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1 Inleiding

1.1 Strooien met coronasteun

Sinds begin 2020 wordt Nederland geteisterd door de grootste crisis sinds de 
Tweede Wereldoorlog. Deze grote crisis wordt veroorzaakt door een piepklein virus: 
COVID-19. Dit virus leidde ertoe dat in Nederland verschillende lockdowns zijn afge-
kondigd, een avondklok werd ingevoerd en ook dat ondernemingen verplicht maar 
ook vrijwillig1 hun deuren sloten. Ook los van deze beperkende overheidsmaat-
regelen leidde de coronacrisis tot een enorme dreun voor de economie. Door de 
wereldwijde crisis kwam een groot deel van de economie immers piepend en knar-
send tot stilstand.

De overheid besloot vrijwel meteen om voor de getroffen ondernemers en burgers 
omvangrijke steun- en herstelpakketten in het leven te roepen. Inmiddels zijn wij al 
bij het zesde – en ook het laatste – steun- en herstelpakket aanbeland.2 Dat is best 
opvallend voor een land waarin het adagium ‘eenieder draagt zijn eigen schade’3 
het uitgangspunt vormt en de overheid bovendien terughoudend stelt te zijn met 
het verstrekken van schadevergoeding ten gevolge van rampen en crises, al dan niet 
mede veroorzaakt door de overheid.4 Toch is het in het leven roepen van omvangrijke 

1 Het gaat onder meer om WE Fashion, Zara, C&A, Nespresso, IKEA en de Bijenkorf. Zie ‘Dicht 
zonder dwang: deze winkels sluiten in Nederland de deuren’, NOS-nieuwsbericht 18 maart 2020.

2 Dit pakket werd op 27 mei 2021 gepresenteerd. Zie Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 314. Op 
30 augustus 2021 is aangekondigd dat alle generieke coronasteunmaatregelen per 1 oktober 
2021 worden stopgezet. Zie ‘Coronasteun stopt per 1 oktober, kabinet werkt nog aan regeling 
voor nachtclubs’, NOS-nieuwsbericht 30 augustus 2020.

3 Dit betekent dat wanneer iemand schade lijdt, deze schade alleen op iemand anders kan worden 
verhaald wanneer daarvoor een rechtsgrondslag bestaat. Het kan daarbij gaan om een beroep op 
het aansprakelijkheidsrecht, een eigen schadeverzekering en een beroep op sociale zekerheid. 
Wanneer deze rechtsgrondslag niet kan worden gevonden, dan behoort de schade bezien vanuit 
het aansprakelijkheidsrecht voor eigen rekening te blijven. Zie hierover Hartlief 1997.

4 Zie bijvoorbeeld het kabinetsstandpunt over het eindrapport ‘Solidariteit met beleid’ van de 
Commissie tegemoetkomingen bij rampen en calamiteiten waarin staat te lezen: ‘Uitgangspunt 
van dit kabinetsstandpunt is dat de overheid zich terughoudend zal opstellen op terreinen waar 
de samenleving in staat moet worden geacht om zelfregulerend op te treden. Het treffen van 
ad hoc regelingen van overheidswege voor tegemoetkomingen in rampschade buiten de WTS 
[Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (JEvdB)] om, zoals in het verleden 
bij de rampen in Enschede en Volendam heeft plaatsgevonden, moet voor de toekomst worden 
voorkomen. Burgers en bedrijven moeten zoveel mogelijk zelf hun verantwoordelijkheid nemen 
om de financiële gevolgen van een ramp of calamiteit te kunnen dragen.’ Zie ook Kamerstukken II 
2005/06, 29668, nr. 11. Zie voorts Kamerstukken II 2011/12, 33000 XV, nr. 71 waarin minister Kamp 
een overzicht geeft van de binnen de Rijksoverheid bestaande calamiteitenregelingen, Kamer-
stukken II 2009/10, 32123 VI, nr. 88 waarin het kabinet reageert op het rapport van de Nationale 
ombudsman, Zorgvuldig omgaan met schadeclaims en Kamerstukken II 2011/12, 31765, nr. 52 waarin 
de minister van Volksgezondheid reageert op een mogelijke compensatieregeling voor de slacht-
offers van Q-koorts. Deze voorbeelden zijn ontleend aan Tjepkema 2014, noot 46.
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steun- en herstelpakketten minder opvallend dan het lijkt. De afgelopen decennia 
valt een tendens te ontwaren dat burgers steeds vaker van de overheid verwachten 
dat zij genoegdoening biedt wanneer zij worden geconfronteerd met tegenslagen.5 
Burgers lijken steeds minder te accepteren dat ‘pech hebben’ nu eenmaal bij het 
leven hoort en dat zij daarvan zelf de financiële consequenties moeten gedragen. 
Het Job-gevoel is uit onze samenleving verdwenen.6 In plaats daarvan zijn wij steeds 
meer gewend om, wanneer wij schade lijden en deze schade niet op iemand anders 
kan worden afgewenteld, van de overheid genoegdoening te eisen.7 Deze verschui-
ving van ‘eenieder draagt zijn eigen schade’ naar ‘een pech moet weg’8- benadering, 
heeft tot gevolg gehad dat de overheid in de afgelopen decennia meerdere tegemoet-
komingsregelingen heeft opgetuigd naar aanleiding van schadeveroorzakende 
gebeurtenissen, zonder dat daarvoor een duidelijke rechtsgrondslag valt aan te wij-
zen.9 Het gaat daarbij ook om schadegevallen waaraan de overheid part noch deel 
had of waarbij dat op zijn minst discutabel is.10 Dit past bij de tendens van ‘risico-
collectivering’ die de afgelopen decennia steeds meer oprukte: schadevergoeding 
is de regel en wordt omgeslagen over en gedragen door (een groot deel van) de 
gemeenschap.11 In dit geval dus door de belastingbetaler.12

Naast de verschuiving naar ‘een pech moet weg’-samenleving vallen voor de zeer 
omvangrijke steun- en herstelpakketten die de regering naar aanleiding van de 
coronacrisis in het leven heeft geroepen, ook andere motieven aan te wijzen. In de 
eerste plaats wilde de regering een economische crisis koste wat kost voorkomen.13 
Dit motief diende zich al aan voordat wij überhaupt hadden kunnen bedenken dat 
restaurants, winkels en cafés dicht zouden kunnen gaan en wij ons na negenen niet 
op straat zouden mogen begeven. Ook toen de pandemie alleen huishield in China, 
was duidelijk dat het virus zou leiden tot een mondiale economische crisis. Vandaar 
ook dat al voordat de lockdowns in Nederland werden ingesteld, meer en meer een 
beroep werd gedaan op de Regeling werktijdverkorting. Met de steun- en herstel-
pakketten hoopte de regering te voorkomen dat grote groepen mensen zonder werk 
en inkomen zouden komen te zitten.14

5 Zie over deze tendens Damen 2012.
6 Hartlief 1997, p. 36 onder verwijzing naar Huls 1997, p. 13. Voor minder Bijbelvaste lezers: 

met het Job-gevoel wordt bedoeld het lijdzaam ondergaan van tegenspoed. Zie hierover ook 
 Nieuwenhuis 1997, p. 17 en Pieterman 2003, p. 54 e.v. Deze tendens heeft als keerzijde dat tegen-
spoed niet langer als ‘de hand van God’ of ‘het noodlot’ wordt gezien (zie Hartlief 1997, p. 36 en 
Van Manen 1998, p. 100), maar als iets waarop je zelf invloed hebt, met alle nadelige psychische 
gevolgen van dien. Zie hierover het artikel van Alex van der Hulst, ‘Verlaag je verwachtingen, dat 
helpt’, NRC 6 januari 2020 en de opinie van Cody Delistraty, ‘Geluk najagen maakt ongelukkig’, 
NRC 3 januari 2020.

7 Zie hierover Damen 1998 en Pieterman 2003, p. 62.
8 Het adagium ‘pech moet weg’ is ontleend aan Stutterheim 1991. Zie hierover ook Damen 2012. 
9 Tjepkema 2014 en Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015. 
10 Zie hierover Tjepkema 2014.
11 Deze term werd door Hoekema geïntroduceerd. Zie Hoekema 1980, p. 977. Zie hierover ook 

Hartlief 2014, p. 138-139, Damen 1998, p. 43-44 en Hartlief 1997, p. 19. 
12 Kamerstukken II 2005/06, 29668, nr. 11, p. 11.
13 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 2, p. 1.
14 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 2.
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In de tweede plaats zijn de steun- en herstelpakketten ook bedoeld om de schade 
te compenseren die ondernemers lijden omdat zij hun deuren moeten sluiten tij-
dens de (intelligente) lockdowns. Het kabinet heeft een aantal keren benadrukt dat 
de effecten van de coronacrisis niet behoren tot het normale ondernemersrisico.15 
Zowel tijdens de eerste als de tweede lockdown werden de horeca, en later ook de 
winkels, musea, pretparken en dierenparken immers gedwongen dicht te gaan.

Hiermee nauw verbonden is dat de regering met de steun- en herstelpakketten 
in de derde plaats ook probeert draagvlak te creëren en te behouden voor de lock-
downs en de beperkende maatregelen. Niet alleen werd voorkomen dat de horeca en 
winkels toch hun deuren openden,16 maar ook werd beoogd procedures tegen de 
overheidsmaatregelen te beperken.17

In de vierde plaats zijn sommige coronasteunmaatregelen ook ingezet als blijk 
van waardering voor een bepaalde beroepsgroep. Hiermee doel ik op de zorgbonus 
die door de regering is uitgekeerd. De gedachte was dat zorgpersoneel dat in de 
frontlinie staat daarvoor extra moet worden beloond. Dit lijkt niet helemaal te zijn 
gelukt, nu ook zorgpersoneel dat helemaal geen extra inspanningen heeft geleverd 
voor deze bonus in aanmerking bleek te komen.18

Ten slotte vermoed ik dat ook een rol heeft gespeeld dat in maart 2021 verkie-
zingen voor de deur stonden. Wanneer de regering niets zou hebben gedaan voor 
getroffen ondernemers en burgers, dan zou dat mogelijk zijn weerslag hebben 
gehad op de verkiezingsuitslag.

De steun- en herstelpakketten die de regering heeft opgetuigd, bestaan uit ver-
schillende regelingen met allerlei exotische namen zoals de NOW,19 de TOGS,20 de 
TONK,21 de Tozo,22 de TVL23 en de COL.24 Zij worden door een bonte  verzameling 

15 Zie Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 8, p. 2 en Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 1585.
16 Sommige horecaondernemers en winkeliers dreigden meerdere keren open te gaan als de rege-

ring niet met ruimere compensatiemaatregelen zou komen. Zie ‘Horecaondernemers dreigen 
half januari toch open te gaan’, NRC 3 december 2020 en ‘Horeca dreigt met opening van terras-
sen’, NRC 25 februari 2021.

17 Ik vermoed dat ondernemers en hun belangengroeperingen zonder steun- en herstelpakketten 
veel meer zouden hebben geprocedeerd tegen de coronamaatregelen. Zie over deze mogelijkheid 
Van Dam 2020. Er is een aantal kort gedingen aangespannen maar die zijn tot nu toe onsuccesvol 
gebleken. Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag 4 juni 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:5665 en ECLI:NL: 
RBDHA:2021:5666 (sportschool), Rb. Den Haag 7 april 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:3352 (zon-
nestudio’s), Rb. Den Haag 12 maart 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:2295 (niet-essentiële detail-
handel), Rb. Den Haag 11 december 2020 ECLI:NL:RBDHA:2020:12601 (vuurwerkverbod) en 
Rb. Den Haag 21 augustus 2020, ECLI:NL:RBDHA:2020:8051 en ECLI:NL:RBDHA:2020:8776 
(Koninklijke Horeca Nederland). 

18 Zie ‘Ziekenhuizen vragen een coronabonus aan voor álle medewerkers’, NRC 30 september 2020. 
Daarmee kostte de zorgbonus € 800 miljoen meer dan van tevoren ingeschat. 

19 Zie voor de NOW-3, Stcrt. 2020, 52209.
20 Stcrt. 2020, 19159.
21 Zie Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 217.
22 Stb. 2020, 118.
23 Zie voor de TVL vanaf oktober, november en december Stcrt. 2021, 6893.
24 Zie Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 16. 
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(overheids)instanties uitgevoerd.25 De verschillende coronasteunmaatregelen zijn 
bovendien razendsnel opgetuigd om ondernemers en burgers zo snel mogelijk 
financieel te steunen. Dit betekent ook dat eenvoud en uitvoerbaarheid van de maat-
regelen voorop staan.26 Dat brengt mee dat weinig ruimte bestaat voor maatwerk.27 
Verder heeft de regering steeds aangegeven dat bij de uitvoering van de corona-
steunmaatregelen snelheid voorrang krijgt boven het belang van tijdige en correcte 
naleving van de regels.28 Het is daarom waarschijnlijk dat er ook misbruik van de 
coronasteunmaatregelen is gemaakt.29 Ten slotte heeft de regering steeds bena-
drukt dat steun bij voorkeur wordt geboden in de vorm van generieke steunmaat-
regelen.30 Generieke maatregelen genieten de voorkeur boven sectorale en indivi-
duele maatregelen, omdat zij zo veel mogelijk marktverstoringen voorkomen en een 
gelijk speelveld waarborgen.31

1.2 Is dat strooien ook rechtsstatelijk verantwoord?

Uit het interactieve dashboard waarin de Algemene Rekenkamer de coronarekening 
presenteert,32 blijkt dat er inmiddels 272 financiële steunmaatregelen van het Rijk 
bestaan. Voor het uitvoeren van deze coronasteunmaatregelen is € 76,22 miljard 
euro begroot.33 In 2020 hebben bedrijven alleen al voor € 17,6 miljard euro ontvan-
gen op grond van de NOW, de TOGS en de TVL.34 In 2020 stegen de overheidsuitga-
ven ten opzichte van 2019 met € 44 miljard.35 Van de € 332 miljard die in 2020 werd 
uitgegeven was € 80,1 miljard bestemd voor de coronasteun- en herstelpakketten.36 

25 Het gaat daarbij om uitvoeringsorganisaties zoals de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland 
(RVO) en het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV), de gemeenten, maar ook 
private organisaties die op afstand van de overheid staan, zoals de Regionale Ontwikkelings-
maatschappijen (ROM’s) en Qredits. 

26 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 38, p. 1 en 4 en specifiek ten aanzien van de NOW Kamerstukken 
II 2019/20, 35420, nr. 8, p. 3.

27 Zie hierover nog recent de brief aan de Kamer van 28 mei 2021, Kamerstukken II 2020/21, 35420, 
nr. 314.

28 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 15, p. 22.
29 Zie hierover bijvoorbeeld ‘Coronasteun was een feest voor criminelen: “Je hoeft maar te bukken 

en je hebt geld”’, NRC 14 juni 2021 en ‘Alleen de “meest schofterige” fraudeurs met coronasteun 
moeten vervolging vrezen’, NRC 15 juni 2021. 

30 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 38, p. 4.
31 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 38, p. 4.
32 https://coronarekening.rekenkamer.nl/coronarekening/, voor het laatst geraadpleegd op 26 juli 

2021. 
33 Het gaat daarbij overigens niet alleen om financiële steun aan bedrijven en burgers. Ook het 

vergroten van de testcapaciteit bij het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en 
de gemeentelijke geneeskundige dienst (GGD) is meegenomen. Strikt genomen gaat het daarbij 
niet om een coronasteunmaatregel, maar om inkoop.

34 www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/14/17-6-miljard-euro-aan-loonkosten-en-vaste-lasten-ver 
goed-in-2020. 

35 w w w.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/14/17-6-miljard-euro-aan-loonkosten-en-vaste-lasten- 
vergoed-in-2020.

36 www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/verantwoordingsdag/rijksjaarverslag-2020-inkomsten- 
en-uitgaven. 
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Voor uw begrip, dit is twee keer zoveel geld als in 2019 werd uitgegeven door het 
ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.37

Het is opvallend dat de overheid bij de coronasteunmaatregelen niet heeft geko-
zen voor de op het eerste gezicht daarvoor meest geëigende rechtsgrondslag, name-
lijk de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). Om 
deze wet van toepassing te laten zijn dient de coronacrisis te worden aangemerkt 
als een ramp als bedoeld in artikel 1 van de Wet op de Veiligheidsregio’s die van 
ten  minste vergelijkbare orde is als een overstroming door zoet water of een aard-
beving.38  Hiervoor is niet gekozen, om redenen die ik niet heb kunnen achterhalen.39 
In plaats daarvan hebben de coronasteunregelingen verschillende rechtsgrond-
slagen40 met steeds een ander daarbij behorend rechtskader, terwijl het doel van alle 
coronasteunregelingen min of meer gelijk is: het financieel ondersteunen van bur-
gers en ondernemingen die economisch nadeel ondervinden van de coronacrisis en 
daardoor financieel in de knel komen.41 Met ditzelfde doel voor ogen stimuleert de 
overheid activiteiten van ondernemers met subsidies, vergoedt zij de door de corona-
crisis en bijbehorende overheidsmaatregelen veroorzaakte schade met onverplichte 
tegemoetkomingen en nadeelcompensatie en garandeert zij het bestaansminimum 
van burgers met inkomensvoorzieningen. Het komt ook voor dat de overheid niet 
eens moeite doet om de rechtsgrondslag van gegeven coronasteun te expliciteren. 
Verder schroomt de overheid niet om de coronasteunmaatregelen op een rechts-
grondslag te baseren die daarvoor duidelijk niet is bedoeld.42

Het is verleidelijk om te zeggen: who cares?43 Het is crisis, dus ‘actie in de taxi’. 
Dit onderzoek zal echter laten zien dat de keuze voor een bepaalde rechtsgrondslag 
gevolgen heeft voor de rechtsstatelijkheid van de coronasteunmaatregelen. Wan-
neer bijvoorbeeld voor een subsidieregeling is gekozen, dan geldt daarvoor de sub-
sidietitel van de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dit betekent dat daarmee een 
aantal rechtstatelijke waarborgen zijn gegarandeerd, zoals de eis van een wettelijke 

37 Zie de samenvatting van het Financieel Jaarverslag Rijk 2019, p. 2. 
38 Zie art. 3 WTS.
39 Zie hierover verder par. 2.6.2. 
40 Met rechtsgrondslag doel ik op een grondslag in de vorm van een wet of een rechtsbeginsel. 

Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om een subsidiekaderwet, de Participatiewet of het égalité-
beginsel. De rechtsgrondslag kan ook gelegen zijn in een privaatrechtelijke overeenkomst. Bij 
tegemoetkomingen ontbreekt een rechtsplicht tot een verstrekken van schadevergoeding, maar 
het verstrekken van een tegemoetkoming kan wel zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag. 

41 Vgl. Van Angeren 2021b, p. 405. In veel gevallen is het economisch nadeel het gevolg van de 
maatregelen van de overheid tijdens de COVID-19-pandemie. Denk hierbij aan de (intelligente) 
lockdowns die leidden tot sluiting van winkels en de overheid. De NOW en de TVL dienen ter 
compensatie van dit economisch nadeel. Overigens behoeft voor het aanvragen van coronasteun 
op grond van deze regelingen niet te worden aangetoond dat het economisch nadeel daadwerke-
lijk wordt veroorzaakt door de maatregelen van de overheid. Voor andere coronasteunmaatrege-
len geldt dat zij vooral dienen ter compensatie van het economisch nadeel dat is veroorzaakt door 
de COVID-19-pandemie en niet specifiek ten gevolge van de maatregelen van de overheid. Denk 
hierbij aan de zorgbonus (ter compensatie van de zware belasting van zorgmedewerkers), maar 
ook aan de coronaoverbruggingslening (COL). 

42 In dat kader is er niets nieuws onder de zon. Zie hierover uitgebreid Den Ouden & Tjepkema 
2006. 

43 Vgl. Damen 1998, p. 43. 
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grondslag, regelingen in de vorm van algemeen verbindende voorschriften, evalua-
tie- en handhavingsmogelijkheden en rechtsbescherming bij een onafhankelijke 
rechter. De wetgever is bij het opstellen van coronasubsidieregelingen bovendien 
gebonden aan de subsidietitel van de Awb. Ook voor de coronasteun die is vorm-
gegeven als een inkomensvoorziening geldt dat sprake is van een wettelijke kader, 
namelijk de Participatiewet. Dit ligt anders wanneer voor onverplichte tegemoet-
komingen wordt gekozen. In dat geval ontbreekt in veel gevallen een wettelijk kader 
en vindt verstrekking meestal plaats op grond van buitenwettelijk begunstigend 
beleid. De beleidsmaker heeft daarbij veel beleidsvrijheid – een achterliggend wet-
telijk kader ontbreekt immers – en de bestuursrechter volstaat met de toetsing of 
het bestuursorgaan het beleid op consistente wijze heeft toegepast. Voor corona-
steun die wordt verstrekt aan individuele bedrijven zonder dat daaraan een regeling 
ten grondslag ligt, is zelfs compleet onduidelijk wat daarvan de rechtsgrondslag 
is. Daarmee is ook onduidelijk welke regels gelden. Ten slotte zet de regering ook 
privaatrechtelijke entiteiten in die coronasteun verstrekken op grond van privaat-
rechtelijke overeenkomsten. Hoewel zij 100% publiek geld besteden, gelden hier-
bij geen publiekrechtelijke waarborgen. Zo viel op de website van de regionale 
ontwikkelingsmaatschappijen te lezen dat inzake de afwijzing van de aanvraag 
om een coronaoverbruggingslening geen formele beroeps- of bezwaarprocedures 
zijn opengesteld.44 Zoals gezegd komt het ook voor dat de overheid kiest voor een 
oneigenlijke rechtsgrondslag voor de coronasteunmaatregelen, hetgeen tot allerlei 
theo retische én praktische problemen leidt.45 Dat doet zich bijvoorbeeld voor wan-
neer de coronasteunmaatregel is vormgegeven als een subsidieregeling, maar deze 
meer het karakter heeft van een onverplichte tegemoetkoming. Dat leidt ertoe dat in 
de bijzondere subsidieregeling allerlei regels worden neergelegd die afwijken van de 
subsidietitel van de Awb, omdat de daarin neergelegde regels niet zijn toegesneden 
op onverplichte tegemoetkomingen. Dat zal voor de rechter in geschillen over die 
‘subsidies’ nog tot de nodige hoofdbrekens zorgen. Een coronasteunmaatregel kan 
ook privaatrechtelijk worden vormgegeven, met als gevolg dat de ontvanger van het 
publieke geld ten onrechte blijft verstoken van laagdrempelige rechtsbescherming 
door de bestuursrechter. Ook bestaat het risico dat verplichtingen worden opgelegd 
die binnen een publiekrechtelijk kader niet zouden zijn toegestaan.

Ik kan me voorstellen dat uw eerste reactie hierop is dat rechtsstatelijkheid vooral 
iets is voor de studeerkamer en dat de nood nu eenmaal aan de man is. En nood 
breekt wet. Het belangrijkste is dat burgers en ondernemingen zo snel mogelijk wor-
den geholpen. Dit moge waar zijn, toch is dit te simpel gedacht. In de eerste plaats is 
het een feit dat tijdens deze coronacrisis astronomische bedragen aan publiek geld 
worden uitgegeven die uiteindelijk door de (toekomstige) belastingbetaler moeten 
worden opgebracht. Daarbij past dat volksvertegenwoordigers zorgvuldig afwegen 
waaraan dat geld wordt besteed en dat voor het uitgeven van publiek geld dus een 
duidelijke rechtsgrondslag bestaat. De overheid is immers geen Sinterklaas,46 geen 

44 www.rom-nederland.nl/qena/#toggle-id-45. 
45 Vgl. Tjepkema 2010, p. 733. 
46 Zie de discussie tussen Van Ommeren en Van Ravels over hybride regelingen tijdens de VAR-jaar-

vergadering van 2002 over de preadviezen rond het thema Schadevergoeding bij rechtmatige 
overheidsdaad. Zie de VAR-reeks 129, p. 61.
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geluksmachine47 en ook geen collectieve stroppenpot.48 Ook is in dit licht van belang 
dat de desbetreffende coronasteunmaatregelen doeltreffend en doelmatig zijn en 
dat er aandacht is voor handhaving en sanctionering. Het gaat niet aan de belas-
tingbetaler op te laten draaien voor inefficiënt beleid of grootschalige fraude. In de 
tweede plaats hebben heel veel ondernemingen en burgers (indirect) corona steun 
ontvangen. Deze ondernemingen en burgers zijn dus een financiële relatie met de 
overheid aangegaan. In veel gevallen is van vrijwilligheid geen sprake, maar was 
het aanvragen van coronasteun bittere noodzaak. Geschillen over die steun kunnen 
diep ingrijpen op het leven van de ontvangers daarvan. Zij verdienen daarom een 
duidelijke rechtspositie en goede rechtsbescherming. Alleen al om deze twee rede-
nen verdient de vraag naar de rechtsstatelijkheid van de coronasteunmaatregelen 
aandacht.

Daarbij komt dat de rechtsstatelijkheid van het uitgeven van publiek geld al langer 
onder druk staat. Zo wordt in de literatuur al jaren gesignaleerd dat de overheid 
allerlei financiële verstrekkingen doet die niet op een rechtsplicht zijn gebaseerd.49 
Het gaat hier in ieder geval om zogenoemde onverplichte tegemoetkomingen. Voor 
dergelijke tegemoetkomingen bestaat meestal50 geen wettelijke grondslag of een 
gemankeerde grondslag die niet meer doet dan het toekennen van een kale bevoegd-
heid tot het verstrekken van ‘aanspraken op financiële middelen, niet zijnde subsi-
dies’.51 Dit betekent dat soms grote bedragen aan publiek geld worden uitgegeven 
zonder democratische legitimatie. Bovendien zijn dergelijke tegemoetkomingen 
nauwelijks juridisch genormeerd.52 Verschillende auteurs hebben vanuit rechts-
statelijk oogpunt gepleit voor een wettelijke regeling voor de tegemoetkoming,53 tot 
nog toe zonder resultaat. In de tweede plaats signaleerden Den Ouden en ikzelf dat 
de overheid steeds vaker gebruikmaakt van nieuwe financieringsinstrumenten die 
privaatrechtelijk worden vormgegeven zodat zij – bedoeld of onbedoeld – buiten de 
reikwijdte van de subsidietitel van de Awb vallen.54 Ook in dat verband zijn voorstel-
len gedaan voor een wettelijk kader,55 eveneens tot nog toe zonder resultaat. In beide 
gevallen zijn publiekrechtelijke waarborgen dus niet gegarandeerd.

In de coronasteunregelingen vallen beide ontwikkelingen samen. Er wordt niet 
alleen coronasteun verstrekt waarvan de rechtsgrondslag onduidelijk is en dus ook 
welke regels precies gelden, maar er wordt bij het verstrekken van die steun ook op 
een grootschalige wijze gebruikgemaakt van privaatrechtelijke entiteiten waardoor 
het publiekrechtelijk karakter van de coronasteun naar de achtergrond verdwijnt. 

47 Damen 2012.
48 Kamerstukken II 2005/06, 29668, nr. 11, p. 11.
49 Damen 2012, De Graaf 2012 en Tjepkema 2014.
50 Uitzonderingen zijn de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen en de Wet 

schadefonds geweldsmisdrijven.
51 Zie bijvoorbeeld art. 9 Kaderwet SZW-subsidies.
52 Zie hierover Tjepkema 2014, p. 8.
53 De Graaf 2012, p. 527, Tjepkema 2014, p. 8, Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, Keppel 2015 en 

Schlössels/Zijlstra 2017, p. 692-693.
54 Zie Van den Brink & Den Ouden 2016. 
55 Zie voor de subsidie nieuwe stijl Van den Brink & Den Ouden 2019 en specifiek voor revolverende 

fondsen Van den Brink 2018.
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De coronacrisis vormt een goed vertrekpunt om de in de literatuur gesignaleerde 
tekortkomingen nogmaals op de agenda te zetten en nader te bezien of en zo ja 
welke wetgevende actie is geboden.

Ter geruststelling, het is niet de insteek van dit preadvies om al prekend en vinger-
wijzend te verzuchten wat er allemaal verkeerd is gegaan in het licht van de beginse-
len van de democratische rechtsstaat. Het is immers logisch dat in een noodsituatie 
tijdelijk minder aandacht bestaat voor de rechtsstatelijkheid. Wel hoop ik met dit 
onderzoek te laten zien dat onze wet- en regelgeving voor het verstrekken van finan-
ciële steun door de overheid tekortschiet en aanpassing behoeft, zodat wij beter zijn 
voorbereid op andere crises die ongetwijfeld nog zullen volgen. Zou het niet mooi 
zijn wanneer wij tijdens de volgende crisis publiek geld niet alleen snel, maar ook 
rechtsstatelijk verantwoord kunnen uitgeven? Never waste a good crisis!

1.3 Onderzoeksvraag en deelvragen

De hiervoor geschetste problematiek leidt tot de volgende onderzoeksvraag:

Tot welke juridische problemen leiden de gekozen rechtsgrondslagen van de coronasteunmaat-
regelen in het licht van de beginselen van de democratische rechtsstaat en in hoeverre leiden die 
problemen tot de conclusie dat het nodig is om een nieuw wettelijk kader in het leven te roepen 
voor het verstrekken van financiële steun door de overheid?

Met het oog op de beantwoording van deze onderzoeksvraag, is een aantal deelvra-
gen geformuleerd:

a) Welke verschillende rechtsgrondslagen zijn gekozen voor de coronasteunmaatregelen en wat 
zijn daarvan de juridische consequenties?

Om de eerste onderzoeksvraag te kunnen beantwoorden dient eerst te worden vast-
gesteld welke rechtsgrondslagen zijn gekozen voor de verschillende coronasteun-
maatregelen. Met rechtsgrondslag doel ik in eerste instantie op een grondslag in 
de vorm van een wet of een rechtsbeginsel. Het kan daarbij bijvoorbeeld gaan om 
een subsidiekaderwet, de Participatiewet of het égalitébeginsel. De rechtsgrondslag 
kan ook gelegen zijn in een privaatrechtelijke overeenkomst. In sommige gevallen is 
de rechtsgrondslag onduidelijk of ontbreekt een rechtsgrondslag. Waar de verschil-
lende rechtsgrondslagen worden besproken, wordt ook ingegaan op de juridische 
consequenties daarvan. Mijn hypothese is dat de keuze voor een bepaalde rechts-
grondslag gevolgen heeft voor de rechtsstatelijkheid van de coronasteunmaatrege-
len. Zo geldt voor de coronasteun die wordt verstrekt in de vorm van een subsidie dat 
de eis van een wettelijke grondslag, de toepasselijkheid van de algemene beginselen 
van behoorlijk bestuur en de bestuursrechtelijke rechtsbescherming zijn gegaran-
deerd.

b) Tot welke juridische problemen leiden de gekozen rechtsgrondslagen van de coronasteun-
maatregelen in het licht van de beginselen van de democratische rechtsstaat?

Wanneer eenmaal is vastgesteld welke verschillende rechtsgrondslagen zijn geko-
zen voor de coronasteunmaatregelen, wordt vervolgens bezien tot welke juridische 
problemen deze keuze leidt. De beginselen van de democratische rechtsstaat, die 
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ik ontleen aan een bijdrage van Scheltema uit 1989, vormen daarbij het toetsings-
kader.56 Het gaat daarbij om het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, 
het democratiebeginsel en het beginsel van de dienende overheid. Scheltema was 
destijds van mening dat deze beginselen bijna algemeen als uitgangspunt zijn aan-
vaard en voor zover ik het kan overzien is dat nog steeds zo. Mijn hypothese is dat het 
in het licht van deze beginselen verschil maakt voor welke rechtsgrondslag wordt 
gekozen en ook dat een – onjuiste of oneigenlijke – keuze tot juridische problemen 
leidt.

Deze hypothese brengt mij tot de derde deelvraag:

c) In hoeverre is het nodig om een nieuw wettelijk kader in het leven te roepen voor het ver-
strekken van financiële steun door de overheid?

Wanneer mijn hypothese juist blijkt te zijn dat de gekozen rechtsgrondslag voor de 
coronasteunmaatregelen gevolgen heeft voor de rechtsstatelijkheid daarvan en dat 
sommige grondslagen tot specifieke problemen leiden vanuit rechtsstatelijk per-
spectief, rijst de vraag waartoe deze conclusie moet leiden. Is het noodzakelijk om 
een nieuw wettelijk kader in het leven te roepen voor het verstrekken van financiële 
steun door de overheid of is dat een ondoenlijke of niet efficiënte aanpak en een 
waste of time? Als wordt geconcludeerd dat een nieuw wettelijk kader noodzakelijk is, 
dan dient de vraag te worden beantwoord of het daarbij moet gaan om een speciale 
regeling voor het verstrekken van financiële steun door de overheid in crisistijd of 
dat dit wettelijk kader een breder bereik moet krijgen.

1.4 Plan van aanpak, noodzakelijke afbakening en onderzoeksmethoden

Na dit inleidende hoofdstuk wordt in hoofdstuk 2 de eerste deelvraag beantwoord: 
welke verschillende rechtsgrondslagen zijn gekozen voor de coronasteunmaatrege-
len en wat zijn daarvan de juridische consequenties? Daarbij heb ik me gericht op 
de coronasteunmaatregelen van het Rijk. De coronasteun die is verstrekt vanuit de 
Europese Unie (EU), de provincies en gemeenten heb ik buiten beschouwing gela-
ten.

Volgens de coronarekening van de Algemene Rekenkamer57 heeft het Rijk inmid-
dels 272 coronasteunregelingen opgetuigd. Om dit preadvies enigszins behapbaar 
te maken heb ik dus een selectie moeten maken. In de eerste plaats heb ik alle 
belastingmaatregelen buiten beschouwing gelaten. Het gaat daarbij met name 
om uitstel van belastingbetaling.58 Ook de uitgaven die worden gedaan aan de 
GGD- en veiligheidsregio’s, aan testcapaciteit RIVM en GGD, vaccinontwikkeling, 
vaccin implementatie en medicatie heb ik buiten dit onderzoek gelaten. Hetzelfde 
geldt voor de steun aan Caribisch Nederland. Ook de specifieke uitkeringen aan 

56 Scheltema 1989. 
57 https://coronarekening.rekenkamer.nl/coronarekening/. 
58 Zie hierover Van Angeren 2021b, p. 402. 
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decentrale overheden59 heb ik niet in dit onderzoek betrokken, evenmin als de via 
het Gemeentefonds gedane betalingen. Hoewel het bij de Tozo ook gaat om een 
specifieke uitkering,60 heb ik deze regeling wel in dit onderzoek meegenomen. De 
voorwaarden om voor een Tozo-uitkering in aanmerking te komen zijn namelijk 
landelijk vastgelegd, en wel in een algemene maatregel van bestuur. De TONK wordt 
via het Gemeentefonds gefinancierd,61 maar valt ook binnen de reikwijdte van dit 
onderzoek. De voorwaarden om voor de TONK in aanmerking te komen zijn wel-
iswaar niet landelijk vastgesteld, maar de regeling is de opvolger van de TOFA, een 
onverplichte tegemoetkoming die is gebaseerd op de Kaderwet SZW-subsidies. De 
extra ondersteuning aan het primair, voortgezet en hoger onderwijs heb ik bui-
ten beschouwing gelaten. Ten slotte blijft ook het Unierechtelijk staatssteunrecht 
– helaas – onbesproken.62

Ik heb mij dus geconcentreerd op de coronasteun aan ondernemers en burgers 
die schade hebben geleden door de coronacrisis. Deze regelingen raken de meeste 
ondernemers en burgers en zijn bovendien het best met elkaar te vergelijken. De 
coronasteunregelingen die ik heb bestudeerd voor dit onderzoek zijn te vinden in de 
diverse brieven van de regering aan de Tweede Kamer over de steun- en herstelpak-
ketten,63 op de hiervoor genoemde coronarekening van de Algemene Rekenkamer 
en in rapporten van de Algemene Rekenkamer.64

Na een analyse van de coronasteunregelingen in hoofdstuk 2 komt in hoofdstuk 3 
de derde deelvraag aan de orde: Tot welke juridische problemen leiden de gekozen 
rechtsgrondslagen van de coronasteunmaatregelen in het licht van de beginselen 

59 Dit zijn uitkeringen die door het rijk aan gemeenten en provincies worden verstrekt met het oog 
op een bepaalde activiteit. Zij onderscheiden zich daarmee met de algemene uitkeringen het 
Gemeente- en Provinciefonds. De specifieke uitkeringen worden geregeld in hoofdstuk 3 van 
de Financiële-Verhoudingswet. Een coronagerelateerde specifieke uitkering is de Regeling spe-
cifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV-concessies 2021. Zie hierover Van 
Angeren 2021b, p. 400.

60 Dat de Tozo is vormgegeven als een specifieke uitkering blijkt uit Kamerstukken II 2020/21, 35420, 
nr. 213, p. 3. 

61 Het gaat hier om een vorm van bijzondere bijstand die via het Gemeentefonds wordt gefinan-
cierd. Zie Kamerstukken II 2020/21, 35731, nr. 2, p. 4.

62 Zie hierover bijvoorbeeld Knook & Van Duren 2021 en Drijber 2020. 
63 Zie de brief Noodpakket Banen en Economie van 17 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, 

nr. 2), de brief van 7 april 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 16), de brief Noodpakket 2.0 
van 20 mei 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 38), de brief van 28 mei 2020 over de verrui-
ming van Noodpakket 2.0, Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 42, de brief van 28 augustus 2020 
(Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 105), de brief van 27 oktober 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 
35420, nr. 193), de brief van 9 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 237), de brief 
van 18 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 214), de brief van 21 januari 2021, 
Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 217, de brief van 12 maart 2021, Kamerstukken II 2020/21, 35420, 
nr. 248 en de brief van 27 mei 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 314). Voor de creatieve 
en culturele sector zijn afzonderlijke steunpakketten aangekondigd. Zie de brief van 27 maart 
2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 349), de brief van 28 augustus 2020 over het tweede 
specifieke steunpakket (Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 380), de brief van 16 november 2020 
(Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 400), de brief van 10 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 
32820, nr. 408), de brief van 7 juni 2021 over het vierde specifieke steunpakket (Kamerstukken II 
2020/21, 32820, nr. 418). 

64 Rekenkamer 2020b en Rekenkamer 2020c.



151

van de democratische rechtsstaat? Ingegaan wordt op de prangendste knelpunten. 
In hoofdstuk 4 wordt een antwoord gegeven op de vierde deelvraag.

Hiervoor is al toegelicht hoe ik de verschillende coronasteunmaatregelen heb 
gevonden. Om meer inzicht in de verschillende regelingen te verkrijgen heb ik de 
gepubliceerde regelingen en toelichtingen daarop bestudeerd en ook de achter-
liggende Kamerstukken. Ik kan niet uitsluiten dat ik er een heb gemist. Daarnaast 
heb ik voor dit onderzoek een uitgebreid literatuur- en jurisprudentieonderzoek 
verricht. Het literatuuronderzoek heeft onder meer betrekking op de corona-
steunmaatregelen, de subsidie, financiële steun, vergoeding van rampschade, 
 tegemoetkomingen, inkomensvoorzieningen en de verschillende beginselen en 
eisen van de democratische rechtsstaat. Voor het jurisprudentieonderzoek heb ik 
www.rechtspraak.nl geraadpleegd en daarbij gezocht op de naam van de desbetref-
fende  coronasteun(maatregel). Het onderzoek is afgesloten op 26 juli 2021.
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2 Rechtsgrondslagen van de 
coronasteunmaatregelen en de 
juridische consequenties daarvan

2.1 Inleiding

Naar aanleiding van de coronacrisis is in Nederland een enorm financieel steun- en 
herstelpakket tot stand gekomen. Het eerste steun- en herstelpakket – het noodpak-
ket banen en economie – is aangekondigd in een brief aan de Kamer van 17 maart 
2020, twee dagen na de afkondiging van de eerste ‘intelligente’ lockdown.65 In deze 
brief wordt een aantal coronasteunmaatregelen aangekondigd zoals de Tijdelijke 
Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW), de Compensatiemaat-
regel eigen bijdrage kinderopvang, de Tegemoetkoming Ondernemers  Getroffen 
 Sectoren COVID-19 (TOGS), de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige 
ondernemers (Tozo), de verruiming van de borgstelling midden- en kleinbedrijf 
(BMKB), de Garantie o ndernemingsfinanciering uitbraak coronavirus (GO-C), kre-
dietverstrekking door Qredits en de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten (BL).

Al snel werd duidelijk dat de COVID-19-crisis nog wel even ging duren. Dit bete-
kende dat het bestaande steun- en herstelpakket op 20 mei 2020 werd verlengd en 
uitgebreid.66 Daarna volgden meer steun- en herstelpakketten,67 de meest recente 
is aangekondigd in de brief aan de Kamer van 28 mei 2021.68 In de brief van 29 juni 
2021 kondigt het kabinet aan dat het steunpakket in het vierde kwartaal van 2021 zal 
worden beëindigd.69 Het is de vraag of dit – gelet op de uitdijende pandemie veroor-
zaakt door de Deltavariant – daadwerkelijk zal gebeuren.

65 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 2. 
66 Zie de brief Noodpakket 2.0, Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 38. Na overleg met de sociale 

partners is het Noodpakket 2.0 nog verruimd. Zie de brief van 28 mei 2020, Kamerstukken II 
2019/20, 35420, nr. 42. 

67 Zie de brief van 28 augustus 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 105), de brief van 27 okto-
ber 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 193), de brief van 9 december 2020 (Kamerstukken II 
2020/21, 35420, nr. 237), de brief van 18 december 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 214), 
de brief van 21 januari 2021, Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 217 en de brief van 12 maart 2021 
(Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 248)). Voor de creatieve en culturele sector zijn afzonderlijke 
steunpakketten aangekondigd. Zie de brief van 27 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 32820, 
nr. 349), de brief van 28 augustus 2020 over het tweede specifieke steunpakket (Kamerstukken II 
2019/20, 32820, nr. 380), de brief van 16 november 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 400), 
de brief van 10 februari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 408), en de brief van 7 juni 2021 
over het vierde specifieke steunpakket (Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 418).

68 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 314. 
69 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 348. 
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Wanneer de verschillende coronasteunmaatregelen worden geanalyseerd dan valt 
het op dat zij niet allemaal dezelfde rechtsgrondslag hebben. Zoals in de inleiding 
al is aangegeven, is dit opvallend nu het doel van deze regelingen min of meer gelijk 
is: het financieel ondersteunen van burgers en ondernemingen die economisch 
nadeel ondervinden van de coronacrisis en daardoor financieel in de knel komen.70 
Dit is dan ook meteen mijn definitie van de coronasteunmaatregel voor dit onder-
zoek: een financiële steunmaatregel van de Rijksoverheid met als doel het financieel 
ondersteunen van burgers en ondernemingen die ernstig economisch nadeel onder-
vinden van de coronacrisis. In deze paragraaf worden de verschillende rechtsgrond-
slagen waarvoor is gekozen besproken. Gaat het om het stimuleren van bepaalde 
activiteiten (subsidie), om het compenseren van de door de overheidsmaatregelen 
veroorzaakte schade (nadeelcompensatie), om het garanderen van een bestaans-
minimum (sociale zekerheidsuitkering) of simpelweg om een ‘pech moet weg’- 
regeling71 zonder dat daarvoor een duidelijke rechtsgrondslag valt aan te wijzen? 
Het zal blijken dat de scheidslijnen tussen deze verschillende soorten financiële ver-
strekkingen door de overheid flinterdun zijn. In veel gevallen heeft een financiële 
verstrekking een gemengd karakter waardoor een eenduidige rechtsgrondslag zich 
niet altijd aandient.72

Dit betekent niet dat de gekozen rechtsgrondslagen niet relevant zijn. De ver-
schillende soorten financiële verstrekkingen door de overheid hebben immers hun 
eigen doelstellingen en kenmerken en (als het goed is) een daarop toegesneden 
 ( buiten ) wettelijk kader.73 Bij verplichte nadeelcompensatie is bijvoorbeeld relevant 
of in de regeling het égalitébeginsel wordt gerespecteerd.74 Voor subsidies gel-
den de regels van de subsidietitel van de Awb, waaronder de eis van een wettelijke 
grondslag. Bij onverplichte tegemoetkomingen is de vraag of, en zo ja, in hoeverre 
een tegemoetkoming wordt toegekend, vooral een politieke kwestie.75 En bij inko-
mensvoorzieningen geldt het strenge handhavingsregime van de Participatiewet. 
De gekozen rechtsgrondslag heeft voorts ook consequenties voor de rechtsstatelijk-
heid van de desbetreffende coronasteunmaatregel. Dit komt in hoofdstuk 3 verder 
aan de orde.

In deze paragraaf wordt ingegaan op de meest voorkomende rechtsgrondsla-
gen voor de coronasteunregelingen. Daarbij wordt steeds uitgegaan van de door 
de overheid gekozen rechtsgrondslag. Het is dus niet gezegd dat deze gekozen 

70 Vgl. Van Angeren 2021b, p. 405.
71 Zie hierover bijvoorbeeld Damen 2012 en De Graaf 2012.
72 Dit blijkt overigens ook al uit de memorie van toelichting op de subsidietitel van de Awb. Over de 

studiefinanciering staat bijvoorbeeld vermeld dat zij tot op zekere hoogte een gemengd karakter 
heeft, waarbij echter het element van een (aanvullende) inkomensvoorziening overheerst. Kamer-
stukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 34.

73 Tjepkema 2010, p. 733. 
74 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 116 en Van Ravels 2002, p. 282.
75 Vgl. Van Ravels 2002, p. 280. Van Ravels schrijft dit ten aanzien van steun die wordt verstrekt 

in verband met gebeurtenissen in het verleden. Zie Van Ravels 2002, p. 273. Ook Damen onder-
scheidt steunmaatregelen in verband met gebeurtenissen in het verleden als afzonderlijke finan-
ciële stroom vanuit de overheid. Zie Damen 1996, p. 40. Zoals hierna in par. 2.6 zal blijken, komt 
het door hen gehanteerde begrip steun(maatregel) grotendeels overeen met het begrip tege-
moetkoming.
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rechtsgrondslag juridisch de juiste is. De meeste coronasteunregelingen zijn vorm-
gegeven als een subsidieregeling. Deze komen in paragraaf 2.2 aan bod. In deze 
paragraaf komt onder meer de vraag aan de orde of bij deze ‘subsidieregelingen’ 
altijd wel is voldaan aan de elementen van de subsidiedefinitie. Zoals bekend gaat 
het daarbij om een materiële definitie. Alleen financiële verstrekkingen die aan de 
subsidiedefinitie voldoen, zijn aan te merken als een subsidie in de zin van de Awb. 
In de praktijk blijkt de subsidie niet altijd gemakkelijk te onderscheiden van een 
inkomensvoorziening en een onverplichte tegemoetkoming. Onderscheidend crite-
rium is de vraag in hoeverre de financiële verstrekking is gericht op het stimuleren 
van wenselijk geachte activiteiten. Hoewel aan de inkomensvoorziening en onver-
plichte tegemoetkoming in het vervolg van dit hoofdstuk ook in afzonderlijke para-
grafen aandacht wordt besteed, wordt in paragraaf 2.2 al wel kort ingegaan op het 
onderscheid tussen de subsidie en de inkomensvoorziening enerzijds en de onver-
plichte tegemoetkoming anderzijds.

In paragraaf 2.3 wordt ingegaan op de coronasteun die aan grote ondernemingen 
is uitgekeerd in de vorm van individuele steun. Aan de orde komt dat de rechtsgrond-
slag voor deze individuele steun niet is geëxpliciteerd. Bezien wordt of het hierbij 
toch niet gewoon om subsidies gaat in de zin van artikel 4:21, eerste lid, Awb. Het 
komt ook voor dat de coronasteun wordt verstrekt door privaatrechtelijke entitei-
ten op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst. Deze coronasteunregelingen 
komen in paragraaf 2.4 aan de orde. Het is de vraag of het hierbij wellicht gaat om 
een subsidie die wordt verstrekt door een buitenwettelijk b-bestuursorgaan. Para-
graaf 2.5 is gewijd aan de coronasteun die is vormgegeven als een inkomensvoor-
ziening. Hierbij gaat het om financiële verstrekkingen door de overheid die erop zijn 
gericht om particulieren een bepaalde mate van bestaanszekerheid c.q. koopkracht 
te garanderen. Dergelijke regelingen zijn gebaseerd op de Participatiewet. In para-
graaf 2.6 wordt dieper ingegaan op de coronasteunregelingen die zijn vormgegeven 
als een tegemoetkoming. In paragraaf 2.7 wordt vervolgens bezien of de corona-
steunmaatregelen niet ook hadden kunnen worden vormgegeven als een verplichte 
nadeelcompensatieregeling. Voor zover mij bekend wordt alleen nadeelcompensa-
tie verstrekt op grond van de beleidsregels voor de beoordeling van aanvragen om 
een vergoeding op grond van artikel 8 van de Wet verbod pelsdierhouderij. In para-
graaf 2.8 wordt ingegaan op de juridische consequenties van de gekozen rechts-
grondslag. Ten slotte bevat paragraaf 2.9 een conclusie.

Voor degenen die de juridische finesses van de rechtsgrondslagen van de corona-
steunmaatregelen liever overslaan, is het verstandig om meteen door te bladeren 
naar paragraaf 2.8. Daarin wordt beschreven wat de juridische consequenties van de 
gekozen rechtsgrondslag zijn. In paragraaf 2.9 volgt een conclusie.
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2.2 Coronasteun in de vorm van een subsidie

2.2.1 Een materiële subsidiedefinitie
De meeste coronasteunregelingen zijn vormgegeven als een subsidieregeling.76 Dit 
betekent dat de wetgever er bij het opstellen van de regeling ervan is uitgegaan dat 
het gaat om een financiële verstrekking die voldoet aan de elementen van de subsi-
diedefinitie van de Awb. Deze definitie is neergelegd in artikel 4:21, eerste lid, Awb 
en luidt als volgt:

‘Onder subsidie wordt verstaan: (1) de aanspraak op financiële middelen, (2) door een 
bestuursorgaan verstrekt (3) met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, 
(4) anders dan als betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of dien-
sten.’

Het gaat hier om een materiële definitie.77 Dit betekent dat iedere financiële ver-
strekking die voldoet aan de gegeven omschrijving in juridische zin een subsidie 
is en onder de reikwijdte van titel 4.2 Awb valt, ook wanneer de verstrekking met 
een andere term (zoals een tegemoetkoming, vergoeding, prijs, financiering, com-
pensatie, investering, bijdrage of opdracht) wordt aangeduid.78 Dat geen wettelijke 
grondslag voor de subsidieverstrekking bestaat, is niet doorslaggevend. Doorslag-
gevend is of aan de elementen van de subsidiedefinitie uit artikel 4:21, eerste lid, 
Awb is voldaan.

Andersom geldt ook dat het feit dat een coronasteunregeling wel is vormgegeven 
als een subsidieregeling niet betekent dat daadwerkelijk sprake is van een subsidie 
in de zin van artikel 4:21, eerste lid, Awb. Ook daarvoor is bepalend of is voldaan aan 
de elementen van de subsidiedefinitie.

In dat licht is het opvallend dat het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) in 
een uitspraak van 22 december 2020 op grond van het feit dat geen wettelijke grond-
slag bestaat voor de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren 
COVID-19 (TOGS) en ook de uitzonderingen op de eis van een wettelijke grondslag 
niet van toepassing zijn, concludeert dat de TOGS geen subsidieregeling is.79 Vol-
gens het CBb dient de TOGS te worden aangemerkt als buitenwettelijk, begunstigend 
beleid. Of al dan niet een wettelijke grondslag voor subsidiëring bestaat, is echter niet 
bepalend voor het antwoord op de vraag of sprake is van een subsidie. Bepalend is of is 
voldaan aan de elementen van de materiële subsidiedefinitie die is neergelegd in arti-
kel 4:21, eerste lid, Awb. Het is dan ook opvallend dat het CBb de TOGS niet aan deze 
elementen toetst. Zoals hierna nog zal worden besproken, is het met name de vraag 
of de TOGS wordt verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager. Pas 

76 Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de NOW, TVL, de BMKB-C, de GO-C, de KKC, de Tijdelijke 
regeling subsidie dierentuinen COVID-19, de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en 
creatieve sector COVID-19, de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 en de Tijde-
lijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot. 

77 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 17. 
78 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 17-18.
79 CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:992.
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als op basis van een toetsing aan de elementen van de subsidiedefinitie wordt geoor-
deeld dat de TOGS een subsidie is, kan de vraag worden beantwoord of op grond van 
artikel 4:23 Awb een wettelijke grondslag is vereist.

Elke financiële verstrekking die niet aan de elementen van de subsidiedefinitie vol-
doet, valt buiten de reikwijdte van de subsidietitel van de Awb, ook als zij wel een 
subsidie wordt genoemd.80 Wanneer wordt geconcludeerd dat niet is voldaan aan de 
materiële subsidiedefinitie, dan ontbreekt strikt genomen de bevoegdheid om een 
subsidieregeling vast te stellen.

In artikel 2 Kaderwet SZW-subsidies is bepaald dat de minister van Sociale Zaken en 
Werkgelegenheid (SZW) onder meer subsidie kan verstrekken voor activiteiten die 
passen in het werkgelegenheidsbeleid en het arbeidsmarktbeleid. Op grond van arti-
kel 3, eerste lid, Kaderwet SZW-subsidies is de minister bevoegd om bij of krachtens 
algemene maatregel van bestuur of bij ministeriële regeling ter zake van de verstrek-
king van subsidie regels te stellen. Het gaat hierbij steeds om subsidies in de zin van 
artikel 4:21, eerste lid, Awb. Wanneer geen sprake is van een subsidie in de zin van 
de Awb, kunnen dus ook geen regels worden gesteld. Wel is in artikel 9 Kaderwet 
SZW-subsidie bepaald dat deze wet, met uitzondering van artikel 3, tweede lid, van 
overeenkomstige toepassing is op spoedeisende, tijdelijke verstrekking door de minis-
ter van SZW van aanspraken op financiële middelen, niet zijnde subsidies, behoudens 
indien die aanspraak wordt verstrekt krachtens een andere wet. Deze bepaling is niet 
terug te vinden in de andere Subsidiekaderwetten. Dit betekent dat alleen voor SZW 
geldt dat in geval financiële verstrekkingen worden gedaan door de minister die niet 
aan de subsidiedefinitie voldoen, de Kaderwet SZW-subsidies van overeenkomstige 
toepassing is en daarmee een wettelijke grondslag bestaat voor het opstellen van een 
ministeriële regeling.81 Wanneer coronasteunregelingen in het leven worden geroe-
pen voor het verstrekken van financiële middelen, niet zijnde subsidies, dan zou daar-
voor artikel 9 gelezen in verbinding met artikel 3, eerste lid, Kaderwet SZW-subsidies 
als grondslag moeten dienen, tenzij een andere wet als grondslag dient. Hiervoor is 
gekozen bij de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten82 en de 
 Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding.83

Mij is geen jurisprudentie bekend waarin de bestuursrechter er een probleem van 
maakt dat is gekozen voor een subsidieregeling, terwijl van een subsidie in de zin 
van artikel 4:21, eerste lid, Awb geen sprake is. Sterker nog, uit de jurisprudentie 
blijkt dat de bestuursrechter in dat geval de keuze van de bestuurswetgever voor een 
subsidieregeling respecteert.84 Het gaat daarbij vooral om gevallen waarin subsidie-

80 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 106, voetnoot 35. 
81 Op grond van deze bepaling zijn ook voor de COVID-19-crisis al verschillende regelingen tot 

stand gekomen zoals de Regeling tegemoetkoming asbestslachtoffers 2014 en de Regeling tege-
moetkoming werknemers met CSE.

