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Subsidiesysteem onder de Algemene wet bestuursrecht
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Onder welke voorwaarden kan een subsidie(relatie) worden 
beëindigd? 

1. Artikel 4:48 Awb intrekking en wijziging subsidieverlening – ex tunc

2. Artikel 4:49 Awb intrekking en wijziging subsidievaststelling – ex tunc

3. Artikel 4:50 Awb intrekking en wijziging lopende subsidieverlening vóór vaststelling  – ex nunc

4.     Artikel 4:51 Awb langlopende subsidies, beëindiging voor volgend tijdvak. 
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4:51 Awb beëindiging langdurige subsidierelaties

4:51 Awb luidt:

Lid 1: 'Indien aan een subsidieontvanger voor drie of meer achtereenvolgende jaren 
subsidie is verstrekt voor dezelfde of in hoofdzaak dezelfde voortdurende activiteiten, 
geschiedt gehele of gedeeltelijke weigering van de subsidie voor een daarop aansluitend 
tijdvak op de grond, dat veranderde omstandigheden of gewijzigde inzichten zich 
tegen voortzetting of ongewijzigde voortzetting van de subsidie verzetten, slechts met 
inachtneming van een redelijke termijn.‘

Lid 2: 'Voor zover aan het einde van het tijdvak waarvoor subsidie is verleend sedert de 
bekendmaking van het voornemen tot weigering voor een daarop aansluitend tijdvak nog 
geen redelijke termijn is verstreken, wordt de subsidie voor het resterende deel van 
die termijn verleend, zo nodig in afwijking van artikel 4:25, tweede lid.' 
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Analoge toepassing 4:51 Awb

Ook toepassing artikel 4:51 als titel 4.2 Awb niet van toepassing is:

Ook als titel 4.2 van de Awb niet van toepassing is, kan artikel 4:51, eerste lid, van de Awb in 
sommige gevallen analoog worden toegepast.  (ABRvS 16 januari 2013, AB 2013/128 (titel 4:2 geldt 
niet voor subsidies die uitsluitend aan publiekrechtelijke rechtspersonen kunnen worden verstrekt)).

Bij financiële verstrekkingen, niet zijnde subsidies: 

ABRvS 16 januari 2013, JB 2013/60, m.nt. A.J. Bok, ABRvS 16 januari 2013, AB 2013/128 , m.nt. W. 
den Ouden, en ABRvS 6 februari 2013, LJN BZ0700). De reden hiervoor is dat aan art. 4:51 Awb het 
vertrouwensbeginsel ten grondslag ligt, zodat reeds daarom bij de gedeeltelijke beëindiging van een 
langdurige subsidierelatie een redelijke termijn in acht moet worden genomen. 
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Redelijke termijn 4:51 Awb

Artikel 4:51 van de Awb vereist dat een redelijke termijn wordt aangehouden, indien een subsidie voor drie 
of meer achtereenvolgende jaren is verstrekt.

1) Volgens vaste jurisprudentie (zie bijvoorbeeld ABRvS 14 november 2012, zaaknr. 201202924/1/A2) 
dient de redelijke termijn als bedoeld in artikel 4:51, eerste lid, van de Awb ertoe de subsidieontvanger 
in staat te stellen maatregelen te treffen om de gevolgen van de gehele of gedeeltelijke 
beëindiging van de subsidierelatie te ondervangen. (ABRvS 18 april 2013, AB 2013/127 – termijn 
van anderhalf jaar) 

2) Stapsgewijze verlaging is toegestaan (ABRvS 16 januari 2013, JB 2013/60, m.nt. A.J. Bok)
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‘activiteiten die naar hun aard van onbepaalde duur kunnen zijn’

Art. 4:51 Awb is van toepassing als het gaat om ‘activiteiten die naar hun aard van onbepaalde 
duur kunnen zijn’. Gerechtvaardigd vertrouwen op voortzetting kan slechts ontstaan indien de 
subsidie naar haar aard van onbepaalde duur zou kunnen zijn, dat wil zeggen als ook de 
gesubsidieerde activiteit naar haar aard van onbeperkte duur is (PG Awb III, p. 250). 

Wat betreft de invulling van de voorwaarde: "naar haar aard van onbeperkte duur is", is niet veel 
duidelijkheid gecreëerd door de wetgever. 

ABRvS 9 januari 2013, AB 2013/126 – Een programmasubsidie betekent in sommige gevallen dat 
vanaf het begin geen gerechtvaardigd vertrouwen kan worden gewekt op voortzetting van de 
subsidie gedurende een volgend tijdvak. Een redelijke termijn is geboden.

Den Ouden: “Het is wachten op een volgend bestuursorgaan dat stelt dat een voormalig 
subsidieontvanger geen beroep kan doen op de waarborgbepaling van art. 4:51 Awb omdat er 
slechts ‘project- of programma- of tijdelijke subsidies’ zijn verstrekt. Er zijn zelfs al 
bestuursorganen die expliciet in hun verleningsbeschikkingen opnemen dat ‘aan deze beschikking 
geen gerechtvaardigde verwachtingen voor subsidieverlening in de toekomt kunnen worden 
ontleend.”  
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Subsidiebeëindiging - uitgangspunten

I. Bij dit soort (politieke) keuzen heeft de overheid in beginsel een ruime 
discretionaire bevoegdheid.

II. Voor zover er uit bijzondere regelgeving niet anders voortvloeit, vindt de 
beleidsvrijheid van bestuursorganen op dit punt haar begrenzing in de 
algemene beginselen van behoorlijk bestuur. De rechter dient zich bij de 
beoordeling van deze keuzen terughoudend op te stellen, zo luidt de 
standaardoverweging.

