkomstig artikel 4:23, derde lid, van de Awb geen wettelijke 

grondslag nodig is (zoals bijvoorbeeld incidentele subsidies) is de ASV in beginsel niet van toepassing. Dit 

lid geeft het college de bevoegdheid om de ASV (deels) van toepassing te verklaren als daartoe 

aanleiding bestaat. 

 

Artikel 3. Subsidieregelingen 

Met dit artikel krijgt het college de bevoegdheid om in nadere regels, hier en verder subsidieregeling 

genoemd, de te subsidiëren activiteiten te bepalen.  

Voor zover het college geen gebruik maakt van de bevoegdheid om nadere regels vast te stellen is het 

slechts in beperkte mate mogelijk om subsidies te verstrekken. De hoofdregel van de Awb is namelijk dat 

subsidieverstrekking gebaseerd moet zijn op een wettelijk voorschrift, zoals een subsidieregeling, waarin 

de te subsidiëren activiteiten staan vermeld. Op grond van artikel 4:23, derde lid, van de Awb bestaan 

hierop maar vier uitzonderingen: 

a. de spoedeisende subsidieverstrekking (tijdelijk, vooruitlopend op de vaststelling van een wettelijk 

voorschrift); 

b. de subsidieverstrekking op grond van een begrotingspost (de begroting dient de subsidieontvanger en 

het bedrag dat ten hoogste kan worden vastgesteld te vermelden);  

c. de incidentele subsidieverstrekking (voor uitzonderlijke gevallen, en als er in beginsel slechts eenmalig 

subsidie zal worden toegekend); 

d. de Europese subsidies (is voor gemeenten nauwelijks van belang).  

 

Artikel 4. Staatssteunregels 

Om subsidies onder een Europees steunkader te brengen moet de subsidie op het toepasselijke 

steunkader worden toegesneden. Daarbij kan het nodig zijn dat er in de subsidieregeling afgeweken wordt 

van de ASV, of dat deze aangevuld wordt. Het eerste lid maakt het college daartoe bevoegd. 

Het tweede en derde lid zijn een uitvloeisel van de eis van de Europese Commissie dat in 

subsidieregelingen en -beschikkingen die gebruik maken van het Europees steunkader, het toepasselijke 

kader expliciet wordt vermeld. 



Als sprake is van steun die valt onder een Europees steunkader, kunnen uiteraard alleen de activiteiten, 

doelstellingen, resultaten en kosten voor subsidie in aanmerking komen voor zover die voldoen aan de 

eisen en voorwaarden van het betreffende steunkader (vierde lid). Net zo goed als dat bij subsidies 

waarop een Europees steunkader van toepassing is, kunnen ondernemingen alleen in aanmerking komen 

als de subsidieverstrekking voldoet aan de voorwaarden van het desbetreffende steunkader (vijfde lid). 

Zie ook de toelichting bij artikel 3 van de Model Subsidieregeling (bijlage bij de Model Algemene 

subsidieverordening 2013 (hierna: model-ASV 2013)). 

 

Artikel 5. Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud 

Het college stelt de subsidieplafonds vast (eerste lid). De wijze van verdelen wordt vastgelegd in de 
betreffende subsidieregeling.  De raad stelt uiteraard nog steeds de financiële kaders vast (in de 
begroting). Het is binnen die kaders dat het college vervolgens de subsidieplafonds kan vaststellen. 
Het college, dat via artikel 2 de bevoegdheid gedelegeerd heeft gekregen om te besluiten over het 
verstrekken van subsidies, is verder verplicht – in lijn met de mogelijkheid van artikel 4:34, eerste lid, van 
de Awb – (in bepaalde gevallen) om bij het gebruik maken van deze gedelegeerde bevoegdheid een 
begrotingsvoorbehoud te maken (vierde lid). 
 
 

Artikel 6. Aanvraag 

In het eerste lid is bepaald dat een aanvraag voor subsidie schriftelijk dient te worden gedaan. Het is 

praktisch om de wijze van aanvragen verder direct in de betreffende subsidieregeling op te nemen.  

 

Artikel 7. Weigerings-, intrekkings- en terugvorderingsgronden 

In het eerste lid worden de algemeen geldende weigeringsgronden van de artikelen 4:25, tweede lid, en 

4:35 van de Awb, met nadere verplichte gronden aangevuld.  

Ondanks dat er sprake is van staatssteun is het soms mogelijk om steun te verstrekken op basis van een 

vrijstellingsverordening, waardoor het college kan volstaan met een lichte kennisgevingsprocedure. Als 

dat niet mogelijk is, kan goedkeuring van de Europese Commissie gevraagd worden via een formele 

aanmelding. Als de Europese Commissie de steun echter niet goedkeurt, dan moet het college overgaan 

tot weigering (vandaar de verplichte weigeringsgrond in het eerste lid, onder a). 