82 Stcrt. 2020, 31395. 
83 Stcrt. 2021, 22339.
84 Zie ABRvS 22 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT8010, AB 2005/441, m.nt. W. den Ouden & 

M.K.G. Tjepkema en ABRvS 25 januari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV1825, AB 2012/125, m.nt. 
K.J. de Graaf.
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regelingen (voornamelijk) voorzien in een financiële verstrekking ter vergoeding 
van schade en niet op het stimuleren van wenselijk geachte activiteiten. Daarbij gaat 
het soms om nadeel dat door de overheid zelf, in het kader van de uitvoering van de 
publieke taak, is toegebracht.85

Een eerste voorbeeld hiervan biedt de uitspraak van de Afdeling van 22 juni 2005 die 
ging over de kwalificatie van de Regeling subsidie opkoop in vervoerbeperkingsgebie-
den pluimvee 2003 (hierna: de Opkoopregeling).86 Op grond van deze regeling kon de 
minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) ‘subsidie verstrekken voor 
de opkoop van pluimvee met ernstige welzijnsproblemen’. In deze uitspraak toetst de 
Afdeling niet expliciet aan de elementen van de subsidiedefinitie, maar stelt zij vast dat 
de regeling erop is gericht om een bepaalde activiteit te stimuleren, te weten het staken 
van het houden van deze dieren door deze ter verkoop aan te bieden en vervolgens af 
te laten voeren ter destructie. Gelet hierop oordeelt de  Afdeling dat de vergoeding die 
in het kader van de Opkoopregeling is toegekend terecht is aangemerkt als een sub-
sidieregeling. Dit is opvallend, nu de problemen waren ontstaan door de rechtmatige 
afkondiging van een vervoersbeperkings gebied door de minister van LNV. Van vrijwil-
ligheid of bereidwilligheid aan de kant van de aanvragers van de subsidie (en dus van 
stimulering van de overheid) was geen sprake. Door de afkondiging en voortduring 
van het vervoersverbod in hun regio werden de pluimveehouders feitelijk gedwongen 
om hun pluimvee ter opkoop aan de minister van LNV aan te bieden. Het aanbieden 
daarvan ter opkoop kan dan ook niet worden beschouwd als een wenselijk geachte 
activiteit. De regeling was immers niet gericht op het sturen richting een bepaald 
wenselijk te achten resultaat. Kortom, het ging niet om een subsidieregeling, maar 
vooral om een doekje voor het bloeden, door Den Ouden en Tjepkema aangeduid als 
een onverplichte nadeelcompensatie.87

Het nadeel van het kwalificeren van een onverplichte nadeelcompensatie als een sub-
sidieregeling blijkt ook meteen uit deze uitspraak. De Afdeling toetst de Opkoop-
regeling namelijk exceptief aan het égalitébeginsel, dat is verbonden aan het nadeel-
compensatierecht. Maar met het égalitébeginsel kan men binnen het subsidierecht 
niet goed uit de voeten. Juist omdat het gaat om het stimuleren van wenselijk geachte 
activiteiten, is de subsidieregelgever doorgaans geheel vrij om te bepalen of en zo ja, in 
hoeverre hij bepaalde activiteiten wil stimuleren. Anders dan bij nadeelcompensatie 
op grond van het égalitébeginsel (waarbij onevenredig nadeel moet worden gecompen-
seerd), geldt bij subsidiëring dus geen vast uitgangspunt bij de regeling van de omvang 
van het subsidiebedrag waarop aanspraak kan worden gemaakt. De subsidieregel-
gever kan komen tot een bijdrage in de kosten van de gesubsidieerde activiteiten van 
iedere omvang die hij maar wenselijk acht. Toetsing van subsidieregelingen aan het 
égalitébeginsel kan derhalve tot niets leiden.

85 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 104. Zij noemen het voorbeeld van de Tijdelijke regeling sub-
sidie tankstations grensstreek Duitsland. 

86 ABRvS 22 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT8010, AB 2005/441, m.nt. W. den Ouden & M.K.G. 
Tjepkema. De nu volgende beschrijving van deze zaak is ook te vinden in Den Ouden, Jacobs & 
Van den Brink 2021, p. 32. 

87 Zie punt 7 van hun annotatie onder ABRvS 22 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT8010, AB 2005/441.
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In de uitspraak van 25 januari 2012 draaide het om het rechtskarakter van verstrekkin-
gen op grond van de Tegemoetkomingsregeling oogstschade 200288 op grond waarvan 
tegemoetkomingen in schade aan gewassen als gevolg van extreme weersomstandig-
heden werden verstrekt.89 Bij besluit werd een aan appellante verleende tegemoetko-
ming op grond van artikel 4:49, eerste lid, aanhef en onder c, Awb ingetrokken en een 
bedrag van € 122.339,70 vermeerderd met wettelijke rente van haar teruggevorderd. 
De regeling was namelijk gebaseerd op artikel 4, eerste lid, Kaderwet LNV-subsidies 
en dus vormgegeven als een subsidieregeling. De Afdeling besteedt geen enkele aan-
dacht aan het rechtskarakter van de tegemoetkoming. Annotator De Graaf besteedt 
hieraan wel aandacht en vraagt zich af of de tegemoetkoming in de zin van de rege-
ling inderdaad wordt verstrekt met het oog op bepaalde – maatschappelijk wenselijk 
geachte – activiteiten van de aanvrager.90 Hij beantwoordt deze vraag ontkennend. 
Volgens hem is de tegemoetkoming gericht op het (gedeeltelijk) vergoeden van in het 
verleden geleden schade. Volgens hem kan de Kaderwet LNV-subsidies dan ook niet 
als wettelijke grondslag voor de regeling dienen. Uit de annotatie van De Graaf blijkt 
dat de rechtbank Breda wel tot de conclusie kwam dat een tegemoetkoming op grond 
van de regeling geen subsidie kon zijn.91 Het gevolg hiervan was dat de rechtbank de 
regeling kwalificeerde als buitenwettelijk begunstigend beleid. Dit leidt ertoe dat de 
aanwezigheid en de toepassing van dat beleid als gegeven wordt aanvaard, met dien 
verstande dat wordt getoetst of het beleid op consistente wijze wordt toegepast. Deze 
toetsingswijze is onderhevig aan kritiek,92 maar nog steeds vaste jurisprudentie en 
ook ten aanzien van de al genoemde TOGS toegepast.93

De rechter heeft er tot dusver niet voor gekozen om in te grijpen wanneer voor een 
subsidieregeling is gekozen maar niet lijkt te zijn voldaan aan de elementen van 
artikel 4:21, eerste lid, Awb. Dit valt te begrijpen. In de eerste plaats blijkt het in 
de praktijk knap lastig om de subsidieregeling goed te onderscheiden van nadeel-
compensatie en onverplichte tegemoetkomingen.94 De bestuurswetgever kiest 
soms ook bewust voor een subsidieregeling, omdat bijvoorbeeld een wettelijke 
nadeelcompensatieregeling geen recht op vergoeding van de schade zou geven. 
In de tweede plaats komt een rechter die wordt geconfronteerd met een subsidie-
regeling die eigenlijk iets anders blijkt te zijn, vaak in een lastig parket wanneer 
hij zou oordelen dat het niet om een subsidieregeling gaat, maar om iets anders.95 

88 Stcrt. 2006, 23. 
89 ABRvS 25 januari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV1825, AB 2012/125, m.nt. K.J. de Graaf. 
90 Zie punt 1 van zijn annotatie bij ABRvS 25 januari 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BV1825, AB 2012/125, 

m.nt. K.J. de Graaf.
91 Rb. Breda 4 mei 2011, 10/2085 BESLU. Deze uitspraak is niet gepubliceerd dus ik maak gebruik 

van de door De Graaf geciteerde overwegingen in punt 3 van zijn noot bij ABRvS 25 januari 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BV1825, AB 2012/125, m.nt. K.J. de Graaf.

92 Zie de annotatie van Bröring onder CRvB 16 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:964, AB 2021/179, 
m.nt. H.E. Bröring en ook Bröring 2012, p. 85 en 86.

93 CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:992.
94 Zie hierover ook Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 115.
95 Zie hierover punt 8 van de annotatie van Den Ouden & Tjepkema onder ABRvS 22 juli 2005, 

ECLI:NL:RVS:2005:AT8010, AB 2005/441. In de uitspraak van 22 juli 2005 zou dit oordeel er 
bijvoorbeeld toe hebben geleid dat de Afdeling zich onbevoegd had moeten verklaren. Het 
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Dit oordeel is immers niet ten voordele van degene die opkwam tegen op basis van 
de des betreffende regeling genomen besluiten. In de eerste plaats zal het feit dat 
het toch niet om een subsidieregeling gaat tot gevolg kunnen hebben dat de aan-
gezochte rechter zich niet bevoegd acht om van het geschil kennis te nemen.96 Dit 
betekent dat het beroepschrift moet worden doorgezonden, met alle vertraging van 
dien. In de tweede plaats zou de rechter dan strikt genomen moeten oordelen dat 
sprake is van buitenwettelijk begunstigend beleid. Ook dit is ten nadele van degene 
die beroep heeft ingesteld. Tot nog toe beperkt de rechter zich immers tot de toets 
of dat beleid op consistente wijze wordt toegepast.97 Dit biedt in de praktijk weinig 
tot geen rechtsbescherming; het is op basis van deze jurisprudentie ook geoorloofd 
om consistent onredelijke besluiten te nemen.

2.2.2 De elementen van de subsidiedefinitie nader beschouwd
Voordat in paragrafen 2.2.3 en 2.2.4 wordt bezien of bij de coronasteunregelingen 
die zijn vormgegeven als een subsidieregeling, ook daadwerkelijk is voldaan aan de 
elementen van de materiële subsidiedefinitie die is neergelegd in artikel 4:21, eer-
ste lid, Awb, wordt in deze paragraaf eerst ingezoomd op de subsidiedefinitie. De 
corona subsidieregelingen die in dit preadvies worden geanalyseerd voldoen steeds 
aan twee van de elementen van de subsidiedefinitie. Dat is in de eerste plaats de eis 
dat een bestuursorgaan de subsidie verstrekt. In de meeste gevallen gaat het daarbij 
om een a-bestuursorgaan,98 maar het komt ook voor dat een wettelijk b-bestuurs-
orgaan de subsidie verstrekt.99 In sommige gevallen wordt de coronasteun privaat-
rechtelijk vormgegeven,100 maar lijkt een buitenwettelijk b-bestuursorgaan in het 
geding. In dat geval gaat het – ervan uitgaande dat ook aan de overige elementen 
van de subsidiedefinitie neergelegd in artikel 4:21, eerste lid, Awb is voldaan – even-
zeer om een Awb-subsidie. Wel eentje die in strijd met de Awb zonder wettelijke 

schadeveroorzakend besluit was namelijk gebaseerd op de Gezondheids- en welzijnswet voor 
dieren. Tegen de op grond van deze wet genomen besluiten staat beroep open bij het CBb (zie 
thans art. 4 van de Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak, bijlage 2 Awb). Op grond van de 
processuele connexiteitseis staat tegen besluiten over de schade eveneens beroep open bij het 
CBb. Zie over de processuele connexiteitseis Huijts 2020, p. 30 en Tjepkema 2010, p. 118. 

96 Dit speelde bij de hiervoor besproken uitspraak ABRvS 22 juli 2005, ECLI:NL:RVS:2005:AT8010, 
AB 2005/441, m.nt. W. den Ouden & M.K.G. Tjepkema. Zie hierover Den Ouden & Tjepkema 
2006, p. 103.

97 Zie bijvoorbeeld CRvB 16 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:964, AB 2021/179, m.nt. H.E. Bröring 
en CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:992.

98 Zo wordt de NOW-subsidie verstrekt door de minister van SZW en de TVL door de minister van 
EZK. 

99 Dit geldt voor zes Rijkscultuurfondsen, te weten de Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, 
de Stichting Mondriaan Fonds, de Stichting Nederlands Fonds voor de Film, Stichting Neder-
lands Letterenfonds, de Stichting Creatieve Industrie en de Stichting Nederlands Fonds voor 
Podiumkunsten. Deze stichtingen ontvangen op grond van art. 2 van de Regeling aanvullende 
ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 (Stcrt. 2020, 31493) subsidie van de minis-
ter van OCW om de culturele en creatieve sector te ondersteunen. Zij verstrekken zelf subsidies 
op grond van art. 9, eerste lid, van de Wet op het specifiek cultuurbeleid. In art. 11 is expliciet 
vermeld dat het bestuur van een fonds subsidies bij beschikking verstrekt. 

100 Het betreft bijvoorbeeld de leningen die worden verstrekt door de ROM’s (de COL) en Qredits. 
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grondslag101 en op grond van een beschikkingvervangende overeenkomst wordt ver-
strekt.102 Op dergelijke coronasteun wordt afzonderlijk in paragraaf 2.4 ingegaan. 
In de tweede plaats is bij de coronasubsidieregelingen die in dit preadvies worden 
bestudeerd steeds voldaan aan het vierde element van de subsidiedefinitie: het gaat 
in deze regelingen niet om een betaling van aan het bestuursorgaan geleverde goe-
deren of diensten.

Over de andere twee criteria – de aanspraak op financiële middelen en dat deze 
aanspraak moet worden verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aan-
vrager – is meer discussie mogelijk. Daarom ga ik op deze twee criteria in deze para-
graaf dieper in.

Aanspraak op financiële middelen

Het eerste element van de subsidiedefinitie dat nadere toelichting behoeft, is de aan-
spraak op financiële middelen. Dit betekent dat de subsidie een aanspraak op geld 
behelst. Het kan daarbij gaan om een gift, de zogenoemde subsidie à fonds perdu, 
maar noodzakelijk is dat niet. De wetgever heeft er uitdrukkelijk voor gekozen om 
ook leningen en garanties onder het subsidiebegrip te scharen. Voor de garantie 
geldt weliswaar dat in veel gevallen nooit een euro wordt uitgekeerd,103 maar de 
overheid verschaft wel degelijk een economisch voordeel in de vorm van een aan-
spraak op geld.104 Voor leningen geldt dat de aanspraak op geld tijdelijk is. Leningen 
moeten immers worden terugbetaald. In de memorie van toelichting staat expliciet 
dat het verlenen van een aanspraak op financiële middelen niet alleen de subsidie-
verlening à fonds perdu omvat, maar ook het verschaffen van kredieten.105 De gedachte 
daarbij is dat de overheid geen kredieten verleent tegen commerciële voorwaarden. 
De overheid verschaft alleen kredieten omdat de markt daarin in onvoldoende mate 
voorziet. Dit impliceert dat leningen worden verstrekt met het oog op wenselijk 
geachte activiteiten van de ontvanger en onder voorwaarden, die gunstiger zijn dan 
de ontvanger op de vrije markt zou kunnen bedingen, zodat tevens een financieel 
voordeel wordt toegekend.106 Dit betekent dat de regels van de subsidietitel van de 
Awb ook van toepassing zijn op overheidsleningen.

Met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager

Het derde element van de subsidiedefinitie houdt in dat pas sprake is van een sub-
sidie wanneer de aanspraak op financiële middelen wordt verstrekt met het oog op 
bepaalde activiteiten van de aanvrager. Dit betekent in de eerste plaats dat de sub-
sidie een gebonden overdracht is: de ontvanger krijgt geld voor een bepaald doel 

101 Tenzij de uitzonderingen van toepassing zijn. Zie ABRvS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:413, 
AB 2019/321, m.nt. W. den Ouden (Stichting Cultuur Eindhoven).

102 Zie hierover Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 338 e.v. en Van den Brink & Jacobs 2021. 
103 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 31.
104 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 18-20. 
105 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 32. Zie ook Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, 

p. 19-20.
106 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 32.
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en mag dat geld alleen voor dat doel besteden.107 In de tweede plaats wordt uit dit 
element van de subsidiedefinitie afgeleid dat de subsidie is gericht op de stimulering 
van bepaalde, wenselijk geachte activiteiten.108 Een subsidie beoogt de activiteiten 
van de subsidieontvanger in een richting te sturen die leidt tot effectuering van spe-
cifieke beleidsdoelstellingen van de overheid.109 Er zijn ook subsidieregelingen die 
een bepaald nalaten stimuleren. Ook dit zijn subsidieregelingen omdat zij erop zijn 
gericht om het gedrag van particulieren door middel van een financiële prikkel te 
sturen in de richting van een wenselijk te achten resultaat, terwijl de realisering van 
dat resultaat afhankelijk blijft van de bereidwilligheid van diezelfde particulieren.110

Dit element van de subsidiedefinitie maakt in de eerste plaats duidelijk dat soci-
ale uitkeringen en inkomensvoorzieningen geen subsidies zijn.111 Sociale uitkerin-
gen en inkomensvoorzieningen zijn erop gericht particulieren een bepaalde mate 
van bestaanszekerheid c.q. koopkracht te garanderen.112 Een bijstandsuitkering 
op grond van de Participatiewet of een WW-uitkering is niet bedoeld om bepaalde 
activiteiten te bekostigen, maar ter voorziening in de algemene kosten van het 
bestaan.113 Ook de studiefinanciering en de huurtoeslag zijn volgens de memorie 
van toelichting geen subsidies. In de toelichting is voor de studiefinanciering expli-
ciet aangegeven dat zij weliswaar tot op zekere hoogte een gemengd karakter heeft, 
maar dat het element van een (aanvullende) inkomensvoorziening overheerst.114 
Gelet op het eigen karakter van de studiefinanciering behoren de regels inzake sub-
sidies hierop niet van toepassing te zijn.115 Voor alle duidelijkheid vond de wetgever 
het nodig om in artikel 11.2 Wet Studiefinanciering expliciet te bepalen dat titel 4.2 
van de Awb niet van toepassing is op deze wet.116 Ook de toenmalige individuele 
huursubsidie – nu de huurtoeslag – was volgens de regering een inkomensvoorzie-
ning.117 Dit neemt niet weg dat in artikel 12 Algemene wet inkomensafhankelijke 
regelingen (Awir) expliciet is bepaald dat de subsidietitel van de Awb niet van toe-
passing is op de toeslagen.

In de tweede plaats is ook een schadevergoeding niet gericht op de stimulering 
van wenselijk geachte activiteiten, maar bedoeld ter compensatie van al dan niet 
door de overheid veroorzaakte schade.118 Het sturingselement dat kenmerkend 
is voor de subsidie, is in dat geval meestal afwezig. Wanneer het gaat om vergoe-
ding van de schade die wordt veroorzaakt door rechtmatig overheidshandelen en er 
bestaat een rechtsplicht tot vergoeding van de schade, dan gaat het om een zuivere 

107 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 28. 
108 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 29. 
109 Vgl. Van Kreveld 1988, p. 119, Jacobs 1999, p. 33. 
110 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 105 en Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 30.
111 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 30.
112 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 30.
113 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 30.
114 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 34.
115 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 34.
116 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 34. Zie hierover Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, 

p. 30. 
117 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 34.
118 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 30 e.v., De Graaf 2012, p. 526, Den Ouden &  Tjepkema 

2006, p. 105, Jacobs 1999, p. 33-34 en Van Kreveld 1988, p. 119-120.
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nadeelcompensatie. Het kan daarbij gaan om nadeelcompensatie op grond van arti-
kel 14 Grondwet, artikel 1, Eerste Protocol bij het Europees Verdrag tot bescherming 
van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden (EVRM) of het ongeschre-
ven beginsel égalité devant les charges publiques.119 Hierop wordt in paragraaf 2.7 dieper 
ingegaan.

In andere gevallen dan zuivere aansprakelijkheid uit onrechtmatige of recht-
matige daad is de scheidslijn tussen een subsidie en een schadevergoeding lastiger 
te trekken.120 Het gaat daarbij om situaties waarin de overheid op onverplichte gron-
den een financiële verstrekking toekent aan een natuurlijke persoon of een rechts-
persoon naar aanleiding van een schadeveroorzakende gebeurtenis: de zogenoemde 
onverplichte tegemoetkoming.121 Dit betekent dat er geen rechtsplicht bestaat om de 
schade te vergoeden, zoals wel het geval is bij schadevergoeding op buitencontrac-
tuele grondslag, zoals artikel 6:162 BW, één van de hiervoor genoemde grondsla-
gen voor nadeelcompensatie of wettelijke regelingen die een uitdrukking vormen 
van één van die grondslagen.122 In paragraaf 2.6.1 wordt dieper ingegaan op de ver-
schillende schadeoorzaken naar aanleiding waarvan onverplichte tegemoetkomin-
gen worden verstrekt. Voor deze paragraaf is alvast van belang te noemen dat het 
daarbij in de eerste plaats kan gaan om gevallen waarin niet-menselijk handelen 
tot schade leidt, een zogenoemde act of God.123 In de tweede plaats worden onver-
plichte tegemoetkomingen verstrekt naar aanleiding van schade die wordt ver-
oorzaakt door weloverwogen, rechtmatig handelen van de overheid.124 Omdat de 
drempels voor een succesvolle nadeelcompensatieclaim op grond van het égalité-
beginsel hoog zijn, kiest de overheid in dat geval nogal eens voor een onverplichte 
tegemoetkomingsregeling. Deze categorie onverplichte tegemoetkomingen wordt 

119 Zie Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 103 en p. 106 e.v.
120 Zie hierover Den Ouden 2001, p. 25, Jacobs 1999, p. 34 en Van Kreveld 1988, p. 119. 
121 Tjepkema 2014, p. 1 e.v. In de literatuur bestaat overigens voor de onverplichte tegemoet-

koming geen eenduidige terminologie. Zo spreekt Damen van ‘solidariteitsbijdrage’ (zie Damen 
1998, p. 43). Den Ouden & Tjepkema onderscheiden in een bijdrage uit 2006 de (onverplichte) 
nadeelcompensatie van tegemoetkomingen in schade die niet (direct) samenhangt met een 
 overheidsdaad (zie Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 103). Tjepkema hanteert in zijn proefschrift 
eveneens dit onderscheid (Tjepkema 2010, p. 734). Thans is de term ‘onverplichte tegemoet-
koming’ het meest gangbaar en deze term zal ook in dit preadvies worden gehanteerd. Zie 
De Graaf 2012, p. 519, Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, Keppel 2015, p. 25, Schlössels/ 
Zijlstra 2017, p. 690. Tjepkema hanteert in zijn bijdrage uit 2014 het begrip tegemoetkoming 
maar noemt als kenmerk dat zij een onverplicht karakter heeft. Dus strikt genomen gaat het 
bij hem ook om een onverplichte tegemoetkoming. Zie Tjepkema 2014, p. 2. In de literatuur is 
ook nog de term steun(maatregel) terug te vinden waarmee wordt gedoeld op steunmaatrege-
len in verband met gebeurtenissen uit het verleden (zie Damen 1996, p. 40 en Van Ravels 2002, 
p. 273). Dit begrip is ruimer dan de tegemoetkoming, omdat het bij steun niet per definitie om 
een  schadevergoeding hoeft te gaan. Volgens Den Ouden & Tjepkema is dit geen afzonderlijke 
categorie en gaat het steeds om een van de door hen gedefinieerde publiekrechtelijke verstrek-
kingen: een subsidie, een inkomensvoorziening, (onverplichte) nadeelcompensatie en tege-
moetkomingen in schade die niet (direct) samenhangt met een overheidsdaad (Den Ouden & 
Tjepkema 2006, p. 103). 

122 Tjepkema 2014, p. 4 e.v. Zie hierover ook uitgebreid Keppel 2015, p. 28 e.v.
123 Zie Tjepkema 2014, paragraaf 2.1 en Faure & Hartlief 2001, p. 167.
124 Tjepkema 2014, paragraaf 2.1.
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ook wel aangeduid als onverplichte nadeelcompensatie.125 Belangrijk daarbij is dat 
compensatie niet het enige motief is. Ook andere motieven spelen een rol zoals het 
voorkomen dat grote groepen burgers in de financiële problemen raken of politieke 
opportuniteit.126

In dit preadvies zal ik verder het begrip ‘onverplichte tegemoetkoming’ gebrui-
ken. Daar waar het specifiek gaat om de situatie waarin de onverplichte tegemoet-
koming compensatie biedt voor weloverwogen, rechtmatig handelen van de over-
heid, spreek ik van ‘onverplichte nadeelcompensatie’ als species van de onverplichte 
tegemoetkoming.

Of sprake is van een onverplichte tegemoetkoming, een inkomensvoorziening of 
toch van een subsidie is vaak lastig vast te stellen, zo zullen wij in het vervolg van 
deze paragraaf zien. Steeds moet worden gekeken naar het motief van de financiële 
verstrekking en dan nog is in veel gevallen de conclusie dat de regeling een hybride 
karakter heeft, waarbij de ene keer het ene en de andere keer het andere element 
overheerst.

2.2.3 De coronasubsidieregelingen: een aanspraak op financiële middelen?
Uit het voorgaande blijkt dat het bij de coronasteunregelingen die zijn vormge-
geven als een subsidieregeling, de aandacht verdient of het ook daadwerkelijk om 
een subsidie gaat. Het eerste element van de subsidiedefinitie levert bij nadere 
bestudering van de coronasubsidieregelingen weinig problemen op. Voor de meeste 
corona subsidieregelingen geldt dat subsidies à fonds perdu worden verstrekt. Het 
gaat daarbij bijvoorbeeld om de NOW en de TVL. Er worden echter ook andere 
soorten aanspraken op financiële middelen verstrekt, zoals de garantiesubsidie, de 
lening en de voucher.

In de eerste plaats voorziet een aantal coronasteunmaatregelen in het verstrekken 
van een garantiesubsidie.127 Een eerste voorbeeld zijn de subsidiemodules Garantie 
ondernemingsfinanciering en Garantstelling gericht op bankgaranties (tezamen de 
GO genoemd) die deel uitmaken van de Regeling nationale EZK- en LNV- subsidies. 
Beide subsidiemodules bestonden al, maar zijn aangepast naar aanleiding van 
de COVID-19-crisis (GO-C).128 Op grond van deze modules kunnen banken129 een 
garantstelling aanvragen bij de minister van Economische Zaken (EZK) voor 

125 Dit begrip is in 2006 geïntroduceerd door Den Ouden & Tjepkema. Zie Den Ouden & Tjepkema 
2006, p. 103. Zie ook Tjepkema 2010, p. 739 e.v.

126 Tjepkema 2010, p. 740 e.v., Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 111 en Keppel 2015, p. 31 e.v.
127 Het gaat daarbij zowel om garanties die op grond van een (subsidie)regeling zijn verstrekt als 

om incidentele garanties. Zie voor de afgegeven garanties in de periode medio maart 2020 – eind 
augustus 2020, Rekenkamer 2020C.

128 Stcrt. 2020, 18697. Zo is de hoogte van de lening waarvoor garant wordt gestaan, verhoogd van 
€ 50.000.000 naar € 150.000.000. Omdat leningen voor de helft worden gegarandeerd, wordt 
hiermee het maximale garantiebedrag van de GO verhoogd van € 25.000.000 naar € 75.000.000. 
Voorts wordt het subsidieplafond verhoogd van € 200.000.000 naar € 1.500.000.000 zodat meer 
ondernemers van de GO gebruik kunnen maken. Inmiddels is daarvan € 500.000.000 uitge-
geven (zo blijkt uit de coronarekening van de Rekenkamer). 

129 Zie art. 3.13b.2, eerste lid, gelezen in verbinding met art. 3.13b.1, tweede lid, Regeling nationale 
EZK- en LNV-subsidies.
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kredieten die zij verstrekken aan ondernemers. De minister verstrekt in dit geval 
dus niet zelf leningen aan ondernemers, maar staat garant voor door banken en 
krediet verstrekkers aan hen verstrekte leningen.

Een tweede voorbeeld is de Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) die naar aanlei-
ding van de COVID-19-crisis eveneens is verruimd (BMKB-C).130 Ook deze regeling 
is neergelegd in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. De minister van EZK 
staat borg voor een bedrag van 90% van het borgstellingskrediet.131 Op grond van 
deze subsidieregeling kunnen banken en door de minister aangewezen krediet-
verstrekkers132 de garantiesubsidie aanvragen bij de minister van EZK.133 Deze banken 
en kredietverstrekkers verstrekken op hun beurt kredieten aan MKB-onder nemers.

Een derde voorbeeld biedt de Krediet Corona garantieregeling (KKC).134 Deze 
regeling is bedoeld voor kleine ondernemers met kredietaanvragen van € 10.000 tot 
€ 50.000. De overheid staat garant voor 95%. Ook hier geldt dat de garantiesubsi-
die wordt verstrekt aan de banken en aan door de minister aangewezen kredietver-
strekkers.135 De banken en financiers verstrekken vervolgens kredieten aan de kleine 
ondernemer.

Het CBb heeft een ondernemer ten behoeve waarvan een bank een garantie-
subsidie heeft aangevraagd op grond van de GO-C recent aangemerkt als belang-
hebbende bij een besluit waarbij de minister van EZK de aanvraag om een garan-
tiesubsidie aan de Rabobank had geweigerd.136 Deze ondernemers genieten dus 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming wanneer de aanvraag van de bank voor een 
garantiesubsidie wordt afgewezen. Deze jurisprudentie heeft een breder bereik en 
ziet ook op de hiervoor besproken BMKB en de KKC. Zie over deze uitspraak verder 
hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.7.

Het komt in de tweede plaats voor dat de coronasteun wordt vormgegeven als een 
lening.137 Zo is de bestaande subsidiemodule Seed Capital technostarters, te vinden in 
titel 3.10, Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, uitgebreid. Op grond van deze 
regeling worden subsidies in de vorm van renteloze leningen verstrekt aan investe-
ringsfondsen die participaties verkrijgen in technostarters. Het budget voor de Seed 

130 Stcrt. 2020, 17289. 
131 Art. 3.11.7 Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. 
132 Deze aanwijzing vindt plaats op verzoek van de financier. Een aanvraagformulier is te vinden 

op de website van RVO. Zie www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/borgstelling-mkb- 
kredieten-bmkb/deelnemen-als-financier. Een adviescommissie adviseert de minister of de des-
betreffende financier voldoet aan de eisen. Daarbij kijkt de commissie onder meer naar de orga-
nisatie, het financieringsproces, deskundigheid en stabiliteit van de financier, zo valt te lezen op 
voormelde website. Op deze website staan tevens de financiers vermeld die geaccrediteerd zijn 
voor het verstrekken van financieringen met BMKB-C. Het gaat bijvoorbeeld om Beequip, Fonds 
Duurzaam MKB van StartGreen Capital en Floryn. 

133 Art. 3.11.2, eerste lid, Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. 
134 Stcrt. 2020, 29548. 
135 Art. 3.25.1, eerste lid, Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. 
136 CBb 13 oktober 2020, ECLI:NL:CBB:2020:748, AB 2021/94, m.nt. J.R. van Angeren, JB 2021/11, 

m.nt. M.R. Kruisselbrink.
137 Het gaat daarbij zowel om leningen die op grond van een (subsidie)regeling zijn verstrekt als om 

incidentele leningen, dat wel zeggen leningen die niet zijn gebaseerd op een regeling. Zie voor de 
afgegeven leningen in de periode medio maart 2020-eind augustus 2020, Rekenkamer 2020c.
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capital tender 2020 is met € 10.000.000 verhoogd138 en het is voor investeringsfond-
sen mogelijk om meer te investeren als wordt aangetoond dat de technostarter een 
concrete liquiditeitsbehoefte heeft als gevolg van de uitbraak van COVID-19.139

In de derde plaats duikt in een aantal coronasteunregelingen het woord ‘voucher’ 
op. Daarbij kan het ook gaan om een aanspraak op financiële middelen. Dit is bij-
voorbeeld het geval bij de Voucherkredietfaciliteit op basis waarvan de Stichting 
Garantie Reizen liquiditeitsleningen verstrekt aan reisorganisaties zodat zij aan 
consumenten uitgegeven vouchers kunnen uitbetalen. De SGR ontvangt van de 
minister van EZ een lening om deze voucherkredietfaciliteit te kunnen financieren. 
Deze lening is aan te merken als een subsidie in de zin van de Awb. Minder duidelijk 
is of dit ook geldt voor de door SGR verstrekte leningen aan de reisorganisaties. 
Daarvoor is beslissend of aan de elementen van de subsidiedefinitie van artikel 4:21, 
eerste lid, Awb is voldaan. Complicerende factor hierbij is dat SGR een privaatrech-
telijke stichting is en er geen wettelijke grondslag bestaat op grond waarvan SGR 
bevoegd is om leningen aan reisorganisaties te verstrekken. Verder is het de vraag 
of het hier gaat om het stimuleren van wenselijk geachte activiteiten. Hierop wordt 
in paragraaf 2.4.3 verder ingegaan.

Omdat de COVID-19-crisis ook internationale ondernemers in Nederland hard 
heeft geraakt, heeft de minister van Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking in beleidsregels neergelegd dat kickstartvouchers aan mkb-onder-
nemingen kunnen worden verstrekt.140 Deze beleidsregels Vouchers internationaal 
ondernemen zijn gebaseerd op artikel 7.2 Subsidieregeling Ministerie van Buiten-
landse Zaken 2006.141 De te verstrekken kickstartvouchers zijn gericht op coaching, 
kennisverwerving en begeleiding voor herpositionering van de internationale acti-
viteiten van mkb-ondernemingen. In de beleidsregel valt te lezen dat ondernemers 
met een dergelijk voucher het advies van of de begeleiding door een erkend deskun-
dige inwinnen, bijvoorbeeld gericht op onderzoek naar nieuwe internationale ver-
dienmodellen.142 De kickstartvoucher geeft aanspraak op een vergoeding van 80% 
van de daadwerkelijk gemaakte kosten, tot ten hoogste € 2.500 exclusief btw. De 
minister verstrekt voorts slechts één kickstartvoucher per mkb-onderneming. De 
mkb-onderneming mag zelf de externe deskundige uitkiezen, wel dient bij de aan-
vraag een cv van de deskundige en ook een gespecificeerde offerte te worden over-
gelegd. De kickstartvoucher moet binnen zes maanden bij de externe deskundige 

138 Stcrt. 2020, 24157.
139 Stcrt. 2020, 28907.
140 Zie Stcrt. 2020, 33474. Deze beleidsregels zijn opgenomen in de bijlage bij het Besluit van de Minis-

ter voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking tot vaststelling van beleidsregels 
en een subsidieplafond voor subsidieverstrekking voor activiteiten van MKB-ondernemingen 
gericht op de bevordering van duurzaam internationaal ondernemen (Beleidsregels Vouchers 
internationaal ondernemen). 

141 Ingevolge art. 7.2, eerste lid, onder c, kan de minister subsidie verlenen ten behoeve van activitei-
ten die strekken of dienstig zijn aan de bevordering van de internationale economische betrek-
kingen en de buitenlandse handel. 

142 Zie par. 2.5a Beleidsregels Vouchers internationaal ondernemen. 
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worden besteed.143 De externe deskundige kan vervolgens de voucher op grond van 
een daartoe strekkend verzoek verzilveren bij RVO.nl.

Een interessante vraag is of het verstrekken van een dergelijke voucher is aan te 
merken als een aanspraak op financiële middelen. Mijns inziens moet deze vraag 
bevestigend worden beantwoord. De voucher leidt er immers toe dat een bestuurs-
orgaan financiële middelen verstrekt met het oog op bepaalde wenselijk geachte 
activiteiten. Dat in eerste instantie een voucher wordt verstrekt die pas bij inleve-
ring daarvan door de externe deskundige resulteert in een overdracht van publiek 
geld, doet daaraan niet af. Een tweede interessante vraag is aan wie de aanspraak 
op financiële middelen wordt verstrekt. Ontvangt de mkb-onderneming een aan-
spraak op financiële middelen in de vorm van een voucher met het oog op de acti-
viteit  coaching, kennisverwerving en begeleiding voor herpositionering van de 
mkb- onderneming? Of krijgt de externe deskundige een aanspraak op financiële 
middelen, namelijk bij de verzilvering van een voucher, met het oog op diezelfde 
activiteiten? De beleidsregels geven hierover geen duidelijkheid.

In de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies is dit wel expliciet geregeld. Deze 
regeling bevat meerdere voucher-regelingen, waaronder de MIT-kennisvoucher.144 
Daarbij wordt steeds een onderscheid gemaakt tussen de verstrekking van de  voucher 
aan ondernemers en verstrekking van subsidie aan kennisinstellingen ter verzilvering 
van de bij hen ingediende kennisvouchers.145 Als ik het goed zie, betekent dit dat ervan 
wordt uitgegaan dat er uitsluitend een subsidierelatie bestaat tussen de minister en de 
kennisinstellingen waar mkb-ondernemers MIT-vouchers indienen.146

Verdedigbaar is dat de aanspraak op financiële middelen wordt verleend aan de 
mkb-ondernemer, namelijk door toekenning van de voucher, en dat deze aanspraak 
wordt vastgesteld ten opzichte van de externe deskundige. Dit betekent wel dat de 
minister te maken heeft met twee opeenvolgende subsidieontvangers. In eerste 
instantie de mkb-onderneming die de voucher ontvangt en in tweede instantie de 
externe deskundige die de voucher verzilvert. Beide subsidierelaties worden in dat 
geval beheerst door de subsidietitel van de Awb.

De conclusie is dat bij de coronasubsidieregelingen steeds sprake is van een aan-
spraak op financiële middelen. Het gaat om subsidies à fonds perdu, garantiesubsi-
dies, leningen en vouchers.

2.2.4 De coronasubsidieregelingen: gericht op het stimuleren van wenselijk geachte activiteiten
Wanneer men de coronasubsidieregelingen toetst aan het derde element van de 
subsidiedefinitie van de Awb, is er meer voer voor discussie. Zoals hiervoor al is 
besproken, is het in de praktijk vaak lastig om een duidelijk onderscheid te maken 
tussen het stimuleren van wenselijk geachte activiteiten (de subsidie), het voorzien 

143 Par. 2.7 Beleidsregels Vouchers internationaal ondernemen. 
144 MIT staat voor mkb-Innovatiestimulering regio en Topsectoren.
145 Zie art. 3.4.8 e.v. van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. 
146 Zie ook CBb 15 januari 2019, ECLI:NL:CBB:2019:17. 
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in middelen van bestaan (de inkomensvoorziening) en het verstrekken van een 
schadevergoeding (de onverplichte tegemoetkoming). Dit blijkt ook zo te zijn bij de 
corona subsidieregelingen. Zijn deze subsidieregelingen echt gericht op het stimule-
ren van activiteiten? Of hebben zij ten doel om bestaanszekerheid te garanderen van 
de door de coronacrisis getroffen ondernemers en burgers? Ze zouden wellicht ook 
kunnen worden beschouwd als een onverplichte tegemoetkoming in reactie op de 
geleden schade door niet-menselijk handelen, namelijk de pandemie. Ten slotte zou 
het ook kunnen gaan om een vorm van (onverplichte) nadeelcompensatie die wordt 
verstrekt aan ondernemers en burgers die schade hebben geleden door de corona-
crisis. Betoogd zou immers kunnen worden dat de schade die is geleden tijdens de 
COVID-19-crisis niet zozeer het gevolg is van niet-menselijk handelen – een act of 
God – , maar van de in reactie daarop welbewust genomen rechtmatige147 overheids-
maatregelen (lockdowns en beperkende maatregelen). Het zou vervolgens kunnen 
gaan om een zuivere égalitéregeling of om een onverplichte nadeelcompensatie-
regeling. Een en ander is afhankelijk van de vraag of een pandemie als een normaal 
ondernemersrisico moet worden gezien, of de regeling meer doelen dient dan alleen 
compensatie en ook of in de regelingen de égalitégrenzen in acht zijn genomen.

Om te kunnen bepalen of daadwerkelijk sprake is van een subsidie, moet in de 
eerste plaats worden gekeken naar de activiteiten die de subsidieregeling beoogt te 
stimuleren. Complicerende factor daarbij is dat een aantal coronasubsidieregelin-
gen wel een doelstelling bevat, maar geen duidelijke omschrijving van de subsidia-
bele activiteiten.148

Van Angeren geeft aan dat het ontbreken in de NOW van een omschrijving van de 
te subsidiëren activiteiten in strijd komt met artikel 3, eerste lid, onder a, Kaderwet 
SZW-subsidies.149 Die strijd zie ik niet, nu in deze bepaling alleen is bepaald dat regels 
kunnen worden gesteld met betrekking tot de activiteiten waarvoor subsidie kan wor-
den verstrekt. Ik lees hierin geen verplichting om de te subsidiëren activiteiten in de 
bijzondere subsidieregeling te omschrijven. Op grond van artikel 4:23, eerste lid, Awb 
geldt wel dat een bestuursorgaan slechts subsidie verstrekt op grond van een wette-
lijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Wat 
betreft de NOW is dat wettelijk voorschrift te vinden in artikel 2, Kaderwet SZW- 
subsidies waarin staat dat de minister subsidies kan verstrekken voor activiteiten die 
passen in het werkgelegenheidsbeleid. In dat opzicht is aan de eis van artikel 4:23, 
eerste lid, Awb voldaan. Feit is wel dat de verschillende Kaderwetten zeer algemene 

147 Tot nu toe heeft de rechter in ieder geval geen grond gezien om de genomen coronamaatrege-
len buiten werking gesteld. Zie Rb. Den Haag 10 mei 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:4773. Spe-
cifiek voor de avondklok oordeelde de Rechtbank Den Haag wel dat deze een onvoldoende 
wettelijke basis had (Rb. Den Haag 16 februari 2021, ECLI:NL:RBDHA:2021:1100), maar in een 
arrest van het gerechtshof Den Haag van 26 februari 2021 is deze uitspraak vernietigd (ECLI:NL: 
GHDHA:2021:285). 

148 Dit geldt voor de NOW, de TVL, de Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19, de TVL 
voor startende ondernemers, de Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19, de Tijde-
lijke regeling subsidie evenementen COVID-19, de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine 
vloot en de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19. Zie wat betreft de NOW hier-
over ook Van Angeren & Putting 2020, p. 170 en Van Angeren 2021a, p. 117.

149 Van Angeren 2021a, p. 117.
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omschrijvingen bevatten van de activiteiten die kunnen worden gesubsidieerd; daar is 
vrijwel elke ‘activiteit’ onder te brengen. Daarom moet voor de vraag of het echt gaat 
om een subsidie steeds worden bezien of het werkelijk gaat om de stimulering van 
wenselijk geachte activiteiten.

Reguliere subsidieregelingen, zoals de regeling nationale EZK- en LNV-subsidies, 
bevatten in veel gevallen wel een duidelijke omschrijving van de subsidiabele activi-
teiten.150 Het ontbreken daarvan maakt het lastig om vast te stellen welke wenselijk 
geachte activiteiten de regeling beoogt te stimuleren. Hierdoor rijst de vraag of het 
werkelijk om een subsidieregeling gaat. Dit zal aan de hand van een aantal corona-
subsidieregelingen worden geïllustreerd.

De NOW-regeling

De NOW-subsidieregeling is een van de bekendste coronasubsidieregelingen,151 
en heeft al veel pennen in beweging gebracht.152 Met de NOW-regeling is ook de 
grootste som publiek geld gemoeid: de begroting biedt ruimte voor € 12 miljard.153 
De NOW-subsidieregeling is tot stand gekomen toen de coronacrisis leidde tot een 
explosieve stijging154 van het aantal aanvragen voor toepassing van de reguliere 
Regeling Werktijdverkorting.155 Omdat snelle afhandeling van de aanvragen om een 

150 Op grond van art. 3.19.2 van deze regeling bijvoorbeeld kan de minister van EZK onder bepaalde 
voorwaarden op aanvraag subsidie verstrekken aan een scheepswerf voor een scheepsbouwin-
novatieproject dat een bijdrage levert aan duurzame ontwikkeling op de gebieden beschreven in 
bijlage 3.19.1. Lastiger ligt het bij de Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) die ook is uitge-
breid naar aanleiding van de coronacrisis. Op grond van art. 3.13.2 Regeling nationale EZK- en 
LNV-subsidies verstrekt de minister op aanvraag een subsidie in de vorm van een garantstelling 
aan een financier voor de terugbetaling van een lening die de financier op grond van een overeen-
komst aan een ondernemer heeft verstrekt voor de duur van de overeenkomst met een maximum 
van acht jaar. Er wordt niet gespecificeerd waaraan de lening die zal worden verstrekt moet wor-
den besteed. De gedachte zal zijn dat deze subsidieregeling het ondernemerschap stimuleert. 
Overigens zijn wel bepaalde sectoren van de regeling uitgesloten (zie art. 3.13.3). 

151 Voluit gaat het om de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor behoud van Werkgelegen-
heid. Inmiddels zijn er drie NOW-subsidieregelingen tot stand gekomen die op verschillende 
tijdvakken zien. De NOW1 ziet op de periode van 1 maart tot en met 31 juli 2020 (Stcrt. 2020, 
19874). De NOW2 ziet op de periode van 1 juni 2020 tot en met 30 november 2020 (Stcrt. 2020, 
34308). De NOW3 ziet op zowel de derde, vierde, als vijfde tranche (Stcrt. 2020, 52209). Het gaat 
respectievelijk om de periode 1 oktober 2020 tot en met 28 februari 2021, de periode 1 januari 
2021 tot en met 31 mei 2021 en de periode 1 april 2021 tot en met 30 juni 2021. 

152 Zie Van Angeren & Putting 2020, Helstone 2020a, Helstone 2020b, Hogewind-Wolters & Jelling-
haus 2020a, Hogewind-Wolters & Jellinghaus 2020b, Van Slooten 2020, Snippe 2020, Van Ange-
ren 2021a, Massuger 2021 en Boot 2021.

153 https://coronarekening.rekenkamer.nl/coronarekening/. 
154 Het ging inmiddels om een voorraad van 50.000 aanvragen, terwijl normaal gesproken 150 aan-

vragen per jaar worden ingediend. Zie Stcrt. 2020, 17126, p. 2. Zie hierover ook Hogewind-Wolters 
& Jellinghaus 2020a.

155 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 8, p. 2. Met de Regeling Werktijdverkorting wordt gedoeld op 
de beleidsregels ontheffing verbod op werktijdverkorting 2004, Stcrt. 2004, 199. Deze beleids-
regels maken het mogelijk dat een ontheffing wordt verleend van het verbod op werktijdverkor-
ting dat is neergelegd in art. 8, derde lid, van het Buitengewoon Besluit Arbeidsverhoudingen 
1945. Een ontheffing is mogelijk indien gedurende ten minste twee kalenderweken en gedurende 
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WW-uitkering door het UWV niet meer kon worden gegarandeerd en de criteria van 
de Regeling Werktijdverkorting niet langer passend werden geacht, achtte de minis-
ter van SZW een nieuwe regeling noodzakelijk.156 De NOW-subsidieregelingen zijn 
gebaseerd op de Kaderwet SZW-subsidies en de Wet structuur uitvoeringsorganisa-
tie werk en inkomen.

Op grond van de NOW-subsidieregelingen kan de minister van SZW aan werk-
gevers een tegemoetkoming in de loonkosten verstrekken voor een bepaalde peri-
ode waarin zij verwachten te worden geconfronteerd met een daling van de omzet.157 
Het moet daarbij gaan om een daling van ten minste 20%. Het doel van de NOW-1 is 
om werkgevers tegemoet te komen in de betaling van de loonkosten, indien sprake 
is van een acute terugval in de omzet met ten minste 20% gedurende een periode 
van drie maanden, vanwege een vermindering in bedrijvigheid door buitengewone 
omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale ondernemersrisico kunnen 
worden gerekend, zodat zij werknemers in dienst kunnen houden voor de uren die 
zij werkten voordat sprake was van deze terugval.158 De kern van deze doelstelling 
is voor de NOW-2 en NOW-3 behouden, zij het dat voor de NOW-2 en NOW-3 in de 
doelstelling is geëxpliciteerd dat er geen winst of bonussen worden uitgekeerd of 
eigen aandelen worden aangekocht en de doelstelling is aangepast in die zin dat 
werknemers zo veel mogelijk werknemers in dienst kunnen houden.159 De NOW-3 is er 
voorts ook op gericht dat werkgevers zich samen met werknemers kunnen voorbe-
reiden op en aanpassen aan de nieuwe economische situatie.160

Gaat het bij de NOW-subsidieregelingen daadwerkelijk om een subsidieregeling? 
Voor het antwoord op deze vraag moet worden bezien of de NOW-subsidieregelin-
gen erop zijn gericht om wenselijk geachte activiteiten te stimuleren. Lastig is dat 
de NOW-subsidieregelingen, anders dan gebruikelijk bij subsidieregelingen, geen 
omschrijving bevatten van de subsidiabele activiteiten. Er kan worden betoogd dat 
het gaat om het stimuleren van het in dienst houden van (zo veel mogelijk)161 werkne-
mers ten tijde van de pandemie.162 Om deze activiteiten te verrichten wordt een 

ten hoogste 24 kalenderweken, ten minste 20% van de aan de werkgever ter beschikking staande 
arbeidscapaciteit niet kan of naar verwachting niet zal kunnen worden benut, vanwege een ver-
mindering in bedrijvigheid door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het 
normale ondernemersrisico kunnen worden gerekend (Beleidsregel 1, Stcrt. 2004, 199). Als een 
ontheffing is verleend, kan de werknemer aanspraak maken op een uitkering op grond van de 
Werkloosheidswet (WW). Op 17 maart 2020 geldt in plaats van deze beleidsregels de Beleids-
regel beëindiging ontheffing verbod op werktijdverkorting, Stcrt. 2020, 17126. Vanaf die datum 
kan geen ontheffing van het verbod op werktijdverkorting worden aangevraagd, maar wordt een 
nieuwe tegemoetkomingsregeling in het leven geroepen (Stcrt. 2020, 17126, p. 2). Zie over het 
verschil tussen de Wtv en de NOW Van Slooten 2020, p. 350-351 en Hogewind-Wolters & Jelling-
haus 2020a.

156 Stcrt. 2020, 17126, p. 2.
157 Art. 4 NOW-1, art. 4, eerste lid, NOW-2, art. 15 NOW-3 (derde tranche), art. 18 NOW-3 (vierde 

tranche) en art. 21 NOW-3 (vijfde tranche).
158 Zie art. 3 NOW-1.
159 Art. 3 NOW-2 en art. 3 NOW-3. 
160 Art. 3 NOW-3. 
161 De NOW-1-regeling was gericht op het in dienst houden van alle werknemers, terwijl de NOW-2 

en NOW-3 zich richten op het in dienst houden van zo veel mogelijk werknemers. 
162 Dit kan worden afgeleid uit art. 3 van de opvolgende NOW-regelingen.



170

loonkostensubsidie verstrekt.163 Er zijn echter ook signalen dat de subsidies die op 
grond van de NOW-regelingen worden verstrekt eigenlijk onverplichte tegemoet-
komingen zijn. Verwarrend is in de eerste plaats dat in de (titel van de) regeling164 en 
ook in de Kamerbrieven over de NOW het woord tegemoetkoming wordt gebruikt.165 
Het woord tegemoetkoming duidt op het bieden van compensatie voor de door de 
ten gevolge van de coronacrisis en daaropvolgende overheidsmaatregelen geleden 
schade. Een onverplichte tegemoetkoming dus, met trekken van een onverplichte 
nadeelcompensatie nu de schade deels wordt veroorzaakt door rechtmatig handelen 
van de overheid. In de tweede plaats wijst ook de hiervoor genoemde doelstelling 
van de NOW erop dat de regeling mede erop is gericht om werkgevers te compense-
ren voor een acute terugval in de omzet vanwege een vermindering in bedrijvigheid 
door buitengewone omstandigheden die in redelijkheid niet tot het normale onder-
nemersrisico kunnen worden gerekend. In de toelichting op de NOW-1 staat te lezen 
dat de doelstelling van de subsidie is het dempen van de gevolgen van buitengewone 
omstandigheden die het de werkgever onmogelijk maken om de loonkosten van zijn 
werknemers te blijven voldoen.166 Deze formuleringen wijzen eveneens in de rich-
ting van een onverplichte tegemoetkoming/nadeelcompensatie.167

Om in aanmerking te komen voor een NOW-subsidie is niet vereist dat wordt 
aangetoond dat de omzetdaling wordt veroorzaakt door de coronacrisis of de naar 
aanleiding daarvan getroffen overheidsmaatregelen.168 Aangenomen wordt dat de 
omzetdaling wel wordt veroorzaakt door de COVID-19-crisis.169 DE  NOW-regeling 
heeft dus trekken van een onverplichte tegemoetkoming ten gevolge van een act of 
God en een onverplichte nadeelcompensatie. Het motief van de NOW is in dat ver-
band niet alleen het compenseren van de geleden schade, maar ook het voorkomen 
dat werknemers worden ontslagen.

Het is ook mogelijk om de NOW aan te merken als een (indirecte) inkomensvoor-
ziening. De NOW beoogt immers ook de bestaanszekerheid van een groot aantal 

163 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 8, p. 4. 
164 In de officiële titel van de NOW staat steeds: tijdelijke subsidieregeling tot tegemoetkoming in 

de loonkosten teneinde de werkgelegenheid onder buitengewone omstandigheden te behouden. 
Zie voor de NOW-1, Stcrt. 2020, 19874, de NOW-2, Stcrt. 2020, 34308 en de NOW-3, Stcrt. 2020, 
52209.

165 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 2, p. 3 en Kamerstukken II 2019/20, 35420, 
nr. 8, p. 3.

166 Zie de toelichting op de NOW-1, Stcrt. 2020, 19874, p. 8.
167 Zie over de verschillende manieren waarop de NOW-regeling kan worden gekwalificeerd ook 

Van Angeren 2021b, p. 406 en Van Angeren 2021a, p. 116-119.
168 In de toelichting op de NOW-1-regeling staat: ‘De NOW is van toepassing op situaties waarin 

sprake is van een omzetdaling van ten minste 20% over een driemaandsperiode wegens buiten-
gewone omstandigheden, zoals de verstrekkende maatregelen die de overheid heeft genomen 
vanwege de uitbraak van het COVID-19-coronavirus, die in redelijkheid niet tot het normale 
ondernemersrisico kunnen worden gerekend’ [cursief JEvdB]. Zie Stcrt. 2020, 19874, p. 8. 

169 Dit hoeft echter niet te worden aangetoond, zodat ook ondernemingen een beroep op de 
NOW-regeling kunnen doen die om heel andere redenen te maken hebben met een omzetdaling. 
Hiervoor is gekozen om werkgevers snel duidelijkheid en zekerheid te bieden. De toelichting 
noemt als een andere situatie van buitengewone omstandigheden waarop de NOW-regeling ziet, 
een omzetdaling als gevolg van brand in het bedrijf van de werkgever. Zie Stcrt. 2020, 19874, p. 8.
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werkenden te garanderen.170 Omdat de subsidie aan de werkgevers wordt verstrekt 
en niet aan werknemers, ligt het echter minder voor de hand om de NOW als inko-
mensvoorziening te kwalificeren.171

De Centrale Raad van Beroep (CRvB) heeft inmiddels een uitspraak gedaan over 
de NOW-1, maar daarin is de CRvB niet ingegaan op de vraag of de NOW is aan te 
merken als een subsidie.172 Hiervoor kwam in paragraaf 2.2.1 aan de orde dat dit 
valt te begrijpen. Het oordeel dat geen sprake is van een subsidie zou de rechter in 
een ingewikkeld parket hebben gebracht. Zouden de NOW-regelingen in dat geval 
moeten worden aangemerkt als buitenwettelijk begunstigend beleid? Dit zou heb-
ben geleid tot een zeer marginale rechterlijke toetsing. Een andere mogelijkheid 
zou zijn dat de NOW in dat geval moet geacht te zijn gebaseerd op artikel 9 Kader-
wet SZW-subsidies. Op grond van deze bepaling is deze wet van overeenkomstige 
toepassing op spoedeisende, tijdelijke verstrekking door de minister van SZW van 
aanspraken op financiële middelen, niet zijnde subsidies, behoudens indien die 
aanspraak wordt verstrekt krachtens een andere wet. In beide gevallen zou de subsi-
dietitel van de Awb niet langer van toepassing zijn op de NOW-regelingen, hetgeen 
waarschijnlijk tot complexe vraagstukken zal leiden.

De Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL)

De Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-1 is op 30 juni 2020 in 
werking getreden173 en inmiddels vervangen door de Regeling subsidie vaste las-
ten financiering COVID-19.174 Beide regelingen zijn gebaseerd op artikel 3 van de 
Kaderwet EZK- en LNV-subsidies en zien op het verstrekken van een subsidie aan 
getroffen ondernemers om bij te dragen aan de financiering van de vaste lasten. 
Ook deze subsidieregeling is erg bekend en inmiddels is begroot dat op grond van 
deze regeling in 2020 en 2021 meer dan € 9 miljard zal worden uitgegeven.175 De TVL 
wordt niet aan alle ondernemingen verstrekt, maar alleen aan die waarvan de hoofd-
activiteit waaronder de onderneming op 15 maart 2020 is ingeschreven in het han-
delsregister, overeenkomt met bepaalde codes van de Standaard Bedrijfsindeling 
(SBI-code).176 Vanaf het vierde kwartaal 2020 is er wel voor gekozen om de reikwijdte 
van de TVL uit te breiden naar in beginsel alle sectoren omdat de gevolgen van de 
overheidsmaatregelen doorsijpelen in de productieketen en transportsector.177 De 
TVL staat verder inmiddels ook open voor grote ondernemingen.178 Voor evenemen-
tenondernemingen heeft de TVL opengestaan in het vierde kwartaal 2020 en het 

170 Zie hierover Van Angeren 2021a, p. 118.
171 Zie ook Van Angeren 2021a, p. 118.
172 CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110, m.nt. J.R. van Angeren & S. Putting.
173 Art. 14, eerste lid, TVL, Stcrt. 2020, 34 295. 
174 Stcrt. 2021, 6893.
175 https://coronarekening.rekenkamer.nl/coronarekening/.
176 Zie art. 2.1.1, tweede lid, onder d, TVL en art. 2.2.1, tweede lid, onder d, TVL voor mkb-onder-

nemingen en art. 2.2.12, tweede lid, onder d, TVL. 
177 Stcrt. 2020, 61730.
178 Stcrt. 2021, 23574.
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eerste kwartaal van 2021.179 In de periode april, mei, juni 2021 bedroeg het maximale 
subsidiebedrag voor mkb-ondernemingen € 550.000 en voor grote ondernemingen 
€ 1.200.000.