III. De rechtszekerheid verzet zich tegen beëindiging of sterke vermindering van 
een subsidie die al jarenlang wordt verstrekt. Bescherming tegen beëindiging bij 
een lange subsidierelatie wordt geboden door de redelijke termijn. Deze 
verplichting geldt op grond van art. 4:51 Awb wanneer de ontvanger drie jaar of 
langer gesubsidieerd is geweest.
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Subsidieverplichtingen

Een subsidieverplichting wordt kenbaar gemaakt in de verleningsbeschikking of de regeling waarop de 
subsidiebetrekking heeft. Zoals de Afdeling eerder heeft overwogen (uitspraak van 18 april 2007 in nr. 
200607070/1) dient een subsidieverplichting als bedoeld in art. 4:37 van de Awb kenbaar te zijn voor 
de subsidieontvanger. De ontvanger hoeft niet te voldoen aan verplichtingen die aan hem niet kenbaar 
zijn gemaakt en die hij evenmin langs een andere weg behoorde te kennen.

De Balkenende-norm voor bestuurders, betreft geen verplichting die strekt tot verwezenlijking van het 
doel van de subsidie. Voor de beantwoording van die vraag moet worden getoetst aan de eisen in art. 
4:39 van de Awb. (Rb Oost-Brabant 9 april 2013). 

De verplichtingen ingevolge de subsidieovereenkomst, met inbegrip van de algemene voorwaarden, 
gelden als verplichtingen ingevolge art. 4:46 lid 2 onder b Awb. En dus kon het bestuursorgaan de 
subsidie lager vaststellen en terugvorderen vanwege niet nakoming van subsidieovereenkomst. (ABRvS 
3 oktober 2012, AB 2013/157).



Subsidies actualiteiten 2013 10

Lagere vaststelling en terugvordering staan los van elkaar
1. Vaststellingbesluit en terugvorderingsbesluit zijn twee losse besluiten

2. Voor de verhouding tussen de subsidieverleningsbeschikking en de 
uitvoeringsovereenkomst is het de vraag of de subsidie kan worden ingetrokken 
indien de subsidieontvanger niet aan de uitvoeringsovereenkomst voldoet. (ABRvS 3 
oktober 2012, AB 2013/157).
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Faillissement

Faillissement gesubsidieerde

Het bestuursrecht doorkruist niet de faillissementsprocedure. 

Opschorten van de bevoorschotting in verband met dreigend faillissement 
subsidieontvanger. Een faillissement kan in sommige gevallen geen 
rechtvaardiging vormen voor intrekking van de subsidie met terugwerkende 
kracht tot het moment van verlening. (ABRvS 7 november 2012, AB 
2013/37)
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Overige jurisprudentie

Mededeling dat de subsidie niet wordt uitbetaald = besluit in de zin van artikel 1:3, 
eerste lid Awb (ABRvS 3 april 2013, JB 2013/100)

Overgangsrecht subsidieregeling (CBB 25 oktober 2012, AB 2013/8) 

Met welke categorieën van aanvragers moet rekening worden gehouden bij het 
wijzigen of beëindigen van een subsidieregeling? Als een subsidieregeling het 
mogelijk maakt om zowel vóór als na de gesubsidieerde activiteiten subsidie aan te 
vragen, is oplettendheid met betrekking tot overgangsmaatregelen geboden bij 
wijziging of intrekking van de regeling.
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Wat kan een aanvrager doen in geval van beëindiging van een 
subsidierelatie?

Bezwaar, beroep, hoger beroep (Let wel: terughoudende toetsing door 
bestuursrechter)

Let goed op: aankondiging beëindiging (redelijke termijn gaat lopen)

“Winst”: afbouwsubsidie
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Belanghebbende bij subsidieverlening
Kan er succesvol worden opgekomen tegen de subsidieverlening aan een 
concurrent? 
“(…) een derde (kan) op grond van zijn concurrentiepositie worden aangemerkt als belanghebbende in 
de zin van artikel 1:2, eerste lid, van de Awb, bij een besluit tot subsidieverlening indien (1) de subsidie 
strekt tot ondersteuning van bedrijfsactiviteiten, uit te voeren binnen hetzelfde marktsegment en 
verzorgingsgebied als waarbinnen de derde werkzaam is. Daarbij kan worden meegewogen dat de 
met subsidie ondersteunde bedrijfsactiviteiten kunnen leiden tot omzetverlies bij de derde. (2) Voorts 
kunnen ook potentiële concurrenten als belanghebbende worden aangemerkt indien zij concrete 
plannen hebben en zijn begonnen met de uitvoering daarvan." 

(ABRvS 29 mei 2013, AB 2013/264)

Toekomstige onzekere gebeurtenissen kunnen geen rol spelen bij de beoordeling van het actuele 
concurrentiebelang. (ABRvS 6 februari 2013, AB 2013/263)


