Bijlage 3 Wijzigingen ASV 2022 t.o.v. ASV 2013
Algemene opmerkingen m.b.t. redactionele wijzigingen
De opzet van de nieuwe ASV 2022 is flink gewijzigd ten opzichte van de ASV 2013
- in de nieuwe ASV 2022 zijn diverse (sub)artikelen die een herhaling vormen niet meer
opgenomen;
- in de nieuwe ASV 2022 wordt uitgegaan van de twee subsidievormen, jaarlijkse- en
eenmalige subsidies. Conform de kadernota subsidies.
- de staatssteunregels zijn nu in de ASV opgenomen. Daarmee worden EU-verplichtingen
geïntegreerd;
- de hoofdstukindeling is sterk gewijzigd. In de oude ASV2013 waren het verlenen en
vaststellen van de verschillende soorten subsidies in apart beschreven. Het gevolg daarvan
was dat het voor de ontvanger niet altijd duidelijk was omdat de verschillen tussen beide
soorten subsidies wat het verstrekkingsproces betreft ook weer niet zo groot zijn. Daardoor
werd de ASV 2013 onnodig uitgebreid en derhalve minder leesbaar;
Deze nieuwe aanpak heeft ertoe geleid dat de opbouw van de ASV aansluit bij het subsidieproces. In
onderstaand schema ziet dit er als volgt uit:
ASV 2013
Hoofdstuk 1 Inleiding
Art. 1 Begripsomschrijvingen
Hoofdstuk 2 Reikwijdte en bevoegdheden
Art. 2 Reikwijdte van de verordening
Art. 3 Subsidieplafond
Art. 4 Taken van het college
Art. 5 Weigeringsgronden
Hoofdstuk 3 Algemene verplichtingen
Art. 6 Informatieplicht
Art. 7 Verantwoording door de
subsidieontvanger
Art. 8 Verzekering
Art. 9 Overige verplichtingen
Hoofdstuk 4 Budgetsubsidie
Art. 10 Budgetsubsidie
Art. 11 Aanvraag budgetsubsidie
Art. 12 Verlening budgetsubsidie
Art. 13 Uitvoeringsovereenkomst
Art. 14 Vaststelling budgetsubsidie
Hoofdstuk 5 Activiteiten- en
projectsubsidie
Art. 15 Activiteitensubsidie
Art. 16 Projectsubsidie
Art. 17 Aanvraag activiteiten- of
projectsubsidie
Art. 18 Verlening en vaststelling activiteitenof projectsubsidie

ASV 2022
Hoofdstuk 1 Algemene bepalingen
Art. 1 Definities
Art. 2 Reikwijdte
Art. 3 Subsidieregelingen
Art. 4 Staatsteunregels
Art. 5 Subsidieplafond en begrotingsvoorbehoud
Hoofdstuk 2 Aanvraag subsidie en termijnen
Art. 6 Aanvraag
Art. 7 Aanvraagtermijn
Art. 8 Beslistermijn
Hoofdstuk 3 Weigerings-, Wijzigings- en
intrekkingsgronden
Art. 9 Weigerings-, intrekkings- en
terugvorderingsgronden
Hoofdstuk 4. Verplichting en betaling
Art. 10 Meldingsplicht subsidieontvanger
Art. 11 Bijzondere verplichtingen
subsidieontvanger
Art. 12 Verzekeringsplicht
Art. 13 Egalisatiereserve
Art. 14 Bevoorschotting
Art. 15 Indexering subsidies
Hoofstuk 5 Verantwoording en vaststelling van
de subsidie
Art. 16 Wijze van verstrekking en
eindverantwoording subsidies tot en met € 15.000
Art. 17 Wijze van verstrekking en
eindverantwoording subsidies van meer dan €
15.000
Art. 18 Vaststelling subsidie van meer dan €
15.000
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Hoofdstuk 6 Algemene bepalingen
Art. 19 Voorschot
Art. 20 Onbedoeld voordeel door
subsidieverstrekking