Ook uit de TVL wordt niet duidelijk welke wenselijke activiteiten worden gesti-
muleerd. In artikel 2.1.1, eerste lid, Regeling subsidie vaste lasten financiering 
COVID-19 is bijvoorbeeld bepaald dat de minister van EZK eenmalig een subsidie 
verstrekt aan een getroffen mkb-onderneming om bij te dragen aan de financie-
ring van de vaste lasten.180 In de toelichting op de TVL staat voorts vermeld dat aan 
ondernemingen die direct of indirect zijn geraakt door de overheidsmaatregelen ter 
bestrijding van het coronavirus, een subsidie wordt verstrekt voor de vaste lasten.181 
De doelstelling van deze subsidie is dat bedrijven hiermee over voldoende liquide 
middelen beschikken om de vaste lasten te kunnen betalen en hun onderneming 
draaiende te houden.182

Bij de voorloper van de TVL, de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getrof-
fen sectoren COVID-19 (TOGS), lag de nadruk meer op compensatie van de geleden 
schade ten gevolge van de overheidsmaatregelen in reactie op het coronavirus. Deze 
beleidsregel kwam tegemoet aan een gedupeerde onderneming die verwachtte in de 
periode van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan omzet verlies 
te lijden als gevolg van de maatregelen ter bestrijding van het COVID-19- virus en ten 
minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben. De tegemoetkoming bedroeg € 4.000. Ook 
deze regeling was beperkt tot ondernemingen met een bepaalde SBI-code. Bij de TOGS 
gaat het niet om een subsidie, omdat zowel uit de regeling zelf als uit de toelichting 
blijkt dat de regeling uitsluitend is bedoeld om een eenmalige tegemoetkoming te 
verstrekken aan ondernemingen die door overheidsingrijpen gedwongen hun deuren 
moeten sluiten, dicht moeten vanwege het verbod op het organiseren van bijeenkom-
sten en evenementen, ook met minder dan honderd personen, of direct getroffen zijn 
door het negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Hieruit blijkt 
duidelijk dat de doelstelling om te compenseren vooropstaat.

Bij de TVL ligt de nadruk minder op compensatie dan bij de voorloper van de TVL, 
de TOGS. Hoewel uit de toelichting op de TVL kan worden afgeleid dat de subsi-
die ook bedoeld is als compensatie van het omzetverlies dat ondernemingen leiden 
ten gevolge van de overheidsmaatregelen,183 ligt de nadruk op het ervoor zorgen dat 
deze ondernemingen kunnen blijven voortbestaan.184 Dit blijkt ook uit het feit dat 
op grond van de TVL veel hogere subsidiebedragen worden verstrekt die, anders dan 

179 Stcrt. 2021, 16732.
180 Stcrt. 2021, 6893. Deze regeling ziet op de vasten lasten in de maanden oktober, november en 

december 2020 en januari, februari en maart 2021 (art. 2.2.1). Dezelfde bepaling was te vinden in 
de Regeling subsidie financiering vaste lasten MKB COVID-19, Stcrt. 2020, 34295. Deze regeling 
zag op de vaste lasten in de maanden juni, juli, augustus en september van 2020. Daarvoor gold 
de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19, Stcrt. 2020, 19159.

181 Stcrt. 2021, 6893, p. 15.
182 Stcrt. 2020, 34295, p. 14.
183 Zie met name Stcrt. 2020, 34295, p. 15. 
184 Dit blijkt ook uit antwoorden van RVO op door mij gestelde vragen.
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bij de TOGS, aansluiten op de werkelijke situatie van de ondernemer. De vraag blijft 
dan wel of het in algemene zin ervoor zorgen dat ondernemingen kunnen blijven 
voortbestaan voldoende is om te spreken van het stimuleren van bepaalde activitei-
ten in de zin van artikel 4:21, eerste lid, Awb.

Na lang aandringen vanuit de ondernemers en ook vanuit de Kamer is er ook een 
TVL voor startende ondernemers in het leven geroepen.185 Ondernemers die voor 
het eerst een onderneming hadden ingeschreven in het handelsregister na 15 maart 
2020 kwamen aanvankelijk in het geheel niet in aanmerking voor de reguliere TVL.186 
Ondernemers die waren gestart tussen 1 oktober 2019 en 15 maart 2020, vielen wel 
binnen de doelgroep van het steun- en herstelpakket, maar de omzet in de referen-
tieperiode was voor deze ondernemingen nihil of niet representatief waardoor ook 
zij niet in aanmerking kwamen voor een reguliere TVL-subsidie.187 In de regeling 
voor startende ondernemers wordt evenmin gesproken van de te subsidiëren activi-
teiten. Ingevolge artikel 2.1.1 verstrekt de minister op aanvraag eenmalig een subsi-
die aan een getroffen startende mkb-onderneming om bij te dragen aan de financie-
ring van de vaste lasten in de maanden januari, februari en maart 2021. Blijkens de 
toelichting op de regeling is het doel van deze regeling om onder nemers die voor het 
eerst een eigen onderneming zijn gestart tussen 1 oktober 2019 en 30 juni 2020, over 
voldoende liquide middelen te laten beschikken om vaste lasten te kunnen blijven 
betalen.188 Volgens de toelichting wordt deze groep getroffen door omzetverlies als 
gevolg van de coronamaatregelen.189 Inmiddels is deze startersregeling weer geïnte-
greerd in de reguliere TVL, nu daarin de mogelijkheid wordt geopend om naast de 
standaardreferentieperiode, te weten het tweede kwartaal van 2019, te kiezen voor 
het derde kwartaal van 2020.190

Ook de in juni 2021 tot stand gekomen Tijdelijke subsidieregeling continuïteit 
bruine vloot vermeldt geen subsidiabele activiteiten.191 Deze regeling ziet op onder-
nemingen en natuurlijke personen die eigenaar zijn van historische zeilschepen, 
waarvan de kiel is gelegd in 1971 of eerder en die worden geëxploiteerd voor de 
passagiersvaart.192 Deze sector is ten gevolge van de coronamaatregelen nagenoeg 
stil komen te liggen.193 Voor deze sector is al in mei 2020 door de Kamer aandacht 
gevraagd, maar het heeft tot juni 2021 geduurd om tot een specifieke regeling voor 
deze sector te komen.194 De op grond van de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit 

185 Deze regeling is aangekondigd in de Kamerbrief van 21 januari 2021 (Kamerstukken II 2020/21, 
35420, nr. 217) en gepubliceerd in Stcrt. 2021, 27418. 

186 Stcrt. 2021, 27418, p. 9.
187 Stcrt. 2021, 27418, p. 9.
188 Stcrt. 2021, 27418, p. 9.
189 Stcrt. 2021, 27418, p. 10.
190 Stcrt. 2021, 33221. 
191 Stcrt. 2021, 33700.
192 Zie art. 2, tweede lid, aanhef en onder d, Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot.
193 Zie hierover Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr, 231 en ook de toelichting op de Tijdelijke subsi-

dieregeling continuïteit bruine vloot, Stcrt. 2021, 33700, p. 5 e.v.
194 Tweede Kamer 13 mei 2020, Verzoek om een brief over de gevolgen van de coronacrisis voor de 

bruine vloot, kenmerk 2020Z08374/2020D18254. Aanvankelijk reageerde de regering met een 
verwijzing naar de generieke steunmaatregelen zoals de NOW, TOGS en TVL. Zie Kamerstuk-
ken II 2019/20, 35420, nr. 88. In het Tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector is 
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bruine vloot te verstrekken subsidie is bedoeld om bij te dragen aan de financiering 
van de vaste lasten en de variabele lasten195 in het tweede, derde en vierde kalender-
kwartaal van 2020.196 Uit de regeling wordt als gezegd niet duidelijk met het oog 
op welke wenselijk geachte activiteiten de subsidie wordt verstrekt, behalve dan het 
in stand houden van de bruine vloot. Ook deze regeling heeft dus trekken van een 
onverplichte tegemoetkoming ter compensatie van de geleden schade ten gevolge 
van de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden.197

Kortom, de verschillende subsidieregelingen die beogen bij te dragen aan de 
financiering van de vaste lasten hebben een diffuus karakter. Enerzijds zijn de op 
grond daarvan verstrekte subsidies erop gericht om ondernemingen in stand te 
houden. In zoverre worden deze subsidies verstrekt om het ondernemerschap in 
algemene zin te stimuleren, hoewel ook zou kunnen worden gezegd dat het gaat om 
het voorkomen van faillissementen. In dat geval rijst de vraag of het daarbij niet gaat 
om een steunmaatregel die is bedoeld voor het redden van ondernemingen in finan-
ciële moeilijkheden. Valt dit ook onder het stimuleren van wenselijk geachte activi-
teiten als bedoeld in de subsidiedefinitie?198 Anderzijds zijn deze subsidieregelingen 
tot stand gekomen als directe reactie op de coronacrisis. In dat opzicht vertonen 
zij ook kenmerken van onverplichte tegemoetkomingsregelingen. De regelingen 
zijn er niet zozeer op gericht om ondernemers te stimuleren om wenselijk geachte 
activiteiten te ontplooien, maar op het compenseren van geleden schade. Omdat in 
de regeling zelf en ook in de toelichting wordt benadrukt dat het om ondernemin-
gen gaat die worden getroffen door de overheidsmaatregelen ter bestrijding van 
het coronavirus zou het daarbij gaan om een onverplichte nadeelcompensatie als 
species van de onverplichte tegemoetkoming. Toch is het te begrijpen dat voor een 
subsidieregeling is gekozen, alleen al omdat daarvoor een duidelijk wettelijk kader 
bestaat.199

Het CBb heeft inmiddels een aantal uitspraken over de TVL gedaan, maar is 
daarin niet ingegaan op de vraag of de financiële verstrekkingen die op grond van 
de TVL worden gedaan, zijn aan te merken als een subsidie.200 Zoals hiervoor aan-
gegeven, valt dit te begrijpen nu een ander oordeel ertoe zou hebben geleid dat net 
als bij de TOGS sprake zou zijn van buitenwettelijk begunstigend beleid.201 Ook zou 

aangekondigd dat voor de sector in de eerste helft van 2021 € 15 miljoen beschikbaar komt. Zie 
Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 380. Dit geld is lang op de plank blijven liggen en de Kamer 
heeft hier meermaals aandacht voor gevraagd (zie bijvoorbeeld Handelingen II, TK 60-2-1). In de 
brief aan de Kamer van 17 februari 2021 schrijft de staatssecretaris van EZK dat de € 15 mil-
joen alsnog via een regeling voor de sector zal worden ingezet (Kamerstukken II 2020/21, 35420, 
nr. 231).

195 Anders dan bij de TVL biedt deze regeling ook een bijdrage in de variabele lasten. In de toelich-
ting wordt hierover gezegd dat het voor de exploitatie van historische zeilschepen kenmerkend 
is dat op de variabele kosten moeilijk kan worden bespaard als de schepen varen met een lagere 
bezettingsgraad (Stcrt. 2020, 33700, p. 5-6).

196 Zie art. 2, eerste lid, Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot. 
197 Zie hierover ook de toelichting op de Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot, Stcrt. 

2021, 22700, p. 5.
198 Op deze vraag kom ik in par. 4.3 terug.
199 Dit blijkt ook uit antwoorden van RVO op door mij gestelde vragen.
200 Zie bijvoorbeeld CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:996.
201 Zie over de TOGS uitgebreid par. 2.6.3.
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discussie hebben kunnen ontstaan over de bevoegdheid van de CBb, nu de Kaderwet 
EZK- en LNV-subsidies niet langer als wettelijke grondslag kan dienen. Anders dan 
de Kaderwet SZW-subsidies bevat deze subsidiekaderwet geen wettelijke grondslag 
voor het verstrekken van tegemoetkomingen.

Bonus voor zorgprofessionals

Het zal u vast niet zijn ontgaan: de bonus voor zorgprofessionals. Die bonus heeft de 
belastingbetaler immers € 800 miljoen meer gekost dan van tevoren was begroot.202 
De zorgbonus is bedoeld als blijk van waardering voor de zorgprofessionals die 
in de periode van 1 maart 2020 tot 1 september 2020 een uitzonderlijke prestatie 
hebben geleverd.203 Het gaat om een netto uitgekeerde bonus van € 1.000.204 Om 
deze bonus te kunnen uitkeren is de Subsidieregeling bonus zorgprofessionals 
COVID-19 in het leven geroepen.205 Deze regeling is gebaseerd op artikel 3 van de 
Kaderwet VWS-subsidies. Op grond van deze regeling kan de minister van VWS 
subsidie verstrekken aan zorgaanbieders voor het uitkeren van een bonus aan een 
zorgprofessional. Het is de vraag of het hierbij gaat om een Awb-subsidie. Om van 
een Awb-subsidie te kunnen spreken moet deze regeling zo worden begrepen dat 
zorgaanbieders met de subsidie worden gestimuleerd om bonussen aan zorgpro-
fessionals uit te keren. Dit betekent dat het uitkeren van bonussen als een subsi-
diabele activiteit zou moeten worden aangemerkt. Uit de regeling en de toelichting 
daarop blijkt echter dat de achterliggende doelstelling van de regeling is het geven 
van een blijk van waardering aan zorgprofessionals die ten tijde van de COVID-19 
uitbraak een uitzonderlijke prestatie hebben geleverd. Dergelijke waarderingssub-
sidies komen meer voor: er wordt niet zozeer met het oog op specifieke activiteiten 
gesubsidieerd, maar meer als uitdrukking van appreciatie.206 Daarbij moet worden 
bedacht dat publiek geld niet willekeurig mag worden uitgedeeld, vandaar ook dat 
de Awb bij wettelijk voorschrift een omschrijving van de gesubsidieerde activitei-
ten en in de subsidiebeschikking eist (art. 4:23 en 4:30 Awb).207 In dat opzicht staan 
waarderingssubsidies zoals de zorgbonus op gespannen voet met de subsidiedefini-
tie van artikel 4:21, eerste lid, Awb.

Ondersteuning culturele en creatieve sector

Ook de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector  COVID-19 
(RAOCCC) verdient bespreking.208 Deze regeling is gebaseerd op de Wet op het 

202 Zie hierover Kamerstukken II 2020/21, 29282, nr. 426. 
203 Kamerstukken II 2020/21, 29282, nr. 426, p. 1.
204 Art. 4 Subsidieregeling bonus zorgprofessionals COVID-19.
205 Stcrt. 2020, 48058.
206 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 50. 
207 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 50.
208 Stcrt. 2020, 31493. Deze regeling maakt deel uit van het aanvullende steunpakket dat het kabi-

net in het leven heeft geroepen voor de culturele en creatieve sector. Hiermee is een bedrag 
gemoeid van € 300 miljoen. Zie hierover de Kamerbrieven van 27 maart 2020 (Kamerstukken II 
2019/20, 32820, nr. 349), 15 april 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35441, nr. 7) en 27 mei 2020 
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 specifiek cultuurbeleid.209 Op grond van deze regeling verstrekt de minister onder 
meer subsidie aan producerende BIS-instellingen,210 aan de rijkscultuurfondsen211 
en overige OCW-cultuurinstellingen212 ter aanvullende ondersteuning van de cul-
turele en creatieve sector die als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en de maat-
regelen ter bestrijding ervan wordt geconfronteerd met inkomstenderving met het 
oog op de instandhouding van vitale onderdelen in de Nederlandse culturele infra-
structuur.213 Ook hier is onduidelijk voor welke activiteiten subsidie wordt verstrekt 
en lijkt het meer om een onverplichte tegemoetkoming te gaan, meer specifiek een 
onverplichte nadeelcompensatie.214 De subsidieregeling die het Fonds Podiumkun-
sten heeft opgesteld ter uitvoering van de RAOCCC laat hetzelfde beeld zien.215

Subsidie aan dierentuinen

Inmiddels is ook een subsidieregeling voor dierentuinen tot stand gekomen.216 Deze 
Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19 is gebaseerd op de Kaderwet 
EZK- en LNV-subsidies.217 Op grond van deze regeling verstrekt de minister van LNV 
op aanvraag een subsidie aan een dierentuin om bij te dragen aan de financiering 
van de noodzakelijke vaste kosten voor dierverzorging met als doel het dierenwel-
zijn in en de maatschappelijke waarde van dierentuinen te waarborgen, omdat die 

(Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 353). Voor de Regeling aanvullende ondersteuning cultu-
rele en creatieve sector COVID-19 is een bedrag van € 153 miljoen gereserveerd. Op 28 augustus 
2020 werd een tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector aangekondigd (Kamer-
stukken II 2019/20, 32820, nr. 380). Uit de op 16 november 2020 verschenen uitwerking blijkt dat 
het gaat om een bedrag van € 482 miljoen. Voor de verlenging van de Regeling aanvullende 
ondersteuning culturele en creatieve sector COVID-19 wordt € 100 miljoen beschikbaar gesteld 
(Kamerstukken II 2019/20 32820, nr. 380). De Regeling is ook gewijzigd (Stcrt. 2021, 4353).

209 In de aanhef van de regeling wordt verwezen naar de artikelen 3 en 4 van het Besluit op het spe-
cifiek cultuurbeleid. Deze amvb is gebaseerd op de Wet op het specifiek cultuurbeleid.

210 Het gaat hier om instellingen waaraan in de jaren 2017-2020 subsidie wordt verstrekt op grond 
van art. 4a van de Wet op het specifiek cultuurbeleid voor het uitvoeren van een of meer kernacti-
viteiten in de zin van de Regeling op het specifiek cultuurbeleid zoals die luidde op 11 november 
2019. Zie art. 1, onder b, Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector. 

211 Het gaat om de Stichting Mondriaan Fonds, de Stichting Nederlands Fonds voor de Film, de 
Stichting Nederlands Fonds voor Podiumkunsten, Stichting Fonds voor Cultuurparticipatie, 
Stichting Nederlands Letterenfonds en de Stichting Stimuleringsfonds Creatieve Industrie. Zie 
art. 1, onder c, sub 1, Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector. 

212 Zie voor een definitie art. 1, eerste lid, onder e, Regeling aanvullende ondersteuning culturele en 
creatieve sector.

213 Art. 2, eerste lid, Regeling aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector. 
214 Zie ook de toelichting op de regeling op p. 10 waar staat dat het voor de continuïteit binnen de 

keten van groot belang is dat compensatie van gederfde eigen inkomsten wordt geboden [cursief 
JEvdB]. 

215 Zie art. 3 Regeling van het Fonds Podiumkunsten voor meerjarige instellingen voor aanvullende 
ondersteuning in verband met gederfde inkomsten als gevolg van de uitbraak van COVID-19 en 
de maatregelen ter bestrijding ervan. Zie https://fondspodiumkunsten.nl/nl/subsidies/meer 
jarige_subsidies/meerjarigen_covid_19/. 

216 Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19, Stcrt. 2021, 8380.
217 In de aanhef van de regeling wordt verwezen naar het Kaderbesluit nationale EZ-subsidies, 

waarmee het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV-subsidies zal zijn bedoeld. Deze amvb is geba-
seerd op de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies.
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subsidie nodig is als gevolg van de uitbraak van het COVID-19 virus.218 De wenselijk 
geachte activiteit die hier lijkt te worden gestimuleerd is dierverzorging. Het is de 
vraag of de subsidieregeling wel echt beoogt om dierverzorging te stimuleren. De 
volledige titel van de regeling en de toelichting duiden erop dat het eigenlijk om iets 
anders gaat, namelijk om een subsidie ter tegemoetkoming aan de dierentuinen die 
getroffen zijn door de maatregelen ter verdere voorkoming van de verspreiding van 
het corona virus.219 Deze subsidieregeling heeft dus ook trekken van een onverplichte 
tegemoetkoming, meer in het bijzonder een onverplichte nadeelcompensatie.

Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19

Op deze plek verdient ook de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 
aandacht.220 Deze Tijdelijke regeling is gebaseerd op de Kaderwet EZK- en LNV-sub-
sidies.221 De evenementensector wordt zoals bekend hard geraakt door de corona-
crisis. Voor deze sector is in de TVL een afzonderlijke regeling opgenomen, name-
lijk de evenementenmodule.222 Daarnaast wil de regering de sector zekerheid bieden 
bij het maken van kosten die nodig zijn voor het organiseren van evenementen vanaf 
1 juli 2021.223 Het is namelijk onzeker of in de tweede helft van 2021 opnieuw een 
verbod op evenementen nodig zal zijn vanwege corona.224 Voor de coronacrisis kon-
den organisatoren van evenementen het pandemierisico afdekken door een annule-
ringsverzekering maar blijkens de toelichting op de Tijdelijke regeling subsidie eve-
nementen COVID-19 hebben verzekeraars deze dekking uit hun annulerings polissen 
geschrapt.225 De evenementensector kan het financiële risico van annulering door 
een pandemie dus niet meer verzekeren. Om te stimuleren dat toch evenementen 
worden georganiseerd, is de Tijdelijke regeling subsidie evenementen  COVID-19. 
Deze subsidie wordt uitsluitend uitgekeerd als een evenement daadwerkelijk moet 
worden geannuleerd.226 De regeling maakt het mogelijk dat 100% van deze kosten 
wordt vergoed, zij het dat voor het deel van de subsidie dat 80% van de subsidiabele 
kosten per aanvrager te boven gaat een terugbetalingsverplichting geldt.227

De regeling heeft dus als doelstelling om de organisatie van evenementen te sti-
muleren ondanks de onzekerheid van de coronapandemie en kan in dat opzicht 
worden aangemerkt als een subsidie. Meer specifiek gaat het om een garantiever-
lening: de overheid verbindt zich ertoe geld over te dragen aan organisatoren van 

218 Zie art. 2, eerste lid, Tijdelijke regeling subsidie dierentuinen COVID-19.
219 Zie de volledige titel van de regeling en ook punt 1 van de toelichting bij de regeling. 
220 Stcrt. 2021, 31019.
221 In de aanhef van de regeling wordt verwezen naar het Kaderbesluit nationale EZK- en LNV- 

subsidies. Deze amvb is gebaseerd op de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies.
222 Hoofdstuk 3 van de Regeling subsidie vaste lasten financiering COVID-19 (TVL).
223 Stcrt. 2021, 31019, p. 8.
224 Stcrt. 2021, 31019, p. 8.
225 Stcrt. 2021, 31019, p. 8.
226 Art. 3, eerste lid, Tijdelijke regeling luidt: ‘De minister verstrekt aan de organisator van een eve-

nement op aanvraag subsidie ter dekking van de kosten voor het organiseren van een evenement 
dat moet worden geannuleerd als gevolg van een evenementenverbod.’

227 Art. 5 Tijdelijke regeling.
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evenementen indien deze wegens corona geen doorgang kunnen vinden.228 Als 
gezegd worden garanties ook aangemerkt als aanspraken op financiële middelen. 
Toch heeft de regeling ook kenmerken van een onverplichte tegemoetkoming, meer 
specifiek een onverplichte nadeelcompensatie. Met deze regeling zegt de minister 
van EZK immers toe dat ingeval bij ministeriële regeling op grond van artikel 58i 
van de Wet publieke gezondheid een evenementenverbod zal worden ingesteld,229 de 
daardoor door organisatoren van evenementen geleden schade zal worden vergoed. 
Hierop duidt ook het feit dat is vereist dat voor een vorige editie van het evenement 
een annuleringsverzekering met pandemiedekking was afgesloten230 en dat de aan-
leiding voor de regeling het wegvallen van een verzekeringsmogelijkheid is.231 Dit 
past meer bij een regeling voor onverplichte nadeelcompensatie dan een subsidie-
regeling.

Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel

Ten slotte behoeft de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detail-
handel bespreking. Op 13 november 2020 kondigde het kabinet een vuurwerk-
verbod aan voor de jaarwisseling van 2020/2021.232 Zo wilde het kabinet voorkomen 
dat een nog grotere druk zou ontstaan op de zorg en de handhaving en ook dat het 
virus zich tijdens de jaarwisseling verder zou verspreiden.233 Het vuurwerkverbod 
zag zowel op de verkoop van consumentenvuurwerk als op het afsteken en het ver-
voer door particulieren daarvan.234 Met ingang van 2 januari 2021 is vuurwerkverbod 
weer opgeheven.235 In de toelichting op de wijziging van het Vuurwerkbesluit waar-
bij het vuurwerkverbod is ingesteld, wordt aangegeven dat zal worden voorzien in 
een redelijke compensatie van de schade van de vuurwerkbranche.236 Dit blijkt ook 
uit een brief van de regering over het instellen van het tijdelijk vuurwerkverbod.237 
De vuurwerkbranche kan niet alleen aanspraak maken op de TVL en de NOW, maar 
er zal ook worden voorzien in een tegemoetkoming in de kosten die voortkomen 
uit het vuurwerkverbod, zoals (extra) kosten voor veilige opslag en transport.238 
Deze tegemoetkoming heeft deels gestalte gekregen in de Tijdelijke subsidieregeling 

228 Vgl. Van Kreveld 1988, p. 112.
229 Zie art. 1 Tijdelijke regeling.
230 Art. 3, tweede lid, aanhef en onder b, Tijdelijke regeling.
231 Zie de toelichting op de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19, Stcrt. 2021, 31019, 

p. 10.
232 Het vuurwerkverbod dateert van 10 december 2021, Stb. 2020, 520. Op grond van art. 1 van de 

Tijdelijke wet COVID-19 Justitie en Veiligheid was het mogelijk een voor- en nahangprocedure en 
voorpublicatie in de Staatscourant achterwege te laten. Zie hierover Stb. 2020, 520, p. 6.

233 Zie hierover de toelichting op de wijziging van het Vuurwerkbesluit, Stb. 2020, 520 en ook de toe-
lichting op de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel, Stcrt. 2021, 
23715. 

234 Zie art. I, onderdeel B en art. I, onderdeel C en A van de wijziging van het Vuurwerkbesluit, Stb. 
2020, 520. 

235 Art. I, onderdelen D, E, F van de wijziging van het Vuurwerkbesluit. 
236 Zie de toelichting op de wijziging van het Vuurwerkbesluit, Stb. 2020, 520, p. 6.
237 Kamerstukken II 2020/21, 28684, nr. 640, p. 2.
238 Kamerstukken II 2020/21, 28684, nr. 640, p. 2.
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vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel.239 Deze subsidieregeling ziet op vergoe-
ding van de kosten voor activiteiten van detailhandelaren, zowel ten behoeve van de 
voorbereiding van de eindejaarsverkoop 2020 als naar aanleiding van de annulering 
van die eindejaarsverkoop 2020.240 De subsidie bedraagt € 3.500 vermeerderd met 
6% van de omzet van de eindejaarsverkoop 2019.241

Volgens de toelichting biedt de Kaderwet subsidies I&M een wettelijke grondslag 
voor deze subsidie, nu deze activiteiten passen in het beleid inzake milieubeheer.242 
Dit is een nogal wonderlijke redenering, nu het vuurwerkverbod niet op grond van 
milieuoverwegingen is ingesteld, maar met het oog op de coronacrisis. Bovendien 
werd het vuurwerkverbod aan de vuurwerkbranche opgelegd; zij kon niet vrijwillig 
kiezen om al dan niet de subsidiabele activiteiten uit te voeren. Mijns inziens gaat 
het hier dan ook niet om het stimuleren van wenselijk geachte activiteiten, maar om 
het achteraf bieden van compensatie voor het instellen van het vuurwerkverbod. Het 
gaat hierbij om een onverplichte tegemoetkoming, meer in het bijzonder een onver-
plichte nadeelcompensatie.

2.2.5 Conclusie en afsluitende opmerkingen
De analyse van bovenstaande coronasubsidieregelingen laat zien dat de coronasteun 
die wordt verstrekt op grond van een ‘subsidieregeling’ niet zonder meer valt aan te 
merken als een subsidie in de zin van artikel 4:21, eerste lid, van de Awb. Voor veel 
coronasubsidieregelingen die zich op ondernemingen richten, geldt dat het lastig 
is vast te stellen welke wenselijk geachte activiteiten zij beogen te stimuleren. Som-
mige coronasubsidieregelingen, zoals de NOW, hebben trekken van een inkomens-
voorziening, nu zij ook beogen om de bestaanszekerheid van een groot aantal wer-
kenden te garanderen. Bij de meeste van de hiervoor besproken subsidieregelingen 
lijkt het echter vooral te gaan om compensatie van schade die ondernemers lijden ten 
gevolge van de coronacrisis en de in dat kader genomen overheidsmaatregelen. De 
Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 voorziet zelfs in het subsidiëren 
van schade die de organisatoren van evenementen in de toekomst misschien zul-
len lijden. Op grond van de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 
detailhandel wordt de vuurwerkbranche onder de wettelijke vlag van het subsidiëren 
van activiteiten die passen in het beleid inzake milieubeheer, gecompenseerd voor 
het ingestelde vuurwerkverbod. Het is de vraag of in deze regelingen het bieden van 
compensatie niet zozeer voorop staat, dat de conclusie moet zijn dat het niet gaat 
om een subsidie maar om een onverplichte tegemoetkoming, meer in het bijzonder 

239 Stcrt. 2021, 23715. Daarnaast zal een afzonderlijke regeling worden getroffen voor het vergoeden 
van kosten voor opslag gedurende een jaar van eindejaarsvuurwerk dat in 2020 niet aan particu-
lieren mocht worden verkocht en vervoer van dit vuurwerk, voor zover nodig om het vuurwerk 
veilig te kunnen opslaan. Deze regeling bestond ten tijde van de afronding van dit preadvies 
nog niet. Dit heeft volgens de toelichting op de Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod 
 COVID-19 detailhandel te maken met de Europese staatssteunregels. Zie Stcrt. 2021, 23715, p. 5.

240 Art. 6 Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel. 
241 Art. 7 Tijdelijke subsidieregeling vuurwerkverbod COVID-19 detailhandel.
242 Stcrt. 2021, 23715, p. 5.
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om onverplichte nadeelcompensatie.243 Daarbij geldt dat deze regelingen niet alleen 
ten doel hebben om compensatie te bieden naar aanleiding van de geleden schade, 
maar dat ook andere motieven een rol spelen, hetgeen typerend is voor onverplichte 
nadeelcompensatie244 en mijns inziens deels ook voor onverplichte tegemoetkomin-
gen in reactie op een act of God.245 Zo voorkomen de coronasubsidieregelingen in de 
eerste plaats dat zal worden geprocedeerd tegen de overheidsmaatregelen die in het 
leven zijn geroepen om het coronavirus te bestrijden. Met de coronasubsidieregelin-
gen wordt beoogd draagvlak te creëren voor de beperkende overheidsmaatregelen. 
In de tweede plaats wordt met de coronasubsidieregelingen geprobeerd te voorko-
men dat grote groepen burgers in de financiële problemen raken. Ten derde zou het 
schadeveroorzakend optreden ten behoeve van het ene beleidsdoel – namelijk de 
bestrijding van het coronavirus – te veel afbreuk doen aan een ander beleidsdoel van 
diezelfde overheid, namelijk het behouden van historische zeilschepen, het stimu-
leren van een goed ondernemersklimaat of het bieden van perspectief voor burgers 
door het bieden van zekerheid aan organisatoren van evenementen. Ten slotte heb-
ben ook overwegingen van politieke opportuniteit ongetwijfeld een rol gespeeld, 
mede in het licht van het feit dat de coronacrisis zich een jaar voor de Tweede Kamer-
verkiezingen aandiende.

De coronasubsidieregelingen hebben voorts ook ten doel om ondernemingen te 
ondersteunen in crisistijd. Onnodige faillissementen door de coronacrisis moeten 
worden voorkomen. In dat geval rijst de vraag of daarmee nog wel is voldaan aan de 
eis dat een subsidie moet zijn gericht op het stimuleren van bepaalde activiteiten. Is 
het financieel ondersteunen van bedrijven om de boel draaiende te houden wel iets 
waarvoor de subsidietitel van de Awb is bedoeld? Bij deze vraag wordt in het vervolg 
van dit preadvies nog meerdere keren stilgestaan.

Bij de coronasubsidieregelingen die in paragraaf 2.2.3 zijn besproken staat het 
compensatie-element iets minder op de voorgrond, omdat het daarbij grotendeels 
gaat om uitbreidingen van reeds bestaande subsidieregelingen. Ook hier kan ech-
ter worden betoogd dat de uitbreiding van deze regelingen niet zozeer ziet op het 
stimuleren van bepaalde activiteiten, maar op het bieden van compensatie van de 
schade die wordt geleden door de coronacrisis en de daarop volgende overheids-
maatregelen dan wel het voorkomen dat ondernemingen failliet gaan.

Kortom, het gaat bij de coronasubsidieregelingen om atypische subsidieregelin-
gen die op zijn minst een hybride karakter hebben. De rechter heeft hier vooralsnog 
geen punt van gemaakt. Dat is ook begrijpelijk omdat het oordeel dat geen sprake 
is van een subsidie tot gevolg heeft dat de regelingen moeten worden aangemerkt 
als buitenwettelijk begunstigend beleid. Zoals hiervoor aangegeven leidt dit tot een 
zeer marginale rechterlijke toets en dientengevolge tot weinig rechtsbescherming 
voor de burger. Ook zou discussie hebben kunnen ontstaan over de bevoegdheid van 
de aangezochte rechter.

243 Dit geldt niet voor de besproken bonus voor zorgprofessionals. Deze bonus kan worden 
beschouwd als een waarderingssubsidie. 

244 Tjepkema 2010, p. 740 en Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 111.
245 Het motief om te voorkomen dat burgers in financiële problemen raken en politieke opportuni-

teit speelt ook bij onverplichte tegemoetkomingen ten gevolge van een act of God. 
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Er is nog een andere reden waarom het twijfelachtig is of het bij de besproken 
corona subsidieregelingen ook daadwerkelijk om subsidieverstrekking gaat. In de 
literatuur wordt aangenomen dat de subsidieverhouding wordt gekenmerkt door 
vrijwilligheid.246 Dit betekent dat het de ontvanger vrij staat de subsidie al dan niet 
aan te vragen en te aanvaarden.247 Niemand kan tegen zijn wil worden gesubsidi-
eerd.248 Het is de vraag of in het geval van de coronasteunregelingen sprake is van 
vrijwilligheid aan de kant van de subsidieontvanger. Voor zover deze steunregelin-
gen met name tot stand zijn gekomen met het oog op de beperkende overheidsmaat-
regelen, gaat het eerder om de situatie dat de overheid de ontvanger van een finan-
ciële verstrekking feitelijk of juridisch dwingt tot bepaalde gedragingen – zoals het 
sluiten van een café, restaurant, of winkel – en ter compensatie een financiële ver-
goeding beschikbaar stelt.249 In dat verband dringt de vergelijking zich op met de 
verschillende opkoopregelingen die wij in Nederland kennen, waarbij deelnemers 
een ‘subsidie’ ontvangen omdat zij afstand doen van eerder toegekende, schaarse, 
verhandelbare rechten.250 Naar aanleiding van dergelijke regelingen schreven Den 
Ouden & Tjepkema: ‘Bij gebreke van het element van vrijwilligheid dat inherent is 
aan elke subsidierelatie, verschuift het karakter van de regeling in die gevallen in de 
richting van een (al dan niet op een rechtsplicht gebaseerde) nadeelcompensatie of 
een inkomensvoorziening.’251 Het feit dat ontvangers van coronasteun daarvoor niet 
vrijwillig kiezen, duidt erop dat het reeds hierom niet gaat om een subsidieregeling. 
Door de lockdowns en andere overheidsmaatregelen werden ondernemers immers 
feitelijk en juridisch gedwongen tot het sluiten van hun onderneming. Daarvoor 
ontvangen zij een compensatie voor de gederfde omzet, zodat zij hun vaste lasten 
kunnen betalen, het personeel kunnen betalen of hun dieren kunnen blijven ver-
zorgen.

Waarom zijn de coronasteunregelingen dan toch vormgegeven als subsidieregelin-
gen? De toelichtingen op de coronasubsidieregelingen blijven het antwoord schul-
dig. Ik noem een aantal mogelijke redenen. In de eerste plaats had de overheid in 
sommige gevallen al subsidierelaties met de ontvangers van coronasteun. Dat geldt 
bijvoorbeeld voor de culturele en creatieve sector en voor ondernemingen die lenin-
gen en garanties op grond van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies ontvan-
gen. In dat geval is het eenvoudig gebleken om bestaande subsidieregelingen uit te 
breiden en te verruimen.252 In de tweede plaats geldt dat voor subsidieverstrekking 
een uitgebreid wettelijk kader voorhanden is, namelijk de subsidietitel van de Awb 

246 Den Ouden 2001, p. 42-43. Zie ook Jacobs 1999, p. 40-42, Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 105-106 
en Tjepkema 2010, p. 738. 

247 Den Ouden 2001, p. 42.
248 Den Ouden 2001, p. 42.
249 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 105.
250 Zoals de Opkoopregeling gereserveerde licenties 2003 die nog steeds van kracht is (Stcrt. 2003, 

42). 
251 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 105-106. 
252 Zoals in de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Voor coronasteun van het OCW geldt dat 

weliswaar een afzonderlijke regeling tot stand is gebracht, namelijk de RAOCCC, maar daarbij 
wordt aangesloten bij al bestaande subsidieverhoudingen. 
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in combinatie met verschillende subsidiekaderwetten die eenvoudig als wettelijke 
grondslag kunnen dienen. Dit betekent dat een wettelijke grondslag bestaat voor het 
uitgeven van publiek geld, veel al is geregeld en niet steeds het wiel opnieuw behoeft 
te worden uitgevonden. Zo kan op grond van de subsidietitel worden gewerkt met 
verleningsbeschikkingen, voorschotbeschikkingen en vaststellingsbeschikkin-
gen. Ook biedt de subsidietitel van de Awb bevoegdheden om te handhaven als zich 
onregelmatigheden voordoen. Voor de tegemoetkoming bestaat alleen een weinig 
gebruikt wettelijk kader voor schade ten gevolge van rampen en zware ongevallen – 
de al genoemde WTS – dat bovendien als uitgangspunt heeft dat eenieder zijn eigen 
schade draagt en dus een sober karakter heeft. Voor nadeelcompensatie is dat wet-
telijk kader er (nog) niet en dat geldt ook voor de onverplichte tegemoetkoming. 
Vanuit het perspectief van de rechtszekerheid valt er dus best iets te zeggen voor het 
gebruik van de subsidieregeling.

Toch heeft het kiezen voor een coronasubsidieregeling terwijl het in belangrijke 
mate gaat om compensatie van schade ten gevolge van de coronacrisis, ook nadelen. 
Den Ouden en Tjepkema wezen er naar aanleiding van de jurisprudentie over de 
opkoopregelingen al op dat de onjuiste kwalificatie van financiële verstrekkingen 
door regelgevers kan leiden tot onduidelijke jurisprudentie, zoals in het geval van de 
Regeling subsidie opkoop in vervoersbeperkingsgebieden pluimvee 2003.253 Het is 
echter vanuit het perspectief van het bieden van rechtsbescherming niet aantrekke-
lijk voor de bestuursrechter om de regelgever te corrigeren, omdat dit als resultaat 
kan hebben dat de coronasubsidieregeling transformeert tot buitenwettelijk begun-
stigend beleid en de rechter dat beleid zeer terughoudend toetst. Belangrijker is dat 
in paragraaf 2.6.2 aan de orde zal komen dat wij in Nederland de Wet tegemoetko-
ming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) kennen. Hoewel deze wet niet 
veel is gebruikt en een sober karakter heeft, is deze wet bedoeld als uitsluitende 
wettelijke grondslag om tegemoetkomingen te verstrekken in schade ten gevolge 
van rampen en zware ongevallen. Het staat op gespannen voet met het legaliteitsbe-
ginsel dat de Nederlandse overheid buiten deze wet om miljarden euro’s aan steun 
uitgeeft aan de coronacrisis die als ramp kan worden bestempeld.254 Feit is wel dat 
de regering uitgebreid met zowel de Tweede als Eerste Kamer over de coronasubsi-
dieregelingen heeft gediscussieerd. Het belangrijkste nadeel vind ik dat, zoals in 
hoofdstuk 3 zal blijken, de subsidietitel van de Awb op een aantal punten knelt, 
schuurt of zelfs tegenstrijdig is met de wens van de coronasteunwetgever. Dit heeft 
tot gevolg dat coronasteunregelingen die de vorm hebben van ministeriële regelin-
gen bepalingen bevatten die in strijd zijn met de subsidietitel van de Awb. Het gaat 
bijvoorbeeld om subsidieverplichtingen die in strijd komen met artikel 4:39 Awb, 
om een uitbreiding van de limitatieve intrekkingsgronden voor het intrekken van 
een eenmaal vast gestelde subsidie en om het dichtregelen van discretionaire hand-
havingsbevoegdheden. Zo is een inconsistent geheel ontstaan, met rechtsonzeker-
heid als gevolg. Hierop wordt in hoofdstuk 3, paragraaf 3.3.4, dieper ingegaan.

253 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 116-117.
254 Vgl. Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 103 die beschrijven dat de Regeling subsidie opkoop in ver-

voersbeperkingsgebieden pluimvee 2003 de uitputtende wettelijke schadevergoedingsregeling 
in de Gezondheids- en welzijnswet voor dieren omzeilde.
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2.3 Individuele coronasteun

Voor sommige ondernemingen bleken tijdens de coronacrisis de generieke steun-
maatregelen zoals de NOW en de TVL niet voldoende te zijn. Sommige klopten 
daarom aan in Den Haag voor individuele steun. KLM en Royal IHC ontvingen 
op deze manier respectievelijk een bedrag tussen € 2 en 4 miljard255 en € 301 mil-
joen.256 Ook aan de Stichting Garantiefonds Reisgelden (SGR) werd een lening van 
€ 150 miljoen verstrekt om ervoor te zorgen dat SGR garant kon blijven staan voor de 
reisvouchers die werden uitgegeven voor pakketreizen die door de coronamaatrege-
len niet konden worden uitgevoerd.257 Andere ondernemingen, zoals de HEMA,258 de 
NS259 en Grondafhandelaren luchthavens klopten tevergeefs bij de regering aan.260 
Zij moesten het doen met de generieke steunmaatregelen. Het is ook voorgekomen 
dat de regering niet rechtstreeks steun heeft verstrekt aan individuele ondernemin-
gen, maar dit deed via een regionale ontwikkelingsmaatschappij.261

Het geven van individuele steun aan ondernemingen is geen eenvoudige zaak. 
Voorop staat dat ondernemingen zelf verantwoordelijk zijn voor de strategie en 
het beleid van de onderneming, de bedrijfsvoering en de continuïteit daarvan.262 
We leven in Nederland – gelukkig – niet in een planeconomie. In de woorden van 
de regering: ‘In uitzonderlijke gevallen, waar het publiek belang de directe onder-
nemingsbelangen overstijgt, zal het Rijk aanvullend moeten inspringen om dit 
publiek belang veilig te stellen’.263 Er moeten dus goede redenen bestaan om publiek 
geld aan ondernemingen in moeilijkheden te verstrekken. In het verleden is dit maar 
al te vaak misgegaan,264 hetgeen zelfs tot een parlementaire enquête heeft geleid.265 

255 Het betreft een garantie van ruim € 2 miljard en een lening van € 1 miljard. Zie hierover Reken-
kamer 2020c, p. 11.

256 Zie hierover Rekenkamer 2020c, p. 11. Overigens geldt voor Royal IHC dat de financiële proble-
men al bestonden voordat de coronacrisis uitbrak. Zie Kamerstukken II 2019/20, 35300 XIII, nr. 12, 
p. 4 en ook Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 3110.

257 Rekenkamer 2020c, p. 13. In par, 2.3.3 komt SGR ook nog in ander verband aan de orde, namelijk 
als uitvoerder van de Voucherkredietfaciliteit.

258 Zie hierover ‘Staat overwoog koop HEMA-aandelen’, en ‘Hoe de overheid bijna voor 50 miljoen 
een belang nam in HEMA’, NRC 22 april 2021. 

259 In plaats daarvan werd een regeling getroffen voor de gehele OV-sector, namelijk de Regeling 
specifieke uitkering beschikbaarheidsvergoeding regionale OV concessies 2021. Op grond van 
deze regeling wordt ook een beschikbaarheidsvergoeding aan de NS verstrekt. 

260 Rekenkamer 2020b, p. 9.
261 Zo is aan de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM) een lening van € 20 miljoen verstrekt 

met het oog op de ondersteuning van Smart Photonics. Zie hierover Kamerstukken II 2019/20, 
33009, nr. 92. Overigens is het hierbij de vraag of het echt om coronasteun gaat. Ook voor de 
coronacrisis bestonden er plannen om te voorkomen dat SMART Photonics in handen van onge-
wenste buitenlandse investeerders zou vallen. Zie Rekenkamer 2020c, p. 12.

262 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 
nr. 36, p. 1.

263 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 36, p. 1.
264 Zie hierover het proefschrift van Damen, Damen 1987. De Algemene Rekenkamer zag daarom 

aanleiding om aan de Tweede Kamer een rekenkamerbrief te sturen met daarin lessen uit het 
verleden wat betreft steunverlening aan grote ondernemingen. Zie Rekenkamer 2020a. 

265 Het gaat hier om het faillissement van het scheepsbouwbedrijf Rijn-Schelde-Verolme (RSV) in 
1983 waarin de overheid 2,2 miljard gulden had gepompt. Hierover werd in 1983 en 1984 een 
parlementaire enquête gehouden onder leiding van C.P. van Dijk (zie voor het eindrapport 
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Daarbij komt dat ook de Unierechtelijke staatssteunregels in acht moeten worden 
genomen. Feit is wel dat de Tijdelijke Kaderregeling die de Europese Commissie 
heeft vastgesteld met het oog op steunverlening aan ondernemingen in de corona-
crisis meer mogelijkheden biedt dan het reguliere staatssteunkader.266

Om goed te kunnen afwegen welke bedrijven wel en welke bedrijven geen steun 
zullen ontvangen, heeft de regering een afwegingskader gepubliceerd.267 In dit 
afwegingskader wordt voorop gesteld dat daaraan geen rechten, van welke aard dan 
ook, kunnen worden ontleend, noch verwachting of vertrouwen dat een verzoek 
om financiële steun ook daadwerkelijk door de overheid zal worden gehonoreerd 
of dat daartoe besprekingen of onderzoeken zullen worden uitgevoerd.268 Volgens 
de regering staat het ter vrije beoordeling van de Staat om al dan niet in te gaan op 
een verzoek om financiële steun.269 Dit heeft trekken van een rechtsvrije ruimte. Dit 
wordt bevestigd door het feit dat de steunzoekende onderneming voordat de bespre-
kingen over steunverlening zullen beginnen een onderhandelingsprotocol dient te 
ondertekenen waarin de vrijblijvendheid van die besprekingen, het proces van de 
besprekingen, de verschillende noodzakelijke onderzoekingen en de wijze en (poli-
tieke) voorbehouden zullen zijn vastgelegd.270 Ook zal in dit onderhandelingsproto-
col zijn vastgelegd dat de Staat te allen tijde en om welke reden of afweging dan ook 
gerechtigd is de besprekingen te staken en te besluiten niet verder in te gaan op het 
steunverzoek.271

De regering benadrukt verder dat steunverlening aan individuele bedrijven in 
aanpak en uitkomst altijd maatwerk blijft.272 De beoordeling of een onderne-
ming individuele steun ontvangt, valt uiteen in drie fasen.273 In de eerste plaats 
de politiek-maatschappelijk toets. In dat kader wordt onder meer onderzocht of 

Kamerstukken II 1984/85, 17817, nr. 16). Voor de visueel ingestelde lezer is op de website van Andere 
Tijden een documentaire te bekijken: https://anderetijden.nl/aflevering/175/De-RSV-enquete. 

266 Zie de Mededeling van de Commissie, Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter onder-
steuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, PbEU 2020, C 91/1, punt 15. 
Deze Tijdelijke kaderregeling is inmiddels een aantal keren gewijzigd. Zie hierover Knook & Van 
Duren 2021, p. 408 e.v.

267 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 
nr. 36. Ter aanvulling daarop zijn ook fiscale voorwaarden bij individuele steunverlening opge-
steld. Zie Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 144. In Rekenkamer 2020c, p. 14 staat vermeld dat 
de ministeries van EZK en Financiën het afwegingskader verder hebben uitgewerkt in het docu-
ment Concretisering afwegingskader – Handvat bij steunverzoeken individuele bedrijven. Dit 
document is bij mijn weten niet gepubliceerd. Elementen van dit concretiseringsdocument zijn 
wel terug te vinden in Rekenkamer 2020c, zoals het beslisschema (p. 26).

268 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 36, 
p. 1.

269 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 
nr. 36, p. 1

270 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 
nr. 36, p. 1.

271 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 
nr. 36, p. 1.

272 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 
nr. 36, p. 1. 

273 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 
nr. 36 p. 2 e.v.
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majeure negatieve externe effecten optreden bij het uitblijven van een overheidsin-
terventie. Verschillende indicatoren spelen een rol, namelijk een cruciale positie in 
ecosystemen, de vraag of de onderneming een omvangrijke bijdrage biedt aan maat-
schappelijke uitdagingen en/of beleidsdoelen zoals de energietransitie, of sprake 
zal zijn van substantiële werkgelegenheidseffecten met aanzienlijke nationale of 
regionale maatschappelijke ontwrichting ten gevolg en ten slotte de mate en uni-
citeit waarin de onderneming zich in positieve zin onderscheidt wat betreft haar 
maatschappelijk en/of economische impact op het relevante deel van de samenle-
ving. Ook moet de onderneming op het eerste gezicht levensvatbaar lijken. Kortom, 
de onderneming dient zowel in de kern gezond als van strategisch economisch of 
maatschappelijk belang te worden geacht.274

In de tweede plaats vindt een bedrijfseconomische toets plaats: is het bedrijfs-
economisch wenselijk en verantwoord een bedrijf te steunen.275 De vragen die in dit 
kader worden beantwoord zijn: zijn de bestaande noodmaatregelen voldoende en is 
het in de kern een gezond bedrijf. Voor dit laatste is relevant of het bedrijf levens-
vatbaar was op middellange termijn als de coronacrisis zich niet had voorgedaan.276

Als eenmaal is vastgesteld dat het maatschappelijk wenselijk is en bedrijfsecono-
misch verantwoord is om de onderneming in kwestie te steunen, moet vervolgens 
worden bezien hoe de precieze vorm en voorwaarden voor steunverlening nader 
moeten worden uitgewerkt.277 Daarbij wordt eerst gekeken of de problemen met de 
relevante stakeholders kunnen worden opgelost, zoals bestaande aandeelhouders, 
vreemdvermogenverstrekkers en ketenpartners, zoals verhuurders, leveranciers en 
andere crediteuren. Ook zal het beloningsbeleid onder de loep worden genomen.278

Vervolgens wordt in het afwegingskader een aantal mogelijke instrumenten 
beschreven. Het kan bijvoorbeeld gaan om door de overheid te verstrekken lenin-
gen en garanties op vreemd vermogen ingebracht door andere financiers.279 Maar 
solvabiliteitssteun – kapitaal in de vorm van eigen vermogen – behoort ook tot de 
mogelijkheden. In dat geval wordt de Staat aandeelhouder in de desbetreffende 
onderneming. Ook tussenvormen kunnen worden overwogen zoals obligaties die 
naar aandelen kunnen worden geconverteerd.

Het is duidelijk dat met individuele coronasteun veel publiek geld is gemoeid. 
De vraag die zich onvermijdelijk opdringt is: wat is het rechtskarakter van 
deze individuele steun? Duidelijkheid daarover is immers de enige mogelijk-
heid om vast te kunnen stellen hoe deze steunverlening is genormeerd en welke 

274 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 36, p. 2. 
275 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 

nr. 36, p. 3.
276 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 

nr. 36, p. 3.
277 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 

nr. 36, p. 4.
278 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 

nr. 36, p. 4.
279 Afwegingskader bij steunverzoeken individuele bedrijven, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 

nr. 36, p. 5.
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rechtsbeschermingsmogelijkheden open staan voor ondernemingen. Het afwe-
gingskader biedt hierover geen uitsluitsel. Uit de memorie van toelichting op de 
wijziging van de begrotingsstaat wegens de steun aan Royal IHC volgt wel dat het 
volgens de regering om een subsidie gaat.280 Uit de memorie van toelichting die 
ziet op de verstrekking van een lening en garanties aan KLM volgt dit niet.281 In het 
besluit van de Europese Commissie waarin de aan KLM verstrekte staatssteun wordt 
goedgekeurd staat dat artikel 4.6 Comptabiliteitswet 2016 de national legal basis voor 
de steunmaatregel is.282 De minister van Financiën gaat er dus van uit dat de lenin-
gen en garanties aan KLM privaatrechtelijke rechtshandelingen betreffen. Dit mag 
waar zijn, maar dat betekent niet dat niet ook de subsidietitel van de Awb van toe-
passing is en om die reden een subsidiebeschikking had moeten worden genomen 
aangevuld met een uitvoeringsovereenkomst als bedoeld in artikel 4:36 Awb. Deze 
laatste overeenkomst is dan de privaatrechtelijke overeenkomst. Zoals eerder in 
paragraaf 2.2.2 aan de orde kwam, heeft de wetgever immers uitdrukkelijk ervoor 
gekozen om ook leningen en garanties die worden verstrekt door de overheid onder 
het subsidie begrip te scharen in de zin dat het gaat om een aanspraak op financiële 
middelen.

De leningen en garanties worden voorts verstrekt door een bestuursorgaan en het 
gaat niet om een betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of dien-
sten. De hamvraag is of het bij de individuele steun wel gaat om een aanspraak op 
financiële middelen met het oog op bepaalde activiteiten. Het is namelijk de vraag 
wat de overheid precies wil stimuleren. Het lijkt er meer op dat de overheid met indi-
viduele steun vooral beoogt de desbetreffende onderneming op de been te houden 
en zo voor een faillissement te behoeden. Is het subsidie-instrument wel bedoeld 
voor het redden van ondernemingen in financiële moeilijkheden? Een ontkennend 
antwoord zou betekenen dat deze meest klassieke vorm van overheidssteun niet 
wettelijk zou zijn geregeld.283 Uiteraard zijn op dergelijke overheidssteun evident 
wel de Unierechtelijke staatssteunregels van toepassing.

Om de individuele steun toch als een subsidie te beschouwen, dient te worden 
aangenomen dat zij erop is gericht om het ondernemerschap of de economie in 
algemene zin te stimuleren.284 In dat geval is voor de te verstrekken leningen en 

280 Zie voor Royal IHC Kamerstukken II 2019/20, 35451, nr. 2, p. 5 waar het aan Royal IHC verstrekte 
overbruggingskrediet staat vermeld onder het kopje subsidies. 

281 Kamerstukken II 2019/20, 35505, nr. 2. 
282 Zie SA 57116 (2020/N), C (2020) 4871 final, par. 11.
283 Zie over het onderscheid tussen een subsidie en een steunmaatregel ook Damen 1987, p. 69 e.v. 

Het proefschrift van Damen dateert van voor de inwerkingtreding van de subsidietitel van de 
Awb maar laat wel zien dat ook in die tijd werd nagedacht over de vraag of alle overheidssteun is 
gericht op het stimuleren van wenselijk geachte activiteiten of dat het gaat om financiële begun-
stiging van ondernemingen om te voorkomen dat arbeidsplaatsen verloren gaan. Zie Damen 
1987, p. 71.