Bepaalde Europese steunkaders verbieden – als er een bevel tot terugvordering uitstaat – alleen het 

verlenen van staatsteun onder de betreffende verordening; niet het verlenen van subsidies in het 

algemeen. Door de in het eerste lid, onder b, gekozen formulering van de weigeringsgrond in combinatie 

met het verplichtende karakter komt het in de ASV echter neer op een – op zichzelf verdedigbare – 

verbreding van de weigeringsgrond tot het verlenen van subsidies in het algemeen (als er een bevel tot 

terugvordering uitstaat). 

In het tweede lid is een absolute weigeringsgrond opgenomen voor die gevallen dat overgaan tot 

subsidieverstrekking strijdigheid op zou leveren met een Europees steunkader omdat er dan subsidie 

verstrekt zou worden aan een aanvrager die een onderneming drijft die in moeilijkheden verkeert als 

bedoeld in het toepasselijke steunkader of omdat de betreffende subsidie geen stimulerend effect heeft 

als bedoeld in het toepasselijke steunkader. Een onderneming wordt naar oordeel van de Europese 

Commissie beschouwd als een onderneming in moeilijkheden wanneer zij, zonder overheidsingrijpen, op 

korte of middellange termijn vrijwel zeker gedoemd is te verdwijnen. Meer informatie over dit begrip is te 

vinden in paragraaf 2.2 van de Richtsnoeren (van de Europese Commissie) voor reddings- en 

herstructureringssteun aan niet-financiële ondernemingen in moeilijkheden (2014/C 249/01). Dat er 



sprake moet zijn van een stimulerend effect houdt in beginsel in dat de begunstigde aanvrager door de 

steun in staat wordt gesteld activiteiten of projecten uit te voeren die zij anders – zonder de steun – niet 

had uitgevoerd. Ook houdt het in beginsel in dat de steun niet mag worden verleend voordat de activitei t 

wordt gestart. 

Onderdelen a en c spreken voor zichzelf. Onderdeel b geeft de mogelijkheid de subsidie te weigeren als 

de aanvrager over voldoende eigen middelen beschikt. 

Onder e is een weigeringsgrond opgenomen waarmee het college een aanvraag kan weigeren als 

subsidieverstrekking niet is toegestaan dan nadat deze overeenkomstig artikel 108, derde lid, van het 

VWEU (de meldingsprocedure) is goedgekeurd door de Europese Commissie. Het gaat hier om 

subsidieverstrekking die in beginsel niet ongeoorloofd is vanwege strijdigheid met de toepasselijke 

cumulatieregels of overschrijding van het toegestane bedrag aan de-minimissteun. In deze gevallen kan 

het college óf weigeren de subsidie te verstrekken óf de subsidie melden bij de Europese Commissie om 

langs deze weg goedkeuring te verkrijgen. Als het college besluit over te gaan tot melding, dan wordt in 

verband met de standstill-verplichting de beslistermijn verdaagd totdat de Europese Commissie een 

eindbeslissing heeft genomen (zie artikel 8, vierde lid). Als de Europese Commissie besluit de 

voorgenomen subsidieverstrekking niet goed te keuren, dan zal het college de aanvraag alsnog weigeren 

(zie het eerste lid, onder a). Een subsidie die is of kan worden goedgekeurd kan uiteraard ook op een 

andere grond worden geweigerd. 

Onderdeel f ten slotte geeft het college de bevoegdheid in een subsidieregeling nog andere 

weigeringsgronden op te nemen, bijvoorbeeld weigeringsgronden die specifiek met de te subsidiëren 

activiteiten samenhangen. 

Als de Europese Commissie tot het oordeel is gekomen dat een subsidie niet in overeenstemming is met 

de artikelen 107 en 108 van het VWEU, dan moet de verleende subsidie ingetrokken en teruggevorderd 

worden (inclusief rente). Dit op grond van artikel 3 van de Wet terugvordering staatssteun. Een bepaling 

daarover in de (model-)ASV (2013) is daarvoor niet nodig, omdat deze verplichting rechtstreeks uit de Wet 

terugvordering staatssteun voortvloeit. 

Een subsidie kan ook (geweigerd en) ingetrokken worden in het geval en onder de voorwaarden, bedoeld 

in artikel 3 van de Wet Bibob. Dit volgt rechtstreeks uit artikel 6 van die wet. 

 

Artikel 8. Hardheidsclausule 

Deze hardheidsclausule is opgenomen omdat in uitzonderlijke gevallen vasthouden aan een termijn in de 

toepasselijke subsidieregeling wegens bijzondere omstandigheden onevenredig kan zijn tot de daarmee 

te dienen belangen. Op grond van het eerste lid kan het college dan een andere termijn vaststellen.  

Op grond van het tweede lid kan het college bovendien in een subsidieregeling een hardheidsclausule 

opnemen die ziet op nader in die subsidieregeling aangegeven bepalingen. Een te treffen voorziening, die 

niet in de verordening of subsidieregeling is voorzien, dient altijd binnen de doelstellingen van de subsidie 

te passen. 