Hoofstuk 6 Slotbepalingen
Art. 19 Hardheidsclausule
Art. 20 Slotbepaling

Hoofdstuk 7 Overgangsrecht- en
slotbepalingen
Art. 21 Overgangsrecht
Art. 22 Algemene hardheidsclausule
Art. 23 Slotbepaling
In de volgende tabel worden de verschillen in positie en/of teksten van artikelen die wel vergelijkbaar
terugkomen naast elkaar gezet.
Artikel 1
Bestaande tekst
Artikel 1. Begripsomschrijvingen
Er waren 20 definities opgenomen in de
ASV2013.
Artikel 2
Bestaande tekst
Artikel 2. Reikwijdte van de verordening
In de ASV2013 is dit artikel beschreven in
artikel 2 en 4.
Artikel 3
Bestaande tekst
In de ASV2013 is dit artikel beschreven in
artikel 2 en 4.

Artikel 4
Bestaande tekst
Ontbreekt
Artikel 5
Bestaande tekst
Subsidieplafond is in de ASV2013 in art. 3
geregeld. De tekst is daar zeer algemeen.

Artikel 6
Bestaande tekst
In de ASV2013 is dit artikel verdeeld over
twee hoofdstukken en uitgewerkt in de oude
artikelen 11 en 17. Deze artikelteksten
hadden bepaalde overlap met elkaar. Ook
zorgde het voor onduidelijkheid richting de
aanvrager.

Nieuwe tekst
Artikel 1. Definities
Op basis van de nieuwe ASV zijn de definities
opnieuw beschreven. Aantal definities in de oude
ASV zijn vervallen.
Nieuwe tekst
Artikel 2. Reikwijdte
De VNG beveelt aan om de reikwijdte uit te
breiden. Ook zijn de genoemde beleidsterreinen in
de ASV2013 niet meer actueel.
Nieuwe tekst
Artikel 3. Subsidieregelingen
Nieuw artikel dat de delegatie van de uitvoering
van de ASV2022 én van de door de Raad
vastgestelde inhoudelijke subsidiekaders regelt
Nieuwe tekst
Artikel 4. Staatsteunregels
Uitgewerkt in nieuwe ASV.

Nieuwe tekst
Artikel 5. Subsidieplafond en
begrotingsvoorbehoud
Het artikel in de ASV2022 concretiseert de
praktische eisen aan en de uitvoering van deze
wettelijke bepaling een stuk uitgebreider.
Nieuwe tekst
Artikel 6. Aanvraag
De tekst is nu veel meer toegespitst op verkrijgen
van informatie die niet al wettelijk – uitputtend –
geregeld is, zoals:
- Standaardformulieren
- de-minimusverklaring beschikbaar stellen
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Artikel 7
Bestaande tekst
In ASV2013 was dit onderwerp verdeeld over
artikel 11 en 17.
Artikel 8
Bestaande tekst
In ASV2013 was dit onderwerp verdeeld over
artikel 12 en 18.
Artikel 9
Bestaande tekst
Een aantal weigeringsgronden zijn in de ASV
2013 genoemd in artikel 5. Tegelijkertijd is er
ook een overlapping met het wettelijk kader.

Artikel 10
Bestaande tekst
In ASV2013 komt in artikel 6 het begrip
‘informatieplicht’ terug. Ook zijn in artikel 9
overige verplichtingen beschreven.
De eerste vereist dat de ontvanger onverwijld
het college meldt, als indien er sprake is van
veranderingen bij de aanvrager die van
invloed kunnen zijn op het recht op subsidie.
De tweede verplicht de subsidieontvanger
om verplicht mee te werken aan het door het
college in te stellen of ondersteunde
onderzoeken.