284 Zie inzake KLM bijvoorbeeld Kamerstukken II 2019/20, 29232, nr. 9, p. 1-2. Hier noemt de rege-
ring dat een financieel gezond Air France-KLM met een uitgebreid hub-netwerk op Schiphol van 
groot belang is om de connectiviteit van Nederland in de toekomst te borgen. Ook is Schiphol en 
het gebied eromheen voor Nederland een belangrijke banenmotor. Ook vestigen zich bedrijven 
in Nederland vanwege de goede bereikbaarheid via Schiphol, zodat hoogwaardige werkgelegen-
heid in Nederland wordt gecreëerd. 
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garanties in beginsel een wettelijke grondslag vereist,285 tenzij zich een van de 
uitzonderingen van toepassing voordoet.286 Bij deze uitzonderingen gaat het om 
spoedeisende subsidies, Europese subsidies, begrotingssubsidies of incidentele 
subsidies.287 Omdat het beleid van de regering hoe wordt omgegaan met individu-
ele steunverzoeken is neergelegd in een afwegingskader, kan het daarbij niet gaan 
om een incidentele subsidie.288 Het zou wel om een spoedeisende subsidie kunnen 
gaan. In dat geval moet binnen een jaar na aanvang van subsidiëring een subsidie-
regeling tot stand zijn gekomen. In het afwegingskader valt hierover niets terug te 
vinden, dus ik betwijfel of dit de intentie is van de regering. Voorts zou sprake kun-
nen zijn van een begrotingssubsidie. Daarvoor is nodig dat de begroting van het 
subsidie verstrekkende bestuursorgaan289 zowel de ontvanger(s) van de subsidie als 
het maximale bedrag van de subsidie vermeldt. Zowel voor de steun aan KLM als 
die aan IHC is de begroting gewijzigd290 en uit de memorie van toelichting op de 
incidentele suppletoire begrotingen volgt dat het om steun aan KLM en IHC gaat en 
ook welke bedragen daarmee zijn gemoeid.291

Voor zover de Staat aandeelhouder van de onderneming in moeilijkheden wordt, 
ligt het anders. Een overheidsdeelneming in het aandelenkapitaal van een vennoot-
schap is namelijk geen subsidie, zo blijkt uit de toelichting op de subsidietitel van 
de Awb.292 In dat geval is geen sprake van een gebonden overdracht in die zin dat 
de ontvanger geld krijgt voor een bepaald doel en dat geld alleen voor dat doel mag 
worden besteed. Aandelenkapitaal kan juridisch niet aan een bepaalde besteding 
worden gebonden; het dient per definitie alle activiteiten van de onderneming.293 Dit 
geldt zeker in het geval de overheidsdeelneming erop is gericht om de vennootschap 

285 Art. 4:23, eerste lid, Awb. 
286 Art. 4:23, derde lid, Awb. 
287 Zie hierover uitgebreid Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 72 e.v. 
288 Vgl. Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 43 waarin de wetgever aangeeft dat een een malige 

‘startsubsidie’ voor ten hoogste vier jaar zonder grondslag in een wettelijk voorschrift kan wor-
den verstrekt, tenzij zij deel uitmaakt van een algemener ‘startersbeleid’ gericht op een in alge-
mene termijn omschreven doelgroep.

289 Voor Royal IHC gaat het om de minister van EZK, nu met het oog op het aan Royal IHC verstrekte 
overbruggingskrediet de begroting van EZK is gewijzigd. Voor KLM gaat het om de minister van 
Financiën. 

290 Respectievelijk door de Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM, 
Kamerstukken II 2019/20, 35505, nr. 1 en de Derde incidentele suppletoire begroting inzake Nood-
pakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC, Kamerstukken II 2019/20, 35451, nr. 1. 

291 Dat het voldoende is dat de subsidieontvanger en het maximumbedrag in de toelichting op de 
begroting worden vermeld volgt uit de memorie van toelichting op art. 4:23 Awb. Zie Kamerstuk-
ken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 42. Zo blijkt uit de memorie van toelichting op de Derde incidentele 
suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie en overbruggingsfaciliteit IHC 
dat Royal IHC een overbruggingskrediet van € 40 miljoen ontvangt. Zie Kamerstukken II 2019/20, 
35452, nr. 2, p. 5. Zie hierover ook Kamerstukken II 2019/20, 35300 XIII, nr. 102. Uit de memorie van 
toelichting op de Zesde incidentele suppletoire begroting inzake Steunmaatregelen KLM blijkt 
dat KLM een directe achtergestelde lening van de Staat ontvangt van € 1 miljard en ook dat de 
Staat een garantstelling heeft verstrekt. Zie hierover ook Kamerstukken II 2019/20, 29232, nr. 41. 

292 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 32-33. 
293 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 28. 
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‘te redden’.294 In dit geval is dan ook niet voldaan aan het vereiste dat de aanspraak 
wordt verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager. Dit neemt 
niet weg dat ik het lastig vind dat dit betekent dat er voor de verstrekking van aan-
delenkapitaal nauwelijks regels zijn, met uitzondering van de regels daarover in de 
Comptabiliteitswet 2016.295 Daarnaast is een Nota deelnemingenbeleid Rijksover-
heid vastgesteld,296 maar daarbij gaat het niet om een wettelijke regeling. De regels 
in de Comptabiliteitswet 2016 zien met name op de betrokkenheid van de Eerste en 
Tweede Kamer bij de beslissing van de regering om deel te nemen in een privaat-
rechtelijke rechtspersoon en zien niet op de relatie tussen de Staat die deelneemt en 
de privaatrechtelijke rechtspersoon waarin wordt deelgenomen,297 terwijl het effect 
vergelijkbaar is met het verstrekken van een lening, waarbij het wel om een subsidie 
gaat. Met Van Kreveld ben ik van mening dat er geen reden is om het verstrekken van 
aandelenkapitaal vanuit de beginselen van de democratische rechtsstaat bij voor-
baat principieel anders te behandelen dan subsidies in enge zin.298 Over de juridi-
sche normering van (het aangaan van) de overheidsdeelneming zou dan ook verder 
moeten worden nagedacht.

Maar, hoe zit het als de overheid individuele steun verstrekt in de vorm van een 
converteerbare lening? In dat geval gaat het in eerste instantie om een lening van 
de overheid die mogelijkerwijs op een later moment wordt omgezet in aandelen. 
In eerste instantie is dus gewoon sprake van een subsidie in de zin van de Awb. Dit 
betekent dat mijns inziens de converteerbare obligatie een subsidie is en dus een 
wettelijke grondslag is vereist. Omdat dergelijke obligaties uiteindelijk kunnen 
resulteren in het verstrekken van eigen vermogen, gelden daarnaast ook de regels 
van de Comptabiliteitswet 2016. In artikel 4.7, eerste lid, aanhef en onder b, van 
deze wet is bepaald dat het verstrekken aan een privaatrechtelijke rechtspersoon van 
eigen vermogen, leningen met wezenlijke kenmerken van eigen vermogen of garan-
ties ten aanzien van de omvang van het eigen vermogen niet eerder door de Staat 
mogen worden verricht dan 30 dagen nadat het voornemen daartoe schriftelijk ter 
kennis is gebracht van de Kamers der Staten-Generaal. Aangezien een converteer-
bare obligatie een lening is met wezenlijke kenmerken van eigen vermogen, behoort 
op grond van artikel 4.7 dus de voorhangprocedure te worden gevolgd, zodat de Eer-
ste en Tweede Kamer in de gelegenheid zijn om opmerkingen te maken en daarover 
met de minister van gedachten te wisselen.299 Voor zover ik heb kunnen nagaan zijn 
aan individuele ondernemingen geen converteerbare leningen verstrekt.

294 Voor zover de overheid deelneemt in zogenoemde revolverende fondsen zou kunnen worden 
betoogd dat wel sprake is van gebonden overdracht nu voor revolverende fondsen veelal is vast-
gelegd op welk type onderneming zij zich richten. Zie hierover Den Ouden, Jacobs & Van den 
Brink 2021, p. 28. 

295 Zie hierover Huisman & Van Ommeren 2019, p. 178 e.v.
296 www.rijksoverheid.nl/documenten/beleidsnota-s/2013/10/18/nota-deelnemingenbeleid-rijks 

overheid-2013. 
297 Vgl. Huisman & Van Ommeren 2019, p. 179.
298 Zie Van Kreveld 1988, p. 115.
299 Zie hierover Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 355 en Huisman & Van Ommeren 2019, 

p. 182. 
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2.4 Coronasteun op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst

2.4.1 Inleiding
In paragraaf 2.2.2 kwam al kort aan de orde dat de met publiek geld gefinancierde 
coronasteun in sommige gevallen privaatrechtelijk is vormgegeven. In een enkel 
geval is daarbij evident geen sprake van een geldverstrekkend bestuursorgaan en 
gaat het dus niet om subsidies in de zin van artikel 4:21, eerste lid, Awb. Een voor-
beeld daarvan is het Tijdelijk Overbruggingskrediet innovatieve Start en Scale ups 
(TOPSS),300 dat wordt verstrekt door Invest-NL. Voor deze coronasteunregeling 
heeft Invest-NL € 100 miljoen uitgetrokken en het gaat daarbij om 100% publiek 
geld. Invest-NL is echter geen bestuursorgaan, zo is expliciet bepaald in artikel 5, 
tweede lid, Machtigingswet oprichting Invest-NL.301 Op de website staat dan ook 
vermeld dat er geen formele beroeps- of bezwaarprocedures zijn en dat besluiten 
over het al dan niet toekennen van financiering een discretionaire bevoegdheid van 
Invest-NL is.302

Voor de meeste andere gevallen is het echter minder duidelijk of sprake is van een 
geldverstrekkend bestuursorgaan. Deze gevallen hebben als gemene deler dat:
– een a-bestuursorgaan – een minister – aan een privaatrechtelijke entiteit publiek 

geld ter beschikking stelt en;
– deze privaatrechtelijke entiteit deze publieke gelden aan derden verstrekt die 

door de COVID-19-crisis financiële (overheids)steun nodig hebben;
– voor de geldelijke verstrekkingen door deze privaatrechtelijke entiteit geen wet-

telijke grondslag bestaat.

Het is niet verrassend dat bij deze gekozen constructie de vraag rijst of deze privaat-
rechtelijke entiteiten ondanks het ontbreken van een wettelijke grondslag zijn aan 
te merken als buitenwettelijk b-bestuursorgaan. Er worden immers privaatrech-
telijke rechtspersonen ingezet bij het verstrekken van publiek geld. Zoals bekend 
moet daarvoor zijn voldaan aan het zogenoemde financiële en inhoudelijke vereis-
te.303 Het financieel criterium houdt in dat de verstrekkingen door privaatrechtelijke 
(rechts)personen in overwegende mate, dat wil zeggen in beginsel voor twee derde 
of meer, worden gefinancierd door a-bestuursorganen. Het inhoudelijk criterium 
betekent dat de inhoudelijke criteria voor het verstrekken van geldelijke uitkeringen 
of voorzieningen ‘in beslissende mate’ moeten worden bepaald door één of meer 

300 Zie www.invest-nl.nl/actueel/aanvullende-informatie-topss#anker4, laatst geraadpleegd op 
26 juli 2020. 

301 Zie hierover Van den Brink & Den Ouden 2019, p. 219, Schlössels 2020, p. 109-110 en Van Waarde 
2020, p. 491. 

302 Zie onder ‘ik ben het niet eens met de uiteindelijke beslissing over mijn aanvraag’ op 
 www . invest-nl.nl/actueel/aanvullende-informatie-topss#anker4. 

303 Dit volgt uit de zogenoemde 17-september-uitspraken van de Afdeling. Zie ABRvS 17 september 
2014, ECLI:NL:RVS:2014:3379, AB 2015/129, m.nt. J.A.F. Peters, JB 2014/202, m.nt. L.J.M. Tim-
mermans, JM 2014/147, m.nt. N.G. Hoogstra & H.D. Tolsma, JG 2014/63, m.nt. A.A. al Khatib & 
T. Barkhuysen (Stichting kwaliteit leefomgeving Schipholregio) en ABRvS 17 september 2014, ECLI: 
NL:RVS:2014:3394, AB 2015/130, m.nt. J.A.F. Peters, JB 2014/203, m.nt. L.J.M. Timmermans (Stich-
ting Platform31). Zie over deze uitspraken Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 21 e.v. en 
Peters 2016, 
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 a-bestuursorganen. Daarbij is niet vereist dat het a-bestuursorgaan zeggenschap 
heeft over een verstrekking in een individueel geval. Staatsraad advocaat-generaal 
Widdershoven merkt inzake de inhoudelijke band in zijn conclusie op dat de overheid 
door middel van een goedkeuringsrecht of anderszins beslissende invloed heeft op 
de criteria voor besteding van de financiële middelen in het algemeen (inhoudelijke 
sturing). Volgens hem moeten deze criteria wel een zekere mate van concreetheid 
hebben, zodat zij deze besteding daadwerkelijk sturen. Bovendien moeten zij het 
overheidsbelang bij die besteding op enigerlei wijze weerspiegelen.304 Het gaat dus 
om inhoudelijke sturing door (organen van) een publiekrechtelijke rechtspersoon in 
de vorm van beslissende invloed op de inhoudelijke criteria die worden gehanteerd 
voor de verstrekking van financiële middelen.305 Uit de invulling van het inhoudelijk 
criterium in de jurisprudentie blijkt echter dat de lat hoger ligt.306 Zo hoog dat stich-
tingen die zelf veronderstelden dat zij bestuursorgaan waren, dat op grond van de 
strenge invulling van het inhoudelijk criterium niet langer blijken te zijn.307 Zolang 
de precieze invulling van de inhoudelijke criteria aan de hand waarvan eindontvan-
gers worden geselecteerd voorbehouden is aan een privaatrechtelijke (rechts)per-
soon, is aan het inhoudelijke vereiste niet voldaan.308 Het bieden van enige ruimte 
om eigen (aanvullende) verstrekkingscriteria vast te stellen is dus voldoende om te 
concluderen dat niet aan het inhoudelijk criterium is voldaan.309 Peters is hierover 
kritisch.310 Volgens hem is louter relevant of de inhoudelijke criteria dwingend wor-
den opgelegd door een a-bestuursorgaan met als gevolg dat de verdere doorgifte van 
de overheidsgelden wordt genormeerd.311 Zo kan worden bezien of de privaatrech-
telijke rechtspersoon een doorgeefluik is, dan wel een eindadressaat in een subsi-
dieverhouding.312 Ook Van Amerongen en Den Ouden zijn van mening dat weinig 
is terechtgekomen van de gedachte van de staatsraad advocaat-generaal dat een 
relatief soepele toepassing van de criteria voor de financiële en inhoudelijke band 
aangewezen is, omdat privaatrechtelijke rechtspersonen dan snel kwalificeren als 
b-bestuursorgaan en dat goed is voor de rechtsbescherming van de burger.313

In de nu volgende paragrafen wordt voor een aantal coronasteunregelingen die 
privaatrechtelijk zijn vormgegeven, bezien of wellicht toch sprake is van een bui-
tenwettelijk b-bestuursorgaan. Als eenmaal is geconcludeerd dat het gaat om een 
buitenwettelijk b-bestuursorgaan, dan wordt vervolgens onderzocht of de door dat 
orgaan verstrekte coronasteun is aan te merken als een subsidie in de zin van arti-
kel 4:21, eerste lid, Awb.

304 Conclusie A-G Widdershoven 23 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2260, punt 4.16.
305 Zie punt 6 van de noot onder ABRvS 13 mei 2015, ECLI:NL:RVS:2015:1548, AB 2015/308, m.nt. 

W. den Ouden (Stichting Impuls). 
306 Zie hierover Van Amerongen & Den Ouden 2017, p. 144 e.v.
307 Zie Van Amerongen & Den Ouden 2017, p. 140.
308 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 24-25. 
309 Van Amerongen & Den Ouden 2017, p. 145.
310 Peters 2015, p. 179.
311 Peters 2015, p. 179.
312 Peters 2015, p. 179.
313 Van Amerongen & Den Ouden 2017, p. 145-146. Zie ook de conclusie A-G Widdershoven 23 juni 

2014, ECLI:NL:RVS:2014:2260, punt 4.12. Vgl. hierover ook Peters 2021, p. 379.
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2.4.2 De Corona-overbruggingslening (COL)
De Corona-overbruggingslening (COL) is bedoeld voor start-ups, scale-ups en (inno-
vatieve) mkb’ers die worden getroffen door de COVID-19-crisis.314 Deze onderne-
mingen kunnen met deze lening de crisis doorkomen of ze kunnen investeren in de 
aanpassing van hun bedrijfsmodel.315 De lening kent een lager rentepercentage dan 
wanneer bij een bank zou worden geleend. Dit wordt een rentesubsidie genoemd. 
Omdat het gaat om staatssteun is de COL aangemeld bij de Europese Commissie 
en op grond van de Tijdelijke Kaderregeling inzake staatssteun ter ondersteuning 
van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak goedgekeurd.316 De uit-
voering van de COL is in handen van de regionale ontwikkelingsmaatschappijen 
(ROM’s).317 In totaal heeft de minister van EZ aan de ROM’s voor de uitvoering van 
de COL € 300 miljoen euro ter beschikking gesteld.318 De door de ROM’s verstrekte 
leningen zijn privaatrechtelijk vormgegeven.319 Zoals in paragraaf 2.2.2 al aan de 
orde kwam, neemt dat niet weg dat het toch om Awb-subsidies kan gaan die eigen-
lijk bij beschikking hadden moeten worden verstrekt. De subsidiedefinitie betreft 
immers een materieel begrip. Dit betekent dat moet worden bezien of wellicht toch 
aan de elementen van de subsidiedefinitie is voldaan.

De eerste vraag die moet worden beantwoord is of de ROM’s zijn aan te merken 
als bestuursorganen. Voorop staat dat de ROM’s privaatrechtelijke rechtspersonen 
zijn. De (organen van de) ROM’s zouden dus enkel b-bestuursorganen kunnen zijn. 
Een subsidieregeling waarin is bepaald dat de ROM’s bevoegd zijn om een COL met 
een (rente)subsidie te verstrekken ontbreekt echter. De ROM’s zijn dus geen wette-
lijke b-bestuursorganen. Vervolgens is het de vraag of zij wellicht zijn aan te merken 
als buitenwettelijke b-bestuursorganen voor zover zij COL’s verstrekken. Daarvoor 
is nodig dat is voldaan aan het hiervoor besproken financieel en inhoudelijk crite-
rium. De € 300 miljoen euro waarmee de ROM’s de COL’s verstrekken is volledig 
afkomstig van de minister van EZK. De COL wordt dus voor 100% met geld van een 
 a-bestuursorgaan gefinancierd. Aan het financieel criterium lijkt dus te zijn voldaan.

314 Zie hierover ook Van den Brink & Jacobs 2021, p. 17 e.v. en Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 
2021, p. 358 e.v.

315 Brief Noodpakket 2.0, 20 mei 2020. 
316 SA.57107 (2020/N), C(2020) 2786 final.
317 Randnummer 19 van Commissiebesluit SA.57107 (2020/N), C(2020) 2786 final. In Nederland 

zijn er negen ROM’s: de Brabantse Ontwikkelingsmaatschappij (BOM), Oost NL (Gelderland en 
Overijssel), InnovationQuarter (Zuid-Holland), Limburgse Ontwikkelings- en Investeringsmaat-
schappij (Limburg), Investerings- en Ontwikkelingsmaatschappij voor Noord-Nederland (NOM), 
Horizon (Flevoland), Impuls Zeeland en ROM Utrecht Region. Zie www.rom-nederland.nl/. 
In Noord-Holland wordt de uitvoering gecoördineerd vanuit Innovatiefonds Noord- Holland. 
Ook voor Noord-Holland zal per 1 juli 2021 een ROM worden opgericht. 

318 Het Noodpakket 1.0 stelde € 100 miljoen beschikbaar. Zie het overzicht noodmaatregelen beho-
rend bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 38). Het Noodpakket 2.0 stelde initieel € 150 miljoen 
beschikbaar (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 38) dat is verhoogd naar € 200 miljoen (Kamer-
stukken II 2020/21, 35420, nr. 42).

319 Zie hierover Van den Brink & Jacobs 2021, p. 18 en Den Ouden, Jacobs, Van den Brink 2021, p. 359.
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De minister van EZK stelt echter de financiering aan de ROM’s ter beschikking 
via een subsidie in de vorm van een lening.320 In de jurisprudentie is nog niet aan 
bod gekomen of het feit dat de minister van EZK de uitvoering van de COL via een 
lening financiert van betekenis is voor de vraag of aan het financieel criterium is 
voldaan. Staatsraad-advocaat-generaal Widdershoven schrijft hierover in zijn con-
clusie die voorafging aan de 17-september-uitspraken het volgende: ‘Betreft de 
overheidsbijdrage aan de rechtspersoon een “lening”, dan lijkt mij niet voldaan aan 
het criterium van de financiële band, omdat de lening op enig moment terug moet 
worden betaald uit de (private) middelen van de rechtspersoon’.321 Deze redenering 
vind ik niet overtuigend, om de volgende redenen. In de eerste plaats is het een feit 
is dat de minister van EZK – een a-bestuursorgaan – publiek geld ter beschikking 
stelt om uiteindelijk start-ups, scale-ups en (innovatieve) mkb’ers te ondersteunen. De 
minister had er ook voor kunnen kiezen om zelf leningen te verstrekken aan deze 
ondernemingen. In dat geval was zonder meer aan de subsidiedefinitie van artikel 
4:21, eerste lid, Awb voldaan. Dat de minister van EZK daarbij tussenpersonen inzet 
– namelijk de ROM’s – om de financiële steunregeling uit te voeren doet, duidt erop 
dat het hierbij gaat om een verlengde arm van de overheid. In de tweede plaats zie ik 
niet in dat het feit dat ‘de verlengde arm van de overheid’ – in dit geval de ROM’s – 
door middel van een lening wordt gefinancierd die moet worden terugbetaald, ver-
schil zou moeten uitmaken voor de vraag of publiekrechtelijke waarborgen, zoals 
rechtsbescherming bij de bestuursrechter, van toepassing zijn. Het is onwenselijk 
wanneer a-bestuursorganen door ervoor te kiezen ‘privaatrechtelijke stromannen’ 
te financieren met een lening, aan publiekrechtelijke waarborgen zouden kunnen 
ontkomen. In de derde plaats is het heel verklaarbaar dat de minister van EZK de 
ROM’s subsidieert door middel van een lening die moet worden terugbetaald. De 
ROM’s verstrekken op hun beurt ook leningen aan voormelde ondernemingen die 
moeten worden terugbetaald. Wanneer de minister van EZK een subsidie à fonds 
perdu zou hebben verstrekt, dan zou publiek geld bij de ROM’s – die bezien vanuit 
het staatssteunrecht als ondernemingen zijn aan te merken – blijven ‘hangen’.322

Het feit dat is voldaan aan het financieel criterium is niet voldoende om de ROM’s 
aan te merken als buitenwettelijke b-bestuursorganen. Daarvoor is ook nodig dat 
is voldaan aan het inhoudelijk criterium. Het inhoudelijk criterium betekent als 
gezegd dat de inhoudelijke criteria voor het verstrekken van geldelijke uitkeringen 
of voorzieningen ‘in beslissende mate’ moeten worden bepaald door een of meer 
a-bestuursorganen. In onze bijdrage aan het Liber amicorum voor Willemien den 
Ouden hebben Rianne Jacobs en ik onderbouwd dat, hoewel wij niet weten of er 
afspraken zijn gemaakt tussen de minister van EZK en de ROM’s,323 wij ons moeilijk 
kunnen voorstellen dat de ROM’s volledig vrij zijn bij het bepalen van de inhoudelijke 

320 Zie het Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid, bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 35420, 
nr. 204, p. 1. Uit het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie blijkt uit het feit dat als 
wettelijke basis de artikelen 2 en 6 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies wordt gekozen dat 
het om een subsidie gaat.

321 Conclusie A-G Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2014:2260, punt 4.14.
322 Staatssteuntechnisch gezien zou dit tot problemen leiden, zo blijkt uit het goedkeurend besluit 

van de Europese Commissie SA.57107 (2020/N), C(2020) 2786 final, randnr. 41.
323 De besluiten waarbij de leningen aan de ROM’s zijn verstrekt, zijn niet openbaar gemaakt.
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criteria voor het verstrekken van de COL.324 Hiervoor kwam echter aan de orde dat 
de Afdeling dit niet voldoende vindt om tot het oordeel te komen dat aan het inhou-
delijk criterium is voldaan. Daarvoor is nodig dat voor de privaatrechtelijke entiteit 
geen enkele ruimte bestaat om (eigen) beslissingscriteria vast te stellen.325 Ik ver-
wacht dan ook dat de inhoudelijke criteria zo zijn vormgegeven dat de ROM’s die 
ruimte wel hebben, zodat in ieder geval de Afdeling niet tot het oordeel zal komen 
dat de ROM’s zijn aan te merken als buitenwettelijke bestuursorganen.326

Ik heb moeite met deze uitkomst, omdat het naar mijn mening evident is dat de 
ROM’s als doorgeefluik fungeren van publiek geld. Dit wordt in het goedkeurend 
besluit van de Europese Commissie bevestigd: ‘In particular, the Regional Develop-
ment Agencies, which are in charge of the implementation of the measure, act on 
behalf of the Dutch State. In any event, as explained in recital (22), the profit and 
 losses of the measure will be borne by the Dutch State with the Regional Develop-
ment Agencies receiving an administrative fee which is deemed to be below the 
applicable market rates’.327 Men kan haast niet duidelijker formuleren dat de ROM’s 
bij het verstrekken van de COL als doorgeefluik fungeren en dus niet kunnen worden 
aangemerkt als eindadressaten in de subsidieverhouding met de minister.328

De consequentie van het desondanks niet-aanmerken van de ROM’s als buiten-
wettelijke b-bestuursorganen zou zijn dat geen rechtsbescherming openstaat bij de 
bestuursrechter. De gedachte dat de burgerlijke rechter die rechtsbescherming dan 
maar moet bieden, is in de jurisprudentie helaas nog niet terug te zien.329 Terwijl over 
vrijwel elke bestuursrechtelijk ingeregelde coronasteunregeling bij de bestuursrech-
ter is geprocedeerd, ontbreken uitspraken over de privaatrechtelijk vormgegeven 
coronasteun zoals de COL.330 Wat mij betreft bestaat echter geen fundamenteel ver-
schil tussen de situatie dat de minister EZK een subsidie in de vorm van een lening 
verstrekt en die van de ROM’s die een COL verstrekken. In beide gevallen gaat het 
om publiek geld dat wordt verstrekt om in een liquiditeitsbehoefte te voorzien die is 

324 Van den Brink & Jacobs 2021, p. 20. Wij hebben in dat kader met name verwezen naar het goed-
keurend besluit van de Europese Commissie, waarin een aantal inhoudelijke eisen zijn neerge-
legd. De normering van de inhoudelijke criteria die de ROM’s hanteren bij het verstrekken van 
COL’s door de minister van EZK wordt bevestigd door het Toetsingskader risicoregeling rijks-
overheid, bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 204, p. 3.

325 Dit blijkt ook uit de uitspraak SCE-I (ABRvS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:413, AB 2019/321, 
m.nt. W. den Ouden) waarin de Afdeling veel woorden nodig heeft om tot het oordeel te komen 
dat wel is voldaan aan het inhoudelijk criterium.

326 Het is overigens het waarschijnlijkst dat in eerste instantie de burgerlijke rechter zich hierover 
zal moeten uitspreken. Wanneer de burgerlijke rechter van oordeel zou zijn dat de ROM’s wel zijn 
aan te merken als buitenwettelijke b-bestuursorganen, dan rijst de vraag of het niet voor de hand 
ligt dat het CBb bevoegd zal zijn om van beroepen tegen COL-besluiten kennis te nemen. De COL 
vertoont immers gelijkenis met de subsidies in de vorm van leningen die worden verstrekt op 
grond van de Regeling nationale EZK- en LNV-subsidies. Omdat deze regeling is gebaseerd op 
de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies is het CBb de bevoegde rechter in eerste en enige aanleg (zie 
art. 4 Bevoegdheidsregeling bestuursrechtspraak).

327 SA.57107 (2020/N), C(2020) 2786 final, randnr. 41.
328 Vgl. Peters 2015, p. 179.
329 Vgl. Den Ouden 2016, p. 390 e.v.
330 Uiteraard is het zo dat niet iedere uitspraak wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl, maar ik 

neem aan dat een uitspraak over de COL wel degelijk zou zijn gepubliceerd. 
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ontstaan door de coronacrisis. In dat licht is het lastig te rechtvaardigen dat in het 
ene geval wel en in het andere geval praktisch geen rechtsbescherming openstaat en 
bovendien ook andere publiekrechtelijke normen niet van toepassing zijn.331 Vanuit 
het perspectief van het bieden van effectieve rechtsbescherming, zou een herijking 
van het inhoudelijk criterium dus zeer welkom zijn.332 Nadere jurisprudentie op dit 
punt zal moeten worden afgewacht.333

Voor zover de ROM’s bij het verstrekken van COL’s toch zullen worden aangemerkt 
als buitenwettelijke b-bestuursorganen, is het nuttig ook naar de overige elemen-
ten van de subsidiedefinitie te kijken. Voor het eerste criterium – een aanspraak op 
financiële middelen – is van belang dat de ROM’s leningen verstrekken aan start-ups, 
scale-ups en (innovatieve) mkb’ers en dus geen subsidies à fonds perdu. Zoals hiervoor 
aan de orde kwam, vormt ook een lening een aanspraak op financiële middelen. Aan 
het eerste element van de subsidiedefinitie is dus voldaan. Het vierde element van 
de subsidiedefinitie levert evenmin problemen op. Het is duidelijk dat het niet gaat 
om een betaling voor aan de ROM’s verleende goederen en diensten. Wat betreft 
het derde criterium ligt het lastiger. Betoogd kan worden dat het om leningen gaat 
die worden verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, name-
lijk de ondernemingsactiviteiten van startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers. Deze 
ondernemingen zijn van belang voor het huidige en toekomstige verdienvermogen 
en innovatiekracht.334 In dat opzicht zou kunnen worden gezegd dat de COL erop is 
gericht om innovatief ondernemerschap te stimuleren. Feit is wel dat de leningen 
louter worden verstrekt naar aanleiding van de coronacrisis.335 Deze leningen zijn 
dan ook vooral bedoeld om startups, scale-ups en innovatieve mkb’ers van financie-
ring te voorzien om te voorkomen dat zij anders failliet gaan door het wegvallen van 
bestaande klanten of het wegblijven van nieuwe klanten.336 Zoals is besproken in de 
paragrafen over de coronasubsidie en de individuele coronasteun is het de vraag of 
het hier niet om een afzonderlijke, nog ongeregelde, vorm van overheidssteun gaat. 
Van het bieden van compensatie van de door de coronacrisis geleden schade lijkt mij 
geen sprake, alleen al gelet op het feit dat het om leningen gaat die moeten worden 
terugbetaald.

331 Vgl. Van den Brink & Den Ouden 2016. 
332 Zie echter Peters 2021, p. 379 e.v. die terecht constateert dat het rechtsbeschermingsperspectief 

in de buitenwettelijke b-bestuursorganenjurisprudentie naar de achtergrond is geraakt. 
333 Het is alleen de vraag of die jurisprudentie ooit gaat komen. Bij de Q&A Uitvoering en beoorde-

ling staat bij de stelling ‘Ik ben het niet eens met de uiteindelijke beslissing over mijn aanvraag’ 
als antwoord: ‘Er zijn geen formele beroeps- of bezwaarprocedures. Besluiten over het al dan 
niet toekennen van een COL is een discretionaire bevoegdheid van de desbetreffende ROM. Alle 
ROM’s hebben een klachtenprocedure waar u gebruik van kunt maken. Neem contact op met 
de betreffende ROM om een herbeoordeling aan te vragen’. Zie www.rom-nederland.nl/qena/# 
toggle-id-45. 

334 Zie het Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid, bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 35420, 
nr. 204, p. 1.

335 Zie het Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 
nr. 91, p. 3.

336 Zie het Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid, bijlage bij Kamerstukken II 2019/20, 35420, 
nr. 91, p. 1.
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2.4.3 De Voucherkredietfaciliteit
De Voucherkredietfaciliteit is in het leven geroepen om reisorganisaties te onder-
steunen die tijdens de coronacrisis vouchers hebben uitgegeven aan klanten van wie 
de pakketreis is geannuleerd vanwege de ingestelde reisbeperkingen in verband met 
corona. Deze reisvouchers gaven consumenten het recht om een nieuwe reis te boe-
ken, of vanaf zes maanden – maar wel uiterlijk binnen twaalf maanden – recht op 
teruggave van de reissom. De gedachte was dat veel klanten op een later moment 
de vouchers zouden kunnen inwisselen om alsnog op reis te gaan. Omdat de pan-
demie niet een-twee-drie bleek te zijn bestreden, was reizen lange tijd nog lastig. 
Reisorganisaties vreesden daarom te worden overstelpt met vouchers die zij zou-
den moeten uitbetalen. De benodigde liquide middelen daarvoor ontbraken in veel 
gevallen. Om die reden is de Voucherkredietfaciliteit in het leven geroepen die wordt 
uitgevoerd door de Stichting Garantie Reizen (SGR). Deze Voucherkredietfaciliteit 
houdt in dat de SGR liquiditeitsleningen verstrekt aan reisorganisaties zodat zij 
daarmee vouchers aan hun klanten kunnen uitbetalen.337 De kredietfaciliteit wordt 
voor 100% gefinancierd door de minister van EZK door middel van een aan de SGR 
verstrekte lening van € 400 miljoen.338 De door de SGR te verstrekken leningen aan 
de reisorganisaties zijn door de Europese Commissie aangemerkt als staatssteun 
die op grond van de Tijdelijke Kaderregeling verenigbaar met de interne markt is 
verklaard.339 Uit de door mij gevonden informatie blijkt dat deze leningen privaat-
rechtelijk zijn vormgegeven.340 Ook hier rijst de vraag of het gaat om subsidies in 
de zin van artikel 4:21, eerste lid, Awb. De door SGR verstrekte leningen worden 
immers met publiek geld gefinancierd.

Omdat de SGR een stichting is, is de SGR in ieder geval geen a-bestuursorgaan.341 
De vraag rijst of SGR wellicht een b-bestuursorgaan is. Daarvoor is nodig dat de 
stichting met enig openbaar gezag is bekleed. Voor het verstrekken van leningen 
door SGR aan de reisorganisaties heb ik geen wettelijke regeling kunnen vinden. Dit 
betekent dat moet worden bezien of de SGR wellicht is aan te merken als een buiten-
wettelijk b-bestuursorgaan. In dat kader is relevant dat SGR een lening ontvangt van 
de minister van EZK, een a-bestuursorgaan. Deze lening is bij subsidiebeschikking 
verstrekt. De leningen die SGR vervolgens verstrekt aan de reisorganisaties worden 
dus 100% door een a-bestuursorgaan gefinancierd. In de vorige paragraaf kwam 
reeds aan bod dat het mijns inziens niet relevant is dat de overheidsbijdrage de vorm 
heeft van een lening.342

337 Zie Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 252.
338 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 252, p. 3. Het gaat hier om een subsidie in de zin van art. 4:21, 

eerste lid, Awb, zo blijkt uit het goedkeuringsbesluit van de Europese Commissie (SA.62271 
(2021/N), C(2021) 2370 final, randnr. 18, onder b). Deze subsidie is bij besluit verstrekt met 
daarbij een uitvoeringsovereenkomst. Zowel het besluit als de uitvoeringsovereenkomst is niet 
bekendgemaakt.

339 SA.62271 (2021/N), C(2021) 2370 final.
340 Zie de brief van 12 januari 2021 van SGR aan SGR-deelnemers.
341 Ingevolge art. 1:1, eerste lid, onder, Awb gaat het bij een a-bestuursorgaan om een orgaan van een 

rechtspersoon die krachtens publiekrecht is ingesteld. 
342 Uit het goedkeuringsbesluit dat de Europese Commissie heeft afgegeven, blijkt nog duidelijker 

dan uit het goedkeuringsbesluit inzake de COL hoe belangrijk de Commissie het vindt dat er 
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Wat betreft het inhoudelijk criterium is het de vraag of de minister van EZK ‘in 
beslissende mate’ de inhoudelijke criteria bepaalt die de SGR hanteert om de lenin-
gen te verstrekken aan de reisorganisaties. Ook hier geldt dat de precieze afspra-
ken tussen de minister en SGR niet zijn gepubliceerd. Het lijkt mij onwaarschijnlijk 
dat SGR vrij is om te bepalen onder welke voorwaarden leningen worden verstrekt 
aan de reisorganisaties. Voor de hand ligt ook hier dat de voorwaarden waaronder 
SGR de liquiditeitsleningen aan reisorganisaties verstrekt grotendeels zijn genor-
meerd door de minister van EZK. Dit blijkt onder meer uit de memorie van toelich-
ting op de zesde incidentele suppletoire begroting inzake voucherkredietfaciliteit 
en uitvoeringskosten RVO TOGS.343 Hierin staat dat reisorganisaties de van SGR te 
verkrijgen liquiditeitsleningen alleen kunnen inzetten voor het uitbetalen van ver-
strekte vouchers voor pakketreizen en gekoppelde reisarrangementen. Verder moet 
het daarbij gaan om vouchers die zijn afgegeven van 12 maart tot en met 31 decem-
ber onder de garantieregeling van SGR. Ten slotte is het maximaal te financieren 
bedrag per onderneming 80% van de waarde van de aan de consument terug te beta-
len  vouchers en is het krediet dat een reisonderneming kan aangaan gemaximeerd 
op € 50 miljoen. De invloed op de inhoudelijke criteria wordt bevestigd in het besluit 
waarbij de Europese Commissie de Voucherkredietfaciliteit heeft goedgekeurd.344 
Hierin staat net als in het goedkeuringsbesluit inzake de COL te lezen dat ‘the  profit 
and losses of the measure will be borne by the Dutch State with SGR receiving com-
pensation for the costs that it incurs for the implementation of the measure via the 
all-in interest rates’. Net als bij de ROM’s fungeert SGR dus als doorgeefluik van 
de overheid en kan daarom niet als eindadressaat in de subsidieverhouding met de 
minister worden beschouwd.345 Ook hierbij dient echter de kanttekening te worden 
geplaatst dat het inhoudelijk criterium door de Afdeling zeer strikt wordt uitgelegd. 
Het is daarom goed mogelijk dat blijkt dat SGR toch enige ruimte heeft om eigen 
beslissingscriteria vast te stellen. In dat geval zal de conclusie luiden dat SGR geen 
buitenwettelijk b-bestuursorgaan is.

Ik meen echter dat er op basis van het voorgaande goede argumenten zijn om tot 
het oordeel te komen dat wel is voldaan aan het inhoudelijk criterium. In dat geval 
is de volgende vraag of de SGR ook subsidies verstrekt. In de vorige paragraaf kwam 
al aan de orde dat ook leningen zijn aan te merken als een aanspraak op finan-
ciële middelen. Verder is duidelijk dat het niet gaat om een betaling van aan SGR 
verleende goederen en diensten. Het is wel de vraag of de door de SGR verstrekte 
leningen zijn gericht op het stimuleren van bepaalde activiteiten van de SGR. De 
leningen zijn immers bedoeld om reisorganisaties in staat te stellen vouchers aan 
hun klanten uit te betalen en zo te voorkomen dat zij failliet gaan. Zoals hiervoor bij 
de COL aangegeven is het de vraag of het hierbij niet gaat om een afzonderlijke, nog 
ongeregelde, vorm van overheidssteun.

geen publiek geld blijft hangen bij SGR. Zie SA.62271 (2021/N), C(2021) 2370 final. randnrs. 53 
en 54. 

343 Kamerstukken II 2020/21, 35792, nr. 2, p. 3. 
344 SA.62271 (2021/N), C(2021) 2370 final, met name randnr. 26 e.v.
345 Vgl. Peters 2015, p. 179.
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Inmiddels heeft de burgerlijke rechter een keer vonnis in kort geding gewezen over 
een zaak waarin ook de Voucherkredietfaciliteit aan bod komt. In dat vonnis wordt 
geen aandacht besteed aan de vraag of het daarbij wellicht om subsidiëring gaat.346

Deze zaak draaide om een geschil tussen D-rt – een reisagent waaronder ook  D-reizen 
valt – en SGR en de Staat. D-rt vordert in kort geding onder meer dat SGR en de Staat 
per direct de toegezegde financiering verschaffen van 80% van de uitgegeven vouchers 
tegen zakelijke, marktconforme voorwaarden. Op dat moment was de Voucherkre-
dietfaciliteit echter nog niet definitief vormgegeven en ook de Europese Commissie 
had nog geen goedkeuring gegeven. De kortgedingrechter komt tot de conclusie dat 
de vordering afstuit op de Europese regels over staatssteun. Aan de vraag of het wel-
licht om een subsidie gaat, wordt geen aandacht besteed. Voor D-rt komt de Voucher-
kredietfaciliteit uiteindelijk te laat; op 6 april 2021 is D-rt failliet verklaard.347

2.4.4 Qredits
Ook Qredits is ingezet om bij te dragen aan de uitvoering van de coronasteun-
regelingen. Bij het zien van de naam Qredits dacht ik direct aan de reclamespotjes 
op Radio NPO 1 die regelmatig voorbijkomen (‘Qredits met een Q’). Eerlijk gezegd 
veronderstelde ik om die reden dat Qredits een commercieel bedrijf is. Maar niets 
is minder waar. Qredits is een onafhankelijke en private kredietverstrekker zon-
der winstoogmerk die voornamelijk microkredieten verstrekt. De rechtsvorm van 
Qredits is een stichting. Qredits werd in 2008 opgericht in samenwerking met 
het ministerie van Economische Zaken naar aanleiding van de kredietcrisis.348 
 Qredits heeft daarbij ook een lening van de minister van EZK ontvangen, name-
lijk van € 15  miljoen,349 en later volgde nog een garantstelling van de overheid voor 
een lening die de Bank Nederlandse Gemeenten aan Qredits verstrekte350 en andere 
leningen.351 Er bestaan dus nauwe banden met de overheid.

Qredits heeft naar aanleiding van de COVID-19-crisis van de minister van EZK in 
de eerste plaats een compensatie ontvangen om daarmee bestaande klanten uitstel 
van aflossing en rentekortingen te kunnen bieden.352 Daarnaast heeft Qredits van de 
minister van EZK achtergestelde leningen353 ontvangen om Coronaoverbruggings-
kredieten tegen een lagere rente,354 Coronaoverbruggingskredieten voor starters355 

346 Rb. Rotterdam 24 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2558.
347 www.sgr.nl/news/faillissement-d-rt-d-reizen/. 
348 Qredits is gestart als een pilot. Zie hierover Kamerstukken II 2009/10, 31311, nr. 46. 
349 Kamerstukken II 2008/09, 31924 XIII, nr. 1, p. 62. 
350 Kamerstukken II 2009/10, 31311, nr. 60. 
351 In 2013 ontving Qredits nog een lening van € 30 miljoen. Zie Kamerstukken II 2013/14, 32637, 

nr. 85.
352 Het gaat hierbij om een subsidie van € 6 miljoen. Zie Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 2, p. 9. 

Dat het om een subsidie gaat blijkt uit Kamerstukken II 2019/20, 35541, nr. 2, p. 5.
353 Dat het om achtergestelde leningen gaat blijkt uit het Toetsingskader risicoregelingen rijksover-

heid van 18 december 2020 behorend bij Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 204.
354 Het gaat hierbij om een lening van € 25 miljoen (Kamerstukken II 2019/20, 35438, nr. 2, p. 4) die 

later wordt verhoogd met € 30 miljoen (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 264). 
355 Het gaat hierbij uiteindelijk om een lening van € 40 miljoen (Kamerstukken II 2020/21, 35420, 

nr. 264). 
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en TOA-kredieten356 te verstrekken. Coronaoverbruggingskredieten zijn leningen 
tot maximaal € 25.000, met een rentepercentage van 2% in het eerste half jaar en 
vervolgens 5,75% per jaar met een looptijd van vijf jaar en zijn bedoeld voor starters 
en kleine ondernemers.357 De Coronaoverbruggingskredietregeling voor starters is 
speciaal in het leven geroepen voor startende ondernemers die niet of nauwelijks 
effectief gebruik kunnen maken van de andere coronasteunmaatregelen zoals de 
TVL en de NOW.358 Het betreft leningen tot maximaal € 35.000 tegen zeer zachte 
voorwaarden, waaronder een rentepercentage van 1,75% gedurende zes jaar.359 Bij 
het TOA-krediet gaat het om kredieten voor mkb-ondernemers die met gebruik-
making van de Wet homologatie onderhands akkoord (WHOA) hun bedrijf willen 
doorstarten.

In totaal ontvangt Qredits € 295 miljoen euro om kredieten te verstrekken aan 
ondernemers van de minister van EZK in de vorm van leningen. Voor de Coronaover-
bruggingskredieten en de Coronaoverbruggingskredieten voor starters geldt dat de 
leningen van de minister van EZK worden verstrekt op basis van subsidiebeschik-
kingen met daaraan gekoppeld een uitvoeringsovereenkomst.360 De € 200 miljoen 
die de minister van EZK leent aan Qredits om het TOA-krediet uit te voeren wordt 
verstrekt in de vorm van een privaatrechtelijke lening.361 Al deze kredieten worden 
dus met publiek geld gefinancierd. Gelet hierop rijst de vraag of Qredits met deze 
leningen niet gewoon Awb-subsidies verstrekt.

Daarvoor is in de eerste plaats nodig dat Qredits wanneer zij kredieten verstrekt 
aan ondernemers, valt aan te merken als een buitenwettelijk b-bestuursorgaan.362 
Aan het financieel vereiste is voldaan nu de gelden waarmee de kredieten aan onder-
nemers worden verstrekt voor 100% afkomstig zijn van een a-bestuursorgaan. Zoals 
hiervoor al aangegeven is het mijns inziens daarbij niet relevant dat de minister van 
EZK Qredits financiert door middel van (privaatrechtelijke) leningen. Het is ver-
volgens de vraag of ook is voldaan aan het inhoudelijk vereiste. Dat is een lastig te 

356 Het kabinet verstrekt daartoe een lening van € 200 miljoen aan Qredits op basis van een privaat-
rechtelijke overeenkomst. Zie de brief van 21 mei 2021 (Kamerstukken II 2021/21, 35420, nr. 277), 
het daarbij behorende Toetsingskader TOA-krediet en Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 217, 
p. 21. 

357 Zie het Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid van 18 december 2020 behorend bij Kamer-
stukken II 2020/21, 35420, nr. 204.

358 Zie het Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid van 30 april 2021 behorend bij Kamer-
stukken II 2020/21, 35420, nr. 264.

359 Zie het Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid van 30 april 2021 behorend bij Kamer-
stukken II 2020/21, 35420, nr. 264.

360 Dit blijkt uit het besluit van de Europese Commissie van 25 maart 2021 waarbij de uitbreiding 
naar € 55 miljoen aan de Coronaoverbruggingskredieten – het gaat hierbij om staatssteun – 
is  goedgekeurd (SA.62129 (2021/N)), randnr. 5. De initiële regeling – het ging daarbij om 
€ 25  miljoen – is goedgekeurd door de Europese Commissie bij besluit van 8 juli 2020 (SA.57850 
(2020/N). Zie voor de Coronaoverbruggingskredieten voor starters het besluit van Europese 
Commissie van 30 april 2021 (SA.62556 (2021/N)), randnr. 8.

361 Zie de brief van 21 mei 2021 (Kamerstukken II 2021/21, 35420, nr. 277) en het daarbij behorende 
Toetsingskader TOA-krediet.

362 Omdat Qredits een privaatrechtelijke rechtspersoon is en er bovendien geen wettelijke regeling 
is op grond waarvan Qredits bevoegd is om subsidies te verstrekken, is Qredits noch a-bestuurs-
orgaan, noch wettelijk b-bestuursorgaan. 
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beantwoorden vraag omdat de leningsovereenkomsten met Qredits niet zijn gepu-
bliceerd. Het lijkt vrij onwaarschijnlijk dat Qredits volledig vrij is om te bepalen 
onder welke voorwaarden leningen worden verstrekt aan starters en (kleine) onder-
nemers. In de toetsingskaders die met het oog op de te verstrekken kredieten zijn 
opgesteld wordt steeds precies aangegeven voor welke doelgroep de kredieten zijn 
bedoeld en ook wat de looptijd van de leningen en de rentepercentages zijn. Het lijkt 
er dus op dat de door Qredits te verstrekken kredieten worden genormeerd door 
de minister van EZK. De staatssteunbesluiten van de Europese Commissie waarbij 
de kredieten zijn goedgekeurd bevestigen dit beeld.363 Zo valt in het goedkeurings-
besluit van 30 april 2021 te lezen dat het Qredits niet is toegestaan om de lening van 
de minister van EZK voor andere doeleinden te gebruiken dan voor het uitvoeren 
van de Coronaoverbruggingskredieten voor starters. Dit duidt erop dat Qredits niet 
de eindadressaat van de subsidie is, maar fungeert als doorgeefluik. In het goed-
keuringsbesluit dat ziet op de Corona-overbruggingskredieten voor starters staat 
bovendien letterlijk te lezen: ‘Qredits is only acting as a pass-through instrument on 
behalf of the Dutch state’.364

Ook hier geldt echter dat het de vraag is of Qredits geen enkele ruimte heeft om 
eigen beslissingscriteria vast te stellen. En dat is nu eenmaal de invulling van het 
inhoudelijke criterium waarvoor de Afdeling heeft gekozen. Het fungeren als door-
geefluik voor publieke middelen is vooralsnog onvoldoende gebleken.

Ingeval Qredits desondanks bij de uitvoering van voormelde kredietregelingen 
wel wordt aangemerkt als buitenwettelijk b-bestuursorgaan, dan komen de overige 
criteria van artikel 4:21, eerste lid, Awb in beeld. In dat verband is aan het eerste en 
vierde element van de subsidiedefinitie voldaan. Besproken is dat ook een krediet 
een aanspraak is op financiële middelen. Verder betaalt Qredits deze ondernemers 
niet voor het leveren van goederen en diensten. Ook hier levert het derde criterium 
problemen op. Betoogd zou kunnen worden dat de te verstrekken kredieten erop 
zijn gericht om starters en kleine ondernemers te stimuleren om ondernemings-
activiteiten te verrichten. Uit de toetsingskaders risicoregelingen Rijksoverheid die 
ten behoeve van de kredietverlening door Qredits zijn opgesteld, blijkt echter dat de 
kredieten er vooral op zijn gericht om kleine ondernemingen de coronacrisis door te 
helpen omdat zij zwaar worden getroffen doordat zij hun deuren moeten sluiten of 
niet meer kunnen leveren.365 Ook deze regeling lijkt vooral te zien op het voorkomen 
van faillissementen en niet op het stimuleren van bepaalde activiteiten.

2.4.5 De Open Monumentenlening
Ook Rijksmonumenten hebben te lijden van de coronacrisis. Door de beperkende 
maatregelen moesten zij sluiten en hadden zij dientengevolge minder  inkomsten.366 
Vandaar dat de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) het 

363 Zie het besluit van 8 juli 2020 (SA.57850 (2020/N), het besluit van 25 maart 2021 (SA.62129 
(2021/N)) en 30 april 2021 (SA.62556 (2021/N)).

364 Zie het besluit van 30 april 2021 (SA.62556 (2021/N)), randnr. 10.
365 Zie het Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid van 18 december 2020 behorend bij Kamer-

stukken II 2020/21, 35420, nr. 204, p. 1.
366 Zie hierover Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 353, p. 5.
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 Nationaal Restauratiefonds (NRF) heeft ingezet om de monumentensector te 
ondersteunen. Het NRF is een stichting die onder meer een aantal revolverende 
fondsen voor overheden beheert.367 Op basis van het eerste steunpakket voor de 
culturele en creatieve sector heeft het NRF € 50 miljoen ontvangen van de minis-
ter van OCW voor het verstrekken van de Opengestelde Monumenten Lening.368 
In het tweede steunpakket is het beschikbare bedrag verhoogd tot € 70 miljoen.369 
Dit bedrag is verstrekt door middel van een privaatrechtelijke overeenkomst die is 
gepubliceerd.370 NRF kan met dat geld leningen aanbieden aan eigenaren van Rijks-
monumenten die toegankelijk zijn voor het publiek en inkomsten zijn misgelopen. 
Het gaat om leningen met een looptijd van 15 jaar tegen 1% rente, maximaal drie jaar 
aflossingsvrij en een minimaal leenbedrag van € 10.000 en maximaal € 2 miljoen 
per eigenaar. Ook is het mogelijk om een achtergestelde lening te verkrijgen. De 
leningen die NRF verstrekt, zijn privaatrechtelijk vormgegeven.371

Omdat de Open Monumentenlening voor 100% met publiek geld wordt gefinan-
cierd, rijst desondanks de vraag of het NRF een bestuursorgaan is dat subsidies 
verstrekt. Omdat het NRF een stichting is en er geen wettelijke grondslag bestaat 
voor het verstrekken van de Open Monumentenlening, moet worden bezien of het 
NRF is aan te merken als een buitenwettelijk b-bestuursorgaan. Aan het financieel 
criterium is voldaan nu het publieke geld waarmee het NRF de leningen financiert 
afkomstig is van de minister van OCW, een a-bestuursorgaan. Het lijkt er voorts 
op dat ook aan het inhoudelijk criterium is voldaan. De precieze afspraken tussen 
de minister van OCW en het NRF zijn mij niet bekend,372 maar uit de Kamerbrief 
over het eerste steunpakket voor de culturele en creatieve sector kan worden afgeleid 
dat de minister van OCW de voorwaarden waaronder de Open Monumentenlening 
wordt verstrekt, heeft genormeerd.373 Beslissend is echter of het NRF ruimte heeft 
om daarnaast ook eigen beslissingscriteria te hanteren. Of dat het geval is, kan ik 
op basis van de beschikbare informatie niet beoordelen. Dat het NRF fungeert als 
doorgeefluik voor de overheid is hoe dan ook onvoldoende om het NRF aan te mer-
ken als een buitenwettelijk b-bestuursorgaan. Zoals ik hiervoor heb aangegeven, 
heb ik moeite met deze conclusie.

Wat betreft de overige elementen van de subsidiedefinitie geldt dat aan het eerste 
en vierde element van de subsidiedefinitie is voldaan. De lening vormt een aanspraak 

367 Voor de minister van OCW gaat het om de Restauratiefondshypotheken en de Restauratiefonds-
plushypotheken. Zie Algemene Rekenkamer, Zicht op revolverende fondsen van het Rijk, 2018, p. 107-
110.

368 Zie hierover Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 353, p. 5.
369 Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 400, p. 6.
370 www.rijksoverheid.nl/documenten/regelingen/2020/06/29/opengestelde-monumenten- lening-

nationaal-restauratiefonds. 
371 Dit blijkt uit de voorbeeldofferte en de productvoorwaarden die zijn te vinden op de in de vorige 

voetnoot genoemde website.
372 Omdat de leningen die aan de eigenaren van de Rijksmonumenten worden verstrekt onder de 

voorwaarden van de Groepsvrijstellingsverordening (art. 53, Vo. 651/2014), behoeft deze steun 
niet te worden aangemeld bij de Europese Commissie en kan worden volstaan met een kennis-
geving. 

373 Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 353, p. 5.
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op financiële middelen en er is geen sprake van een betaling voor aan het NRF gele-
verde goederen of diensten. Het is echter ook hier de vraag of ook sprake is van het 
stimuleren van wenselijk geachte activiteiten. Enerzijds is de Open Monumenten-
lening erop gericht om eigenaren van publiekstoegankelijk Rijksmonumenten de 
mogelijkheid te bieden om zaken op orde te krijgen en openstelling weer mogelijk te 
maken.374 Anderzijds valt ook te lezen dat de Open Monumentenlening in het leven 
wordt geroepen omdat rijksmonumenten die normaliter open zijn voor publiek hun 
inkomsten verliezen. In dat opzicht beoogt de Open Monumenten lening ook te 
voorkomen dat Rijksmonumenten failliet gaan.

2.4.6 Fonds Cultuur+Financiering
Het Fonds Cultuur+Financiering is een stichting zonder winstoogmerk en in 2015 
voortgekomen uit de Stichting Borgstellingsfonds voor de kunsten en creatieve 
sector.375 Cultuur+Ondernemen is de initiatiefnemer van dit fonds. Het fonds helpt 
creatieven, kunstenaars en organisaties in de professionele culturele en creatieve 
sector ‘om hun dromen en ambities te verwezenlijken’.376 Vanuit het fonds worden 
financieringen op maat verstrekt tegen lage rentes voor investeringen in de beroeps-
praktijk en zakelijke bedrijfsvoering.377 Het fonds had een omvang van circa € 6 mil-
joen. € 2 miljoen daarvan is eigen vermogen, regionale overheden hebben € 1 mil-
joen beschikbaar gesteld en de minister van OCW heeft een subsidie van € 3 miljoen 
verstrekt.378

Tijdens de coronacrisis is het fondsvermogen enorm uitgebreid. Op basis van het 
eerste steunpakket voor de culturele en creatieve sector heeft de minister van OCW 
een subsidie van € 30 miljoen euro aan het Fonds Cultuur+Financiering verstrekt 
voor het uitvoeren van de Cultuur Opstart Lening.379 Deze lening is bedoeld voor 
ondernemingen in de culturele en creatieve sector die onvoldoende gebruik kunnen 
maken van de generieke maatregelen, zoals de NOW en de TVL, en niet in aanmer-
king komen voor andere subsidiestromen.380 De gedachte is dat de Cultuur Opstart 
Lening kan worden gebruikt om te investeren in een volgend seizoen.381 Op basis 
van het tweede steunpakket voor de culturele en creatieve sector heeft de minister 
van OCW een subsidie van € 15 miljoen euro verstrekt voor de uitvoering van de 
Cultuur Vermogen Lening.382

Ook hier rijst de vraag of het Fonds Cultuur+Financiering valt aan te merken als 
bestuursorgaan en of de door het fonds te verstrekken leningen Awb-subsidies zijn. 
Omdat het fonds een stichting is en er geen wettelijke grondslag voor het verstrek-
ken van de leningen bestaat, dient te worden bezien of het fonds een buitenwettelijk 

374 Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 353, p. 5.
375 www.fondscultuurfinanciering.nl. 
376 Zie het Jaarverslag 2019, p. 4.
377 Zie het Jaarverslag 2019, p. 4.
378 Zie het profiel van het Fonds Cultuur+Financiering, te vinden op www.fondscultuurfinancie-

ring.nl/organisatie. 
379 Kamerstukken II 2019/20, 32820, 35420, nr. 353, p. 7.
380 Kamerstukken II 2019/20, 32820, 35420, nr. 353, p. 7.
381 www.cultuur-ondernemen.nl/diensten/cultuur-opstart-lening. 
382 Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 400, p. 6. 



202

b-bestuursorgaan is. Daarvoor zijn wederom het financieel en inhoudelijk crite-
rium relevant. Aan het financieel criterium is zonder meer voldaan; de gelden waar-
mee het fonds de leningen verstrekt, is afkomstig van de minister van OCW, een 
 a-bestuursorgaan. Wat betreft het inhoudelijk criterium valt op dat in de verschil-
lende Kamerbrieven vrij precies is beschreven onder welke voorwaarden het fonds 
een lening kan aanbieden.383 De minister van OCW lijkt de voorwaarden waaron-
der het Fonds Cultuur+Ondernemen leningen verstrekt te normeren, waarmee het 
fonds fungeert als doorgeefluik van publieke gelden. Ook hier geldt echter dat dit 
niet voldoende is om het Fonds aan te merken als buitenwettelijk b-bestuursorgaan. 
Daarvoor is nodig dat het Fonds geen ruimte heeft om eigen beslissingscriteria vast 
te stellen. Of dat het geval is, kan ik op basis van de beschikbare informatie niet 
beoordelen.

Wat betreft de overige elementen van de subsidiedefinitie is relevant dat het ook 
hier gaat om een aanspraak op financiële middelen, namelijk een lening. Verder 
vormen de door het Fonds Cultuur+Ondernemen verstrekte leningen evident geen 
betalingen voor aan hem geleverde goederen en diensten. Ten slotte is wederom de 
vraag of deze leningen worden verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten. In 
de relevante Kamerbrieven wordt beschreven dat de cultuursector met de Cultuur 
Opstart Lening in staat wordt gesteld om publieksgerichte producties, program-
ma’s, tentoonstellingen of projecten te ontwikkelen voor het nieuwe seizoen.384 
Hierbij gaat het dus om het stimuleren van wenselijk geachte activiteiten. De Cul-
tuur Vermogen Lening is bedoeld om overbruggingsmogelijkheden te bieden aan 
gevestigde, financieel gezonde ondernemers.385 Op de website is aangegeven dat 
deze lening onderdeel is van de noodsteun vanuit het ministerie van OCW en dat 
de lening is bedoeld voor organisaties die financiële gevolgen ondervinden van de 
coronapandemie.386 Wat de Cultuur Vermogen Lening beoogt te stimuleren, behalve 
dan het voorbestaan van deze organisaties, is onduidelijk.

2.4.7 Conclusie
Het voorgaande laat zien dat de coronasteun ook veelvuldig via privaatrechtelijke 
entiteiten haar weg vindt naar ondernemingen. Omdat de grenzen aan de capaci-
teit van uitvoeringsorganisaties als RVO en UWV zijn bereikt, valt dat te begrijpen. 
Feit is wel dat met de uitvoering door privaatrechtelijke entiteiten publiekrechte-
lijke waarborgen naar de achtergrond verdwijnen. Het is de vraag of dit terecht is. In 
deze paragraaf is geconcludeerd dat aan het financieel criterium steeds is voldaan. 
De vraag of ook aan het inhoudelijk criterium is voldaan, is lastiger te beantwoor-
den. Volgens de jurisprudentie is daarvoor bepalend of de privaatrechtelijke enti-
teit de ruimte heeft om eigen beslissingscriteria vast te stellen. Omdat de precieze 
afspraken tussen de privaatrechtelijke entiteiten en de betrokken a-bestuursorga-
nen mij niet bekend zijn, kan ik dat niet vaststellen. Naar mijn mening wordt in de 
jurisprudentie te gemakkelijk geconcludeerd dat niet aan het inhoudelijk criterium 

383 Zie Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 353, p. 7 en 8.
384 Zie Kamerstukken II 2019/20, 32820, nr. 353, p. 7.
385 Kamerstukken II 2020/21, 32820, nr. 400, p. 6.
386 www.cultuur-ondernemen.nl/diensten/cultuur-vermogen-lening. 
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is voldaan. Dit heeft tot gevolg dat a-bestuursorganen door de inschakeling van 
privaatrechtelijke entiteiten bij het verstrekken van publiek geld gemakkelijk aan 
publiekrechtelijke normering kunnen ontkomen. Mijns inziens verdient het de 
voorkeur om het inhoudelijk criterium minder strikt in te vullen en vooral te bezien 
of de privaatrechtelijke entiteit als doorgeefluik van publiek geld fungeert. Op deze 
wijze komt de rechtsbeschermingsgedachte weer voorop te staan. Zoals het nu is 
geregeld, rijst de vraag of het verstrekken van coronasteun door de privaatrech-
telijke entiteiten aan de eisen van de democratische rechtsstaat voldoet. Dit zal in 
hoofdstuk 3 verder worden onderzocht.

Ook ingeval de privaatrechtelijke entiteiten zouden worden aangemerkt als bui-
tenwettelijke bestuursorganen, dan betekent dat nog niet dat zij ook Awb-subsidies 
verstrekken. De door hen verstrekte leningen beogen immers in veel gevallen niet 
zozeer het stimuleren van bepaalde activiteiten, maar eerder om ondernemers te 
behoeden voor een faillissement. Hoewel gezegd kan worden dat deze leningen in 
algemene zin het ondernemerschap beogen te bevorderen, heeft dat wel iets gekun-
stelds. Het is wat mij betreft de vraag of het hier niet om een afzonderlijke categorie 
van overheidssteun gaat waarvoor afzonderlijke regels zouden moeten gelden. Ook 
hierop wordt in hoofdstuk 3 verder ingegaan.

2.5 Coronasteun in de vorm van een inkomensvoorziening

In paragraaf 2.2.2 kwam al even aan de orde dat inkomensvoorzieningen erop zijn 
gericht om particulieren een bepaalde mate van bestaanszekerheid c.q. koopkracht 
te garanderen. De inkomensvoorziening onderscheidt zich van de subsidie omdat zij 
niet is gericht op het stimuleren van bepaalde, wenselijk geachte activiteiten. Ook is 
geen sprake van een gebonden overdracht: de inkomensvoorziening is vrij besteed-
baar. De inkomensvoorziening is voorts niet gericht op het vergoeden van schade.

Drie van de coronasteunregelingen zijn vormgegeven als een inkomensvoorzie-
ningsregeling. Het gaat in de eerste plaats om de Tijdelijke overbruggingsregeling 
zelfstandige ondernemers (Tozo). Deze regeling is neergelegd in een algemene 
maatregel van bestuur (amvb) die is gebaseerd op artikel 78f van de Participatiewet, 
net als het bestaande Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (Bbz 2004).387 
Artikel 78f van de Participatiewet bepaalt dat bij of krachtens amvb regels worden 
gesteld met betrekking tot de verlening van bijstand en bijstand ter voorziening in 
de behoefte aan bedrijfskapitaal aan zelfstandigen en aan personen die algemene 
bijstand ontvangen en voornemens zijn een bedrijf of zelfstandig beroep te begin-
nen. Voor aansluiting bij de Participatiewet en het Bbz 2004 is gekozen tegen de 
achtergrond van de spoed die gemoeid is met het treffen van de Tozo.388 Volgens de 
regering wordt zowel het ontwerp als de uitvoering van de regeling door gemeenten 

387 Zie Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 11, p. 3 waar staatssecretaris Van Ark toelicht dat de Tozo 
is geënt op het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Volgens toelichting op de Tozo 1 is 
het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 alleen al vanwege de uitvoerbaarheid niet het 
geijkte instrument om zelfstandigen te ondersteunen. Zie Stb. 2020, 118, p. 8.

388 Zie de toelichting op de Tozo 1, Stb. 2020, 118, p. 9. 
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vergemakkelijkt, omdat deze kaders juridisch zijn beproefd en bij de gemeenten 
bekend zijn.389

De Tozo is bedoeld voor zelfstandigen die op 17 maart 2020 stonden ingeschre-
ven in het handelsregister en financieel zijn geraakt als gevolg van de crisis in 
verband met COVID-19.390 De Tozo biedt een verruiming ten opzichte van het Bbz 
2004,391 omdat de algemene bijstand voor zelfstandigen op grond van de Tozo niet 
in de vorm van een renteloze lening wordt verstrekt, maar om niet.392 Ook blijft een 
levensvatbaarheidsonderzoek393 achterwege en wordt het vermogen buiten beschou-
wing gelaten.394 Aanvankelijk gold geen partnerinkomenstoets, maar inmiddels is 
deze wel in de Tozo opgenomen.395 De kostendelersnorm, op grond waarvan de bij-
standsuitkering door de gemeente wordt aangepast wanneer de bijstandsontvan-
ger samenwoont met meer volwassenen, wordt tijdelijk niet toegepast.396 Voor de 
bijstand ter voorziening in de behoefte aan bedrijfskapitaal geldt dat de rente op 
de rentedragende lening slechts 2% is,397 in plaats van de gebruikelijke 8%.398 Ook 
wordt de bestemming van de geldlening niet vastgelegd in de beschikkingen die 
worden genomen op grond van de Tozo.399 Wel is de looptijd van de Tozo- bijstand 
voor bedrijfskapitaal drie jaar en zes maanden in plaats van tien jaar.400 Een aanvraag 
om bijstand op grond van de Tozo wordt ingediend bij het college van de gemeente 

389 Zie de toelichting op de Tozo 1, Stb. 2020, 118, p. 9. 
390 Art. 2, tweede lid, Tozo.
391 Stb. 2003, 390. 
392 Art. 8 Tozo. Op grond van art. 10 Besluit bijstandverlening zelfstandigen wordt normaal gespro-

ken algemene bijstand verleend in de vorm van een renteloze geldlening, die al dan niet geheel of 
gedeeltelijk kan worden omgezet in een bedrag om niet of in de vorm van een bedrag om niet.

393 Zie art. 2, eerste lid, Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004. Zie hierover de toelichting op 
de Tozo 1, Stb. 2020, 118, p. 10. Een onderzoek naar de levensvatbaarheid is tijdrovend en com-
plex. Ook zou het tijdens de coronacrisis lastig zijn om de levensvatbaarheid van een bedrijf te 
voorspellen. 

394 Art. 7 Tozo.
395 Art. 5, tweede lid, Tozo.
396 Deze kostendelersnorm is neergelegd in art. 22a van de Participatiewet. In de Tozo, een amvb, 

kan niet worden afgeweken van de Participatiewet. Voor het tijdelijk niet toepassen van de 
kostendelersnorm bestond dan ook geen wettelijke grondslag. Staatssecretaris Van Ark heeft 
daarom aan gemeenten gevraagd de kostendelersnorm niet toe te passen en de regeling dus 
contra legem uit te voeren. Inmiddels is in art. 78fb, eerste lid, Participatiewet wettelijk verankerd 
dat art. 22a niet van toepassing is bij het verlenen van bijstand op grond van de Tozo. De kosten-
delersnorm is overigens omstreden. Zie bijvoorbeeld het onderzoeksrapport ‘Samen onder dak; 
belemmeringen voor bijstandsgerechtigden om woonruimte te delen’ opgesteld door Signifi-
cant APE (bijlage 1 bij Kamerstukken II 2020/21, 34352, nr. 199) en ook de ‘Handreiking maatwerk 
Participatiewet voor dak- en thuisloze jongeren’ opgesteld door Divosa (bijlage 2 bij Kamerstuk-
ken II 2020/21, 34352, nr. 199). Inmiddels is de regering bezig met een verkenning voor een andere 
vormgeving van de kostendelersnorm. Zie de Kamerstukken II 2020/21, 34352, nr. 211 en de daar-
bij behorende bijlage. Overigens biedt art. 18, eerste lid, Participatiewet wel mogelijkheden om 
maatwerk te bieden, ook wat betreft de kostendelersnorm. Zie hierover het antwoord van staats-
secretaris Van ’t Wout (SZW) op antwoorden van Jasper van Dijk (SP), Aanhangsel Handelingen II 
2019/20, nr. 3841.

397 Art. 14, aanhef en onder a, Tozo.
398 Art. 15, aanhef en onder a, Besluit bijstandverlening zelfstandigen. 
399 Vgl. art. 16 Tozo en art. 39, eerste lid, aanhef en onder a, sub 1, Besluit bijstandverlening zelf-

standigen 2004. 
400 Vgl. art. 14, aanhef en onder b, Tozo en art. 15, aanhef en onder b, Besluit bijstandverlening zelf-

standigen. 
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waar degene die aanspraak op bijstand maakt woonplaats heeft.401 De eerste versie 
van de Tozo dateert van 17 april 2020.402

Op grond van de Tozo is de Tijdelijke regeling overbruggingsregeling zelfstan-
dige ondernemers (hierna: Tijdelijke regeling) vastgesteld.403 Deze Tijdelijke rege-
ling ziet op de uitbreiding van de kring van rechthebbenden voor bijstand op grond 
van de Tozo naar grensoverschrijdende zelfstandigen en pensioengerechtigde zelf-
standigen. De Tijdelijke regeling vindt haar grondslag in artikel 17 Tozo. Daarnaast 
is het bij ministeriële regeling mogelijk om regels te stellen met betrekking tot het 
recht op bijstand waarbij ten gunste van de burger van de Tozo wordt afgeweken.404 
Overigens was het in een eerdere versie van de Tozo mogelijk om ook bij ministeriële 
regeling af te wijken van de Tozo ten nadele van de burger.405

In de brief van staatssecretaris Van Ark aan de Kamer van 27 maart 2020 waarin 
de Tozo wordt aangekondigd, wordt aangegeven dat het doel van de regeling twee-
ledig is.406 In de eerste plaats moet de regeling voorzien in het levensonderhoud van 
zelfstandigen wanneer het inkomen als gevolg van de coronacrisis tot onder het 
sociaal minimum daalt. Dit onderdeel van de regeling is bedoeld om zelfstandigen 
bestaanszekerheid en koopkracht te garanderen. Anders dan de algemene bijstand 
voor zelfstandigen op grond van het Bbz 2004,407 gaat het bij de bijstandsuitkering 
voor levensonderhoud, in de regeling algemene bijstand genoemd, om een bedrag 
om niet.408 De Tozo is dan ook in dat opzicht aan te merken als een inkomensvoor-
ziening. Toch zijn in de regeling ook andere elementen terug te vinden. Zo moet 
degene die voor bijstand in aanmerking wil komen, schriftelijk verklaren dat zijn 
bedrijf of zelfstandig beroep financieel is geraakt als gevolg van de coronacrisis.409 
Dit duidt erop dat de Tozo ook is bedoeld om schade ten gevolge van de coronacrisis 
te vergoeden. Dit wordt ook bevestigd in de toelichting op de Tozo 1 waarin valt te 

401 Art. 3, eerste lid, Tozo gelezen in verbinding met art. 1, aanhef en onder b, en art. 40, eerste lid, 
Participatiewet. Normaal gesproken wordt de aanvraag ingediend bij het UWV (via de website 
www.werk.nl). Zie art. 41, eerste lid, Participatiewet. 

402 Stb. 2020, 118.
403 Stcrt. 2020, 24833. 
404 Art. 18 Tozo.
405 Zie art. 18, tweede lid, Tozo, zoals weergegeven in Stb. 2020, 118. In de toelichting staat ook 

vermeld dat de bepaling de mogelijkheid biedt om stringentere voorwaarden te stellen aan het 
recht op bijstand. Zie Stb. 2020, 118, p. 40. Deze bepaling is bij besluit van 25 september 2020 
gewijzigd (Stb. 2020, 362). In de toelichting staat hierover geschreven dat de delegatie eerder 
was opgenomen om zo aanvullende en eventueel stringentere voorwaarden te stellen bij een ver-
lenging van de Tozo. Bij de eerste verlenging van de Tozo (Tozo 2) is daarvan gebruikgemaakt 
door een partnerinkomenstoets in te voeren (Stcrt. 2020, 29395) die bij de Tozo 3 in de Tozo 
zelf werd neergelegd, namelijk in art. 5, tweede lid (Stcrt. 2020, 50734 en Stb. 2020, 362). Uit de 
toelichting blijkt dat de delegatiegrondslag om af te kunnen wijken van de Tozo nu vooral nodig 
wordt geacht om knelpunten in de praktijk weg te nemen. Daarom wordt nu de frase ‘ten gunste 
van de zelfstandige’ ingevoegd. Mocht het toch noodzakelijk zijn om tijdens de looptijd van de 
Tozo aanvullende voorwaarden ten nadele van de zelfstandige te stellen, dan is een amvb, met 
bijbehorende waarborgen, het geëigende middel. Zie Stb. 2020, 362, p. 15.

406 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 11, p. 3.
407 Bij de algemene bijstand voor zelfstandigen op grond van dit besluit gaat het om een renteloze 

lening die geheel of gedeeltelijk kan worden omgezet in een bedrag om niet of in de vorm van een 
bedrag om niet. Zie art. 10 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004.

408 Art. 8 Tozo. 
409 Art. 2, tweede lid, Tozo.
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lezen dat veel zelfstandigen als gevolg van de coronacrisis en ook als gevolg van de 
maatregelen van de rijksoverheid om de verspreiding van het coronavirus te beteuge-
len, buiten hun invloedssfeer inkomsten derven en met acute financiële problemen 
worden geconfronteerd.410 De regering is van mening dat de coronacrisis niet als 
normaal ondernemersrisico kan worden aangemerkt en acht het daarom gerecht-
vaardigd en noodzakelijk om zelfstandigen die als gevolg van de corona crisis in 
financiële problemen zijn geraakt, tijdelijk te ondersteunen.411 De Tozo heeft dus 
ook kenmerken van een tegemoetkomingsregeling in reactie op een combinatie van 
een act of God en daaropvolgend rechtmatig overheidshandelen.

In de tweede plaats heeft de Tozo ook ten doel om liquiditeitsproblemen als 
gevolg van de coronacrisis op te vangen.412 Daarom is het op grond van de Tozo ook 
mogelijk om bijstand in de vorm van een lening voor bedrijfskapitaal te verkrijgen.413 
Deze mogelijkheid is ook in de Participatiewet zelf neergelegd, namelijk artikel 78f, 
en de al genoemde daarop gebaseerde amvb Bbz 2004.414

Deze vorm van bijstand op grond van de Bbz 2004 is bedoeld om te voorzien in de 
behoefte aan bedrijfskapitaal, bijvoorbeeld als er noodzakelijke investeringen moe-
ten worden gedaan of als het bedrijf schulden heeft opgelopen415 en was ook in de 
voorgangers van de Participatiewet neergelegd.416 Blijkens de toelichting op artikel 78f 
Participatiewet dient deze bepaling ook als grondslag om starters vanuit de uitkering 
startkapitaal te verstrekken.417 Bijstandverlening ter voorziening in de behoefte aan 
bedrijfskapitaal is verder uitgewerkt in het Besluit bijstandverlening zelfstandigen 
2004.418 Hieruit blijkt dat het daarbij ook gaat om rentedragende leningen, rente loze 
leningen en borgtocht. Dit roept de vraag op of het hierbij wel gaat om een inkomens-
voorziening. Deze vormen van bijstandsverlening hebben ook trekken van subsidi-
ering; zij zijn er (ook) op gericht om ondernemingsactiviteiten te stimuleren.419

De Tozo breidt de bijstandsmogelijkheden op grond van het Besluit bijstandver-
lening zelfstandigen 2004 uit door erin te voorzien dat aan een zelfstandige die 
schriftelijk verklaart en aannemelijk maakt dat hij als gevolg van de crisis in ver-
band met COVID-19 over onvoldoende direct beschikbare geldmiddelen beschikt 

410 Stb. 2020, 118, p. 7.
411 Stb. 2020, 118, p. 7.
412 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 11, p. 3.
413 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 11, p. 5.
414 Zie hierover Klosse & Vonk 2020, p. 313 e.v.
415 Klosse & Vonk 2020, p. 314. 
416 Zie art. 7 Invoeringswet Werk en Bijstand, art. 9, vijfde en zesde lid, Algemene bijstandswet en 

art. 4 Algemene Bijstandswet. 
417 Kamerstukken II 2007/08, 31559, nr. 3, p. 5.
418 Zie met name art. 14 e.v.
419 Dit blijkt ook uit de toelichting op de voorganger van het Besluit bijstandsverlening zelfstandi-

gen 2004, het Besluit bijstandverlening zelfstandigen uit 1995 (Stb. 1995, 203). Op p. 15 wordt 
benadrukt dat het bij de bijstand ter voorziening in bedrijfskapitaal niet gaat om een duurzame 
inkomensvoorziening die het karakter zou krijgen van een inkomensgarantie. Het is niet de 
bedoeling dat niet-levensvatbare bedrijven in stand worden gehouden op grond van deze rege-
ling. Deze vorm van bijstand heeft dan ook een tijdelijk karakter. Dat is op grond van het Besluit 
bijstanderlening zelfstandigen 2004 nog steeds het geval.
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om aan de financiële verplichtingen verbonden aan diens bedrijf of zelfstandig 
beroep te kunnen voldoen, rentedragende leningen kunnen worden verstrekt.420 Het 
gaat hierbij om een rentedragende lening van maximaal € 10.157.421 Ook de bijstand 
voor bedrijfskapitaal heeft kenmerken van een tegemoetkomingsregeling, nu aan-
nemelijk moet worden gemaakt dat de geleden financiële schade is ontstaan door de 
coronacrisis. Dit roept de vraag op of het hierbij wel gaat om een inkomensvoorzie-
ning. De leningen moeten immers worden terugbetaald. In dat opzicht heeft ook de 
coronabijstand voor bedrijfskapitaal trekken van subsidiëring. Betoogd kan worden 
dat de rentedragende leningen er vooral op zijn gericht om ondernemingsactivitei-
ten te stimuleren.

In de tweede plaats is ook de Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten 
(TONK) vormgegeven als een inkomensvoorziening en wel als een vorm van bij-
zondere bijstand. De TONK is de opvolger van de in paragraaf 2.6.3 te bespreken 
Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA).422 Omdat 
door het niet-verlengen van de TOFA een groep – onder wie flexwerkers – tussen wal 
en schip dreigde te vallen, heeft de Kamer er meerdere keren op aangedrongen om 
daarvoor een voorziening te treffen.423 Ook is meerdere keren gevraagd om mensen 
die in quarantaine moeten gaan en daardoor niet kunnen werken, financieel tege-
moet te komen.424 In een brief van de regering van 9 december 2020 wordt om die 
reden de TONK aangekondigd.425 De TONK is bedoeld voor huishoudens die door 
de economische crisis te maken hebben met een onvoorzienbare, onvermijdelijke 
en plotselinge terugval in hun inkomen.426 Daardoor kunnen zij in problemen raken 
met de betaling van noodzakelijke kosten, waaronder woonlasten.427 Voor de TONK 
is geen afzonderlijke regeling vastgesteld, maar wordt het bestaande instrument van 
de bijzondere bijstand gebruikt.428 De grondslag voor het verstrekken van bijzondere 
bijstand is neergelegd in artikel 35, eerste lid, Participatiewet. Dit betekent dat de 
TONK wordt uitgevoerd door de gemeenten. Zij hebben daarbij beleidsruimte. Om 
daaraan invulling te geven hebben gemeenten tijdelijke beleidsregels vastgesteld.429 
Mensen die een beroep doen op de TONK kunnen volstaan met een verklaring dat 

420 Art. 10 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.
421 Art. 15, eerste lid, Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.
422 Handelingen II 2020/21, nr. 35, item 12, p. 66, Ontwikkelingen rondom het coronavirus, 9 decem-

ber 2020.
423 Motie-Van Brenk, Kamerstukken II 2019/20, 35430, nr. 21, 
424 Motie-Bruins en Van der Graaf, Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 183, motie-Palland, Van 

 Weyenberg, Bruins, Asscher en Smeulders, Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 174, motie-Van 
Weyenberg, Bruins, Asscher, Smeulders, Van Kent, Van Brenk en Azarkan, Kamerstukken II 
2020/21, 35420, nr. 165.

425 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 237, motie-Asscher, Klaver en Marijnissen, Kamerstukken II 
2020/21 25295, nr. 630.

426 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 237, p. 11.
427 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 237, p. 11.
428 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 237, p. 11.
429 Modelbeleidsregels zijn te vinden op de website van Divosa: www.divosa.nl/onderwerpen/ 

tijdelijke-ondersteuning-noodzakelijke-kosten-tonk. Divosa is de vereniging van gemeente-
lijke directeuren en leidinggevenden; degenen met een eindverantwoordelijke rol in het sociaal 
domein. 
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de substantiële terugval in inkomen het gevolg is van de maatregelen in verband 
met het coronavirus.430 Er hoeft dus geen causaal verband te worden aangetoond. In 
de modelbeleidsregels is ook een hardheidsclausule neergelegd.431 Dit is opvallend 
omdat op grond van artikel 4:84 Awb al de verplichting bestaat om af te wijken van 
de beleidsregel in geval van bijzondere omstandigheden.432 Om gemeenten te helpen 
bij de lokale invulling van de TONK-regeling heeft een werkgroep met daarin ver-
tegenwoordigers van het ministerie van SZW, VNG, Divosa, een aantal gemeenten 
en Stimulansz433 een handreiking vastgesteld.434 De TONK wordt meestal verstrekt 
in de vorm van een gift, maar wanneer de verwachting bestaat dat de aanvrager op 
korte termijn alsnog over genoeg inkomen beschikt, kan ook worden besloten om 
een lening te verstrekken.435 Nu de TONK is vormgegeven als bijzondere bijstand, is 
de TONK aan te merken als een inkomensvoorziening.

2.6 Coronasteun in de vorm van een onverplichte tegemoetkoming

2.6.1 De onverplichte tegemoetkoming nader bezien
Een aantal coronasteunmaatregelen is uitdrukkelijk vormgegeven als een onver-
plichte tegemoetkoming. Het gaat daarbij om de Beleidsregel tegemoetkoming 
ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS),436 de Regeling tegemoetko-
ming land- en tuinbouwondernemers COVID 19,437 de Tijdelijke overbruggings-
regeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA),438 de Tijdelijke tegemoetkoming 
kinderopvangtoeslag,439 de Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in ver-
band met de uitbraak van COVID-19440 en de Tegemoetkomingsregeling gesubsi-
dieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren 
COVID-19- crisis.441

In paragraaf 2.2, die over de coronasteun in de vorm van een subsidie ging, kwam al 
kort aan de orde dat het niet altijd eenvoudig is om de onverplichte tegemoet koming 

430 Art. 3, tweede lid, modelbeleidsregels.
431 Art. 14. 
432 Sinds de uitspraak van ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840, AB 2016/447, m.nt. 

H.E. Bröring moeten bestuursorganen ook omstandigheden die bij het opstellen van een 
beleidsregel zijn verdisconteerd betrekken bij de vraag of toepassing van de beleidsregel tot 
onevenredige gevolgen leidt. Het bestuursorgaan dient dus alle omstandigheden van het geval 
te betrekken in zijn beoordeling en dient te bezien of deze op zichzelf dan wel tezamen met 
andere omstandigheden, moeten worden aangemerkt als bijzondere omstandigheden in de zin 
van art. 4:84 Awb die maken dat het handelen overeenkomstig de beleidsregel gevolgen heeft 
die onevenredig zijn in verhouding tot de met de beleidsregels te dienen doelen. Zie hierover ook 
Klap 2019.

433 Stimulansz is kennis- en adviespartner van gemeenten op terrein van het sociaal domein. Zie 
www.stimulansz.nl/over-stimulansz/. 

434 Deze handreiking is te vinden op www.divosa.nl/onderwerpen/tijdelijke-ondersteuning-nood 
zakelijke-kosten-tonk. De handreiking die ik heb geraadpleegd voor dit onderzoek is versie 3.

435 Handreiking TONK, versie 3, p. 12.
436 Stcrt. 2020, 19159.
437 Stcrt. 2020, 25444. 
438 Stcrt. 2020, 31395.
439 Stcrt. 2020, 31675.
440 Stcrt. 2020, 38900.
441 Stcrt. 2020, 32505.
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van de subsidie te onderscheiden. Een wettelijke definitie van de onverplichte tege-
moetkoming is niet voorhanden. Er bestaat ook geen algemene wettelijke regeling 
voor het verstrekken van onverplichte tegemoetkomingen door de overheid. In de 
literatuur is op basis van de geanalyseerde tegemoetkomingenpraktijk wel tot een 
definitie van de onverplichte tegemoetkoming gekomen. Een onverplichte tege-
moetkoming is een financiële verstrekking die de overheid op onverplichte gronden 
aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon kan toekennen naar aanleiding 
van een schadeveroorzakende gebeurtenis.442 De onverplichte tegemoetkoming 
onderscheidt zich van de subsidie omdat zij niet wordt verstrekt met het oog op 
bepaalde activiteiten. De onverplichte tegemoetkoming onderscheidt zich van de 
verplichte nadeelcompensatieregelingen omdat zij niet in hoofdzaak is gericht op 
het vergoeden van schade ten gevolge van rechtmatig overheidshandelen.

Onverplichte tegemoetkomingen kunnen worden verstrekt naar aanleiding van 
verschillende schadeoorzaken.443 In de eerste plaats worden onverplichte tegemoet-
komingen verstrekt in gevallen waarin niet-menselijk handelen tot schade leidt.444 
Denk aan schade ten gevolge van rampen en ongevallen die kan worden vergoed 
op grond van de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en ongevallen (WTS) of 
aan de tegemoetkomingsregelingen die worden opgesteld om tegemoet te komen 
in vorst-, regen en sneeuwschade.445 Betoogd zou kunnen worden dat het bij een 
pandemie gaat om een act of God ten gevolge waarvan schade is geleden waarin de 
overheid tegemoet wil komen.

De tweede categorie onverplichte tegemoetkomingen die voor dit onderzoek 
relevant zijn, zijn de tegemoetkomingen die worden verstrekt naar aanleiding van 
schade die wordt veroorzaakt door de overheid. Soms gaat het daarbij om situaties 
waarin de overheid onrechtmatig heeft gehandeld, maar niet wil afwachten totdat 
een rechter uitspraak heeft gedaan over de aansprakelijkheid.446 In deze categorie 
valt bijvoorbeeld de € 30.000 die is toegekend aan ouders die slachtoffer zijn gewor-
den van de toeslagenaffaire.447 Het kan ook gaan om zogenoemde coulancebeta-
lingen.448 In dat geval is de overheid niet aansprakelijk uit rechtmatige of onrecht-
matige daad, maar heeft de overheid de schade wel (deels) veroorzaakt.

442 Vgl. Tjepkema 2014, p. 1. Zie ook Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, p. 3 die een voorstel 
doen voor een wettelijke definitie: de door een bestuursorgaan te betalen geldsom ter vergoe-
ding van schade zonder dat voor het bestuursorgaan of de rechtspersoon waartoe het behoort 
een rechtsplicht tot schadevergoeding is vastgesteld.

443 Ik sluit hierbij aan bij de door Tjepkema gekozen indeling. Zie Tjepkema 2014, par. 2.1.
444 De zogenoemde act of God. Zie Tjepkema 2014, par. 2.1 en Faure & Hartlief 2001, p. 167. 
445 Tjepkema 2014, par. 2.1. Zoals Tjepkema terecht aangeeft, neemt het feit dat tegemoet-

komingsregelingen zijn vastgesteld niet weg dat het om tegemoetkomingen gaat die niet op een 
rechtsplicht tot vergoeding berusten. De overheid kiest er vrijwillig voor om tegemoet te komen. 
Wanneer eenmaal een wet of regeling is vastgesteld, dan bestaat uiteraard – wanneer aan de 
voorwaarden is voldaan – wel een rechtsplicht om daadwerkelijk tot het verstrekken van de tege-
moetkoming over te gaan. Zie Tjepkema 2014, par. 2.2.

446 Tjepkema 2014, par. 2.1. Tjepkema noemt als voorbeelden de tegemoetkomingen die zijn ver-
strekt naar aanleiding van de vuurwerkramp in Enschede, de dijkverschuiving in Wilnis en de 
ramp bij Chemie-pack. 

447 Zie hierover Tjepkema 2021. 
448 Tjepkema 2014, par. 2.1.
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Ten derde vormt ook de zogenoemde onverplichte nadeelcompensatie449 een 
onverplichte tegemoetkoming naar aanleiding van schade die is veroorzaakt door 
de overheid. Het gaat hierbij om situaties waarin de oorzaak van de schade ligt in 
weloverwogen, rechtmatig handelen van de overheid, zodat in beginsel een beroep op 
het égalitébeginsel mogelijk is.450 Omdat de drempels voor nadeelcompensatie op 
grond van het égalitébeginsel nogal hoog zijn – zie hierover paragraaf 2.7 – kiest de 
overheid er op grote schaal voor om onverplichte nadeelcompensatieregelingen in 
het leven te roepen.451 Vaak beoogt de overheid met onverplichte nadeelcompensa-
tieregelingen iets meer dan alleen compensatie.452 Er zijn dus ook andere motieven 
in het spel.453 In de eerste plaats kan de wetgever politiek feitelijk worden gedwon-
gen tot het maken van een nadeelcompensatieregeling omdat hij anders het risico 
loopt te worden geconfronteerd met eindeloze, ongewenste procedures tegen het 
schadeveroorzakende handelen zelf.454 Dit wordt ook wel het ‘smeerolie’-motief 
genoemd. In de tweede plaats kan ook onverplichte nadeelcompensatie worden 
verstrekt vanuit sociaal oogpunt, bijvoorbeeld om te voorkomen dat grote groepen 
burgers in de financiële problemen raken.455 In de derde plaats komen onverplichte 
nadeelcompensatieregelingen voor om te voorkomen dat bepaald schadeveroorza-
kend overheidsoptreden ten behoeve van het ene beleidsdoel, te veel afbreuk doet 
aan een ander beleidsdoel van diezelfde overheid.456 Ten vierde beoogt onverplichte 
nadeelcompensatie in sommige gevallen het gerealiseerd krijgen van gewenst 
beleid.457 Tjepkema noemt als voorbeeld compensaties in het milieurecht, waarbij 
in het kader van de onderhandelingen over de inhoud van een nieuwe milieuvergun-
ning, een compensatie in het vooruitzicht wordt gesteld om milieudoelstellingen 
gerealiseerd te krijgen.458 Ten slotte zijn in sommige gevallen vooral overwegin-
gen van politieke opportuniteit de aanleiding tot de toekenning van onverplichte 
nadeelcompensatie.459 In dat geval kan men van een overweging om te compense-
ren niet meer zeggen dan dat de politiek het opportuun vond om een compensatie 
te bieden.460 De geboden compensatie kan dan niet anders worden gezien als het 
spreekwoordelijke doekje voor het bloeden.

449 Dit begrip is in 2006 geïntroduceerd door Den Ouden & Tjepkema. Zie Den Ouden & Tjepkema 
2006, p. 103. Zie ook Tjepkema 2010, p. 739 e.v.

450 Tjepkema 2014, par. 2.1.
451 Niet alle onverplichte nadeelcompensatie wordt verstrekt op grond van een regeling. Het is ook 

mogelijk dat onverplichte nadeelcompensatie wordt verstrekt op grond van een begrotingspost 
dan wel via een fonds waarin de overheid deelneemt (zie Tjepkema 2014, par. 2.1). 

452 Tjepkema 2010, p. 740.
453 In 2010 spreekt Tjepkema van nevendoelstellingen. Daarmee wordt – als ik het goed zie – ech-

ter hetzelfde bedoeld als motieven waarover Den Ouden & Tjepkema in 2006 schrijven. Zie ook 
 Keppel 2015, p. 31 e.v.

454 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 111, Tjepkema 2010, p. 740.
455 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 111.
456 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 111. Zij noemen hier als voorbeeld de Schaderegeling Schiedam-

seweg Rotterdam. 
457 Tjepkema 2010, p. 742. 
458 Tjepkema 2010, p. 742.
459 Tjepkema 2010, p. 742-743.
460 Tjepkema 2010, p. 743. 
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Voor onverplichte tegemoetkomingen in de schade ten gevolge van een act of God 
bestaat in Nederland sinds 1998 een wettelijke grondslag: de Wet tegemoetkoming 
schade bij rampen en zware ongevallen. Het is opvallend dat geen van de corona-
steunregelingen is gebaseerd op deze wet. In paragraaf 2.6.2 wordt geprobeerd 
hiervoor een verklaring te vinden. In paragraaf 2.6.3 wordt ingegaan op de verschil-
lende tegemoetkomingsregelingen die wel zijn getroffen tijdens de coronacrisis. 
Sommige tegemoetkomingsregelingen hebben een grondslag in een wet in formele 
zin461 of een algemene maatregel van bestuur,462 maar sommige coronasteunmaat-
regelen zijn ook vormgegeven als buitenwettelijk begunstigend beleid.463 In para-
graaf 2.6.4 volgt een conclusie en worden enkele kritische kanttekeningen bij het 
gebruik van onverplichte tegemoetkomingen geplaatst.

2.6.2 Een ramp, maar de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS) 
blijft buiten toepassing

Sinds 12 juni 1998 bestaat in Nederland een wettelijke grondslag voor het verstrek-
ken van tegemoetkomingen in de geleden schade ten gevolge van rampen en zware 
ongevallen.464 Deze wet is vooral tot stand gekomen om een algemene regeling te 
treffen voor tegemoetkomingen van de overheid in geval van natuurrampen zoals 
overstromingen en aardbevingen, omdat verzekeraars voor daaruit voortvloeiende 
schade geen dekking verleenden.465 Artikel 21 van de Grondwet wordt als grondslag 
voor de WTS beschouwd: de zorg van de overheid is gericht op de bewoonbaarheid 
van het land en de bescherming en verbetering van het leefmilieu.466 Uit hoofde 
van deze bepaling is bekostiging uit de algemene middelen gerechtvaardigd.467 De 
tegemoetkomingen die op grond van de WTS worden verstrekt, worden gezien als 
onverplichte tegemoetkomingen.468

Zowel uit de totstandkomingsgeschiedenis van de WTS469 als uit latere kabinets-
standpunten blijkt dat de WTS wordt gezien als de uitsluitende wettelijke grondslag 

461 Zo is de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) gebaseerd op art. 35, eerste 
lid, Participatiewet. De TOFA is gebaseerd op de artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet 
SZW-subsidies en art. 32d, tweede lid, Wet structuur uitvoeringsorganisatie werk en inkomen 
en de Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19 
op de artikelen 13.1, tweede lid, en 13.2 van de Wet Studiefinanciering 2000 en art. 8.3 van de Wet 
studiefinanciering BES.

462 De tegemoetkoming in de kinderopvang vanwege de door ouders betaalde eigen bijdrage gedu-
rende de sluiting van de kinderopvang tijdens de lockdowns is gebaseerd op een amvb. Zie Stb. 
2020, 134.

463 Het gaat hier om de TOGS en de Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenprak-
tijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis.

464 Zie over deze wet De Vries 1998, Faure & Hartlief 2001, Van de Bunt 2001, De Graaf 2012, p. 529 
e.v. en Van de Bunt & Tjepkema 2016.

465 Faure & Hartlief 2001, p. 151. 
466 En dus niet het aansprakelijkheidsrecht. Zie hierover De Vries 1998, p. 1912 e.v. en Faure & Hart-

lief 2001, p. 167. Zie over de grondslag voor een tegemoetkoming op grond van de WTS ook Van 
de Bunt 2001, p. 174 e.v.

467 Zie hierover De Graaf 2012, p. 524. 
468 De Graaf 2012, p. 524-525 en Tjepkema 2014, p. 2. Faure & Hartlief spreken van een vorm van 

sociale zekerheid. Zie Faure & Hartlief 2001, p. 167.
469 Zie hierover Van de Bunt & Tjepkema 2016, p. 236-237. 
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om tegemoetkomingen te verstrekken in schade ten gevolge van rampen en zware 
ongevallen. De WTS was immers juist bedoeld om een einde te maken aan de prak-
tijk waarbij overheden na rampen en zware ongevallen ad hoc financiële tegemoet-
komingen verstrekten, met alle nadelen van dien.470 De regering heeft in 2006 in 
reactie op het eindrapport ‘Solidariteit met beleid’ van de Commissie tegemoetko-
mingen bij rampen en calamiteiten nog eens benadrukt dat het treffen van derge-
lijke ad-hocregelingen van overheidswege voor tegemoetkomingen in rampschade 
buiten de WTS om, moet worden voorkomen.471 Anders zou de overheid als een 
soort ‘collectieve stroppenpot’ gaan fungeren.472 Ondanks alle goede voornemens 
is dit slechts ten dele gelukt. Omdat de WTS niet tegemoetkomt in verzekerbare 
schade, zijn ook voor de coronacrisis toch vaak aanvullende bijzondere tegemoet-
komingsregelingen opgesteld.473

Uit de wetsgeschiedenis van de WTS blijkt verder dat het kabinet destijds van oor-
deel was dat schade als gevolg van bijvoorbeeld een overstroming door zoet water 
primair door de gedupeerde moet worden gedragen.474 Eerst als de gevolgen van een 
gebeurtenis zo ernstig zijn dat nationale belangen een rol spelen of dat de totaal-
schade zeer groot is, dan wel burgers onevenredig zwaar worden getroffen, is, 
financiële hulp van overheidswege aangewezen, aldus de regering.475 In dat verband 
moet en kan de financiële hulp van de rijksoverheid nooit zover gaan dat alle geleden 
schade en gemaakte kosten uit de algemene middelen worden vergoed, ook als het 
risico van die schade en kosten niet door een verzekering wordt gedekt.476 De rijks-
overheid is volgens de regering niet verantwoordelijk voor het lenigen van alle nood 
bij rampen en zware ongevallen en er kan geen ongelimiteerd beslag worden gelegd 
op de algemene middelen.477 De eigen verantwoordelijkheid van gedupeerden komt 
tot uitdrukking in het feit dat op grond van de WTS enkel een tegemoetkoming in 
de schade wordt verstrekt, dus geen volledige vergoeding.478 De WTS maakt het dan 
ook mogelijk dat in de specifieke tegemoetkomingsregeling een eigen risico of een 
maximum voor de tegemoetkoming wordt gehanteerd.479

Waarom is deze WTS niet ingezet voor het toekennen van coronasteun? Om de WTS 
van toepassing te laten zijn, zou de coronapandemie moeten worden aangemerkt 
als een ramp als bedoeld in artikel 1 Wet veiligheidsregio’s, die van ten minste verge-
lijkbare orde is als een zoetwateroverstroming of een aardbeving.480 In artikel 1 van 
de Wet op de Veiligheidsrisico wordt een ramp gedefinieerd als een zwaar ongeval 
of een andere gebeurtenis waarbij het leven en de gezondheid van veel personen, 

470 Kamerstukken II 2005/06, 25159, nr. 3, p. 1. Zie hierover Van de Bunt & Tjepkema 2016, p. 236-237. 
471 Kamerstukken II 2005/06, 29668, nr. 11, p. 1.
472 Kamerstukken II 2005/06, 29668, nr. 11, p. 11.
473 Zie hierover Tjepkema 2014, p. 2. 
474 Kamerstukken II 1996/97, 25159, nr. 5, p. 6.
475 Kamerstukken II 1996/97, 25159, nr. 5, p. 6-7.
476 Kamerstukken II 1996/97, 25159, nr. 5, p. 7.
477 Kamerstukken II 1996/97, 25159, nr. 5, p. 7.
478 Zie hierover Faure & Hartlief 2001, p. 162.
479 Art. 6, tweede en vierde lid, WTS.
480 Art. 3 WTS.
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het milieu, of grote materiële belangen in ernstige mate zijn geschaad of worden 
bedreigd en waarbij een gecoördineerde inzet van diensten of organisaties van 
verschillende disciplines is vereist om de dreiging weg te nemen of de schadelijke 
gevolgen te beperken. Mijns inziens is het zeer wel mogelijk om de coronapande-
mie als een ramp aan te merken. Waarom dat niet is gebeurd, is speculeren. Voor 
zover ik heb kunnen nagaan is toepassing van de WTS op de coronacrisis niet in de 
Tweede Kamer aan de orde geweest. Er zijn daarvoor wel redenen te bedenken.

Het kan in de eerste plaats zo zijn dat men simpelweg niet aan de WTS heeft 
gedacht. Deze wet is immers in eerste instantie bedoeld voor overstromingen met 
zoet water en aardbevingen, typische act of Gods. De WTS is in die twee gevallen zon-
der meer van toepassing.481 Voor andersoortige rampen dient de WTS bij konink-
lijk besluit van toepassing te worden verklaard. Sinds 1998 is dit slechts drie keer 
gebeurd: twee keer bij extreem zware regenval482 en een keer bij de dijkdoorbraak te 
Wilnis.483 Een pandemie lijkt op het eerste gezicht een beetje een vreemde eend in 
deze bijt.

In de tweede plaats kan hebben meegespeeld dat de RVO een ministeriële regeling 
op grond van de WTS zou hebben moeten uitvoeren.484 Het is de vraag of, gezien 
de hoeveelheid overheidsinstanties die momenteel bij de uitvoering van de corona-
steunmaatregelen zijn betrokken, dit een realistische optie was.

In de derde plaats rijst de vraag of aan toepassing van de WTS in de weg staat 
dat de schade of de kosten van de coronacrisis redelijkerwijs verzekerbaar zijn.485 
In dat geval biedt de WTS aan gedupeerden namelijk geen recht op een tegemoet-
koming.486 Voor evenementenverzekeringen487 en reisverzekeringen488 gold in veel 
gevallen dat een pandemie niet expliciet was uitgesloten, zodat schade door een 
pandemie verzekerbaar was. Dit verandert nu in hoog tempo.489 De meeste andere 
ondernemers die schade leden en lijden door de coronacrisis konden zich daarvoor 

481 Art. 4, eerste lid, WTS. Sinds de inwerkingtreding van de WTS is naar aanleiding van schade 
ten gevolge van een overstroming van zoet water twee keer een tegemoetkomingsregeling vast-
gesteld. Het ging daarbij twee keer om een overstroming van de Maas (in 2003, Stcrt. 2003, 9 en 
in 2011, Stcrt. 2011, 12398). Vermoedelijk komt er in 2021 een tegemoetkomingsregeling bij naar 
aanleiding van de watersnood in Limburg. 

482 Stb. 1999, 33 en Stb. 1999, 128. Het betreft de Regeling tegemoetkoming schade bij extreem zware 
regenval 1998 (Stcrt. 1998, 208) en de Regeling tegemoetkoming schade bij tweede extreem 
zware regenval 1998 (Stcrt. 1998, 244).

483 Stb. 2003, 369. Op basis hiervan is de Regeling tegemoetkoming schade bij dijkdoorbraak te 
Wilnis 2003 (Stcrt. 2003, 202) vastgesteld. Uit de toelichting op het koninklijk besluit blijkt dat 
de WTS ziet op doorbraken als gevolg van hoog water. Daarvan was bij de dijkdoorbraak te Wil-
nis geen sprake zodat de WTS bij afzonderlijk koninklijk besluit van toepassing moest worden 
verklaard.

484 De uitvoering van de op de WTS gebaseerde regelingen ligt thans in handen van RVO. Zie Stcrt. 
2020, 10742. Daarvoor waren de rechtsvoorgangers van RVO verantwoordelijk voor de uitvoe-
ring, namelijk Dienst Regelingen (Stcrt. 2010, 19926 en Stcrt. 2006, 58) en LASER (Dienst Lande-
lijke service bij regelingen van het Ministerie van LNV) (Stcrt. 1998, 208).

485 Zie over de verzekerbaarheid van ramprisico’s Hartlief 2014, p. 141-142 en Weterings 2021.
486 Zie art. 4, derde lid, aanhef en onder a, WTS. 
487 Dit leid ik af uit Rb. Amsterdam 29 juni 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3766. Zie over deze zaak 

uitgebreid Van Tiggele-van der Velde 2021, p. 99 e.v.
488 Van Tiggele-van der Velde 2021, p. 103.
489 Weterings 2021. 
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niet verzekeren.490 Voor het vergoeden van die schades had de WTS dus wel een 
grondslag kunnen bieden.

In het licht van de coronacrisis is problematischer dat de WTS niet de mogelijkheid 
kent om een tegemoetkoming te bieden in de omzetschade,491 terwijl de corona crisis 
en de daaropvolgende overheidsmaatregelen juist tot die vorm van schade hebben 
geleid. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat omzetschade volgens de regering tot het 
normaal ondernemersrisico behoort en daarom voor eigen risico dient te blijven.492 
De WTS biedt dus in dat opzicht niet het geschikte kader; er zou een wetswijziging 
nodig zijn geweest om op grond van de WTS de huidige coronasteunmaatregelen te 
kunnen vaststellen.

Ook een aantal andere elementen uit de WTS zou voor problemen hebben 
gezorgd. In de eerste plaats gaat de systematiek van de WTS ervan uit dat vrij snel 
na de schadeveroorzakende gebeurtenis de schade kan worden opgenomen op basis 
waarvan een aanvraag tot een tegemoetkoming kan worden gedaan. De omvang 
van de schade en de kosten worden door een schade-expert opgenomen en neerge-
legd in een schaderapport.493 Op basis hiervan kan een aanvraag tot tegemoetko-
ming  worden gedaan en vervolgens kunnen voorschotten worden betaald.494 Bij de 
corona crisis lag dat heel anders. Om ondernemers en burgers te hulp te schieten 
wilde de overheid vrijwel meteen steun verstrekken, terwijl nog totaal niet duidelijk 
was wat de schade zou zijn. De belangrijkste coronasteunregelingen, de NOW en de 
TVL, werken om die reden met een systeem van verlening en vaststelling. De verle-
ning is gebaseerd op een schatting van de omzetschade. Na afloop van een bepaalde 
periode vindt vaststelling plaats op basis van de werkelijke omzetschade. Als de 
overheid had gewacht met het uitkeren van coronasteun tot de schade duidelijk zou 
zijn, dan was dat mosterd na de maaltijd geweest. Veel ondernemers zouden dan al 
hun faillissement hebben kunnen aanvragen. De WTS biedt echter geen grondslag 
voor het werken met schattingen van de schade. In de tweede plaats zal het niet altijd 
eenvoudig zijn om een duidelijk causaal verband vast te stellen tussen de schade en 
de schadeveroorzakende gebeurtenis, in dit geval de coronacrisis en de daarop vol-
gende overheidsmaatregelen.495 Voor de meeste coronasteunmaatregelen geldt dat 

490 Een bedrijfsschadeverzekering dekt bijvoorbeeld de schade van omzetverlies wanneer de 
bedrijfsvoering van een onderneming stil komt te liggen. Daarbij gaat het echter om een bedrijfs-
stilstand als gevolg van materiële schade, niet ten gevolge van een pandemie. Zie hierover Van 
Tiggele-van der Velde 2021, noot 4.

491 Deze schadecategorie wordt niet genoemd in art. 4, eerste lid, WTS. Op grond van art. 4, tweede 
lid, WTS kan weliswaar bij ministeriële regeling worden bepaald dat andere schade- en kosten-
categorieën dan genoemd in art. 4, eerste lid, WTS voor een tegemoetkoming in aanmerking 
komen, maar dit geldt niet voor schade die het gevolg is van gederfde omzet. Zie hierover ook 
Kamerstukken II 1996/97, 25159, nr. 5, p. 25.

492 Kamerstukken II 1996/97, 25159, nr. 5, p. 25-26.
493 Art. 5, eerste lid, WTS.
494 De specifieke tegemoetkomingsregeling die op grond van de WTS wordt opgesteld moet dat dan 

wel regelen. Zie art. 9 WTS.
495 Art. 4, eerste lid, WTS.
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dit causaal verband niet behoeft te worden aangetoond.496 In het geval van de TOGS 
en de TVL is het bijvoorbeeld voldoende om tot een bepaalde sector te behoren.

De conclusie is dan ook dat de coronasteunregelingen in hun huidige vorm niet 
mogelijk zouden zijn op grond van de WTS. Dit neemt niet weg dat ik het opmerke-
lijk vind dat helemaal niet over de toepassing van de WTS lijkt te zijn gesproken en 
zonder enige discussie allerlei belangrijke uitgangspunten van de algemene formele 
wet die hier qua normering het dichtstbij komt, worden verlaten.

2.6.3 De onverplichte coronategemoetkomingsregelingen nader bezien
Uit de voorgaande paragraaf blijkt dat de WTS niet is gekozen als rechtsgrondslag 
voor de verschillende tegemoetkomingsregelingen die met het oog op de corona-
crisis zijn vastgesteld. De tegemoetkomingsregelingen kennen allemaal een andere 
rechtsgrondslag en soms gaat het zelfs om buitenwettelijk beleid.

De TOGS

De eerste tegemoetkomingsregeling die tot stand kwam tijdens de coronacrisis 
is de Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 
(TOGS).497 Op grond van deze regeling verstrekt de minister van EZK op aanvraag 
een tegemoetkoming aan een gedupeerde onderneming die verwacht in de periode 
van 16 maart 2020 tot en met 15 juni 2020 ten minste € 4.000 aan omzetverlies te 
lijden als gevolg van de maatregelen ter verdere verspreiding van COVID-19 en ten 
minste € 4.000 aan vaste lasten te hebben, ook na gebruik van andere door de over-
heid beschikbaar gestelde steunmaatregelen in het kader van de bestrijding van de 
verdere verspreiding van COVID-19.498 De tegemoetkoming bedraagt € 4000 per 
gedupeerde onderneming.499 Om te worden aangemerkt als gedupeerde onderne-
mer moet aan een aantal eisen worden voldaan.500 Het moet onder meer gaan om 
een in Nederland gevestigde onderneming als bedoeld in artikel 5 Handelsregister-
wet 2007 die bovendien op 15 maart 2020 in het handelsregister stond ingeschreven 
onder een hoofdactiviteit die in bijlage 1 is opgenomen, met de daarbij behorende 

496 Dit geldt bijvoorbeeld voor de NOW en ook voor de TOFA. Voor de TVL geldt dat alleen onder-
nemingen met een bepaalde SBI-code voor een subsidie in aanmerking komen. In dat geval 
wordt verondersteld dat de onderneming te maken heeft met omzetverlies en dus schade lijdt 
ten gevolge van de coronacrisis. De Tozo vereist wel dat de aanvrager verklaart dat diens bedrijf 
of zelfstandig beroep financieel is geraakt als gevolg van de crisis in verband met COVID-19, 
voorzien van een toelichting (zie art. 5, eerste lid, aanhef en onder b, Tijdelijke overbruggings-
regeling zelfstandige ondernemers). Een Tozo-aanvraag wordt ook afgewezen indien het inko-
men niet als gevolg van de coronacrisis onder het sociaal minimum is komen te liggen. Zie Rb. 
Zeeland-West-Brabant (vzr.) 11 januari 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:155. Ook in art. 2, eerste lid, 
aanhef en onder a, van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 
is neergelegd dat de gedupeerde onderneming meer dan 30% aan omzetderving lijdt als gevolg 
van de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.