Artikel 11
Bestaande tekst
‘bijzondere verplichtingen’ komen in de
ASV2013 niet prominent in een zelfstandig
artikel terug.

melden welke andere financiers
(subsidieverstrekkers, sponsors,
inkomsten e.c.) de verzoeker heeft
stand van de egalisatiereserve melden als
het om een structurele subsidie gaat

Nieuwe tekst
Artikel 7. Aanvraagtermijn
De termijnen zijn inhoudelijk niet gewijzigd. De
aanvraagtermijn is nu beschreven in één artikel.

Nieuwe tekst
Artikel 8. Beslistermijn
De termijnen zijn inhoudelijk niet gewijzigd. De
beslistermijn is nu beschreven in één artikel.

Nieuwe tekst
Artikel 9. Weigerings-, intrekkings- en
terugvorderingsgronden
de titel is uitgebreid met meer weigeringsgronden
- het staatssteunkader is geïntegreerd
- de weigeringsgronden die genoemd staan
in de ASV2015 zijn grotendeels
overgenomen
- in afzonderlijke subsidieregelingen en/of
beleidsregels kunnen nu extra bepaalde
gevallen opgenomen worden waarin
subsidie geweigerd kan worden
- alle gronden waarop een subsidie
geweigerd kan worden, zijn nu ook geldig
voor intrekking en terugvordering

Nieuwe tekst
Artikel 10. Meldingsplicht subsidieontvanger
- de genoemde meldingsverplichting in de
oude ASV2013 is grotendeels
overgenomen in de ASV2022
- de ‘onverwijlde, schriftelijke’ meldingsplicht
is uitgebreid met meer onderwerpen die
m.n. gaan over wijzigingen in bestuur en
organisatie van de rechtspersoon, zoals
wijziging statuten, wijziging
voorzitterschap, voornemen tot
reorganisatie enz.

Nieuwe tekst
Artikel 11. Bijzondere verplichtingen
subsidieontvanger
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Daarnaast is artikel 20: het onbedoeld
voordeel door subsidieverstrekking gewijzigd
overgenomen in de nieuwe ASV.
Artikel 12
Bestaande tekst
Artikel 8.
Bestaande regeling overgenomen
Artikel 13
Bestaande tekst
Komt niet voor in ASV 2013

Specifiek bijzondere verplichtingen zijn in de
ASV2022 expliciet en daardoor duidelijker voor
ontvanger geregeld.

Nieuwe tekst
Artikel 12. Verzekeringsplicht
De genoemde verzekeringsplicht in de oude
ASV2013 is overgenomen in de ASV2022

Nieuwe tekst
Artikel 13. Egalisatiereserve
Uitwerking van art. 4.72 Awb.

Artikel 14
Bestaande tekst
Artikel 19.
Bestaande regeling overgenomen

Nieuwe tekst
Artikel 14. Bevoorschotting
Gewijzigd overgenomen in ASV 2022.

Artikel 15
Bestaande tekst
Artikel 1.
In de ASV 2013 wordt alleen gesproken over
indexering bij budgetsubsidies.

Nieuwe tekst
Artikel 15. Indexering subsidies
De indexering is apart benoemd en daardoor
duidelijker voor de ontvanger.

Artikel 16 t/m 18 regelen de eindverantwoording en vaststelling van de verschillende subsidies
Zoals gemeld is de redactie en indeling m.b.t. de diverse soorten subsidies een andere geworden.
Vergelijking per artikel is verwarring oproepend. De belangrijkste verschillen betreffen:
- eisen aan de inhoud van de verantwoordingsdocumenten zijn meer concreet verwoord
- in afzonderlijke regelingen kunnen meer eisen worden gesteld
Artikel 19
Bestaande tekst
Artikel 22
Bestaande tekst gewijzigd.

Nieuwe tekst
Artikel 19. Hardheidsclausule
Strikte voorwaarden waaronder het College van
B&W hiervan gebruik kan maken.
Strekking uit ASV2013 is hetzelfde alleen anders
geformuleerd.
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