497 Stcrt. 2020, 19159.
498 Art. 2, eerste lid, TOGS.
499 Art. 2, tweede lid, TOGS.
500 Art. 1 TOGS.
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code van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI-code). In bijlage 1 worden de activiteiten 
en bijbehorende SBI-codes genoemd. Het gaat vooral om horeca, congressen, cul-
tuur, sport en de reisbranche. Het betreft ondernemingen die door overheidsingrij-
pen gedwongen hun deuren moesten sluiten, dicht moeten vanwege het verbod op 
het organiseren van bijeenkomsten en evenementen of direct getroffen zijn door het 
negatieve reisadvies van het ministerie van Buitenlandse Zaken.501 Op 16 april 2020 
is de TOGS gewijzigd in die zin dat meer sectoren in aanmerking komen voor een 
tegemoetkoming.502 Met ingang van 29 juni 2020 is de TOGS vervangen door de in 
paragraaf 2.2.4 besproken TVL.

De TOGS is niet gebaseerd op een wettelijke grondslag. In de aanhef wordt 
alleen verwezen naar artikel 4:81 Awb. Dit wekt bevreemding omdat artikel 4:81 
Awb alleen de bevoegdheid geeft om beleidsregels vast te stellen ten aanzien van 
bestaande bevoegdheden. Van dat laatste is echter geen sprake. De vraag is dan ook 
op grond waarvan de minister deze tegemoetkomingen verstrekt. De toelichting op 
de TOGS geeft daarover geen duidelijkheid. Volgens de toelichting gaat het om een 
noodmaatregel voor ondernemingen die direct door de gezondheidsmaatregelen 
zijn getroffen. Van een subsidie is geen sprake nu de TOGS niet is gericht op het sti-
muleren van wenselijk geachte activiteiten. Voor het verkrijgen van de tegemoetko-
ming hoeft de onderneming geen activiteiten te verrichten of na te laten. Voldoende 
is dat de onderneming omzetverlies lijdt door de maatregelen ter bestrijding van 
de verdere verspreiding van COVID-19 en vaste lasten heeft. De TOGS zou wellicht 
ook kunnen worden aangemerkt als een nadeelcompensatieregeling. De TOGS gaat 
er immers van uit dat het door ondernemingen geleden omzetverlies wordt veroor-
zaakt door de getroffen overheidsmaatregelen. Ervan uitgaande dat het daarbij gaat 
om rechtmatig overheidshandelen, zou nadeelcompensatie geen gekke gedachte 
zijn. Het égalitébeginsel is daarvoor de meest geëigende rechtsgrondslag.503 Noch 
uit de regeling, noch uit de toelichting blijkt dat de TOGS is bedoeld om nadeelcom-
pensatie te bieden op grond van het égalitébeginsel. Verwijzingen naar het normaal 
maatschappelijk risico en de speciale last ontbreken. De TOGS is naar mijn mening 
dan ook niet aan te merken als een nadeelcompensatieregeling.

Bij het CBb is inmiddels aan de orde geweest hoe de tegemoetkomingen op grond 
van de TOGS juridisch moeten worden geduid.504 Het College moest zich hierover 
buigen om vast te stellen of het bevoegd is op het beroep te beslissen. Het CBb stelt 
vast dat de TOGS niet is gebaseerd op artikel 3 Kaderwet EZK- en LNV-subsidies en 
dat ook overigens geen wettelijke grondslag voor de TOGS valt aan te wijzen.505 Dit 
betekent volgens het College dat het niet bevoegd is van het beroep kennis te nemen, 
tenzij de TOGS een zodanige verwantschap heeft met andere aan het College toe-
bedeelde wetten en regelingen, dat aan het College desondanks de bevoegdheid 
toekomt om over het beroep te beslissen. Volgens het College doet deze uitzonde-
ring zich hier voor omdat de TOGS een voorloper is van de TVL, die wel op artikel 3 

501 Stcrt. 2020, 19159, p. 5.
502 Stcrt. 2020, 22337.
503 Zie over het égalitébeginsel par. 2.7. 
504 CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:992.
505 CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:992, r.o. 4.
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Kaderwet EZK- en LNV-subsidies is gebaseerd. Om het beroep te kunnen beoorde-
len dient het CBb vervolgens het wettelijk relevante kader vast te stellen en dus ook 
het karakter van de TOGS. In r.o. 7.1 komt het CBb tot het oordeel dat de TOGS 
niet valt aan te merken als een subsidieregeling. Hiervoor bestaan twee redenen. 
Voor de TOGS bestaat geen wettelijke grondslag en er is geen sprake van een van de 
uitzonderingen op de eis van een wettelijke grondslag die zijn neergelegd in arti-
kel 4:23, derde lid, Awb. Deze redenering van het CBb is opvallend. Voor de vraag of 
een financiële verstrekking van de overheid een subsidie is, is immers niet bepalend 
of er een subsidieregeling is vastgesteld. Doorslaggevend is of aan de elementen van 
de subsidiedefinitie is voldaan. Zoals hiervoor is aangegeven, is het waarschijnlijk 
dat de TOGS niet wordt verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten. De conclusie 
van het CBb dat sprake is van buitenwettelijk, begunstigend, beleid lijkt mij dan 
ook juist. Of dit ook betekent dat de bestuursrechter slechts zou moeten toetsen 
of dat beleid consistent wordt toegepast, komt verder aan de orde in hoofdstuk 3, 
paragraaf 3.3.7. Mijns inziens valt de TOGS aan te merken als een onverplichte tege-
moetkoming: een financiële verstrekking die de overheid op onverplichte gronden 
aan een natuurlijke persoon of een rechtspersoon toekent naar aanleiding van een 
schadeveroorzakende gebeurtenis. Omdat in artikel 2 expliciet wordt gesproken van 
een tegemoetkoming met het oog op omzetverlies als gevolg van de maatregelen ter 
bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19, gaat het meer specifiek om 
onverplichte nadeelcompensatie. De doelstelling van deze onverplichte nadeelcom-
pensatie is niet alleen het compenseren van ondernemers die zijn getroffen door de 
overheidsmaatregelen, maar ook om te voorkomen dat grote groepen burgers in 
de financiële problemen raken. Ook het smeeroliemotief lijkt een rol te spelen; met 
de TOGS probeert de overheid ook te voorkomen dat wordt geprocedeerd tegen de 
coronamaatregelen zelf.

Tegemoetkomingen aan amateursportorganisaties en verhuurders van sportaccommodaties

In de tweede plaats heeft de minister van Medische Zorg beleidsregels vastgesteld 
met het oog op het verstrekken van tegemoetkomingen aan amateursportorgani-
saties en verhuurders van sportaccommodaties. In eerste instantie betrof het twee 
onderscheiden beleidsregels,506 maar met het oog op de gederfde inkomsten van-
wege de coronamaatregelen in het vierde kwartaal van 2020 is een geïntegreerde 
tegemoetkomingsregeling vastgesteld.507

Op grond van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties 
 COVID-19 II komen amateursportorganisaties voor een tegemoetkoming in aan-
merking als zij ten minste 20% aan omzetverlies hebben geleden in de periode 
1 maart 2020 tot 1 september 2020.508 Of sprake is van een amateursportorganisatie 

506 Zie de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19, Stcrt. 2020, 36574, 
die uiteindelijk zodanig werd gewijzigd dat de Beleidsregel tegemoetkoming amateursport-
organisaties COVID-19 II werd vastgesteld (Stcrt. 2020, 49334) en de Beleidsregel tegemoet-
koming verhuurders sportaccommodaties COVID-19, Stcrt. 2020, 48142. 

507 Zie de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccommo-
daties COVID-19, Stcrt. 2021, 4754.

508 Art. 2, eerste lid, Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II.
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wordt beoordeeld aan de hand van de SBI-code waarmee zij zijn vermeld in het Han-
delsregister.509 De hoogte van de tegemoetkoming verschilt per categorie amateur-
sportorganisatie en is bovendien afhankelijk van de doorlopende lasten. Het gaat 
om tegemoetkomingen van maximaal € 12.000.510 In totaal was voor de tegemoet-
komingen voor amateursportorganisaties € 44.500.000 beschikbaar. Op grond van 
de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sport-
accommodaties COVID-19 kunnen amateursportorganisaties ook in aanmerking 
komen voor een tegemoetkoming voor het vierde kwartaal van 2020.511 Daarvoor 
geldt een lagere omzetverliesdrempel van 10%. De tegemoetkoming is verder niet 
meer alleen afhankelijk van de doorlopende lasten. Er wordt daarnaast ook geke-
ken naar de personeelskosten die niet geheel of gedeeltelijk op grond van de NOW 
of Tozo zijn gecompenseerd, de bondsafdrachten van de aanvrager en het kantine-
resultaat van de aanvrager.512 De tegemoetkoming bedraag maximaal € 12.500.513

Ook deze beleidsregels zijn niet gebaseerd op een wettelijke grondslag. In de 
aanhef wordt enkel verwezen naar artikel 4:81 Awb. Net als bij de TOGS wekt dit 
bevreemding omdat artikel 4:81 Awb alleen de bevoegdheid geeft om beleidsregels 
vast te stellen ten aanzien van bestaande bevoegdheden. Ook hier ontbreekt ech-
ter een wettelijke grondslag om tegemoetkomingen te verstrekken. De tegemoet-
komingen zijn mijns inziens niet aan te merken als subsidies, nu geen sprake is 
van het stimuleren van wenselijk geachte activiteiten. De amateursportorganisaties 
hoeven immers geen activiteiten te verrichten of na te laten. Voldoende is dat zij 
omzetverlies lijden door de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding 
van COVID-19 en vaste lasten hebben514 of – ten aanzien van het vierde kwartaal – 
financiële schade lijden.515 De tegemoetkomingen zijn dus bedoeld om schade te 
compenseren die zij lijden ten gevolge van de coronamaatregelen.516 Net als bij de 
TOGS zou het ook om een verplichte nadeelcompensatieregeling kunnen gaan. Ook 
in deze regeling ontbreken echter typische égalitévereisten zodat het mijns inziens 
gaat om een onverplichte tegemoetkoming. Omdat in de beleidsregel expliciet is ver-
meld dat het omzetverlies moet zijn veroorzaakt door de maatregelen ter bestrijding 

509 Zie art. 1 en bijlage, Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II.
510 Zie art. 3 Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II.
511 Ook hier geldt dat aan de hand van de SBI-code wordt bepaald of sprake is van een amateur-

sportorganisatie. Zie art. 2.1, tweede lid, aanhef en onder c, Beleidsregel tegemoetkoming ama-
teursportorganisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19.

512 Zie art. 2.2, tweede lid, Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders 
sportaccommodaties COVID-19.

513 Art. 2.3 Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportaccom-
modaties COVID-19.

514 Zie art. 2, eerste lid, Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19 II.
515 Zie art. 2.2, eerste en tweede lid, Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en 

verhuurders sportaccommodaties COVID-19,
516 Dit blijkt uit de volledige titel van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties 

COVID-19 II en ook van de Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuur-
ders sportaccommodaties COVID-19. Uit de toelichting op laatstgenoemde beleidsregel lijkt de 
doelstelling van de tegemoetkoming iets ruimer. De tegemoetkoming is primair erop gericht 
om amateursportorganisaties niet te laten omvallen maar secundair ook om ervoor te zorgen 
dat amateursportorganisaties ook op langere termijn in staat blijven om investeringen te doen 
in de kwaliteit van het sportaanbod. Zie Stcrt. 2021, 4754, p. 7.
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van het coronavirus,517 gaat het meer specifiek om een onverplichte nadeelcom-
pensatie. Omdat er geen bevoegdheid is met het oog waarop de beleidsregels zijn 
vastgesteld, dienen zij, net als de TOGS, te worden aangemerkt als buitenwettelijk 
begunstigend beleid. Hierover bestaat nog geen jurisprudentie.

Voor de verhuurders van sportaccommodaties gaat het om een tegemoetkoming 
in gederfde huurinkomsten ingeval zij de huur ten laste van de amateursportorga-
nisatie hebben kwijtgescholden in de periode van 1 maart 2020 tot 1 juni 2020.518 De 
Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sportac-
commodaties COVID-19 ziet op de huur die is kwijtscholden in het vierde kwartaal 
van 2020.519 Opvallend is dat uit de beleidsregel die ziet op de periode 1 maart 2020 
tot 1 juni 2020 niet blijkt hoe de hoogte van de tegemoetkoming wordt vastgesteld.520 
Uit de toelichting lijkt te volgen dat de hoogte van de tegemoetkoming gelijk is aan 
de kwijtgescholden huur in de maanden maart, april en mei 2020.521 Voor het vierde 
kwartaal van 2020 is de berekening van de hoogte van de tegemoetkoming wel 
expliciet in de beleidsregel vastgelegd.522

De tegemoetkoming zou wellicht ook als een subsidie kunnen worden gezien. Het 
kwijtschelden van de huur aan de amateursportorganisaties zou dan de te stimule-
ren activiteit zijn. Als ik het goed zie, staat de beleidsregel er niet aan in de weg als 
na publicatie daarvan – namelijk op 1 september 2020 – alsnog wordt besloten om 
de huur voor de maanden maart, april en mei 2020 kwijt te schelden.523 Uit artikel 3, 
derde lid, van de beleidsregel en de toelichting daarop blijkt dat de minister ervan 
uitgaat dat het niet om een subsidie gaat. Volgens de toelichting op de beleidsregel 
compenseert de regeling de verhuurders voor de financiële schade die zij oplopen 
wanneer zij de huursom van de amateursportorganisaties kwijtschelden en stimu-
leert ze hiermee de verhuurders om de huur voor amateursportorganisaties kwijt te 
schelden.524 Nu verhuurders door het kwijtschelden zelf de schade veroorzaken, lijkt 
mij zeer verdedigbaar dat het hierbij toch gaat om een subsidie. In dat geval rijst de 
vraag of voor deze beleidsregel geen wettelijke grondslag had moeten bestaan.

Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers

De Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID 19 is vast-
gesteld om onder meer tegemoetkomingen te verstrekken aan ondernemingen in 
de tuin- en landbouwsector die meer dan 30% omzetderving lijden als gevolg van 

517 Zie art. 2.1, eerste lid, Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders 
sportaccommodaties COVID-19.

518 Zie art. 2, eerste en tweede lid, Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties 
COVID-19.

519 Art. 3.1, eerste en tweede lid, Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en ver-
huurders sportaccommodaties COVID-19.

520 Wel blijkt uit art. 6 en 7 dat er tegemoetkomingen tot € 100.000 en tegemoetkomingen vanaf 
€ 100.000 worden verstrekt.

521 Zie de toelichting op art. 2, Stcrt. 2020, 48142, p. 5.
522 Zie art. 3.2 Beleidsregel tegemoetkoming amateursportorganisaties en verhuurders sport-

accommodaties COVID-19.
523 Stcrt. 2020, 48142, p. 4. Hetzelfde geldt voor de Beleidsregel tegemoetkoming amateursport-

organisaties en verhuurders sportaccommodaties COVID-19.
524 Zie Stcrt. 2020, 48142, p. 3 en ook Stcrt. 2021, 4754, p. 7.
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de maatregelen ter bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19.525 Deze 
onderneming moet bovendien worden geconfronteerd met een combinatie van de 
volgende situaties: (a) de productie gaat door terwijl er nauwelijks omzet wordt 
gemaakt; (b) producten zijn slecht of niet houdbaar vanwege bederfelijkheid en er 
zijn geen of beperkte alternatieve toepassingsmogelijkheden en (c) in de periode 
maart, april en mei is er een grote seizoenspiek in productie, personele bezetting 
en omzet.

Daarnaast kunnen op grond van artikel 7 van de regeling tegemoetkomingen 
worden verstrekt aan gedupeerde telers van fritesaardappelen die in de periode 
van 16 maart 2020 tot en met 31 augustus 2020 als gevolg van de maatregelen ter 
bestrijding van de verdere verspreiding van COVID-19 hun fritesaardappelen niet 
kunnen afzetten aan de aardappelverwerkende voedingsmiddelenindustrie voor de 
productie van diepgevroren of koelverse aardappelproducten of aan de groothandel 
of detailhandel (in kleinverpakking).

De tegemoetkomingsregeling is gebaseerd op artikel 15 en 19 van de Landbouw-
wet. In artikel 15 van deze wet is bepaald dat ter verwezenlijking van de in artikel 13, 
eerste lid vermelde doeleinden de minister bij in de Staatscourant bekend te maken 
regeling regelen kan vaststellen ten aanzien van het verstrekken van een subsidie of 
andere geldelijke bijdrage aan producenten of groepen van producenten van en aan 
handelaren of groepen van handelaren in producten. Deze bepaling biedt dus niet 
alleen grondslag voor subsidieverstrekking, maar ook voor het verstrekken van tege-
moetkomingen. Die vallen immers te scharen onder ‘andere geldelijke bijdrage’. Op 
grond van artikel 19, eerste lid, Landbouwwet kan de minister ter verwezenlijking 
van de in artikel 13, eerste lid, vermelde doeleinden bij in de Staatscourant bekend 
te maken regeling, regelen vaststellen ten aanzien van de in het tweede lid, onder 
b, van dat artikel genoemde gedragingen. Het gaat daarbij om het bereiden, ver-
vaardigen, oogsten, voorhanden en in voorraad hebben, bewaren, opslaan, be- en 
verwerken, ge- en verbruiken, vervoederen, slachten, vervoeren, aanvoeren, veilen, 
ontvangen, afleveren, te koop aanbieden, kopen en vervreemden van producten.

Noch uit de tekst van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwonderne-
mers COVID 19 noch uit de toelichting daarop blijkt dat deze is gericht op het sti-
muleren van wenselijke activiteiten. Van een subsidie is dan ook geen sprake. De 
regeling is in het leven geroepen om een tegemoetkoming te verstrekken aan onder-
nemers in de sierteelt en ondernemers uit de voedingstuinbouw en de telers van 
fritesaardappelen die schade hebben geleden door acute vraaguitval voor de sier-
teelt, het verbod van evenementen en de sluiting van de horeca.526 Ook deze rege-
ling bevat verder geen kenmerken van een égalitéregeling, zodat de regeling moet 
worden aangemerkt als een onverplichte tegemoetkoming. Het gaat daarbij deels 
om een onverplichte nadeelcompensatieregeling, namelijk voor zover compensa-
tie voor schade wordt geboden die is geleden door de overheidsmaatregelen om het 
coronavirus te bestrijden. Ook hier spelen het smeeroliemotief en het sociale motief 
een rol.

525 Art. 2, eerste lid, van de regeling, Stcrt. 2020, 25444. 
526 Stcrt. 2020, 25444, p. 8.
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Tegemoetkomingen in de kosten voor kinderopvang

Een heel andere soort coronasteunmaatregel is de Tijdelijke tegemoetkomings-
regeling KO. Deze steunregeling herinnert mij aan wekenlang kleine kinderen 
thuis, terwijl ik eigenlijk dit preadvies moest schrijven. Tijdens de twee lockdowns 
sloten de kinderopvang en de buitenschoolse opvangorganisaties immers op last 
van de overheid hun deuren,527 tot frustratie en verdriet van vele jonge ouders. De 
ouders moesten de rekening van de kinderopvang wel doorbetalen. Om te voorko-
men dat ouders massaal hun contract zouden opzeggen, heeft de staatssecretaris 
van SZW op 6 mei 2020 een algemene maatregel van bestuur vastgesteld om op basis 
daarvan tegemoetkomingen te verstrekken voor de eigen bijdrage van de ouders in 
de kosten voor kinderopvang met COVID-19.528 De SVB is aangewezen om namens 
de minister van Financiën de beschikkingen te nemen ter vaststelling van de tege-
moetkoming.529

Volgens de toelichting op de amvb kunnen de Wet kinderopvang, het Besluit 
kinderopvangtoeslag noch de Kaderwet SZW-subsidies in een passende wettelijke 
grondslag voorzien voor de voorziene tegemoetkoming. Daarom is voor een zelf-
standige amvb gekozen, gebaseerd op artikel 89, eerste lid, Grondwet. Volgens de 
regering gaat het om een uitzonderlijke situatie waarin niet gewacht kan worden op 
het tot stand brengen van een wet en het besluit heeft een tijdelijk karakter.530 Ook 
betreft het een financiële aanspraak en gaat het dus om een amvb met een begun-
stigend karakter.531

Voor ouders die wel gebruikmaken van kinderopvang maar daarvoor geen kin-
deropvangtoeslag ontvangen, bijvoorbeeld omdat één ouder werkt, is uiteindelijk 
ook een regeling vastgesteld om hen tegemoet te komen in de kosten voor kinderop-
vang tijdens de lockdowns.532 Het gaat om de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling 
KO zonder overheidsvergoeding. Opvallend is dat deze regeling wel is gebaseerd 
op de Kaderwet SZW-subsidies, namelijk de artikelen 3 en 9. Op grond van arti-
kel 9, Kaderwet SZW-subsidies is deze wet, met uitzondering van artikel 3, tweede 
lid, van overeenkomstige toepassing op spoedeisende, tijdelijke verstrekking door 
de minister van SZW van aanspraken op financiële middelen, niet zijnde subsidies 
behoudens die aanspraak wordt verstrekt krachtens een andere wet. Op grond van 
artikel 3, eerste lid, Kaderwet SZW-subsidies kan voor dergelijke aanspraken een 
amvb of ministeriële regeling worden vastgesteld.

527 Het gaat om de periode van 16 maart 2020 tot en met 19 mei 2020 en de periode 16 december 2020 
tot en met 7 februari 2020. Zie art. 3 en 5b van de regeling. 

528 Stb. 2020, 134. De regeling is op 2 april 2021 gewijzigd om ook een grondslag te bieden voor tege-
moetkomingen voor de tweede lockdown. Zie Stb. 2021, 177. 

529 Zie art. 6, vierde lid, Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO. Het nemen van beslissingen op 
bezwaar en het in rechte optreden in beroep of hoger beroep, dan wel afzien van hoger beroep, 
is opgedragen aan de Belastingdienst/Toeslagen. Zie art. 6, vierde lid, Tijdelijke tegemoet-
komingsregeling KO. 

530 Stb. 2020, 134, p. 8.
531 Stb. 2020, 134, p. 8.
532 De Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding, Stcrt. 2020, 22339. 
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Bij beide regelingen lijkt het te gaan om een onverplichte tegemoetkoming, meer 
in het bijzonder een onverplichte nadeelcompensatie. De overheid compenseert de 
ouders voor het feit dat de kinderopvang op last van de overheid is gesloten, terwijl 
zij wel moeten doorbetalen. Daarbij zorgt de overheid ervoor dat de kinderopvang 
gefinancierd blijft, hetgeen voorkomt dat deze sector in de financiële problemen 
komt. Ook de andere motieven die gebruikelijk zijn bij onverplichte nadeelcom-
pensatieregelingen spelen een rol. Ouders zouden bij het ontbreken van compen-
satie kunnen gaan protesteren tegen het sluiten van de kinderopvang (het smeer-
oliemotief) en ook kan met de onverplichte nadeelcompensatie worden bereikt dat 
het draagvlak voor het sluiten van de kinderopvang wordt vergroot en daarmee het 
thuiswerken wordt bevorderd. In de brief van de regering van 17 april 2020 is geëxpli-
citeerd dat met de compensatie van ouders voor de eigen bijdrage ook wordt beoogd 
te voorkomen dat het schadeveroorzakend overheidsoptreden ten behoeve van het 
ene beleidsdoel, namelijk het sluiten van de kinderopvang om zo het coronavirus 
te bestrijden, te veel afbreuk doet aan een ander beleidsdoel van diezelfde overheid, 
namelijk het garanderen van een financieel gezonde kinderopvang.533

De regeling zou voorts ook als stimuleringsmaatregel en dus als een subsidie 
kunnen worden gezien. Het gaat hier weliswaar niet om het stimuleren van kin-
deropvang met als doelstelling dat ouders kunnen gaan werken, maar wel om het 
voorkomen dat ouders hun contract met de kinderopvang opzeggen.

Omdat beide regelingen tegemoetkomingsregelingen zijn, is onduidelijk waarom 
de ene regeling – namelijk de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO – is vorm-
gegeven als een zelfstandige amvb, terwijl de andere regeling – de Tijdelijke tege-
moetkomingsregeling KO –zonder overheidsvergoeding is gebaseerd op de Kader-
wet SZW-subsidies. Wellicht dat sprake is van voortschrijdend inzicht en in tweede 
instantie alsnog een grondslag in de Kaderwet SZW-subsidies is gevonden.

De TOFA

Ook de Tijdelijke overbruggingsregeling voor flexibele arbeidskrachten (TOFA) is 
gebaseerd op de artikelen 3, eerste lid, en 9 van de Kaderwet SZW-subsidies.534 De 
TOFA is bedoeld als vangnet voor flexwerkers die door de coronacrisis substan-
tieel inkomensverlies hebben geleden, maar geen aanspraak kunnen maken op een 
 socialezekerheidsuitkering of op bijstand, en onvoldoende middelen van bestaan 
hebben om rond te komen.535 De totstandkoming van deze regeling heeft nogal wat 
voeten in de aarde gehad. Het begon allemaal met de motie-Gijs van Dijk waarin aan-
dacht werd gevraagd voor de mensen die werkloos zijn geworden vanwege corona, 
maar niet voldoen aan de voorwaarden voor WW of bijstand.536 Het gaat daarbij om 
zogenoemde flexwerkers. De Kamer heeft aan minister Koolmees gevraagd om te 
kijken of een tijdelijke, uitvoerbare tegemoetkomingsregeling kan worden gemaakt 
voor deze groep, naast de bestaande vangnetten. Uit overleg met het UWV en 

533 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 22, p. 2-3.
534 Stcrt. 2020, 31395. 
535 Stcrt. 2020, 31 395, p. 5.
536 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 15. 
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vertegenwoordigers van gemeenten bleek al snel dat een gerichte regeling, met een 
duidelijk afgebakende doelgroep en een bij het individu passende tegemoetkoming, 
onder de huidige omstandigheden en binnen de benodigde termijn niet haalbaar 
zou zijn.537 Daarom stelde minister Koolmees de TOFA voor: een zo eenvoudig en 
robuust mogelijke tegemoetkomingsregeling die weliswaar ruw en ongericht is, 
maar toch een tegemoetkoming biedt aan onder meer de beoogde groep flexwer-
kers.538 In de brief aan de Kamer van 20 mei 2020 schetst de minister de contouren 
van de TOFA waaraan volgens hem allerlei nadelen kleven.539 Het zou in de eerste 
plaats kunnen voorkomen dat iemand er financieel op vooruit gaat met de TOFA of 
dat iemand meer ontvangt dan een WW-gerechtigde in een vrijwel identieke situa-
tie. In de tweede plaats kan alleen naar het inkomstenverlies in april 2020 worden 
gekeken, zodat iemand die pas in mei of juni 2020 minder inkomsten heeft niet in 
aanmerking komt voor de TOFA. Ten derde zou ook iemand die in april 2020 vrijwil-
lig minder inkomen heeft aanspraak kunnen maken op de TOFA. Ten vierde maakt 
het niet kunnen meetellen van inkomen in het buitenland de regeling gevoelig voor 
oneigenlijk gebruik. Ten slotte maakt de simpele vormgeving de selectie van men-
sen die in aanmerking zouden kunnen komen, tamelijk willekeurig. De minister wil 
eerst met de Kamer hierover spreken, voordat de regeling wordt ingevoerd.540 Uitein-
delijk komt de regeling er, zij het in iets aangepaste vorm.541 Recht op een tegemoet-
koming heeft degene die:
1. als werknemer in februari 2020 ten minste € 400 aan loon heeft genoten;
2. als werknemer in maart 2020 ten minste € 1 aan loon heeft genoten;
3. op 1 april 2020 achttien jaar of ouder was en de AOW-leeftijd nog niet had 

bereikt;
4. substantieel inkomensverlies heeft geleden ten opzichte van februari;
5. daardoor in april geen substantieel inkomen meer uit loon had;
6. verklaart de TOFA nodig te hebben als bijdrage in de gebruikelijke kosten van 

zijn levensonderhoud; en
7. ten behoeve van dat levensonderhoud geen andere uitkering of inkomensvoor-

ziening ontvangt.542

De tegemoetkoming werd toegekend over de periode 1 maart 2020 tot en met 31 mei 
2020 en bedroeg per kalendermaand € 550.543 De regeling is niet verlengd en er werd 
veel minder gebruik van gemaakt dan van tevoren was ingeschat. In plaats van de 
verwachte 100.000 zijn er maar 10.780 toekenningen geweest.544 De TOFA is bedoeld 
voor flexwerkers die door een substantieel inkomensverlies onvoldoende middelen 
van bestaan hebben om rond te komen. Het motief voor deze regeling lijkt dan ook 

537 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 40, p. 2.
538 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 40, p. 2.
539 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 40, p. 8.
540 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 40, p. 9.
541 Zie hierover Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 73.
542 Zie art. 2 TOFA en de toelichting op de TOFA, Stcrt. 2020, 31395, p. 6.
543 Art. 5 TOFA, Stcrt. 2020, 31395.
544 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 108, p. 5. Zie hierover ook www.rtlnieuws.nl/economie/ 

politiek/artikel/5184553/tofa-vangnet-flexwerkers-amper-gebruikt-18-miljoen. 
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niet zozeer te zijn het compenseren van geleden schade door de coronacrisis, maar 
het bieden van bestaanszekerheid aan flexwerkers die niet in aanmerking komen 
voor WW of bijstand. Mijn conclusie is dat het hier om een inkomensvoorziening 
gaat, vergelijkbaar met de bijstand en WW.

Tegemoetkoming voor de sociale advocatuur

In de zesde plaats is de Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingen-
praktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis vast-
gesteld die namens de minister voor Rechtsbescherming wordt uitgevoerd door de 
Raad voor Rechtsbijstand.545 Deze regeling is vastgesteld om de sociale advocatuur 
tegemoet te komen omdat tijdens de coronacrisis het aantal toevoegingen sterk is 
gedaald door vermindering van de instroom van straf- en asielzaken en door de 
sluiting van de rechtbanken.546 Ook deze regeling heeft geen wettelijke grondslag. 
Wanneer deze regeling bij de rechter op het bureau belandt, zal toch moeten worden 
uitgemaakt wat het rechtskarakter van deze regeling is. In de eerste plaats zou het 
kunnen gaan om een subsidie in de zin van artikel 4:21, eerste lid, Awb. Er is sprake 
van een aanspraak op financiële middelen die wordt verstrekt door een bestuurs-
orgaan, namelijk de minister voor Rechtsbescherming. Ook gaat het niet om een 
betaling voor aan de minister geleverde goederen of diensten. Het derde element 
van de subsidiedefinitie – met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager 
– ligt lastiger. Het is namelijk de vraag welke activiteiten of welk nalaten de rege-
ling beoogt te stimuleren. Daarvan lijkt geen sprake, alhoewel zou kunnen worden 
betoogd dat de regeling de continuïteit van de sociale advocatuur beoogt te waar-
borgen. Dit kan ook als het stimuleren van een wenselijke activiteit worden aange-
merkt, zeker als wordt bedacht dat de TVL – die is gericht op het overeind houden 
van ondernemingen – als een subsidieregeling is vormgegeven.

De tegemoetkoming kan ook worden gezien als compensatie voor gemiste inkom-
sten, deels door vermindering van instroom van straf- en asielzaken en deels ten 
gevolge van de sluiting van de rechtbanken. Omdat de regeling verder geen kenmer-
ken van een égalitéregeling heeft, gaat het daarbij om een onverplichte tegemoet-
koming die deels het karakter heeft van een onverplichte nadeelcompensatie. De 
sluiting van de rechtbanken is immers een rechtmatige beslissing van de overheid. 
Als bijkomend motief van de tegemoetkomingsregeling zou kunnen worden gezien 
dat de overheid met de tegemoetkoming wil voorkomen dat bepaald schadeveroor-
zakend overheidsoptreden ten behoeve van het ene beleidsdoel, namelijk de sluiting 
van de rechtbanken om het coronavirus te bestrijden, te veel afbreuk doet aan een 
ander beleidsdoel van diezelfde overheid, namelijk het garanderen van het bestaan 
van sociale advocatuur. De dalende inkomsten van de sociale advocatuur wordt ook 
veroorzaakt door een vermindering van de instroom bij straf- en asielzaken. Hierbij 
is minder evident dat dit wordt veroorzaakt door welbewust rechtmatig handelen 
van de overheid. Ten slotte is het ook mogelijk om de tegemoetkomingsregeling aan 

545 Art. 1 van de regeling, Stcrt. 2020, 32505. 
546 Stcrt. 2020, 32505, p. 5. 
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te merken als een inkomensvoorziening. De regeling beoogt immers ook de sociale 
advocatuur van een inkomen te voorzien.

Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten

Ten slotte, de Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uit-
braak van COVID-19 is bedoeld voor studenten die studievertraging hebben opgelo-
pen.547 Omdat de uitvoering van deze regeling behapbaar moet worden gehouden, 
hoeven studenten niet aan te tonen dat zij daadwerkelijk studievertraging hebben 
opgelopen.548 Besloten is om aan twee groepen studenten een tegemoetkoming te 
verstrekken. In de eerste plaats aan de student die in zowel studiejaar 2019-2020 als 
2020-2021 een of meer maanden is ingeschreven voor een opleiding en in de periode 
van 1 augustus 2020 (mbo) respectievelijk 1 september tot uiterlijk 31 januari 2021 
(ho) het diploma voor de betreffende beroepsopleiding respectievelijk opleiding 
hoger onderwijs heeft behaald.549 Doordat deze studenten door de studievertraging 
ook in het nieuwe studiejaar ingeschreven worden en als gevolg daarvan financiële 
gevolgen kunnen ondervinden, acht het kabinet het redelijk om deze groep studen-
ten financieel te compenseren.550 Studenten in het laatste jaar van hun studie kun-
nen namelijk de eventueel opgelopen studievertraging niet inlopen. In de tweede 
plaats wordt een tegemoetkoming verstrekt aan studenten voor wie in juni, juli, 
augustus of september 2020 de aanspraak op prestatiebeurs eindigt.551 Deze groep 
studenten ondervindt grote gevolgen van de studievertraging doordat zij niet lan-
ger aanspraak kunnen maken op de financiële middelen van de basisbeurs en/of de 
aanvullende beurs.552 Volgens de regering gaat het hierbij om ondersteuning in de 
kosten voor levensonderhoud door de overheid aan studenten in het mbo en ho.553

De tegemoetkomingsregeling ziet er met name op om studenten te compenseren 
voor het feit dat het onderwijs op het mbo, hbo en wo zo veel mogelijk digitaal en op 
afstand dient te worden verzorgd.554 Omdat de regeling geen kenmerken heeft van 
een égalitéregeling, gaat het om een onverplichte tegemoetkoming, meer specifiek 
een onverplichte nadeelcompensatie. De schade wordt immers veroorzaakt door 
rechtmatig overheidshandelen, namelijk de beslissing om het onderwijs zo veel 
mogelijk op afstand te laten plaatsvinden. Ook hier zijn de motieven van de overheid 
meerledig. Studentenprotesten worden (hopelijk) voorkomen, de regeling voorkomt 
dat studenten in de financiële problemen raken en ten slotte wordt ook voorkomen 
dat de overheidsmaatregelen om het coronavirus te bestrijden te veel afbreuk doen 
aan een ander beleidsdoel van de overheid, namelijk het zo veel mogelijk studenten 
hun diploma laten behalen.

547 Stcrt. 2020, 38900.
548 Stcrt. 2020, 38900, p. 5. Zie hierover ook Kamerstukken II 2019/20, 35300 VIII, nr. 184, p. 3-4.
549 Zie art. 2 Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van 

 COVID-19 en ook de toelichting, Stcrt. 2020, 38900, p. 6.
550 Stcrt. 2020, 38900, p.6.
551 Art. 6 Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19. 
552 Stcrt. 2020, 38900, p. 6.
553 Stcrt. 2020, 38900, p. 6.
554 Stcrt. 2020, 38900, p. 5.
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Voor zover de tegemoetkoming wordt verstrekt aan studenten van wie de basis-
beurs eindigt, heeft de regeling ook trekken van een inkomensvoorziening. Deze 
regeling heeft dus een hybride karakter. De regeling zou ook nog kunnen worden 
gezien als een subsidieregeling nu kan worden betoogd dat zij studenten stimuleert 
om hun studie af te maken. Feit is echter dat in de memorie van toelichting bij de 
subsidietitel van de Awb expliciet is aangegeven dat de studiefinanciering weliswaar 
tot op zekere hoogte een gemengd karakter heeft, maar dat het element van een 
(aanvullende) inkomensvoorziening overheerst. Gelet op het eigen karakter van de 
studiefinanciering behoren de regels inzake subsidies hierop niet van toepassing 
te zijn.555 Voor alle duidelijkheid vond de wetgever het nodig om in artikel 11.2 Wet 
Studiefinanciering expliciet te bepalen dat titel 4.2 van de Awb niet van toepassing 
is op deze wet.556 Gelet hierop kan de Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten 
in verband met de uitbraak van COVID-19 niet worden aangemerkt als een subsidie-
regeling.

2.6.4 Conclusie en enkele kritische kanttekeningen bij de onverplichte tegemoetkoming
In deze paragraaf kwam een aantal tegemoetkomingsregelingen aan de orde die 
naar aanleiding van de coronacrisis zijn vastgesteld. Onderzocht is of het daarbij 
werkelijk gaat om onverplichte tegemoetkomingen, zoals de naamgeving van de 
regeling impliceert. Voor de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO en de Tijdelijke 
tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding geldt dat zij in het leven 
zijn geroepen om ouders te compenseren die tijdens de lockdowns geen gebruik 
konden maken van de kinderopvang, terwijl de rekening voor de kinderopvang wel 
moest worden doorbetaald. Bij beide regelingen gaat het om onverplichte nadeel-
compensatie. Hetzelfde geldt voor de financiële verstrekkingen op grond van de 
Beleidsregel tegemoetkoming ondernemers getroffen sectoren COVID-19 (TOGS), 
de beleidsregels die zien op tegemoetkomingen aan amateursport organisaties en 
de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19. Ook deze 
regelingen zijn erop gericht om ondernemers te compenseren voor de schade die 
zij lijden ten gevolge van de coronacrisis en de naar aanleiding daarvan genomen 
overheidsmaatregelen. Deze onverplichte nadeelcompensatieregelingen hebben 
gemeen dat zij in het leven zijn geroepen om een tegemoetkoming te kunnen ver-
strekken naar aanleiding van schade die is veroorzaakt door de overheid en waar-
bij de oorzaak van de schade ligt in weloverwogen, rechtmatig handelen, maar de 
drempels voor nadeelcompensatie op grond van het égalitébeginsel te hoog zijn. 
Bij deze regelingen wil de overheid niet alleen compensatie bieden, maar spelen 
ook andere motieven een rol, zoals het overeind houden van de kinderopvang sector 
en amateursportorganisaties en het voorkomen van financiële problemen bij de 
land- en tuinbouwondernemers.

Voor de TOFA kan zonder veel aarzelingen worden vastgesteld dat het daarbij 
niet gaat om onverplichte tegemoetkoming, maar in hoofdzaak om een inkomens-
voorziening. Dit wordt ondersteund door het feit dat de opvolger van de TOFA, de 

555 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 34.
556 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 34. Zie hierover Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, 

p. 30.
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in paragraaf 2.5 besproken TONK, is vormgegeven als een vorm van bijzondere 
bijstand. De tegemoetkomingsregeling voor verhuurders van sportaccommoda-
ties lijkt een subsidieregeling te zijn, nu zij erop is gericht te stimuleren dat zij de 
huursom van amateursportorganisaties kwijtschelden. Een tweetal tegemoetko-
mingsregelingen heeft een meer hybride karakter en daarom is het lastiger om 
vast te stellen hoe de op grond daarvan gedane financiële verstrekkingen juridisch 
moeten worden geduid. Zij hebben trekken van een subsidie, een onverplichte tege-
moetkoming en een inkomensvoorziening. Het gaat om de Tijdelijke regeling tege-
moetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19 en de Tegemoet-
komingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, mediators 
en bijzondere curatoren COVID-19-crisis.

Het voorgaande leidt tot de conclusie dat het feit dat een regeling een tegemoet-
komingsregeling wordt genoemd, niet alles zegt over het rechtskarakter van de 
financiële verstrekking. De term ‘tegemoetkoming’ is een vergaarbak waarbij het 
(ook) om een subsidie of inkomensvoorziening zou kunnen gaan. Feit is dat niet 
voor de daarbij behorende rechtsgrondslagen is gekozen. Het verschilt per tege-
moetkomingsregeling of überhaupt is voorzien in een wettelijke grondslag voor de 
onverplichte tegemoetkoming. De meeste tegemoetkomingsregelingen hebben een 
wettelijke grondslag in een wet in formele zin. Het gaat daarbij om de Kaderwet 
SZW-subsidies, de Wet Studiefinanciering 2000 en de Landbouwwet. De Tijdelijke 
tegemoetkomingsregeling KO is gebaseerd op een zelfstandige amvb. Alleen voor 
de TOGS, de beleidsregels die zien op het verstrekken van tegemoetkomingen aan 
amateursportorganisaties en verhuurders van sportaccommodaties en de Tege-
moetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten, media-
tors en bijzondere curatoren COVID-19-crisis geldt dat sprake van buitenwettelijk 
beleid.

Waarom worden sommige coronasteunregelingen toch vormgegeven als onver-
plichte tegemoetkomingsregelingen als wellicht ook voor een andersoortige finan-
ciële verstrekking had kunnen worden gekozen? In de literatuur is gewezen op de 
voordelen van een tegemoetkomingsregeling boven een subsidieregeling of een 
nadeelcompensatieregeling.557 Deze voordelen zouden ook een rol kunnen hebben 
gespeeld bij de coronasteunmaatregelen. Zeker is dat niet, omdat ik dat niet in de 
toelichtingen van de bestuurswetgever heb kunnen terugvinden.558

In de eerste plaats heeft de bestuurswetgever bij het opstellen van een tegemoet-
komingsregeling veel ruimte om te bepalen of en, zo ja, in hoeverre hij een tege-
moetkoming wil aanbieden.559 De bestuurswetgever is niet gebonden aan de gren-
zen die het égalitébeginsel aan het bieden van nadeelcompensatie stelt.560 Met het 
verstrekken van een onverplichte tegemoetkoming wordt immers niet beoogd te 

557 Den Ouden & Tjepkema 2006 en Tjepkema 2010. 
558 Van Angeren constateert hetzelfde. Zie Van Angeren 2021b, p. 403. 
559 Vgl. Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 113 en Tjepkema 2010, p. 747-748.
560 Vgl. Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 113. Overigens komt het wel regelmatig voor dat de wet-

gever ten onrechte het égalitébeginsel ook aan onverplichte nadeelcompensatieregelingen ten 
grondslag legt. Zie de voorbeelden die Den Ouden en Tjepkema noemen in noot 83, Den Ouden 
& Tjepkema 2006, p. 112.
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betalen op grond van enige rechtsplicht.561 Ook is de bestuurswetgever niet gebon-
den aan een wettelijk kader vergelijkbaar met de subsidietitel van de Awb. Dit geeft 
bijvoorbeeld veel vrijheid bij het bepalen welke verplichtingen aan ontvangers van 
onverplichte tegemoetkomingen worden opgelegd en ook in welke gevallen de 
onverplichte tegemoetkomingen kunnen worden ingetrokken en teruggevorderd.

Een tweede voordeel van het verstrekken van een onverplichte tegemoetkoming is 
dat deze verstrekking, voor zover het gaat om schade veroorzaakt door natuurram-
pen of andere buitengewone gebeurtenissen, door de Europese Commissie verenig-
baar met de interne markt wordt verklaard.562 Het gaat hier om een uitzondering 
op het verbod tot het verstrekken van staatssteun die is neergelegd in artikel 107, 
tweede lid, aanhef en onder b, Verdrag betreffende de werking van de Europese Unie 
(VWEU). Om een beroep te kunnen doen op deze verdragsexceptie, moet de steun-
maatregel wel bij de Commissie worden aangemeld.563 De Commissie heeft hierbij 
geen beleidsvrijheid, maar wel enige beoordelingsruimte omdat zij dient te beoor-
delen of de gebeurtenis als ‘buitengewoon’ of als ‘natuurramp’ kan worden aange-
merkt.564 Voor steun die wordt verstrekt naar aanleiding van de coronacrisis heeft de 
Commissie in de Tijdelijke kaderregeling aangegeven dat de lidstaten op grond van 
artikel 107, tweede lid, onder b, VWEU aan ondernemingen in sectoren die bijzon-
der zijn getroffen door de uitbraak (bijvoorbeeld vervoer, toerisme, cultuur, horeca 
en kleinhandel), en/of aan organisatoren van geannuleerde evenementen compen-
satie kunnen bieden voor schade die zij hebben geleden en die rechtstreeks zijn ver-
oorzaakt door de uitbraak.565

Voor onverplichte tegemoetkomingen die worden verstrekt naar aanleiding van 
schade die wordt veroorzaakt door gebeurtenissen die niet onder de uitzonderings-
grond van artikel 107, tweede lid, aanhef en onder b, VWEU vallen, ligt het anders.566 
Deze onverplichte tegemoetkomingen zijn niet zonder meer verenigbaar met de 
interne markt,567 maar kunnen door de Commissie verenigbaar met de interne 
markt worden verklaard op grond van artikel 107, derde lid, onder b, VWEU.568 Op 
grond van deze bepaling kan de Europese Commissie steunmaatregelen verenig-
baar beschouwen die in het leven zijn geroepen om een ernstige verstoring in de 
economie van een lidstaat op te heffen. Veel coronasteunmaatregelen zijn op grond 
van artikel 107, derde lid, onder b, VWEU en de in dat kader vastgestelde Tijdelijke 

561 Vgl. De Graaf 2012, p. 523.
562 Zie art. 107, tweede lid, aanhef en onder b, VWEU: ‘Met de interne markt zijn verenigbaar steun-

maatregelen tot herstel van de schade veroorzaakt door natuurrampen of andere buitengewone 
gebeurtenissen’. Zie hierover Drijber 2020, p. 345 en Tjepkema 2010, p. 715 e.v. 

563 Drijber 2020, p. 345 en Tjepkema 2010, p. 717.
564 Tjepkema 2010, p. 717.
565 Zie de Mededeling van de Commissie, Tijdelijke kaderregeling inzake staatssteun ter onder-

steuning van de economie vanwege de huidige COVID-19-uitbraak, PbEU 2020, C 91/1, punt 15. 
Deze Tijdelijke kaderregeling is inmiddels een aantal keren gewijzigd. Zie hierover Knook & Van 
Duren 2021, p. 408 e.v.

566 Zie hierover Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 114-115. 
567 Zie hierover Tjepkema 2010, p. 748 e.v.
568 Tjepkema 2010, p. 724 e.v.
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kaderregeling goedgekeurd.569 Voor zogenoemde verplichte schadevergoedingen op 
grond van het égalitébeginsel geldt dat geen sprake is van verboden staatssteun.570

Subsidies die bepaalde wenselijk geachte activiteiten beogen te stimuleren zullen 
veel eerder als onrechtmatige staatssteun worden aangemerkt en ieder geval eerder 
door concurrenten als zodanig worden beschouwd,571 tenzij het gaat om zodanige 
generieke steunmaatregelen dat niet aan het selectiviteitscriterium dat is neerge-
legd in artikel 107, eerste lid, VWEU is voldaan.572 Een voorbeeld hiervan is een loon-
kostensubsidie zoals de NOW, waarvan iedere werkgever gebruik kan maken en die 
bovendien uiteindelijk ten goede van de werknemers komt.573 Dergelijke steun komt 
niet ten goede van bepaalde ondernemingen, maar aan het gehele bedrijfsleven.

Aan de keuze voor de onverplichte tegemoetkoming kleeft ook een aantal nadelen 
en risico’s. Ook deze zijn in de literatuur uitgebreid besproken.574 Voor zover deze 
nadelen en risico’s in verband met de coronasteunregelingen relevant zijn, worden 
zij hierna kort besproken.

In de eerste plaats wordt met deze tegemoetkomingsregelingen de beperkte wer-
king van de WTS575 doorkruist.576 De impliciete bedoeling van de wetgever was dat 
de WTS de enige grondslag is voor een tegemoetkoming in de schade ten gevolge 
van rampen of zware ongevallen.577 Wanneer de schade niet wordt veroorzaakt door 
een ramp of zwaar ongeval of wanneer niet aan de voorwaarden van de WTS wordt 
voldaan, dan is er in beginsel geen ruimte voor het verstrekken van een onverplichte 
tegemoetkoming.578 In de literatuur is al vaker geconstateerd dat de overheid als 
zich een schadeveroorzakend incident voordoet, desondanks vaak toch reageert met 

569 Zie hierover Drijber 2020, p. 345. In de Tijdelijke kaderregeling geeft de Europese Commissie 
aan hoe zij coronasteunmaatregelen van de lidstaten zal toetsen aan art. 107, derde lid, onder b, 
VWEU.

570 Dit wordt afgeleid uit het arrest Asteris, HvJ EG 27 september 1988, ECLI:EU:C:1988:457, AB 
1991/314, m.nt. H.J. Simon & B.M.J. van der Meulen. Zie hierover Tjepkema 2010, p. 727 e.v. en 
Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 114.

571 Vgl. Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 115.
572 Zie over dit criterium Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 624 e.v., Knook 2018, p. 80, 

Bacon 2017, p. 81 en Metselaar 2016, p. 38-39.
573 Zie de toelichting op de derde tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgele-

genheid, Stcrt. 2020, 52209, p. 23. Zie hierover ook Drijber 2020, p. 346.
574 Den Ouden & Tjepkema 2006, De Graaf 2012, Damen 2012, Tjepkema 2014 en Schlössels & Zijl-

stra 2017, p. 573.
575 Zie over de beperkte werking van de WTS Hartlief 2014, p. 81 e.v.
576 Zie over dit verschijnsel Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, p. 100.
577 Hartlief 2014, p. 85.
578 Tjepkema 2014, p. 5. Of dit ook betekent dat buiten de WTS om onverplichte tegemoetkomings-

regelingen altijd verboden zijn, is niet duidelijk. De Graaf meent van niet, zie De Graaf 2012, 
p. 533. Hoe dan ook, onverplichte tegemoetkomingsregelingen die ad hoc worden vastgesteld, 
komen veelvuldig voor. Verder is nog relevant dat nog een andere wet in formele zin ziet op het 
verstrekken van tegemoetkoming, de Wet schadefonds geweldsmisdrijven. Deze wet is in het 
kader van dit onderzoek niet relevant, zodat op deze wet niet verder wordt ingegaan. Zie Keppel 
2015, p. 23 e.v.
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een tegemoetkomingsregeling buiten de WTS om.579 Ook deze coronacrisis heeft 
dit weer laten zien.

Ook de reactie van het kabinet op de watersnood in Limburg laat zien dat de WTS 
wordt doorkruist. Zoals in paragraaf 2.6.2 is besproken biedt de WTS geen ruimte 
om omzetschade te vergoeden. Premier Rutte heeft op 19 juli 2021 aangekondigd dat 
de getroffen ondernemers daarom ook een beroep kunnen doen op de NOW en de 
TVL.580 Deze regelingen vereisen immers niet dat wordt aangetoond waardoor het 
omzetverlies wordt veroorzaakt. Dit betekent dat ondernemingen die getroffen zijn 
door de watersnood en daardoor omzetverlies lijden, een beroep op deze regelingen 
kunnen doen. Omdat zowel de NOW als de TVL geen subsidieplafond kent, bestaat het 
risico dat hiermee een soort openeinderegelingen zijn gecreëerd voor het vergoeden 
van omzetschade ten gevolge van een ramp buiten de WTS om.

De ad hoc vastgestelde tegemoetkomingsregelingen staan dan ook op gespannen 
voet met het legaliteitsbeginsel. Feit is wel dat de coronategemoetkomingsregelin-
gen steeds in nauw overleg met beide Kamers tot stand zijn gekomen.

In de tweede plaats wekt dit ruimhartig gedrag van de overheid grote verwach-
tingen bij de burger.581 In feite wordt een nieuw type openeinderegelingen gecre-
eerd die potentieel een enorm beslag kunnen leggen op de financiële middelen van 
de overheid.582 De coronacrisis heeft dat in overtreffende trap laten zien. Vanuit het 
perspectief van de beheersing van de overheidsuitgaven is dit zorgwekkend,583 zeker 
omdat deskundigen voorspellen dat dit niet de laatste pandemie zal zijn waarmee 
Nederland zal worden geconfronteerd.584 Soms kiest de overheid er bovendien voor 
om geen (specifieke) voorziening te treffen. In dat geval rijst de vraag waarom voor 
de ene groep getroffenen wel een regeling wordt getroffen en voor de andere niet.585

Door het ontbreken van een wettelijk kader dat de bevoegdheid tot het toekennen 
van een tegemoetkoming normeert,586 is de ontvanger van de tegemoetkomings-
regeling in de derde plaats afhankelijk van de grillen van de regelgever. Dit leidt 

579 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 103, Tjepkema 2014, p. 5 en Keppel 2015. Zie ook Damen 2012 
en Hartlief 2014 die veel voorbeelden geven van zogenoemde ‘pech-moet-weg’-regelingen. Die 
voorbeelden zien ook op gevallen waarin de overheid onrechtmatig heeft gehandeld maar dat 
niet wil erkennen.

580 ‘Coronasteun geldt ook voor door overstromingen getroffen ondernemers’, NRC 19 juli 2021. 
581 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 691, Keppel 2015, p. 98-99, Hartlief 2014, p. 142 en 145.
582 Vgl. Schlössels & Zijlstra 2017, p. 691. 
583 Vgl. Tjepkema 2014, p. 11 en Hartlief 2014, p. 153.
584 Zie bijvoorbeeld IPBES (2020) Workshop Report on Biodiversity and Pandemics of the Inter-

governmental Platform on Biodiversity and Ecosystem Services. Daszak, P., das Neves, C., 
Amuasi, J., Hayman, D., Kuiken, T., Roche, B., Zambrana-Torrelio, C., Buss, P., Dundarova, H., 
Feferholtz, Y., Foldvari, G., Igbinosa, E., Junglen, S., Liu, Q., Suzan, G., Uhart, M., Wannous, C., 
Woolaston, K., Mosig Reidl, P., O’Brien, K., Pascual, U., Stoett, P., Li, H., Ngo, H. T., IPBES secre-
tariat, Bonn, Germany, DOI:10.5281/zenodo.4147317. Zie ook https://npokennis.nl/story/58/
welk-risico- lopen-we-op-een-volgende-pandemie. 

585 Vgl. Tjepkema 2014, p. 5, Hartlief 2014, p. 86-87 en Damen 2012, p. 27.
586 Ook als er wel een wettelijke grondslag voor de tegemoetkoming bestaat, zoals art. 9 Kaderwet 

SZW-subsidies en art. 13, eerste lid, Landbouwwet, bevatten deze wetten nauwelijks regels over 
de tegemoetkoming.
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tot willekeur en staat op gespannen voet met het gelijkheidsbeginsel.587 Zo is in de 
TOGS neergelegd dat de beschikking tot de tegemoetkoming binnen vijf jaar kan 
worden ingetrokken indien blijkt dat de tegemoetkoming door onjuiste gegevens-
verstrekking door de gedupeerde onderneming niet in overeenstemming met deze 
beleidsregel is verstrekt.588 In de Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toe-
voegingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19 is 
neergelegd dat de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk wordt teruggevorderd 
wanneer blijkt dat deze op onjuiste gronden is verstrekt of dat de advocaat, media-
tor of bijzondere curator in strijd met het volgende lid onvoldoende inlichtingen 
heeft verschaft.589 Opvallend is dat het hier gaat om een gebonden bevoegdheid 
die bovendien niet slechts gedurende vijf jaar kan worden uitgeoefend. In de Rege-
ling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 zijn weer andere 
intrekkingsgronden neergelegd waarbij geldt dat de discretionaire bevoegdheid tot 
intrekking ook niet in de tijd is beperkt.590 De verschillen laten zich regelmatig niet 
goed verklaren.

In de vierde plaats valt het op dat de tegemoetkomingsregelingen ook veel min-
der bescherming bieden aan de ontvangers van de onverplichte tegemoetkoming 
dan aan bijvoorbeeld ontvangers van subsidies. Dit blijkt duidelijk uit de hiervoor 
weergegeven bevoegdheden tot intrekking van de onverplichte tegemoetkoming. 
Deze bevoegdheden zijn niet altijd discretionair geformuleerd, niet altijd in de tijd 
beperkt en beschikkingen tot de onverplichte tegemoetkoming kunnen ook gemak-
kelijker worden ingetrokken dan een eenmaal vastgestelde subsidie.591 Nu kunnen 
hiervoor natuurlijk goede redenen bestaan, maar de verschillende toelichtingen 
geven daarvan geen blijk.

Omdat de rechtsgrondslag van onverplichte tegemoetkomingen vaak onduidelijk 
is, bestaat in de zesde plaats onduidelijkheid over de vraag bij welke bestuursrechter 
rechtsbescherming openstaat. Dit blijkt bijvoorbeeld uit de uitspraken van het CBb 
over de TOGS waarin het college ambtshalve moet beoordelen of het wel bevoegd is 
op het beroep te beslissen.592

Voor zover de onverplichte tegemoetkomingen worden verstrekt op grond van 
buitenwettelijk begunstigend beleid, geldt als zevende nadeel dat de bestuursrech-
ter dat beleid zeer terughoudend toetst. Uit de uitspraken over de TOGS, waarin 
wordt aangesloten bij vaste jurisprudentie van de CRvB en de Afdeling, blijkt dat 
het CBb volstaat met de toetsing of het bestuursorgaan het beleid op consistente 
wijze heeft toegepast.593 Deze wijze van toetsing biedt weinig rechtsbescherming 
aan ontvangers die het niet eens zijn met bijvoorbeeld de afwijzing van een aanvraag 
voor een onverplichte tegemoetkoming. Deze wijze van toetsing leidt er immers 
toe dat de rechter niet beoordeelt of het buitenwettelijk beleid in strijd komt met 

587 Vgl. Schlössels & Zijlstra 2017, p. 692.
588 Art. 6 TOGS.
589 Art. 6, eerste lid, Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advoca-

ten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis.
590 Art. 12 Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19.
591 Zie art. 4:49, eerste lid, Awb.
592 CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:992, r.o. 4.
593 CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:992.
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algemene rechtsbeginselen, zelfs niet het verbod van willekeur. Dit betekent dat het 
vaststellen van onredelijk buitenwettelijk begunstigend beleid niet problematisch 
is, mits dat onredelijke beleid op consistente wijze wordt toegepast. Op deze wijze 
van toetsing heeft Bröring al vaker kritiek uitgeoefend, maar dit heeft nog niet tot 
een koerswijziging geleid.594

In de literatuur is al vaker de vergelijking getrokken met de wettelijke grondslagen 
voor subsidieverstrekking zoals deze bestonden voor de inwerkingtreding van de 
subsidietitel van de Awb.595 Ook deze grondslagen garandeerden geen van alle een 
noemenswaardige rechtsbescherming en rechtsgelijkheid voor de burger of een 
democratisch gelegitimeerd beleid.596 Dit heeft ertoe geleid dat voor de subsidie een 
wettelijke regeling tot stand is gekomen, namelijk de subsidietitel van de Awb. In de 
literatuur is er dan ook meermaals voor gepleit om ook voor de onverplichte tege-
moetkoming een met de subsidietitel vergelijkbare wettelijke regeling in de Awb te 
creëren.597 Hierop wordt in hoofdstuk 4 dieper ingegaan.

2.7 Verplichte nadeelcompensatie op grond van het égalitébeginsel

In de vorige paragrafen kwam al een aantal keren aan bod dat de Nederlandse over-
heid ook had kunnen overwegen om een verplichte nadeelcompensatieregeling op 
grond van het égalitébeginsel in het leven te roepen. Betoogd zou kunnen worden 
dat de geleden schade niet zozeer het gevolg is van de pandemie, maar van de in 
reactie daarop welbewust genomen overheidsmaatregelen. Ervan uitgaande dat het 
hierbij gaat om rechtmatig overheidshandelen,598 rijst de vraag of de overheid op 
grond van het égalitébeginsel gehouden is om de door die overheidsmaatregelen 
veroorzaakte schade te vergoeden.599

Slechts één coronasteunregeling is vormgegeven als een verplichte nadeelcom-
pensatieregeling. Het gaat hierbij om de vergoeding die wordt toegekend aan 

594 Zie de annotatie van Bröring onder CRvB 16 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:964, AB 2021/179, 
m.nt. H.E. Bröring en ook Bröring 2012, p. 85 en 86.

595 De Graaf 2012, p. 526, Tjepkema 2014, p. 8, Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, p. 101 en 
Schlössels & Zijlstra 2017, p. 574.

596 Den Ouden 2001, p. 163. 
597 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 574, De Graaf 2012, p. 527 e.v., Tjepkema 2014, p. 8 e.v. en Den 

Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015.
598 Hierover kan natuurlijk worden gediscussieerd zo blijkt uit de hierover verschenen literatuur 

en ook uit de verschillende rechtszaken die zijn aangespannen. Tot nog toe heeft dat niet ertoe 
geleid dat de lockdowns onrechtmatig zijn bevonden. 

599 Het égalitébeginsel is niet de enige grondslag voor schadevergoeding uit rechtmatige daad. 
Andere mogelijke grondslagen zijn art. 14 Grondwet en art. 1 Eerste Protocol bij het EVRM. Zie 
hierover Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 107. Om de omvang van dit preadvies toch enigszins 
binnen de perken te houden wordt hierop niet dieper ingegaan. Wat betreft art. 1 Eerste Protocol 
bij het EVRM is relevant dat deze bepaling in de praktijk vooral betekenis heeft als de schade 
wordt veroorzaakt door een wet in formele zin. In dat geval is er geen ruimte voor schadevergoe-
ding op grond van het égalitébeginsel. Zie hierover Tjepkema 2010, p. 683 e.v. en in het bijzonder 
p. 697 e.v. In het onderhavige geval zijn de overheidsmaatregelen die de schade veroorzaken niet 
neergelegd in een wet in formele zin maar in de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19.
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pelsdierhouders die zijn getroffen door de vervroegde beëindiging van de pelsdier-
houderij.600 De pelsdierhouderij zou per 1 januari 2024 worden beëindigd,601 maar 
vanwege de rol die nertsen zouden spelen bij de verspreiding en mutatie van het 
coronavirus602 is besloten om de pelsdierhouderij voor het begin van de volgende 
productiecyclus in 2021 te beëindigen.603 Om pelsdierhouderijen voor deze ver-
vroegde beëindiging te compenseren kent de minister op grond van artikel 8 van 
de Wet verbod pelsdierhouderij op aanvraag een vergoeding toe voor schade veroor-
zaakt door de wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij in verband met een ver-
vroegde beëindiging van de pelsdierhouderij die uitgaat boven het normale maat-
schappelijke risico.

De minister heeft beleidsregels vastgesteld waarin zij aangeeft hoe zij aanvra-
gen op grond van artikel 8 Wet verbod pelsdierhouderij gaat beoordelen.604 Uit 
de  toelichting op deze beleidsregel blijkt dat het bij de vergoeding als bedoeld in 
artikel 8 Wet verbod pelsdierhouderij gaat om nadeelcompensatie en dat het éga-
litébeginsel voor de inhoud van de beleidsregel het uitgangspunt vormt.605 In 
de beleidsregel zijn dan ook typische égalité-elementen neergelegd, zoals het ver-
eiste van causaal verband tussen de schade en de vervroegde beëindiging,606 risico-
aanvaarding,607 de verschillende vergoedbare schadesoorten en de vaststelling van 
een kortingspercentage van 15% dat uitdrukking geeft aan het normaal maatschap-
pelijk risico.608 Ook wordt er rekening mee gehouden dat de schadevergoeding 
anderszins is verzekerd. In dat kader is in artikel 10 van de beleidsregels neergelegd 
dat een eventueel ontvangen TVL-subsidie in mindering wordt gebracht op vergoe-
ding van de inkomensschade. Opvallend is dat in de beleidsregels niet is neergelegd 
dat schade wordt vergoed voor zover de pelsdierhouder onevenredig wordt getroffen 
in vergelijking met anderen (de zogenoemde speciale last).609 De regering motiveert 
de afwezigheid van deze voorwaarde met een verwijzing naar artikel 1 Eerste 

600 Zie hierover Schouten & Van Bommel 2021. 
601 Daartoe is de Wet verbod pelsdierhouderij vastgesteld die in 2013 in werking is getreden. Zie 

hierover Sluysmans & De Graaf 2013.
602 Zie hierover Kamerstukken II 2019/20, 28286, nr. 1124, p. 1 en Aanhangsel Handelingen II 2019/20, 

nr. 4119. 
603 De wet tot wijziging van de Wet verbod pelsdierhouderij is op 24 december 2020 in het Staatsblad 

verschenen (Stb. 2020, 555). Gelet op art. II van deze wet is het vanaf 8 januari 2021 verboden om 
pelsdieren te houden. 

604 Stcrt. 2021, 5472.
605 Stcrt. 2021, 5472, p. 5.
606 Art. 2, eerste lid, Beleidsregels voor de beoordeling van aanvragen om een vergoeding op grond 

van art. 8 van de Wet verbod pelsdierhouderij. 
607 Zie art. 2, tweede lid, aanhef en onder a, van de voormelde beleidsregels waarin staat dat van 

schade op een plaats als rechtstreeks en noodzakelijk gevolg van de vervroegde beëindiging in 
elk geval geen sprake is indien de pelsdierhouder op of voorafgaand aan 28 augustus 2020 voor 
die plaats niet beschikte over de voor het houden van pelsdieren verplichte omgevingsvergun-
ning. In dat geval heeft de pelsdierhouder immers het risico aanvaard dat vervroegde beëindi-
ging zou plaatsvinden omdat op die datum een brief aan de Tweede Kamer is gestuurd waarin 
de vervroegde beëindiging is aangekondigd. Zie Stcrt. 2021, 5274, p. 7 en Kamerstukken II 2019/20, 
28286, nr. 1124, p. 1.

608 Art. 3 van voormelde Beleidsregels.
609 Alhoewel, echt opvallend is dit niet. Zie Tjepkema 2010, p. 394-395 die aangeeft dat de eis van de 

speciale last in heel veel nadeelcompensatieregelingen afwezig is. 
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Protocol EVRM.610 In deze uitzonderlijke situatie is het volgens de regering een 
gegeven dat de voorgestelde vervroegde beëindiging grote impact heeft op de pels-
dierhouders en dat de rechtstreekse gevolgen van de vervroegde beëindiging niet 
volledig voor rekening en risico van de getroffen pelsdierhouders horen te blijven.611 
Een toets aan de vraag in hoeverre de ene getroffen pelsdierhouder in vergelijking 
tot andere getroffen pelsdierhouders onevenredig wordt geraakt, is dan niet meer 
aan de orde.612 Uit de jurisprudentie van het Europees Hof voor de Rechten van de 
Mens (EHRM) blijkt inderdaad dat het criterium van de speciale last bij de vraag 
of artikel 1 Eerste Protocol EVRM is geschonden weinig betekenis heeft.613 Nu de 
eis van de speciale last niet wordt gesteld, rijst echter wel de vraag in hoeverre het 
werkelijk gaat om een verplichte nadeelcompensatieregeling die berust op het éga-
litébeginsel. Zoals hierna aan de orde zal komen is de eis van de speciale last, die 
inhoudt dat een last pas speciaal is als hij slechts op enkele aanwijsbare individuen 
rust, juist cruciaal voor een succesvol beroep op het égalitébeginsel.614 De Beleids-
regels voor de beoordeling van aanvragen om een vergoeding op grond van artikel 
8 van de Wet verbod pelsdierhouderij lijkt dan ook met name te zijn ingegeven door 
de wens om te voldoen aan artikel 1 Eerste Protocol EVRM. Hoewel sprake is van 
regulering van eigendom en dus niet van ontneming,615 is het een feit dat de pels-
dierhouders plotseling drie jaar eerder moeten stoppen met hun bedrijfsactivitei-
ten.616 Uit het arrest van de Hoge Raad waarin het draaide om de rechtmatigheid van 
de Wet verbod pelsdierhouderij blijkt dat juist de ruime overgangsperiode van ruim 
tien jaar van belang was voor het oordeel dat deze wet niet in strijd komt met artikel 
1 Eerste Protocol EVRM.617 Om die reden is het logisch dat voor een nadeelcompen-
satieregeling is gekozen.

De overige coronasteunregelingen zijn niet gebaseerd op het égalitébeginsel. Dit 
kan worden afgeleid uit het feit dat in deze regelingen nauwelijks typische égalité-
vereisten zijn terug te vinden. Daarmee doel ik op materiële nadeelcompensatie-
criteria die worden bepaald door de maatstaven uit afdeling 6.1.10 BW – zoals cau-
saal verband, schade, risicoaanvaarding (actieve en passieve voorzienbaarheid), niet 
voldoen aan schadebeperkingsplicht, eigen schuld, voordeelverrekening, compen-
satie in natura – en de specifiek aan het égalitébeginsel verbonden vereisten dat 
sprake moet zijn van een specifieke en abnormale last.618

610 Kamerstukken II 2020/21, 35633, nr. 3, p. 6.
611 Kamerstukken II 2020/21, 35633, nr. 3, p. 6.
612 Kamerstukken II 2020/21, 35633, nr. 3, p. 6.
613 Tjepkema 2010, p. 704-705.
614 Vgl. Tjepkema 2010, p. 360 en ook p. 391 e.v.
615 Ten aanzien van de Wet verbod pelsdierhouderij is dit beslist in HR 1 december 2016, ECLI: 

NL:HR:2016:2888, AB 2018/12, m.nt. T. Barkhuysen & M.L. van Emmerik.
616 Uit de toelichting op de beleidsregels blijkt ook dat juist de vervroegde beëindiging heeft geleid 

tot het vaststellen van een nadeelcompensatieregeling. Zie Stcrt. 2021, 5472, p. 5. 
617 HR 1 december 2016, ECLI:NL:HR:2016:2888, AB 2018/12, m.nt. T. Barkhuysen & M.L. van Emme-

rik.
618 Tjepkema 2010, p. 13.
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Hierbij verdient het opmerking dat de drempels inzake het omzetverlies die worden 
gehanteerd in sommige coronasteunmaatregelen lijken op de nadeelcompensatie-
praktijk waarin eveneens omzetdrempels worden gehanteerd.619 Om voor een subsidie 
in aanmerking te komen op grond van de NOW-regeling en de TVL-regeling dient bij-
voorbeeld respectievelijk minimaal een omzetverlies van 20% en 30% te zijn geleden. 
Dergelijke omzetdrempels komen ook voor in het nadeelcompensatierecht en worden 
gebruikt om handen en voeten te geven aan het normaal maatschappelijk risico en het 
normale ondernemersrisico. De gedachte is dat aan het functioneren in een samen-
leving met anderen van tijd tot tijd onvermijdelijk nadelen verbonden zijn.620 De gevol-
gen van normale maatschappelijke ontwikkelingen dienen in beginsel voor rekening 
van de ondernemer zelf te blijven.621 Ook is in sommige coronasteunregelingen neer-
gelegd dat moet worden verklaard dat de terugval in de omzet wordt veroorzaakt door 
de overheidsmaatregelen ter bestrijding van de coronapandemie.622

Gelet op het feit dat de regering ondernemers en burgers die door de COVID-19- 
crisis financieel nadeel hebben geleden ruimhartig wil ondersteunen, is het niet 
verwonderlijk dat niet is gekozen voor een égalitéregeling. Bovendien is de beoorde-
ling of aan de égalitévereisten is voldaan, verreweg van eenvoudig. Een snelle beoor-
deling door niet-juristen, laat staan een geautomatiseerde besluitvorming, lijkt mij 
ondenkbaar. Een égalitéregeling zou dan ook niet geschikt zijn geweest om onder-
nemers en burgers snel financieel te compenseren.

Het valt echter niet uit te sluiten dat ondernemers zich op het égalitébeginsel zullen 
beroepen om in aanmerking te kunnen komen voor een hogere compensatie dan 
zij ontvangen op grond van de coronasteunregelingen.623 Op grond van dit begin-
sel zijn bestuursorganen verplicht tot compensatie van onevenredige schade ten 
gevolge van rechtmatig overheidshandelen.624 Met nadeelcompensatie wordt bereikt 
dat het nadeel dat een (beperkte groep) burger(s) lijdt door de (van het rechtmatig 
handelen immers profiterende) gemeenschap wordt gedragen.625 Deze functie van 
nadeelcompensatie op grond van het égalitébeginsel626 past op het eerste gezicht 
naadloos op de coronacrisis. De genomen overheidsmaatregelen ter bestrijding 
van het coronavirus leiden niet bij iedereen tot financiële schade, maar bij een aan-
tal categorieën ondernemers in het bijzonder. Ik denk daarbij aan de sluiting van 
de horeca en het verbieden van evenementen. Feit is dat de gemeenschap hiervan 
profiteert. De overheidsmaatregelen gaan verdere verspreiding van het coronavirus 
tegen.

619 Zie hierover Tjepkema 2010, p. 448 e.v. en Huijts 2020, p. 293 e.v.
620 Tjepkema 2016, p. 623. 
621 Tjepkema 2016, p. 623. 
622 Zie bijvoorbeeld art. 10 Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers.
623 Zie hierover ook punt 12 van de annotatie onder CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, 

AB 2021/110, m.nt. J.R. van Angeren & S. Putting.
624 Dit is erkend in de Van Vlodrop-uitspraak. Zie ABRvS 6 mei 1997, ECLI:NL:RVS:1997:AA6762, AB 

1997/229, m.nt. P.J.J. van Buuren. 
625 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 107 en Tjepkema 2010, p. 291-292. 
626 Den Ouden & Tjepkema 2006, p. 107 en Tjepkema 2010, p. 291-292. 
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Dat er ook coronasubsidieregelingen en onverplichte coronategemoetkomings- of 
onverplichte nadeelcompensatieregelingen bestaan, doet aan de mogelijkheid om 
schadevergoeding te verkrijgen op grond van het égalitébeginsel in beginsel niet 
af.627

Tjepkema en Den Ouden wijzen er terecht op dat ingeval onverplichte nadeelcom-
pensatieregelingen zijn vastgesteld, de vraag of het bestuursorgaan verplicht is om 
nadeelcompensatie te verstrekken op grond van het égalitébeginsel naar de achter-
grond verdwijnt.628 Dit neemt niet weg dat dergelijke regelingen niet verzekeren dat 
recht wordt gedaan aan echte égalitégevallen.629 Wanneer een getroffen ondernemer 
een verzoek doet om nadeelcompensatie op grond van het égalitébeginsel kan dat ver-
zoek niet zonder meer aan de hand van een onverplichte nadeelcompensatieregeling 
worden afgehandeld.630 Ook de bestuursrechter moet hiermee rekening houden inge-
val hij beslist op een beroep tegen een besluit op grond van de corona steunregelingen 
en zal ten minste moeten vaststellen of in de aan de orde zijnde coronasteunregeling 
de égalitévereisten in acht zijn genomen.631

Wel kan reeds verstrekte coronasteun tot gevolg hebben dat tot het oordeel wordt 
gekomen dat de schadevergoeding anderszins is verzekerd.632 Uit de jurisprudentie 
blijkt dat een andersoortig karakter van de verstrekking – bijvoorbeeld een subsidie, 
dus iets anders dan een nadeelcompensatie – niet eraan in de weg staat dat wordt 
geoordeeld dat de schadevergoeding anderszins is verzekerd.633 Daarbij geldt wel 
dat het moet gaan om een volwaardig alternatief dat de getroffene in een vergelijk-
bare positie plaatst.634 Het is de vraag of de coronasteunregelingen een volwaardig 
alternatief zijn voor ondernemers en burgers die ook voldoen aan de égalitévereis-
ten.

Gelet op het voorgaande wordt in deze paragraaf kort aandacht besteed aan de 
vraag of de égalitéroute succesvol zou kunnen zijn. Dit is niet vanzelfsprekend. Het 
uitgangspunt van het bieden van nadeelcompensatie op grond van het égalitébegin-
sel is immers dat alleen onevenredige schade wordt vergoed. Dit betekent dat het 
moet gaan om schade die buiten het maatschappelijk risico of normaal onderne-
mersrisico valt en op een beperkte groep burgers of instellingen drukt.635 De vraag 
rijst of aan deze twee cumulatieve voorwaarden, de speciale en abnormale last,636 is 
voldaan.

627 Tjepkema & Den Ouden 2006, p. 112.
628 Tjepkema & Den Ouden 2006, p. 112. 
629 Tjepkema & Den Ouden 2006, p. 112. 
630 Tjepkema & Den Ouden 2006, p. 112.
631 Tjepkema & Den Ouden 2006, p. 112.
632 Zie hierover Tjepkema 2010, p. 510 e.v.
633 Zie bijvoorbeeld ABRvS 3 september 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI1745, AB 2004/51, m.nt. 

A.B. Blomberg. Zie hierover Tjepkema 2010, p. 510 e.v.
634 Tjepkema 2010, p. 513.
635 ABRvS 6 mei 1997, ECLI:NL:RVS:1997:AA6762, AB 1997/229, m.nt. P.J.J. van Buuren (Van Vlodrop). 
636 Zie over de speciale last Tjepkema 2010, p. 355 e.v. en over de abnormale last p. 409 e.v.
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Ten aanzien van de eis van de abnormale last rijst de vraag of corona een normaal 
maatschappelijk risico dan wel een normaal ondernemersrisico637 is. Wanneer dat 
het geval is, dan is niet aan de eis van de abnormale last voldaan.638 Bij het normale 
maatschappelijk risico of normale ondernemersrisico gaat het in de woorden van de 
Afdeling om algemene maatschappelijke ontwikkelingen en nadelen waarmee de 
burger of ondernemer rekening kan houden, ook al bestaat geen concreet zicht op 
de omvang waarin, de plaats waar en het moment waarop deze zich concretiseren 
en de omvang van de nadelen die daaruit eventueel zullen voortvloeien.639 Hieraan 
voegt de Afdeling toe dat in veel gevallen, wanneer de schade niet bijzonder groot 
is of wanneer de wijze van uitvoering van de overheidsmaatregel niet afwijkt van 
wat gebruikelijk is, geen aanleiding bestaat voor vergoeding van eventuele schade, 
omdat deze tot het normale maatschappelijke risico van de burger of het normale 
ondernemersrisico van de ondernemer behoort. De invulling van het normale maat-
schappelijke risico of het normale ondernemersrisico is voorts afhankelijk van alle 
relevante omstandigheden van het geval. Van belang zijn onder meer de aard van de 
schadeveroorzakende maatregel (tijd, duur, plaats, ontstaanswijze en andere rele-
vante omstandigheden), de aard, ernst en omvang van de schade en de vraag of de 
ontwikkeling in de lijn der verwachtingen lag.640

Voor de vraag of de coronapandemie en de daarop volgende overheidsmaatrege-
len tot het normaal maatschappelijk risico of normale ondernemersrisico behoren, 
dient naast deze algemene breed toepasbare lijnen ook te worden gekeken naar de 
jurisprudentie die gaat over nadeelcompensatie ten gevolge van dier- en planten-
ziektes en daarop volgende overheidsmaatregelen.641 Uit vaste jurisprudentie volgt 
dat dergelijke ziektes en in reactie daarop genomen overheidsmaatregelen in begin-
sel tot het normale ondernemersrisico behoren.642 Het uitgangspunt is dat dergelijke 
ziektes voorzienbaar zijn voor ondernemers die in die branche werkzaam zijn en de 

637 Over het onderscheid tussen het normaal maatschappelijk risico en het normaal ondernemers-
risico kan ook het nodige worden gezegd maar dat ga ik niet doen. Geïnteresseerden verwijs ik 
naar Tjepkema 2010, p. 422.

638 Volgens Tjepkema zijn het normaal maatschappelijk risico en het normaal ondernemersrisico 
een tweetal factoren om te bezien of is voldaan aan de eis van de abnormale last. Daarnaast 
spelen andere factoren een rol zoals eigen schuld en risicoaanvaarding. Hierop ga ik in dit pread-
vies niet verder in. Zie Tjepkema 2010, p. 420 e.v. In de rechtspraak wordt veelal volstaan met 
de beoordeling of de schade moet worden aangemerkt als buiten het normaal maatschappelijk 
risico vallende schade. Zie bijvoorbeeld ABRvS 17 juli 2019, ECLI:NL:RVS:2019:2476. In de uit-
spraak ABRvS 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:794 wordt het maatschappelijke risico of nor-
male ondernemersrisico ook gelijkgesteld met de abnormale last. Zie ook Tjepkema 2010, p. 525.

639 Zie bijvoorbeeld ABRvS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4456, r.o. 10.6 en ABRvS 18 maart 
2020, ECLI:NL:RVS:2020:794, r.o. 7.1.

640 Zie bijvoorbeeld ABRvS 24 december 2019, ECLI:NL:RVS:2019:4456, r.o. 10.7 en ABRvS 18 maart 
2020, ECLI:NL:RVS:2020:794, r.o. 7.2.

641 Het onderscheid tussen schade ten gevolge van rechtmatige overheidsmaatregelen en ten 
gevolge ‘van buitenaf’ komende schadeoorzaken is niet altijd scherp te trekken. Zie Tjepkema 
2010, p. 414. Dit speelt ook bij de coronacrisis. 

642 Zie bijvoorbeeld HR 20 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7902, AB 2004/84, m.nt. P. van Buuren 
(Harrida), CBb 6 november 2007, ECLI:NL:CBB:2007:BB8695 en recenter CBb 5 juli 2011, ECLI: 
NL:CBB:2011:BR0261, CBb 23 januari 2014, ECLI:NL:CBB:2014:18. CBb 15 maart 2018, ECLI: 
NL:CBB:2018:60 en de Rb. Den Haag 29 mei 2019, ECLI:NL:RBDHA:2019:5351. Zie ook Tjepkema 
2010, p. 470 e.v. en daar verder genoemde jurisprudentie.
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schade die ontstaat omdat overheden maatregelen nemen om die ziektes te bestrij-
den om die reden niet tot nadeelcompensatie kunnen leiden. Hetzelfde uitgangs-
punt zou kunnen worden gehanteerd bij een pandemie die de mens treft. Zoals eer-
der aan de orde kwam, is immers al jaren voorspeld dat de wereld in toenemende 
mate te maken zal krijgen met pandemieën. Bovendien zijn er eerdere virusuitbra-
ken geweest, zij het dat deze – gelukkig – niet tot een pandemie hebben geleid.643

Bij het voorgaande past een tweetal kanttekeningen. In de eerste plaats had 
de hiervoor genoemde jurisprudentie betrekking op ondernemingen die tot een 
bedrijfstak behoorden waarbij het evident is dat het uitbreken van een besmettelijke 
dierziekte en de daarop volgende overheidsmaatregelen tot het normaal onderne-
mersrisico behoren. Het gaat om houders van dieren en in het geval van het arrest 
Harrida om de handel in dierlijke producten. Het is de vraag of op dezelfde wijze 
overheidsmaatregelen om een pandemie te bestrijden tot het normale bedrijfsrisico 
behoort van winkels, horeca, organisatoren van evenementen en boeren en tuin-
ders. Het lijkt mij dat voor deze sectoren geldt dat een pandemie minder snel tot 
het normale bedrijfsrisico moet worden gerekend dan dierziekten voor houders van 
dieren en handelaren in dierlijke producten. Er valt overigens ook iets voor te zeg-
gen dat voorzienbaarheid hier überhaupt geen rol speelt en een pandemie en daarop 
volgende overheidsmaatregelen sowieso tot het normaal maatschappelijk risico 
behoort.644 In dat geval behoort de schade tot een soort die een benadeelde burger 
of onderneming nu eenmaal geacht kan worden te dragen en bestaat er geen ruimte 
voor nadeelcompensatie ongeacht de vraag of het nadeel voorzienbaar was.645

In de tweede plaats heeft de Hoge Raad een nuancering aangebracht op het uit-
gangspunt dat dierziekten en in verband daarmee al dan niet met het oog op de 
volksgezondheid getroffen overheidsmaatregelen tot het normale bedrijfsrisico 
behoren. De overheidsmaatregelen zijn namelijk niet voorzienbaar als zij zeer plot-
seling worden opgelegd en het bovendien gaat om een drastische maatregel646 
dan wel de winstgevendheid van een bedrijf door de overheidsmaatregel verloren 
gaat.647 Wat betreft de toets aan de voorzienbaarheid zal dus niet alleen moeten 
worden bezien of de maatregel an sich voorzienbaar is, maar ook zal moeten worden 
gekeken naar de voorzienbaarheid van uitvoeringsmodaliteit.648 Dit betekent dat 
een maatregel op het eerste gezicht ‘normaal’ kan zijn, maar in haar uitwerking in 
concreto niet voorzienbaar.649

Bij het bepalen of sprake is van onvoorzienbaarheid kan in de derde plaats ook een 
rol spelen dat een ziekte zich nog niet eerder voordeed of zich op een zodanige wijze 
ontwikkelde dat de ondernemer dit niet kon voorzien.650

643 Denk hierbij aan SARS in 2002 en MERS in 2012.
644 Zie hierover Tjepkema 2010, p. 436.
645 Vgl. Tjepkema 2010, p. 437.
646 HR 18 januari 1991, ECLI:NL:HR:1991:AC4031, NJ 1992/638, m.nt. C.J.H. Brunner, AB 1991/241 

(Leffers).
647 HR 20 juni 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF7902, AB 2004/84, m.nt. P. van Buuren (Harrida).
648 Tjepkema 2010, p. 437.
649 Vgl. Tjepkema 2010, p. 433.
650 Tjepkema 2010, p. 474. Zie voor een voorbeeld van een uitspraak waarin dit speelde CBb 16 april 

2009, ECLI:NL:CBB:2009:BI1934.
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Hoewel het niet om geheel vergelijkbare gevallen gaat, kan bij de vraag of de over-
heidsmaatregelen ter bestrijding van de pandemie tot het normale ondernemers-
risico behoren een parallel worden getrokken met de jurisprudentie over dier- en 
plantenziektes. In dat verband zou naar mijn mening een rol moeten spelen dat voor 
de thans getroffen sectoren overheidsmaatregelen ter bestrijding van een pande-
mie minder snel tot het normaal ondernemersrisico behoren dan soortgelijke maat-
regelen ter bestrijding van dier- en plantenziektes voor houders van dieren, telers 
en handelaren in dierproducten. Ook kwamen de overheidsmaatregelen zeer onver-
wacht en heeft een pandemie in het recente verleden nog nooit tot dergelijke drasti-
sche maatregelen geleid. Ik denk niet dat iemand in februari 2020 kon voorzien dat 
een maand later de horeca voor een langere periode zou moeten sluiten. Ter vergelij-
king: in de jurisprudentie over infrastructurele maatregelen wordt aangenomen dat 
de schade reeds boven het normaal maatschappelijk risico uitstijgt, wanneer een op 
zichzelf ‘normale’ schadeoorzaak leidt tot omzetdalingen tussen de 8 en 15% van de 
gemiddelde omzet op jaarbasis.651 Zelfs als men zou menen dat de overheidsmaat-
regelen om het coronavirus te bestrijden een tot op zekere hoogte ‘normaal’ karak-
ter dragen, dan is evident dat reeds de omvang van de omzetdalingen zodanig is 
dat het égalitébeginsel in beeld komt. Bovendien is de uitwerking van de overheids-
maatregelen zo groot dat de winstgevendheid van de getroffen ondernemingen ver-
loren gaat. Kortom, de hobbel dat het geleden nadeel door de coronacrisis niet tot 
het normale ondernemersrisico behoort, zou gelet op het voorgaande kunnen wor-
den genomen. Overigens beschouwt ook het kabinet de effecten van de coronacrisis 
niet als behorend tot het normaal ondernemersrisico.652

Voor een geslaagd beroep op het égalitébeginsel is in de tweede plaats nodig dat 
aan de eis van de speciale last is voldaan. Deze eis houdt in dat de getroffen onder-
neming of burger moet aantonen dat hij zwaarder dan vergelijkbare anderen wordt 
getroffen.653 De overheidsmaatregelen ter bestrijding van het coronavirus beogen 
een omlijnde groep ondernemingen te treffen.654 Zo volgt uit de Tijdelijke regeling 
covid-19 exact welke categorieën ondernemingen hun deuren moeten sluiten en 
volgt eveneens uit deze regeling dat evenementen verboden zijn. Door deze over-
heidsmaatregelen worden deze ondernemers op het eerste gezicht in gelijke mate 
getroffen en hebben de maatregelen voor veel ondernemingen dezelfde uitwerking. 
Uit de hiervoor al genoemde arresten Leffers en Harrida blijkt dat om in aanmer-
king te komen voor nadeelcompensatie op grond van het égalitébeginsel nodig is 
dat deze ondernemers zich (materieel) van die grotere groep onderscheiden.655 De 
referentiegroep is dan de groep ondernemers waarop de overheidsmaatregelen van 
toepassing zijn.

651 Zie hierover Tjepkema 2016, p. 626 e.v. en ook de Handleiding nadeelcompensatie bij infrastruc-
turele maatregelen, p. 44 e.v.

652 Zie Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 8, p. 2 en Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 1585.
653 Zie ABRvS 18 maart 2020, ECLI:NL:RVS:2020:794, r.o. 7.1.
654 Vgl. Tjepkema 2010, p. 363. 
655 Tjepkema 2010, p. 366.
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In het arrest Leffers656 ging het om een varkensboer die zijn bedrijf steeds heeft uitge-
oefend door middel van het voederen van varkens met voedsel- of slachtafval, ook wel 
swill genoemd. Omdat de Afrikaanse varkenspest werd geconstateerd op een ander 
bedrijf waar varkens met swill werden gevoerd, werd het varkensboeren verboden om 
swill voorhanden te hebben dan wel te vervoederen. Uit het arrest blijkt dat de Hoge 
Raad varkensboeren die uitsluitend of deels swill als varkensvoer gebruikten als de 
referentiegroep beschouwt.657 Leffers onderscheidde zich van deze groep nu hij uit-
sluitend swill als varkensvoer gebruikte en dus niet zomaar kon overschakelen op een 
ander voersysteem zonder dat daardoor de winstgevendheid van zijn bedrijf verloren 
zou gaan. Daarom was aan de eis van de speciale last voldaan.
Het arrest Harrida draaide om een importeur van ossenvlees uit Noord-Ierland van 
hoge kwaliteit dat zij op de markt bracht. Deze importeur werd echter getroffen door 
een Nederlands importverbod van Engels vlees om zo verspreiding van BSE658 te voor-
komen. Van de ene op andere dag viel de handel stil. Het hof komt tot het oordeel 
dat weliswaar alle ondernemers die dierlijke producten uit het Verenigd Koninkrijk 
importeerden worden getroffen door het import- en handelsverbod, maar dat een 
onderneming als die van Harrida onevenredig zwaar is getroffen. Harrida was een 
kleine onderneming, die zich geheel had toegelegd op de import van ossenvlees van 
hoge kwaliteit grotendeels uit Noord-Ierland, en kon bij gebreke van tijd en geld in de 
betrokken – korte – periode niet overschakelen op van elders afkomstig vlees en kon 
haar leveranciers- en klantenbestand niet kon veranderen. De Hoge Raad gaat hierin 
mee.

Het voorgaande betekent dat de situatie van degene die nadeelcompensatie wenst 
naar aanleiding van de coronamaatregelen niet wordt vergeleken met ‘de overige 
leden van de samenleving’, zoals in de literatuur ook wel wordt bepleit.659 Ik kan 
mij op zichzelf vinden in deze strikte interpretatie van de speciale last. Wanneer 
deze beperking niet zou gelden, dan zou een te groot beroep op de schatkist worden 
gedaan en zou de grote aansprakelijkheidslast ten koste kunnen gaan van een goede 
vervulling van de overheidstaak.660 Burgers zouden de overheid anders kunnen ver-
lammen met schadeacties.661 Feit is wel dat nu op grote schaal onverplichte tege-
moetkomingsregelingen in het leven zijn geroepen waarvoor de eis van de speciale 
last niet geldt en dat die ook heel veel geld kosten. Opvallend is dat voor het vaststel-
len van dergelijke tegemoetkomingsregelingen juist meer aanleiding lijkt wanneer 
juist een grote groep schade lijdt, zoals in het geval van de coronacrisis.662

Kortom, om te voldoen aan de eis van de speciale last dient een onderneming aan 
te tonen dat zij zwaarder wordt getroffen dan vergelijkbare andere ondernemingen 

656 HR 18 januari 1991, ECLI:NL:HR:1991:AC4031, NJ 1992/638, m.nt. C.J.H. Brunner, AB 1991/241 
(Leffers).

657 Tjepkema 2010, p. 369.
658 De ziekte Boviene Spongiforme Encefalopathie (BSE) komt bij runderen voor maar wordt ook 

gerelateerd aan de bij mensen voorkomende ziekte van Creutzfeldt-Jacob.
659 Zie voor een overzicht Tjepkema 2010, p. 358.
660 Tjepkema 2010, p. 359 en Van Ravels 2002, p. 276 en daar genoemde literatuur. 
661 Tjepkema 2010, p. 359.
662 Van Ravels 2002, p. 276-277.
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die door de overheidsmaatregelen worden getroffen. Een restauranthouder zal dus 
moeten aantonen dat hij zwaarder wordt getroffen door de overheidsmaatregelen 
dan zijn concurrenten. Ik zou me kunnen voorstellen dat een restaurant dat net zijn 
deuren heeft geopend zwaarder wordt getroffen, nu er geen buffer zal zijn van in de 
jaren ervoor gemaakte winsten. Een tweede voorbeeld zijn de kleine reisorganisa-
ties die vaak geen aanspraak kunnen maken op de coronasteunregelingen.663 Mijn 
verwachting is dat ondernemers hier zeker over zullen gaan procederen, dus wij 
kunnen de komende jaren waarschijnlijk jurisprudentie op dit punt tegemoet zien.

2.8 De gekozen rechtsgrondslag heeft consequenties voor het toepasselijk 
wettelijk kader

2.8.1 Inleiding
In de vorige paragrafen zijn veel verschillende coronasteunregelingen aan bod 
gekomen. Wij hebben gezien dat deze regelingen op verschillende rechtsgrondsla-
gen berusten. In sommige gevallen is de gekozen rechtsgrondslag volkomen ver-
dedigbaar. In andere gevallen, met name voor zover het gaat om de coronasubsi-
dieregelingen, rijst de vraag of de gekozen rechtsgrondslag juridisch zuiver is. Tot 
nog toe heeft dit niet tot problemen geleid. Zo heeft zowel het CBb als de CRvB geen 
woorden vuil gemaakt aan de vraag of de TVL respectievelijk de NOW wel echte sub-
sidieregelingen zijn. Besproken is dat het oordeel dat het daarbij niet om subsidies 
gaat vanuit het perspectief van rechtsbescherming weinig aantrekkelijk is. Een der-
gelijk oordeel heeft tot gevolg dat de subsidieregeling transformeert tot buitenwet-
telijk begunstigende beleid met een zeer marginale rechterlijke toetsing tot gevolg.

In deze paragraaf wordt kort besproken welke consequenties de gekozen rechts-
grondslag heeft voor het toepasselijk wettelijk kader, los van de vraag of de keuze 
voor de desbetreffende rechtsgrondslag terecht was. Het toepasselijk wettelijk kader 
is relevant voor de vraag tot welke juridische problemen de gekozen rechtsgrondsla-
gen leiden in het licht van de beginselen van de democratische rechtsstaat. Deze 
vraag wordt beantwoord in hoofdstuk 3. In dat verband kan een tweedeling worden 
gemaakt tussen coronasteunregelingen waarop een normerend wettelijk kader van 
toepassing is en de coronasteunregelingen waarvoor geldt dat een duidelijk wet-
telijk normerend kader ontbreekt.

2.8.2 Coronasteunregelingen op grond van een normerend wettelijk kader
Voor de coronasteunregelingen die zijn vormgegeven als een subsidieregeling geldt 
dat voor de op grond daarvan verstrekte subsidies de regels van de (subsidietitel 
van de) Awb gelden. Dit betekent bijvoorbeeld dat de bevoegdheden om subsidie-
verplichtingen op te leggen en de subsidie in te trekken of te wijzigen worden 
genormeerd door de subsidietitel van de Awb en dat rechtsbescherming openstaat 
bij de bestuursrechter. De coronasubsidieregelingen zijn voorts gebaseerd op zoge-
noemde subsidiekaderwetten, zodat de op grond daarvan verstrekte subsidies ook 
door daarin neergelegde regels worden genormeerd.

663 Zie hierover Dijkstra 2021. 
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In paragraaf 2.5 kwam de coronasteun in de vorm van een inkomensvoorziening 
aan bod. Deze vorm van coronasteun is gebaseerd op de Participatiewet. Dit bete-
kent dat de in de Participatiewet neergelegde regels in beginsel van toepassing zijn 
en ook dat de regels van de Awb gelden. Voor deze rechtsgrondslag is niet vaak geko-
zen. Voor zover ik heb kunnen nagaan gaat het alleen om de Tozo en de TONK.

2.8.3 Coronasteunregelingen zonder duidelijk juridisch normerend kader
In de vorige paragraaf is ingegaan op een aantal coronasteunmaatregelen die wor-
den genormeerd door een duidelijk wettelijk kader. Het gaat daarbij om de corona-
steun die wordt verstrekt in de vorm van een subsidie en als een inkomensvoorzie-
ning. Voor de andere coronasteun(regelingen) is een stuk minder duidelijk door 
welk wettelijk kader zij worden genormeerd. In sommige gevallen ontbreekt een 
dergelijk normerend wettelijk kader.

In de eerste plaats is onduidelijk welke regels gelden voor het verstrekken van 
individuele coronasteun. In paragraaf 2.3 is geconcludeerd dat het Afwegingskader 
bij steunverzoeken individuele bedrijven geen uitsluitsel biedt over de rechtsgrond-
slag van deze individuele steun. Voor de vraag of wellicht sprake is van een subsi-
die, is beslissend of met de individuele steun wenselijk geachte activiteiten worden 
gestimuleerd. Daarover kan verschillend worden gedacht. Wanneer het niet zou 
gaan om subsidies, dan heeft dat tot gevolg dat een wettelijk kader ontbreekt en de 
bevoegdheid tot het verstrekken van individuele steun niet wettelijk is genormeerd. 
Omdat de steun veelal wordt verstrekt in de vorm van garanties en leningen, rijst 
daarbij een rechtsbeschermingsvraagstuk. Gaat het in dat geval niet gewoon om 
privaatrechtelijke rechtshandelingen, zodat bij geschillen daarover beroep bij de 
burgerlijke rechter openstaat? Voor zover de individuele steun wel is aan te merken 
als een subsidie, is de subsidietitel van de Awb onverkort van toepassing. Omdat de 
verstrekte individuele steun staat vermeld in (de toelichting op) de begroting, zou de 
individuele steun in dat geval moeten worden aangemerkt als een begrotingssubsi-
die. De eis van de wettelijk grondslag geldt dan niet.

Voor zover de individuele steun wordt verstrekt in de vorm van een overheids-
deelneming in het aandelenkapitaal van een vennootschap is er geen sprake van 
een subsidie. Voor het aangaan van overheidsdeelnemingen gelden de regels van 
de Comptabiliteitswet 2016 die moeten waarborgen dat de Eerste en Tweede Kamer 
betrokken zijn bij de beslissing om deel te nemen in een vennootschap en de Nota 
Deelnemingenbeleid Rijksoverheid.

In de tweede plaats wordt ook veel coronasteun verstrekt op grond van een pri-
vaatrechtelijke overeenkomst tussen de verstrekker van de coronasteun – een pri-
vaatrechtelijke entiteit – en de ontvanger. De gelden waarmee de coronasteun wordt 
gefinancierd zijn daarbij steeds afkomstig van een a-bestuursorgaan, in de meeste 
gevallen de minister van EZK. Ook bij deze coronasteun is onduidelijk welke regels 
precies gelden. Gaat het om een rechtsbetrekking die wordt beheerst door het pri-
vaatrecht of gaat het toch om een Awb-subsidie waarop de (subsidietitel van de) 
Awb van toepassing is? Geconcludeerd is dat in al deze gevallen is voldaan aan het 
financieel criterium. Wat betreft het inhoudelijk criterium ligt het lastiger. Daar-
voor is nodig dat de privaatrechtelijke entiteit geen enkele ruimte heeft om eigen 
beslissingscriteria vast te stellen. Omdat de precieze afspraken tussen het betrok-
ken a-bestuursorgaan en de privaatrechtelijke entiteiten niet bekend zijn, is dat 
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niet vast te stellen. Dit neemt niet weg dat vanuit rechtsbeschermingsperspectief 
naar mijn mening voor een soepeler invulling van het inhoudelijk criterium zou 
moeten worden gekozen. Op basis van de mij bekende informatie is helder dat de 
betrokken privaatrechtelijke entiteiten als doorgeefluik van publiek geld fungeren. 
Wat mij betreft zou dit voldoende moeten zijn om tot de conclusie te komen dat is 
voldaan aan het inhoudelijk criterium. Wanneer wordt aangenomen dat de privaat-
rechtelijke entiteiten zijn aan te merken als buitenwettelijke b-bestuursorganen, is 
het vervolgens de vraag of zij ook in alle gevallen Awb-subsidies verstrekken. Dit is 
een lastig te beantwoorden vraag. De door hen verstrekte leningen beogen immers 
in veel gevallen niet zozeer het stimuleren van bepaalde activiteiten, maar eerder 
om ondernemers de crisis door te helpen en te voorkomen dat zij failliet gaan. Het 
is dus niet duidelijk of de door deze privaatrechtelijke entiteiten verstrekte corona-
steun wordt gereguleerd door de subsidietitel van de Awb. Wanneer tot de conclusie 
wordt gekomen dat het niet gaat om een Awb-subsidie, dan vallen de privaatrechte-
lijke entiteiten wanneer zij beslissen over aanvragen om coronasteun alleen onder 
de Awb als zij worden aangemerkt als buitenwettelijk b-bestuursorgaan.664 Mocht 
de rechter wel tot het oordeel komen dat het om subsidies gaat, dan rijst vervolgens 
het probleem dat een wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking ontbreekt.665

In de derde plaats wordt ook veel coronasteun in de vorm van een onverplichte 
tegemoetkoming verstrekt. Een algemeen wettelijk kader voor het verstrekken van 
onverplichte tegemoetkomingen ontbreekt. Er bestaat wel een specifiek wettelijk 
kader voor het verstrekken van onverplichte tegemoetkomingen in gevallen waarin 
schade is geleden door een ramp of zwaar ongeval, de WTS. Deze WTS is echter niet 
van toepassing verklaard op de schade die het gevolg is van de coronacrisis. Hoewel 
sommige onverplichte tegemoetkomingsregelingen zijn gebaseerd op een andere 
wettelijke grondslag, namelijk de Landbouwwet, de Kaderwet SZW-subsidies, de 
Wet studiefinanciering 2000 dan wel de Participatiewet, wordt het verstrekken van 
een onverplichte tegemoetkoming in die wetten nauwelijks genormeerd. De nor-
mering is enkel terug te vinden in daarop gebaseerde algemeen verbindende voor-
schriften. In andere gevallen ontbreekt een wettelijke grondslag en gaat het slechts 
om buitenwettelijk begunstigend beleid. Daarbij wordt wel steeds aangenomen dat 
het bestuursorgaan bij het verstrekken van een onverplichte tegemoetkoming een 
publiekrechtelijke rechtshandeling verricht zodat de Awb daarop van toepassing is 
en ook rechtsbescherming openstaat bij de bestuursrechter.666

664 Ik ga er hierbij van uit dat dit ook geldt wanneer coronasteun uit leningen en garanties bestaat, 
maar helemaal zeker weet ik dat niet. Een andere opvatting zou betekenen dat het louter om 
privaatrechtelijke rechtshandelingen gaat. In dat geval rijst de vraag of de buitenwettelijke 
 b-bestuursorganenjurisprudentie überhaupt geldt voor privaatrechtelijke entiteiten die leningen 
en garanties met publiek geld verstrekken. Dat lijkt mij vanuit de rechtsbeschermingsgedachte 
niet wenselijk. 

665 Uit ABRvS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:413, AB 2019/321, m.nt. W. den Ouden volgt dat 
de eis van een wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking ook geldt voor buitenwettelijke 
b-bestuursorganen.

666 Zie hierover Tjepkema 2014, p. 6-7 en meer specifiek ten aanzien van de TOGS CBb 22 december 
2020, ECLI:NL:CBB:2020:992.
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Voor het verstrekken van verplichte nadeelcompensatie bestaat momenteel nog 
geen algemeen wettelijk kader dat deze verstrekkingen normeert. Hierin komt ver-
andering wanneer titel 4.5 Awb in werking treedt.667 Titel 4.5 bevat een algemene 
regeling over de vergoeding van schade die wordt veroorzaakt door rechtmatig 
overheidshandelen. Onder de coronasteunregelingen bevindt zich voor zover ik 
het heb kunnen overzien één verplichte nadeelcompensatieregeling in de vorm van 
beleidsregels. Voor zover geen nadeelcompensatieregeling is vastgesteld, wordt de 
verplichte nadeelcompensatie gebaseerd op het ongeschreven égalitébeginsel.

2.9 Afsluiting

In dit hoofdstuk zijn de belangrijkste vormen van coronasteun beschreven. Gecon-
cludeerd is dat dat er legio coronasteunmaatregelen in het leven zijn geroepen om 
de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. De overheid heeft daarbij niet gekozen 
voor de op het oog daarvoor meest geëigende rechtsgrondslag: de WTS. In plaats 
daarvan is voor andere rechtsgrondslagen gekozen. Zo ben ik coronasubsidies, 
corona-inkomensvoorzieningen, coronategemoetkomingen, individuele corona-
steun, coronasteun op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst en zelfs een 
coronanadeelcompensatie tegengekomen. Geconstateerd is dat de grenzen tussen 
de verschillende rechtsgrondslagen in veel gevallen niet scherp zijn te stellen. Het 
is soms lastig vast te stellen of een regeling beoogt geleden schade te compense-
ren (onverplichte tegemoetkomingen en verplichte nadeelcompensatie), activiteiten 
te stimuleren of om te voorzien in middelen van bestaan. Daarbij komt dat bij de 
individuele coronasteun en de coronasteun die wordt verstrekt door privaatrechte-
lijke entiteiten onduidelijk is op welke rechtsgrondslag deze steun is gebaseerd. De 
coronasteunregelingen hebben nog het meest weg van een onverplichte tegemoet-
koming of een inkomensvoorziening. Zij zijn niet zozeer gericht op het stimuleren 
van activiteiten, maar op het compenseren van geleden schade ten gevolge van de 
coronacrisis en de daarop volgende overheidsmaatregelen of het voorzien in mid-
delen van bestaan.

Bij deze verschillende rechtsgrondslagen hoort steeds een ander rechtskader, ter-
wijl het doel van alle coronasteunregelingen min of meer gelijk is: het financieel 
ondersteunen van burgers en ondernemingen die economische nadeel ondervin-
den van de coronacrisis en daardoor financieel in de knel komen. In de inleiding 
is de vraag opgeworpen of het erg is dat de coronasteunmaatregelen min of meer 
hetzelfde doel hebben, maar op verschillende rechtsgrondslagen zijn gebaseerd. 
Gaat het hier niet te veel om juridisch geneuzel, waaraan wij ons als bestuursrecht-
juristen wellicht te vaak schuldig maken? Om deze vraag te beantwoorden wordt in 
hoofdstuk 3 onderzocht of de keuze voor een bepaalde rechtsgrondslag gevolgen 
heeft voor de rechtsstatelijkheid van de coronasteunmaatregelen.

667 De Wet nadeelcompensatie en schadevergoeding bij onrechtmatige besluiten stond al op 
31  januari 2013 in het Staatsblad, maar werd uitgesteld tot de inwerkingtreding van de Omge-
vingswet. De verwachting is nu dat titel 4.5 Awb tegelijk met de Omgevingswet op 1 juli 2022 in 
werking treedt.
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3 De rechtsstatelijkheid van de 
coronasteunmaatregelen

3.1 Inleiding

In het vorige hoofdstuk is geconcludeerd dat de coronasteunmaatregelen een ver-
schillend rechtskarakter hebben, dat zij op verschillende rechtsgrondslagen zijn 
gebaseerd en dat rechtskarakter en rechtsgrondslag niet altijd goed bij elkaar aan-
sluiten. In dit hoofdstuk zal worden onderzocht in hoeverre dit consequenties heeft 
voor de rechtsstatelijkheid van de coronasteunmaatregelen. In hoofdstuk 1 is aan-
gegeven dat dit een relevante vraag is, ondanks het feit dat het verleidelijk is om te 
denken dat in tijden van nood rechtsstatelijke waarborgen er minder toe doen. In 
de eerste plaats is met de coronasteunmaatregelen een astronomisch bedrag aan 
publiek geld gemoeid. In de tweede plaats hebben heel veel ondernemingen en bur-
gers (indirect) coronasteun ontvangen. Veel keus om die steun al of niet te aanvaar-
den hadden zij niet. Door de coronacrisis en de naar aanleiding daarvan getroffen 
overheidsmaatregelen zien zij (een deel van) hun omzet in rook opgaan, zodat het 
aanvragen van coronasteun voor hen bittere noodzaak is. Dat zij dan een beroep 
kunnen doen op regelingen die de toets van rechtsstatelijkheid kunnen doorstaan is 
dus geen overbodige luxe. In de derde plaats staat de rechtsstatelijkheid van het uit-
geven van publiek geld al langer onder druk. Bij de uitvoering van de coronasteun-
maatregelen zijn wij wat dat betreft nog weer eens met de neus op de feiten gedrukt.

Gelet hierop wordt in dit hoofdstuk onderzocht in hoeverre in het licht van rechts-
statelijkheid de gekozen rechtsgrondslagen van de coronasteunmaatregelen tot 
juridische problemen leiden. Om dat te beoordelen wordt aangesloten bij de begin-
selen en de eisen van de democratische rechtsstaat. Waar gaat het bij deze beginse-
len en eisen om? Dat is best wel een ingewikkelde vraag om te beantwoorden.668 Uit 
de Grondwet wordt niet eens expliciet duidelijk dat Nederland een democratische 
rechtsstaat is, laat staan dat Nederland dat zou moeten zijn.669 En rechtsweten-
schappers zijn het over de precieze inhoud van de beginselen van de democratische 
rechtsstaat en de daaruit voortvloeiende eisen – vanzelfsprekend zou ik zeggen – niet 

668 Zie hierover ook het rapport van de Staatscommissie Thomassen, Rapport Staatscommissie 
Grondwet 2010, p. 38 en Van der Pot 2014, p. 174.

669 Overigens lijkt daarin wel verandering te komen. Momenteel ligt bij de Tweede Kamer een 
voorstel om de Grondwet aan te passen (tweede lezing) in die zin dat in hoofdstuk 1 een onge-
nummerd artikel wordt toegevoegd dat luidt: ‘De Grondwet waarborgt de grondrechten en de 
democratische rechtsstaat’. Deze wijziging vindt haar grondslag in het rapport van de Staats-
commissie Thomassen uit 2010. 
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altijd eens.670 De kern van de democratische rechtsstaat wordt door de meeste 
rechtswetenschappers onderschreven: de overheid mag uitsluitend handelen ter 
verwerkelijking van het recht, op basis van het recht en in overeenstemming met het 
recht en burgers moeten zeggenschap hebben over het overheidshandelen.671 Maar 
welke beginselen en eisen hieruit precies voortvloeien, tja, dat verschilt nogal per 
auteur, zo heb ik ondervonden.672 Het voordeel daarvan is wel dat ik mij vrij voel om 
deze beginselen en eisen zelf te formuleren, uiteraard voortbouwend op juristen die 
daarover al verstandige dingen hebben gezegd. De beginselen van de democratische 
rechtsstaat ontleen ik aan een bijdrage van Scheltema uit 1989.673 Het gaat daarbij 
om het rechtszekerheidsbeginsel, het gelijkheidsbeginsel, het democratiebeginsel 
en het beginsel van de dienende overheid. Volgens Scheltema worden deze beginse-
len bijna algemeen als uitgangspunt aanvaard. Hieruit leid ik af dat deze beginse-
len min of meer vastliggen. Dat geldt niet voor de daaruit voorvloeiende eisen. Zij 
zijn geen waarden in zichzelf, maar dienen om de beginselen tot hun recht te doen 
komen.674 Het is mogelijk dat in de tijd tot het inzicht wordt gekomen dat de eisen 
moeten worden aangepast om recht te kunnen blijven doen aan de bovenliggende 
beginselen.675

Het rechtszekerheidsbeginsel houdt in dat in een rechtsstaat rechtszekerheid 
dient te heersen.676 Dit betekent dat het recht zekerheid beoogt te brengen in inter-
menselijke verhoudingen.677 Het gelijkheidsbeginsel houdt in dat de overheid zon-
der aanzien des persoons handelt en dat de rechtsregels voor iedereen gelijkelijk gel-
den.678 Het democratiebeginsel verlangt dat een ieder gelijke mogelijkheden moet 
hebben om invloed op het overheidshandelen uit te oefenen.679 Het beginsel van de 
dienende overheid, ten slotte, betekent dat de overheid zich moet richten op het zo 
goed mogelijk bevorderen van het belang van de leden van de samenleving.680

Het is helaas in dit preadvies onmogelijk om de (uitvoering van de) coronasteun-
maatregelen te toetsen aan alle eisen van de democratische rechtsstaat die uit deze 
beginselen (zouden kunnen) voortvloeien.681 Vandaar dat hierna een aantal eisen 
wordt geformuleerd die naar mijn mening in het bijzonder van belang zijn als het 
gaat om het uitgeven van publiek geld in crisistijd. Het gaat achtereenvolgens om de 

670 Schlössels/Zijlstra 2017, p. 16. 
671 Vgl. Schlössels/Zijlstra 2017, p. 15, Van der Pot 2014, p. 179 e.v. en Van Ommeren 2003, p. 17-18. 

Volgens Van der Pot gaat het erom dat het volk een beslissende stem heeft in de wijze waarop de 
uitoefening van het overheidsgezag wordt uitgeoefend. Zie Van der Pot 2014, p. 175. 

672 Scheltema spreekt van beginselen en eisen, terwijl Schlössels/Zijlstra het hebben over centrale 
elementen/beginselen en nadere beginselen die een uitwerking vormen van de centrale beginse-
len. Zie Schlössels/Zijlstra 2017, p. 16-17. Zie over de verschillende opsommingen van elementen 
van de rechtsstaat bijvoorbeeld Scheltema 1989, Van Ommeren 2003 en Van de Sande 2019.

673 Scheltema 1989. 
674 Scheltema 1989, p. 15. 
675 Vgl. Scheltema 1989, p. 15.
676 Scheltema 1989, p. 16. 
677 Scheltema 1989, p. 18. 
678 Scheltema 1989, p. 18. 
679 Scheltema 1989, p. 19. 
680 Scheltema 1989, p. 20.
681 Zie hierover uitgebreid Scheltema 1989. 
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eis van een wettelijke grondslag, de eis van de democratische legitimatie, de eis van 
wetmatigheid van bestuur, de eis van effectieve rechtsbescherming, de eis van doel-
matigheid en doeltreffendheid, de eis van evenredigheid en maatwerk en ten slotte 
de eis van snelheid. Deze eisen worden in paragraaf 3.2 besproken en daarbij wordt 
steeds uitgelegd met welk beginsel van de democratische rechtsstaat zij verband 
houden. In paragraaf 3.3 wordt vervolgens ingegaan op de vraag welke prangende 
juridische knelpunten zich voordoen bij de (uitvoering van de) coronasteunmaat-
regelen in het licht van de paragraaf 3.2 besproken rechtsstatelijke eisen. Dit hoofd-
stuk wordt in paragraaf 3.4 afgesloten met een conclusie.

3.2 Eisen van de democratische rechtsstaat in relatie tot het uitgeven van 
publiek geld in crisistijd

3.2.1 De eis van een wettelijke grondslag
De eis van een wettelijke grondslag houdt in dat het handelen van de overheid dient 
te zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag. Deze eis vindt zijn grondslag in het 
legaliteitsbeginsel.682 De eis van een wettelijke grondslag vloeit voort uit het hier-
voor besproken rechtszekerheidsbeginsel. Over de vraag welk overheidshandelen 
precies dient te zijn gebaseerd op een wettelijke grondslag, lopen de meningen 
uiteen. Oorspronkelijk was de heersende opvatting dat een wettelijke grondslag 
alleen nodig is als de overheid ingrijpt in de rechten en vrijheden van burgers.683 
Voor subsidieverlening door de overheid, waarbij het gaat om presterend overheids-
optreden,684 zou geen specifieke wettelijke grondslag zijn vereist.685 Inmiddels is 
algemeen aanvaard dat ook presterend overheidsoptreden, zoals het uitdelen van 
publiek geld, in beginsel op een wettelijke grondslag dient te berusten.686 Dit werd al 
door Böhtlingk bepleit in 1958,687 door Leo Damen onderschreven in 1987688 en heeft 
voor subsidieverstrekking ook gestalte gekregen in artikel 4:23, eerste lid, Awb.689 
De terechte gedachte is dat ook door middel van subsidies diep in het leven van bur-
gers en ondernemingen wordt ingegrepen.690 In het geval van de coronasteun kan 
hierbij worden gedacht aan de aan KLM opgelegde verplichting dat medewerkers 

682 Scheltema 1989, p. 16, Kortmann 2016, p. 320, Van der Pot 2014, p. 661. 
683 Deze opvatting werd in 1996 nog verdedigd door Van Ommeren. Zie hierover uitgebreid Van den 

Brink 2012, p. 551 e.v. en daar opgenomen verwijzingen. 
684 In dit verband ook wel Leistungsverwaltung genoemd. Zie Den Ouden 2001, p. 158. 
685 Zie voor de verschillende visies hierop Den Ouden 2001, p. 164 e.v. Zie ook Van Ommeren 1996, 

p. 378.
686 Zie Schlössels 2012, p. 49, Kortmann 2016, p. 54 en p. 321. 
687 Böhtlingk 1958, p. 10. Hij verwijst daarbij naar Thorbecke: ‘Ik kan vooralsnog niet inzien… 

waarom ten aanzien van subsidiën willekeur zou moeten heerschen, terwijl in andere takken 
van regeering regels worden verlangd.’ Zie Parl. Redevoeringen 1851-1852, p. 352.

688 Damen 1987, p. 807 e.v. 
689 Ingevolge deze bepaling verstrekt het bestuursorgaan slechts subsidie op grond van een wet-

telijk voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. Zie voor een 
mooie uiteenzetting over de zoektocht naar een wettelijke grondslag voor subsidieverlening 
Den Ouden 2001, p. 158 e.v. en Jacobs 1999, p. 50 e.v.

690 Vgl. Damen 1987, p. 808-809, Den Ouden 2001, p. 4. Dit geldt ook voor onverplichte tegemoet-
komingen. Zie hierover Keppel 2015, p. 91.
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minder salaris krijgen.691 Zeker in het geval van de coronacrisis worden dergelijke 
subsidieverplichtingen min of meer gedwongen aanvaard.692 Daarbij komt dat naar 
aanleiding van een subsidieverstrekking ook handhaving kan plaatsvinden, hetgeen 
door subsidieontvangers als zeer ingrijpend wordt ervaren.693 Een bijkomend voor-
deel van een wettelijke regeling is de voorspelbaarheid en rechtsgelijkheid die een 
wettelijk voorschrift als algemene regel bewerkstelligt.694 Een wettelijke grondslag 
biedt dus rechtszekerheid en heeft een heldere afbakening van rechten, plichten en 
bevoegdheden tot gevolg.695 Dit vormt een belangrijke waarborg tegen ‘ongeregeld 
en ondoorzichtig bestuur’.696 Een wettelijke grondslag biedt voorts meer waarbor-
gen dat sprake is van een democratisch gelegitimeerd beleid en is bovendien goed 
voor de beheersbaarheid van de overheidsuitgaven.697 Gelet hierop is er in de litera-
tuur terecht voor gepleit om de eis van een wettelijke grondslag uit te breiden naar 
het verstrekken van onverplichte tegemoetkomingen.698

3.2.2 De eis van democratische legitimatie
De eis van de democratische legitimatie vloeit voort uit het democratiebeginsel. 
Omdat wij in een democratische rechtsstaat leven, is de gedachte dat vertegenwoor-
digende organen een beslissend aandeel hebben in de totstandkoming van de regels 
voor overheidsoptreden.699 Wanneer het handelen van de overheid is gebaseerd op 
een wettelijke grondslag, dan is aan deze eis in beginsel voldaan.700 Feit is wel dat in 
Nederland het overgrote deel van de normen niet is neergelegd in wetten in formele 
zin, maar in daarop gebaseerde gedelegeerde regelgeving, ook wel bestuurswet-
geving genoemd.701 Dit betekent dat onze volksvertegenwoordigers, met name de 
Tweede Kamer, niet vanzelfsprekend nauw zijn betrokken bij de uiteindelijke regels 
waarmee burgers te maken krijgen. Dit doet afbreuk aan het primaat van de wet-
gever702 en daarmee ook aan de eis van de democratische legitimatie.703 Böhtlingk 
constateerde al in 1958 dat het ideaal om alles bij wet in formele zin te regelen alleen 

691 Kamerstukken II 2020/21, 29232, nr. 45, p. 3. Meer concreet wordt bij het cabine- en grondper-
soneel dat meer dan driemaal modaal verdient gevraagd ten minste 20% van het salaris in te 
leveren. Werknemers die minder verdienen wordt gevraagd een lager percentage in te leveren. 
Met het gehele cockpitpersoneel is een gelijke bijdrage afgesproken ter hoogte van ruim 19%.

692 Vgl. Schlössels/Zijlstra 2017, p. 101 en Böhtlingk 1958, p. 9-10.
693 Vgl. Damen 1987, p. 809.
694 Vgl. Schlössels/Zijlstra 2017, p. 101 en Damen 1987, p. 812 e.v.
695 Vgl. Tjepkema 2014, p. 8 en Schlössels/Zijlstra 2017, p. 574.
696 Vgl. Schlössels/Zijlstra 2017, p. 101 en Damen 1987. 
697 Vgl. Tjepkema 2014, p. 8 en Schlössels/Zijlstra 2017, p. 574.
698 Schlössels & Zijlstra 2017, p. 692, De Graaf 2012, p. 527 e.v., Tjepkema 2014, p. 8 e.v. en Den 

Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015.
699 Vgl. Scheltema 1989, p. 20 en Schlössels/Zijlstra 2017, p. 18 en 102. Van der Pot 2014, p. 174 en 

p. 661.
700 Van der Pot 2014, p. 661.
701 Zie hierover Schlössels/Zijlstra 2017, p. 602 e.v. en Van der Pot 2014, p. 663. 
702 Zie Schlössels/Zijlstra 2017, p. 604, Schlössels 2012, p. 52 e.v., Voermans 2004, p. 40 e.v. Vgl. ook 

Van der Pot 2014, p. 687-688.
703 Zie over de terugtred van de wetgever ook het Jaarverslag van de Raad van State 2018 (p. 12-13 en 

p. 15 e.v.). Zie ook Van Gestel 2019 en Verhey & Aal 2017. 
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is te verwezenlijken in een nachtwakerstaat.704 In een complexe verzorgingsstaat als 
de onze is een vergaande delegatie van wetgeving onvermijdelijk.705

In de eis van de democratische legitimatie ligt ook het budgetrecht besloten dat 
is neergelegd in artikel 105 Grondwet. Het budgetrecht kan worden gedefinieerd 
als een bevoegdheid van het parlement om de begroting van inkomsten en uitgaven 
voor het volgende begrotingsjaar bij wet mede vast te stellen en om de uitvoering 
van de begroting van het afgelopen en het lopende begrotingsjaar te controleren.706 
Het budgetrecht wordt gezien als fundamenteel voor onze parlementaire demo-
cratie en is gebaseerd op het aloude adagium no taxation without representation.707 
Het budgetrecht wordt verder uitgewerkt in de Comptabiliteitswet 2016 waarin is 
gewaarborgd dat de voorstellen voor de begrotingswetten uiterlijk op Prinsjesdag 
voorafgaand aan het begrotingsjaar bij de Tweede Kamer worden ingediend.708 Dit 
budgetrecht is uiteraard zeer relevant met het oog op de coronasteunmaatregelen, 
waarmee miljarden euro’s zijn gemoeid. In het kader van de coronacrisis zijn zeer 
veel suppletoire begrotingen tot stand gekomen die een wijziging aanbrengen in 
begrotingswetten.709 Pas wanneer een dergelijke suppletoire begroting door het 
parlement is goedgekeurd, mag nieuw beleid dat aan die begroting ten grondslag 
ligt worden uitgevoerd. Dit ligt alleen anders indien uitstel van de uitvoering naar 
het oordeel van de minister die het aangaat niet in het belang is van het Rijk en hij de 
Staten-Generaal daarover heeft geïnformeerd.710 Voor lopend beleid waarvoor meer 
geld nodig blijkt te zijn, geldt dat dat beleid met terughoudendheid in uitvoering 
wordt genomen.711

In de literatuur wordt voorts een onderscheid gemaakt tussen een formele en 
een materiële invulling van het budgetrecht,712 ofwel het ‘harde budgetrecht’ en het 
‘zachte budgetrecht’.713 Dit onderscheid is ook in het kader van de coronasteunmaat-
regelen van belang, vandaar dat hierop kort wordt ingegaan. Het formele budget-
recht houdt in dat uitgaven alleen mogen worden gedaan na voorafgaande instem-
ming door de Kamer en niet hoger mogen zijn dan het door de Kamer gestelde 
maximumbudget.714 Het zachte budgetrecht houdt in dat de bestedingsrichting van 
de beschikbaar gestelde budgetten helder is en dat zij doelmatig en doeltreffend 
worden besteed.715 Volgens Poppelaars draait het materiële budgetrecht erom dat het 
parlement ook daadwerkelijk zeggenschap moet hebben over de uitgaven en 

704 Zie Böhtlingk 1958, p. 6.
705 Vgl. Böhtlingk 1958, p. 6-7 en Schlössels/Zijlstra 2017, p. 490 e.v.
706 Poppelaars 2018, p. 15. 
707 Zie hierover Janse de Jonge 1993, p. 2 e.v., Warmelink 1993, p. 51 en Janse de Jonge 2014, p. 45. Zie 

over de ontwikkeling van het budgetrecht ook Poppelaars 2018, p. 81 e.v., Diamant 2017, p. 7 e.v. 
en Warmelink 1993, p. 9 e.v.

708 Art. 2.23, eerste lid, Comptabiliteitswet 2016. 
709 Doorgaans geschiedt dat twee keer per jaar, namelijk per 1 juni en 1 december, maar tijdens de 

coronacrisis gebeurt dit veel vaker. 
710 Art. 2.27, tweede lid, Comptabiliteitswet 2016. 
711 Art. 2.27, eerste lid, Comptabiliteitswet 2016. 
712 Poppelaars 2018, p. 65 e.v.
713 Zie het rapport van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer 2015, p. 17.
714 Zie het rapport van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer 2015, p. 17.
715 Zie het rapport van het Bureau Onderzoek en Rijksuitgaven van de Tweede Kamer 2015, p. 17.
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inkomsten.716 In sommige gevallen is weliswaar aan de eis van het formele budget-
recht voldaan, maar bestaat geen zicht op de concrete voorgenomen overheidsuitga-
ven. Poppelaars noemt hier als voorbeeld dat een fonds wordt opgericht waarnaar 
via een begroting een groot deel van alle overheidsinkomsten wordt overgeheveld en 
waaruit de regering naar eigen inzicht en zonder nadere toestemming van het parle-
ment uitgaven kan bekostigen.717 In dat geval wordt niet aan de eis van het materiële 
of zachte budgetrecht voldaan.

Met het oog op de democratische legitimatie van privaatrechtelijke rechtshandelin-
gen van de overheid bevat de Comptabiliteitswet 2016 daarover bijzondere regels. In 
artikel 4.7 van deze wet is de zogenoemde voorhangprocedure neergelegd.718 Deze 
voorhangprocedure voorziet erin dat bepaalde privaatrechtelijke rechtshandelingen 
niet eerder kunnen worden verricht, dan nadat het voornemen daartoe schrifte-
lijk ter kennis is gebracht van de Eerste en Tweede Kamer. Het gaat daarbij onder 
meer om het oprichten, mede oprichten of doen oprichten van een privaatrechte-
lijke rechtspersoon en het verstrekken aan een privaatrechtelijke rechtspersoon van 
eigen vermogen, leningen met wezenlijke kenmerken van eigen vermogen of garan-
ties ten aanzien van de omvang van het eigen vermogen.719 Dertig dagen na het ter 
kennis brengen van de Eerste en Tweede Kamer kan de privaatrechtelijke rechtshan-
deling worden verricht, tenzij ten minste een vijfde van het grondwettelijk aantal 
leden van een van beide Kamers nadere inlichtingen vraagt.720 In dat geval wordt 
de privaatrechtelijke rechtshandeling niet eerder verricht dan veertien dagen nadat 
de inlichtingen zijn verstrekt.721 De voorhangprocedure geldt niet als een wettelijke 
regeling voorziet in een rechtsgrond voor het verrichten van die rechtshandeling.722 
Belangrijk voor dit onderzoek is de vaststelling dat de voorhangprocedure niet voor 
alle privaatrechtelijke rechtshandelingen geldt die de Staat verricht. Zo is zij niet 
van toepassing op de verstrekking van ‘gewone’ leningen en garanties aan privaat-
rechtelijke rechtspersonen en de procedure geldt evenmin als het verstrekken van 
leningen en garanties is gebaseerd op een wettelijke regeling.

Voor risicoregelingen die door de overheid worden overeengekomen met een 
organisatie buiten de sector overheid gelden aanvullende regels die zijn neerge-
legd in het Beleidskader risicoregelingen.723 Bij risicoregelingen gaat het om garan-
ties, leningen en achterborgstellingen.724 Omdat op grond van een aantal corona-

716 Poppelaars 2018, p. 78.
717 Poppelaars 2018, p. 79.
718 Zie hierover Huisman & Van Ommeren 2019, p. 35 en p. 179 waarin de voorhangprocedure met 

betrekking tot het oprichten van en het deelnemen in een privaatrechtelijke rechtspersoon wordt 
besproken.

719 Art. 4.7, eerste lid, aanhef en onder a en b, Comptabiliteitswet 2016.
720 Zie art. 4.7, aanhef, gelezen in verbinding met art. 4.7, tweede lid, Comptabiliteitswet 2016.
721 Art. 4.7, tweede lid, Comptabiliteitswet 2016. 
722 Art. 4.7, derde lid, aanhef en onder b, Comptabiliteitswet 2016.
723 Te raadplegen via https://wettenpocket.overheid.nl/portal/0ff0f42b-2a70-45b7-a9c9-3b4253b 

292e7/weergeven. 
724 Zie het Toetsingskader risicoregelingen rijksoverheid te raadplegen via https://wettenpocket.

overheid.nl/portal/0ff0f42b-2a70-45b7-a9c9-3b4253b292e7/weergeven. 
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steunmaatregelen garanties en (achtergestelde) leningen worden verstrekt,725 is dit 
beleidskader voor dit onderzoek relevant. Het Beleidskader risicoregelingen maakt 
deel uit van het Handboek Financiële Informatie en Administratie Rijksoverheid 
(HAFIR).726 Dit handboek bevat alle voorschriften die binnen de rijksoverheid gel-
den voor begrotings- en financieel beheer en financiële controle. Deze voorschriften 
worden ook wel comptabele regelgeving genoemd. In het Beleidskader is neerge-
legd dat het kabinet zo veel mogelijk terughoudendheid betracht bij het aangaan van 
nieuwe financiële risico’s, maar dat in sommige gevallen het aangaan van nieuwe 
risico’s noodzakelijk is.727 Het Beleidskader bevat regels die beogen ervoor te zorgen 
dat het aangaan van risico’s door de overheid zo veel mogelijk vooraf wordt door-
dacht. Besluitvorming over een nieuwe risicoregeling of een aanpassing van een 
bestaande risicoregeling gebeurt aan de hand van het Toetsingskader risicorege-
lingen. Het Beleidskader bepaalt verder dat de besluitvorming over risicoregelingen 
aan de hand van drie voorwaarden geschiedt. In de eerste plaats vallen risicorege-
lingen onder voorafgaand toezicht van de minister van Financiën. Nieuwe risico-
regelingen, dan wel de aanpassingen in bestaande regelingen, zijn altijd onderdeel 
van de besluitvorming in de ministerraad en besluitvorming gebeurt in principe bij 
het Hoofdbesluitvormingsmoment. In de tweede plaats worden voornemens tot het 
opzetten van nieuwe of wijzigen van bestaande risicoregelingen ten behoeve van 
ordentelijke besluitvorming al in een zeer vroeg stadium kenbaar gemaakt aan het 
ministerie van Financiën en besproken in de beleidsbrief. In de derde plaats wordt 
het Toetsingskader risicoregeling verzonden aan het parlement en wordt conform 
de instructies in de rijksbegrotingsvoorschriften verantwoording afgelegd. Dit 
toetsingskader wordt per risicoregeling opgesteld en bevat een beschrijving van het 
probleem dat aanleiding is voor het opzetten van een risicoregeling en de rol van de 
overheid, de risico’s van de regeling voor het Rijk, de risicobeheersende maatrege-
len die worden getroffen en ook hoe de risicoregeling is vormgegeven. Het Beleids-
kader risicoregelingen bepaalt verder dat iedere risicoregeling een horizonbepaling 
krijgt en de standaardtermijn vijf jaar is. In dat kader wordt ook de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de risicoregeling onderzocht. Zowel het Beleidskader als het 
Toetsingskader risicoregelingen heeft niet de status van een wettelijk voorschrift. 
Volgens de HAFIR gaat het om bestuurlijke regels waaraan burgers of andere exter-
nen buiten het Rijk niet gebonden zijn.728

In het licht van het voorgaande wordt in dit preadvies onderzocht of de Tweede en 
Eerste Kamer betrokken zijn bij de totstandkoming van (de wetgeving die ten grond-
slag ligt aan) de coronasteunmaatregelen. Ook wordt bezien in hoeverre het (harde 

725 Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de door de minister van EZK verstrekte garanties op grond 
van de BMKB-C, de GO-C en de Borgstelling MKB-Landbouwkredieten op grond van de Rege-
ling nationale EZK- en LNV subsidies en leningen op grond van de KKC. Ook op de leningen en 
garanties die zijn verstrekt aan individuele bedrijven is het Beleidskader van toepassing. Ook ten 
aanzien van leningen die via privaatrechtelijke rechtspersonen zijn verstrekt, zoals de COL en de 
kredieten van Qredits, is getoetst aan het Toetsingskader Risicoregelingen. 

726 https://wettenpocket.overheid.nl/portal/7ec1a250-bb0b-4d72-929e-d270ddae2817/weergeven. 
727 Beleidskader risicoregelingen, p. 1.
728 https://wettenpocket.overheid.nl/portal/0ff0f42b-2a70-45b7-a9c9-3b4253b292e7/weergeven. 
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en zachte) budgetrecht van het parlement wordt gerespecteerd bij de financiering 
van de verschillende coronasteunmaatregelen. Voor zover de coronasteunmaat-
regelen niet op een wettelijke grondslag berusten, wordt onderzocht in hoeverre 
desondanks kan worden geoordeeld dat de coronasteunmaatregelen (democra-
tisch) zijn gelegitimeerd.

3.2.3 De eis van wetmatigheid van bestuur
De eis van wetmatigheid van bestuur geeft uitdrukking aan het gelijkheids- en 
rechtszekerheidsbeginsel.729 Overheidsoptreden moet berusten op een algemene, 
dat wil zeggen voor herhaalde toepassing vatbare regel, die adequaat bekend is 
gemaakt.730 Zo wordt voorkomen dat bepaalde groepen of personen worden bevoor-
deeld.731 De wet dient bovendien zodanige regels over de wijze van optreden van de 
overheid te stellen dat de burger weet wat hij van de overheid kan verwachten.732 De 
burger moet worden gevrijwaard van onberekenbaar en willekeurig handelen van 
de overheid.733

Met de eis van wetmatigheid van bestuur is nauw verbonden de eis dat de overheid 
bij het uitoefenen van overheidsgezag in overeenstemming handelt met het geschre-
ven en ongeschreven recht.734 Zo weet de burger wat hij van de overheid kan ver-
wachten735 en wordt voorkomen dat de overheid incidenteel, per geval willekeurig 
optreedt.736 De overheid is gebonden aan de in de wet geschreven algemene regels 
en ook aan de (ongeschreven) algemene beginselen van behoorlijk bestuur.

3.2.4 De eis van effectieve rechtsbescherming
Scheltema noemt als een van de eisen van de democratische rechtsstaat dat geschil-
len tussen burger en de staat worden beslist door een onafhankelijke en onpar-
tijdige rechter.737 Voor alle beslissingen die worden genomen op grond van de 
corona steunmaatregelen is in Nederland beroep mogelijk bij een onafhankelijke en 
onpartijdige rechter. Voor zover de bestuursrechter niet bevoegd is – bijvoorbeeld 
omdat de coronasteun niet wordt verstrekt door een bestuursorgaan en er daarom 
geen sprake is van een Awb-besluit – is beroep mogelijk bij de burgerlijke rechter. De 
vraag óf rechtsbescherming openstaat, is wat mij betreft dus niet zo interessant.738 

729 Vgl. Scheltema 1989, p. 17 en 19.
730 Vgl. Scheltema 1989, p. 17 en 19, Kortmann 2016, p. 51 en Schlössels/Zijlstra 2017, p. 21. 
731 Vgl. Zijlstra 2012, par. 3.4.3.
732 Scheltema 1989, p. 17.
733 Scheltema 1989, p. 16. 
734 Van der Pot 2014, p. 661. Deze eis wordt door Scheltema niet afzonderlijk geformuleerd maar ligt 

wel in de door hem geformuleerde eisen besloten. Zo noemt hij de eis dat de wet ook zodanige 
regels over de wijze van optreden van de overheid stelt dat de burger weet wat hij van de overheid 
kan verwachten. Hij merkt bovendien op dat teneinde rechtszekerheid te bieden de eis moet wor-
den gesteld dat de overheid gebonden is aan de in de wet geformuleerde regels. Zie Scheltema 
1989, p. 16. 

735 Scheltema 1989, p. 17.
736 Kortmann 2016, p. 52. 
737 Scheltema 1989, p. 17. Zie ook Belinfante/De Reede 2020, p. 11. 
738 Zoals Scheltema in 1989 al constateerde: aan deze eis wordt in ons recht voldaan. Zie Scheltema 

1989, p. 17. Ik zie geen reden om daar nu anders over te denken. 
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Interessant is wel in hoeverre deze rechtsbescherming effectief is. In Nederland 
bestaat over de vraag of het beginsel van effectieve rechtsbescherming als een van 
de eisen van de democratische rechtsstaat moet worden gezien, geen consensus.739 
Toch denk ik dat niemand er bezwaar tegen heeft dat niet alleen toegang tot de 
rechter moet bestaan (de zogenoemde procedurele component van het beginsel van 
effectieve rechtsbescherming), maar dat het daarbij ook moet gaan om daadwer-
kelijke en doeltreffende rechtsbescherming (de zogenoemde materiële component 
van het beginsel van effectieve rechtsbescherming).740 Of de rechtsbescherming 
doeltreffend is, hangt onder meer samen met de toetsingsintensiteit die de rechter 
hanteert.741

Uiteraard geldt het beginsel van effectieve rechtsbescherming ook bij de (uit-
voering van de) coronasteunmaatregelen. Het gaat daarbij niet alleen om rechts-
bescherming tegen de afwijzing van een aanvraag om voor steun in aanmerking te 
komen, maar ook tegen handhavingsbesluiten indien achteraf wordt geconstateerd 
dat geen recht op de coronasteun bestond. In dit verband is niet alleen relevant of en 
bij welke rechter rechtsbescherming mogelijk is, maar ook of deze rechter inhoude-
lijk effectieve rechtsbescherming biedt. Het gaat daarbij om de vraag in hoeverre de 
coronasteunmaatregelen exceptief worden getoetst en ook hoe intensief de rechter 
toetst of (de totstandkoming van) het bestreden besluit rechtmatig is.

3.2.5 De eis van doelmatigheid en doeltreffendheid
Uit het beginsel van de dienende overheid vloeit de eis voort dat de overheid haar 
werkzaamheden doelmatig en doeltreffend inricht.742 Omdat de overheid het col-
lectieve en individuele belang van de burgers moet dienen, behoort zij op de meest 
efficiënte manier op te treden.743 Deze eis is in het bijzonder interessant in het kader 
van het besteden van publiek geld, omdat daaruit kan worden afgeleid dat de over-
heid er ook voor moet zorgen dat het publiek geld doelmatig en doeltreffend wordt 
besteed. Dit volgt ook uit de Comptabiliteitswet 2016.744 Uit de doelmatigheidseis 
kan worden afgeleid dat de coronasteunmaatregelen zo moeten zijn vormgegeven 
dat zij relatief de minste lasten voor de algemene middelen opleveren.745 Er moet 

739 Zie hierover recent Uzman 2021. Damen schreef overigens in 1987 wel dat een adequate en effec-
tieve rechtsbescherming een van de hoofdeisen van de rechtsstaat vormt. Zie Damen 1987, p. 13. 
Het beginsel van effectieve rechtsbescherming geldt wel in EVRM- en EU-verband. Zie art. 6 
EVRM en art. 47 Handvest EU. Art. 47 Handvest EU is niet van toepassing op de coronasteun-
regelingen omdat het hierbij niet gaat om maatregelen die binnen de reikwijdte van het Unie-
recht vallen. De coronasteunregelingen vallen wel onder het toepassingsbereik van art. 6 EVRM 
in die zin dat het hierbij gaat om civil rights and obligations. Zie over art. 6 EVRM Barkhuysen & Van 
Emmerik 2017, p. 543 e.v.

740 Uzman 2021, p. 257 en p. 261.
741 Vgl. de evenredigheidsconclusie van Wattel en Widdershoven 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468, 

p. 23.
742 Scheltema 1989, p. 21. 
743 Scheltema 1989, p. 22.
744 Zo zijn de ministers op grond van art. 4.1, eerste lid, onder c, Comptabiliteitswet 2016 verant-

woordelijk voor het periodiek onderzoeken van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het 
beleid. 

745 Zie over de doelmatigheidseis ook Schlössels/Zijlstra 2017, p. 28. 
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geen publiek geld over de balk worden gesmeten; dit is onrechtsstatelijk.746 Wat 
betreft de doeltreffendheid geldt dat de coronasteunregelingen bewezen effectief 
moet zijn. Zij moeten de beleidsdoelstellingen bereiken die daarmee zijn beoogd, 
hetgeen veronderstelt dat ze ook uitvoerbaar zijn. De controle ligt wat betreft de 
doelmatigheid en doeltreffendheid van de besteding van publieke middelen die 
door het Rijk worden uitgegeven bij de Algemene Rekenkamer.747 De Algemene 
Rekenkamer controleert dus wat het uitgeven van het publieke geld oplevert. Uit de 
eis van doeltreffendheid vloeit ook voort dat tegen misbruik of oneigenlijk gebruik 
van de coronasteunmaatregelen in beginsel moet worden opgetreden.

3.2.6 De eis van evenredigheid en maatwerk
Scheltema noemt nog een andere mogelijke eis die voortvloeit uit het beginsel van 
de dienende overheid, namelijk dat een burger niet onevenredig getroffen behoort 
te worden door maatregelen van het bestuur.748 Hij verwijst daarbij naar het Duitse 
‘Verhältnismäßigkeitprinzip’.749 Volgens Scheltema geven de inherente afwijkings-
bevoegdheid bij beleidsregels en het opnemen van hardheidsclausules in wetgeving 
uitdrukking aan het beginsel dat de overheid er is ten dienste van de burger. Gelet 
hierop is het niet verwonderlijk dat Scheltema in latere bijdragen het beginsel van 
de dienende overheid koppelt aan de responsieve rechtsstaat750 waarin onder andere 
maatwerk zo belangrijk is.751 Maatwerk in het bestuursrecht veronderstelt het zoe-
ken naar een oplossing voor de burger die aansluit bij de omstandigheden van het 
specifieke geval en die daaraan recht doet.752 In dit onderzoek wordt om die reden 
ook bezien in hoeverre de (uitvoering van de) coronasteunmaatregelen en de toet-
sing door de rechter blijk geven van responsiviteit en maatwerk. Daarbij kan het 
gaan om maatwerk bij de vraag of een onderneming of burger in aanmerking komt 
voor coronasteun, maar ook om maatwerk bij de handhaving.

In wetgeving en uitvoering kan op verschillende wijzen ruimte worden geboden 
voor maatwerk.753 In de eerste plaats kan in wetgeving aan het bestuur beleids- en 
beoordelingsruimte worden geboden. Het bieden van beleidsruimte in de vorm van 

746 Schlössels/Zijlstra 2017, p. 28.
747 Zie art. 7.16 Comptabiliteitswet.
748 Scheltema 1989, p. 22.
749 Scheltema 1989, p. 22.
750 Scheltema heeft in een aantal bijdragen de responsieve rechtsstaat gedefinieerd als een rechts-

staat waarin de burger ervaart dat het bij de rechtsstaat om hem te doen is. Zie Scheltema 2015, 
p. 288 en ook Scheltema 2019, p. 248. In 2018 schrijft Scheltema dat de responsieve rechtsstaat 
kan worden getypeerd als een rechtsstaat die zich richt op de burger zoals deze echt bestaat. Dat 
is de burger die zo veel mogelijk zijn eigen keuzes wil maken, maar die niet altijd slim, daad-
krachtig en rationeel reageert. Zie Scheltema 2018, p. 121. Zie over de responsieve rechtsstaat 
ook Van den Berge 2020. Zie over de koppeling tussen het beginsel van de dienende overheid en 
maatwerk ook Huisman & Jak 2021, p. 249, Ippel 2020, p. 190 en Schlössels 2010, p. 6. 

751 Zie over de koppeling tussen responsiviteit en maatwerk Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 7 
en Ortlep 2020.

752 Huisman & Jak 2021, p. 244. 
753 De nu volgende varianten bij het vormgeven van maatwerk in wetgeving is ontleend aan de voor-

lichting van de Afdeling Advisering aan de Eerste Kamer over versterking van de kwaliteit van 
rechtsbescherming voor de individuele burger, Kamerstukken I 2020/21, 35300 VI, BD, p. 12 e.v.
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discretionaire bevoegdheden heeft tot gevolg dat het bestuursorgaan op grond van 
artikel 3:4, eerste en tweede lid, Awb een belangenafweging dient te verrichten die 
evenredig moet zijn. Wanneer wetgeving niet voorziet in beleidsruimte, dan kan de 
wetgever in de tweede plaats besluiten om specifieke of algemene hardheidsclau-
sules op te nemen.754 Er wordt in de derde plaats ook voor gepleit dat artikel 3:4, 
tweede lid, Awb voorrang zou moeten hebben ten opzichte van alle andere wettelijke 
regels, dus ook wetten in formele zin, ook als deze dwingendrechtelijk zijn gefor-
muleerd.755 Deze regels blijven dan buiten toepassing voor zover dat strijd oplevert 
met artikel 3:4, tweede lid, Awb. De Afdeling heeft dit vooralsnog alleen erkend ten 
aanzien van algemeen verbindende voorschriften, niet zijnde een wet in formele 
zin.756 In de vierde plaats kan gebruik worden gemaakt van beleidsregels waarvoor 
geldt dat op grond van artikel 4:84 Awb van de beleidsregel moet worden afgeweken 
als de toepassing daarvan in strijd komt met het evenredigheidsbeginsel.757

Hoewel de eis van maatwerk valt te begrijpen – het beoogt immers dat het bestuur 
effectief, efficiënt, burgervriendelijk en flexibel is758 – kan die eis wel spanning ople-
veren met de rechtsstatelijke beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid.759 
Het is de vraag hoe grote uitvoeringsorganisaties waarborgen dat hun ambtenaren 
bij het uitoefenen van discretionaire bevoegdheden en het toepassen van beleids-
regels min of meer gelijke besluiten nemen.760 Wanneer een hardheidsclausule 
wordt opgenomen, wordt bovendien afbreuk gedaan aan het primaat van de wet-
gever,761 hoewel dit alleen geldt als het gaat om wetgeving in formele zin. Voor zover 
de relevante regels voor coronasteun zijn neergelegd in bestuurswetgeving – minis-
teriële regeling of beleidsregel – bestaan minder bezwaren tegen het opnemen van 
een hardheidsclausule.

754 Zie over de hardheidsclausule ook Zijlstra 2012, par. 10.5.4, Schuurmans, Leijten & Esser 2020, 
p. 47 en Zoontjens 1990.

755 Zie Scheltema 2019, p. 249, Scheltema 2020, p. 17 e.v. Eerder pleitte Scheltema voor de introduc-
tie van art. 3:4a Awb: indien de toepassing van een wettelijke regel leidt tot nadelige gevolgen 
die onevenredig zijn in verhouding tot de met die regel te dienen doelen, en de belanghebbende 
hiervan geen verwijt kan worden gemaakt, kan van de regel worden afgeweken voor zover dat 
nodig is om tot een evenwichtigere regeltoepassing te komen. Zie Scheltema 2018, p. 127-128. Zie 
hierover ook par. 5 van de kabinetsreactie op het rapport Ongekend onrecht van 15 januari 2021. 

756 Zie de evenredigheidsconclusie van Wattel en Widdershoven van 7 juli 2021, ECLI:NL: 
RVS:2021:1468, p. 90 en de daar genoemde voorbeelden uit de jurisprudentie. 

757 De mogelijkheden om af te wijken van een beleidsregel zijn verruimd in ABRvS 26 oktober 2016, 
ECLI:NL:RVS:2016:2840, AB 2016/447, m.nt. H.E. Bröring. Zie over maatwerk bij de vaststelling 
en toepassing van beleidsregels Mitsinga 2021 en Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 44 e.v. 

758 Vgl. de voorlichting van de Afdeling Advisering aan de Eerste Kamer over versterking van de 
kwaliteit van rechtsbescherming voor de individuele burger, Kamerstukken I 2020/21, 35300 VI, 
BD, p. 12.

759 Zie hierover de voorlichting van de Afdeling Advisering aan de Eerste Kamer over versterking van 
de kwaliteit van rechtsbescherming voor de individuele burger, Kamerstukken I 2020/21, 35300 VI, 
BD, p. 12, Huisman & Jak 2021, p. 258 en Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 42-43. 

760 Vgl. Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 42.
761 Zijlstra 2012, par. 10.5.4.
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3.2.7 De eis van snelheid
Uit het beginsel van de dienende overheid kan ten slotte de eis worden afgeleid dat de 
overheid snel optreedt in tijden van crisis om zo burgers een menswaardig bestaan 
te bieden.762 Vanuit deze eis is het dus van belang dat de coronasteunmaatregelen 
snel uitkomst bieden voor getroffen ondernemingen en burgers.

3.3 Prangende knelpunten bij de (uitvoering van de) coronasteunmaatregelen 
in het licht van de eisen van de democratische rechtsstaat

3.3.1 Inleiding
In de vorige paragraaf zijn de rechtsstatelijke eisen besproken die naar mijn mening 
in het bijzonder van belang zijn wanneer het gaat om het uitgeven van publiek geld 
in crisistijd. In deze paragraaf worden de prangendste knelpunten besproken die 
zich voordoen bij de (uitvoering van de) coronasteunmaatregelen in het licht van 
deze rechtsstatelijke eisen. Het is daarbij goed te bedenken dat tussen deze eisen 
en de daarboven liggende beginselen een inherente spanning bestaat.763 Zo noemt 
 Scheltema als voorbeeld dat bestuurswetgeving vanuit het beginsel van rechtsgelijk-
heid als iets positiefs wordt gezien.764 Het feit dat regels algemeen zijn geformuleerd, 
vormt een garantie voor gelijke behandeling.765 Vanuit de eis van de democratische 
legitimatie wordt beduidend kritischer tegen bestuurswetgeving aangekeken, nu 
het parlement daarbij niet is betrokken.766 Er bestaat ook een spanning tussen de 
eis van maatwerk enerzijds en de eisen van doeltreffendheid en snelheid anderzijds. 
De eis van doeltreffendheid vereist immers dat maatregelen uitvoerbaar zijn en dat 
in crisistijd snel wordt opgetreden. Het bieden van maatwerk kan daaraan afbreuk 
doen.

De kunst is dus de verschillende beginselen en eisen van de democratische rechts-
staat in balans te houden.767 Dat is verre van eenvoudig, maar wel nastrevenswaar-
dig. In dit hoofdstuk wordt vooral ingegaan op de situaties waarin die balans bij de 
uitvoering van de coronasteunmaatregelen precair is.

In paragraaf 3.3.2 wordt ingegaan op de vraag in hoeverre de coronasteun op een 
wettelijke grondslag berust en in hoeverre de coronasteun democratisch is gelegi-
timeerd. De paragrafen 3.3.3 en 3.3.4 zien beide op de eis van wetmatigheid van 
bestuur. In paragraaf 3.3.3 wordt besproken hoe de coronasteunmaatregelen zich 
verhouden tot de beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Paragraaf 3.3.4 
is gewijd aan de vraag in hoeverre de coronasubsidieregelingen in overeenstemming 
zijn met de subsidietitel van de Awb. Vervolgens komt in paragraaf 3.3.5 aan de orde 
in hoeverre het lukt om een balans te vinden tussen maatwerk, rechtszekerheid, 
rechtsgelijkheid, uitvoerbaarheid en snelheid. In paragraaf 3.3.6 wordt bezien in 

762 Vgl. Scheltema 1989, p. 21. 
763 Vgl. Schlössels/Zijlstra 2017, p. 16, Keppel 2015, p. 84 en Van Ommeren 2003, p. 21.
764 Zie Scheltema 1989, p. 23.
765 Vgl. Scheltema 1989, p. 23.
766 Vgl. Scheltema 1989, p. 23.
767 Van Ommeren noemt dit het optimaliseringsgebod. Zie Van Ommeren 2003, p. 21.
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hoeverre bij de coronasteunmaatregelen sprake is van een effectieve maar ook even-
redige handhaving. Vervolgens komt in paragraaf 3.3.7 het beginsel van effectieve 
rechtsbescherming aan bod. In hoeverre is daarvan sprake bij de (uitvoering van de) 
coronasteunmaatregelen? Paragraaf 3.3.8 ziet ten slotte op de vraag in hoeverre de 
coronasteunmaatregelen doelmatig en doeltreffend zijn.

3.3.2 Berust de coronasteun op een wettelijke grondslag en in hoeverre is de coronasteun 
democratisch gelegitimeerd?

Wanneer het verstrekken van publiek geld aan ondernemingen en burgers is geba-
seerd op een wettelijke grondslag, is eveneens voldaan aan de eis van de democra-
tische legitimatie. In dat geval zijn democratisch gelegitimeerde organen immers 
betrokken bij de beslissing waaraan het publieke geld wordt uitgegeven. Voor de 
coronasubsidieregelingen geldt dat zij zijn gebaseerd op diverse subsidiekader-
wetten. Het gaat daarbij om de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies,768 de Kaderwet 
VWS-subsidies,769 de Wet op het specifiek cultuurbeleid770 en de Kaderwet SZW- 
subsidies.771 Aan de eis van een wettelijke grondslag is derhalve voldaan. Het feit 
dat voor subsidieverstrekking een wettelijk kader bestaat in de Awb, namelijk de 
subsidietitel van de Awb, waarborgt bovendien de rechtszekerheid en een heldere 
afbakening van rechten, plichten en bevoegdheden. De coronasubsidieregelingen 
moeten immers binnen het kader van de subsidietitel van de Awb passen.772 Of de 
coronasubsidieregelingen daarmee ook democratisch zijn gelegitimeerd, kan wor-
den betwijfeld. De subsidietitel van de Awb vereist namelijk niet dat subsidierege-
lingen op rijksniveau integraal in een wet in formele zin worden opgenomen.773 De 
subsidietitel van de Awb doet immers geen uitspraak over de mate waarin delega-
tie van regelgevende bevoegdheid, de bevoegdheid om nadere subsidieregels vast 
te stellen dus, door de formele wetgever mogelijk en wenselijk is.774 In de praktijk 
heeft dit ertoe geleid dat in de subsidiekaderwetten zeer algemene wettelijke grond-
slagen zijn neergelegd om subsidies te verstrekken.775 Vanuit de gedachte dat sub-
sidieverstrekking ook inhoudelijk776 democratisch gelegitimeerd moet zijn, is dit 
discutabel. Formeel wordt voldaan aan de eis van een wettelijke grondslag, maar 
de democratische legitimatie is lastig herkenbaar in de ‘lege’ bepalingen waaruit 
de subsidiekaderwetten zijn opgebouwd.777 Feit is wel dat de Tweede Kamer steeds 

768 De wettelijke grondslag voor de GO-C, de BKMB-, de KKC, de uitbreiding van de subsidiemodule 
Seed Capital technostarters, de TVL, de TVL voor startende ondernemers, de Tijdelijke regeling 
subsidie dierentuinen COVID-19, de Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 en de 
Tijdelijke subsidieregeling continuïteit bruine vloot. 

769 De wettelijke grondslag voor de bonus voor zorgprofessionals.
770 De wettelijke grondslag voor de RAOCCC.
771 De wettelijke grondslag voor de NOW.
772 Vergelijk Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 87. 
773 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 61. 
774 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 61.
775 Zie bijvoorbeeld art. 2 Kaderwet EZK- en LNV-subsidies. 
776 Ik doel hiermee op de inhoud van het subsidiebeleid. De procedurele regels voor subsidiever-

strekking zijn neergelegd in de subsidietitel van de Awb en wel democratisch gelegitimeerd.
777 Vgl. Den Ouden 2001, p. 89.
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is geïnformeerd over de coronasubsidieregelingen,778 in de Tweede Kamer veel is 
gedebatteerd over de specifieke coronasubsidieregelingen en de regelingen naar 
aanleiding van die debatten of Kamervragen regelmatig zijn bijgesteld.779 Daarom 
concludeer ik dat de coronasubsidieregelingen in het algemeen voldoende democra-
tisch zijn gelegitimeerd.

Ook voor de Tozo en TONK, beide een inkomensvoorziening, bestaat een wette-
lijke grondslag, namelijk in de Participatiewet. De Participatiewet bevat net als de 
subsidietitel van de Awb wel procedurele bepalingen die relevant zijn voor de toe-
kenning van de Tozo en TONK, maar inhoudelijk worden deze coronasteunrege-
lingen nauwelijks genormeerd. De inhoud van de Tozo is in de Kamer uitgebreid 
bediscussieerd en is naar aanleiding daarvan ook aangepast.780 Voor de TONK 
ligt dit anders, omdat geen landelijke regeling is vastgesteld. De TONK wordt uit-
gevoerd op grond van tijdelijke gemeentelijke beleidsregels die zijn gebaseerd op 
de bevoegdheid van het college van B&W om bijzondere bijstand te verstrekken.781 
Hoewel de Tweede Kamer meermaals aandacht heeft gevraagd voor de verschillen 
in de gemeentelijke uitvoering van de TONK, is de invloed op deze beleidsregels 
beperkt.782 Gemeenteraden zouden hier een aanvullende rol kunnen spelen.

Sommige coronasteun wordt verstrekt in de vorm van een onverplichte tegemoet-
koming.783 Opvallend is dat een van de daarvoor bestaande wettelijke grondslagen, 
de Wet tegemoetkoming schade bij rampen en zware ongevallen, in de coronacrisis 
niet is gebruikt. Dit roept de vraag op of deze wet wel beantwoordt aan zijn doel-
stelling, namelijk het bieden van een exclusieve grondslag voor het verstrekken van 
tegemoetkomingen als zich een ramp voltrekt.784 Een aantal onverplichte tege-
moetkomingen is gebaseerd op andere wetten in formele zin zodat daarvoor een 
wettelijke grondslag bestaat. Dat wettelijk kader geeft echter nauwelijks inhoude-
lijke richting.

778 Dit blijkt uit de vele brieven aan de Kamers over de specifieke coronasubsidieregelingen.
779 Zie bijvoorbeeld het antwoord van staatssecretaris Keijzer op vragen van de leden Amhaouch en 

Palland over het feit dat de TVL niet van toepassing is op ondernemers die na 15 maart 2020 zijn 
gestart (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 1714). Inmiddels bestaat er een TVL speciaal voor 
startende ondernemingen. 

780 Zo was de Tozo oorspronkelijk bedoeld voor zelfstandigen die in Nederland wonen en wier 
bedrijf of zelfstandig beroep in Nederland is gevestigd. Dit is aangepast zodat ook een zelfstan-
dige die in Nederland woont, maar zijn eigen bedrijf of zelfstandig beroep over de grens uitvoert 
en een zelfstandige die buiten Nederland woont, maar zijn eigen bedrijf of zelfstandig beroep in 
Nederland uitoefent een beroep kan doen op de Tozo. Zie Stcrt. 2020, 24833. Deze wijziging is tot 
stand gekomen op aandringen van de Tweede Kamer. Zie Kamerstukken II 2019/20, 35430, nr. 31. 
Deze wijziging lost echter niet het probleem op dat ondernemers die buiten Nederland wonen, 
maar hun onderneming in Nederland hebben, geen aanspraak kunnen maken op de algemene 
bijstand om niet. Zij zijn aangewezen op de bijstand in de vorm van een lening voor bedrijfskapi-
taal. Zie hierover Kamerstukken II 2020/21, 35400, nr. 272. 

781 Zie art. 35, eerste lid, Participatiewet.
782 Zie bijvoorbeeld Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2964 en Aanhangsel Handelingen II 2020/21, 

nr. 2882.
783 Zie hierover par. 2.6.
784 Dat wordt ook om andere redenen betwijfeld. Zie Hartlief 2021, p. 743.
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Een mooi voorbeeld biedt artikel 9 Kaderwet SZW-subsidies. Op deze bepaling zijn 
voor zover ik heb kunnen achterhalen, twee coronategemoetkomingsregelingen 
gebaseerd, namelijk de TOFA en de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO zonder 
overheidsvergoeding. In artikel 9 Kaderwet SZW-subsidies is bepaald dat deze wet van 
overeenkomstige toepassing is op spoedeisende, tijdelijke verstrekking door de minis-
ter van SZW van aanspraken op financiële middelen, niet zijnde subsidies behoudens 
die aanspraak wordt verstrekt krachtens een andere wet. In de toelichting op arti-
kel 9 Kaderwet SZW-subsidies wordt een aantal voorbeelden genoemd van regelingen 
die onder dergelijke financiële aanspraken zijn te scharen, namelijk de regeling tot 
schadeloosstelling van silicoseslachtoffers, bij de regeling die in het verlengde van de 
Algemene Kinderbijslagwet een tegemoetkoming verleent aan ouders die een gehan-
dicapt kind thuis verzorgen en bij de regeling tot schade loosstelling van asbestslacht-
offers.785 De Kaderwet SZW-subsidies bevat echter nauwelijks bepalingen die ertoe 
doen, ook omdat de subsidietitel van de Awb niet van overeenkomstige toepassing is 
verklaard. De subsidietitel van de Awb is immers niet van toepassing als het geen sub-
sidies betreft.786 Dit betekent dat in de op te stellen onverplichte tegemoetkomings-
regeling het wiel moet worden uitgevonden. In de praktijk wordt wel vaak aangesloten 
bij de subsidietitel van de Awb.

Het is niet voor het eerst dat onverplichte tegemoetkomingsregelingen worden 
gebaseerd op een subsidiekaderwet. Tjepkema heeft hierop kritiek uitgeoefend,787 
omdat het strikt genomen niet om een subsidie gaat in de zin van artikel 4:21, eerste 
lid, Awb. Dit bezwaar wordt mijns inziens ondervangen door het feit dat in artikel 9, 
Kaderwet SZW-subsidies is neergelegd dat deze wet van overeenkomstige toepassing is. 
Daarmee wordt onderkend dat het om andere aanspraken op financiële middelen 
gaat dan subsidies. Om elke discussie over de rechtmatigheid van dergelijke regelin-
gen uit te sluiten, en om een slagvaardig beleid mogelijk te maken, was het destijds 
volgens de regering gewenst om ook deze vorm van het verstrekken van financiële 
aanspraken wettelijk te verankeren.788 Dit ondervangt natuurlijk niet de kritiek dat 
de Kaderwet SZW-subsidies de tegemoetkomingsregeling nauwelijks normeert en 
dus weinig richting geeft.

Voor zover ik het heb kunnen overzien, is de Tijdelijke regeling tegemoetkoming 
studenten in verband met de uitbraak van COVID-19 de enige coronasteunmaatregel 
waarvoor speciaal een grondslag in een wet in formele zin is gecreëerd. Het betreft 
artikel 13.1, eerste lid, Wet Studiefinanciering 2000: een student in de laatste fase 
van zijn opleiding die in verband met de uitbraak van COVID-19 studievertraging 
heeft opgelopen, komt in aanmerking voor een tegemoetkoming, niet zijnde studie-
financiering in de zin van artikel 3.1. Deze grondslag is gecreëerd bij de Tweede Ver-
zamelspoedwet COVID-19. Volgens de toelichting op deze wet is hiermee geborgd 
dat de studiefinancieringsgegevens en BRON-gegevens kunnen worden gebruikt 

785 Kamerstukken II 1997/98, 25641, nr. 7, p. 14. Zie voor de Regeling tegemoetkoming schade asbest-
slachtoffers Stcrt. 2000, 16.

786 Kamerstukken II 1997/98, 25641, nr. 7, p. 14.
787 Tjepkema 2014, p. 7-8. Zie ook Keppel 2015, p. 92.
788 Kamerstukken II 1997/98, 25641, nr. 7, p. 14.
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voor de uitvoering.789 Dit is noodzakelijk voor een grotendeels geautomatiseerde 
toekenning, waarbij zo min mogelijk informatie van studenten of onderwijsinstel-
ling hoeft te worden gevraagd.790 Voor een regeling op grond van de subsidiewet-
geving zouden aanvragen en bewijsstukken moeten worden ingediend, en zouden 
nieuwe gegevensstromen, formulieren en toekenningsprocedures moeten worden 
ontwikkeld, aldus de regering in de Nota naar aanleiding van het verslag.791 Ook 
hier geldt dat de Wet Studiefinanciering 2000 weliswaar een wettelijke grondslag 
creëert voor de onverplichte tegemoetkomingsregeling, maar verder geen regels 
hierover bevat.

Voor andere onverplichte tegemoetkomingsregelingen die in de coronacrisis 
tot stand zijn gekomen, bestaat überhaupt geen grondslag in een wet in formele 
zin en ontbreekt bovendien in het geheel een wettelijk kader. Het gaat hierbij bij-
voorbeeld om de TOGS, die is neergelegd in een beleidsregel en om de Tijdelijke 
tegemoet komingsregeling KO, die is neergelegd in een zelfstandige amvb. Voor 
deze regelingen geldt dat de democratische legitimatie daarvan normaliter niet is 
gegarandeerd.792 In het geval van de coronacrisis geldt echter dat ook deze onver-
plichte tegemoet komingsregelingen steeds aan de beide Kamers zijn voorgelegd793 
en uitgebreid zijn bediscussieerd.

Wanneer de verschillende onverplichte tegemoetkomingsregelingen worden 
bezien dan valt op dat in sommige gevallen daarvoor een grondslag in een wet in 
formele zin bestaat en in andere gevallen niet, terwijl in al deze gevallen de overheid 
op onverplichte gronden een financiële verstrekking toekent naar aanleiding van 
een schadeveroorzakende gebeurtenis, in dit geval de coronacrisis. Dit verschil kan 
deels worden verklaard. In de eerste plaats vormen alleen de Kaderwet SZW-subsi-
dies en de Landbouwwet tevens een wettelijke grondslag voor het verstrekken van 
onverplichte tegemoetkomingen. De Kaderwet EZK- en LNV-subsidies bevat geen 
dergelijke grondslag. Dit zal hebben meegespeeld bij de beslissing om de TOGS 
vorm te geven als een beleidsregel. Opvallend is daarbij dat de daaropvolgende 
TVL wél is vormgegeven als een subsidieregeling die is gebaseerd op de Kaderwet 
EZK- en LNV-subsidies. In de tweede plaats bestaan er soms uitvoeringstechnische 
redenen om toch een grondslag in een wet in formele zin te creëren. Dat speelde 
bijvoorbeeld bij de zojuist besproken Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten 
in verband met de uitbraak van COVID-19.

Voor het verstrekken van individuele coronasteun en coronasteun op grond van pri-
vaatrechtelijke overeenkomsten bestaat helemaal geen wettelijke grondslag en is 
ook onduidelijk of deze nodig is. Bepalend is of het daarbij gaat om subsidies in de 
zin van de Awb. Zoals in paragraaf 2.3 is besproken is dat niet geheel duidelijk. Voor 
de individuele coronasteun rijst namelijk de vraag of deze steun ziet op het stimule-
ren van wenselijk geachte activiteiten. Wanneer de individuele coronasteun valt aan 

789 Kamerstukken II 2019/20, 35497, nr. 3, p. 14 en Kamerstukken II 2019/20, 35497, nr. 6, p. 20.
790 Kamerstukken II 2019/20, 35497, nr. 3, p. 14.
791 Kamerstukken II 2019/20, 35497, nr. 6, p. 20.
792 Zie hierover Keppel 2015, p. 96 e.v.
793 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 16. 
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te merken als een Awb-subsidie, dan gaat het om begrotingssubsidies, hetgeen het 
ontbreken van een wettelijke grondslag rechtvaardigt.

Voor de coronasteun die privaatrechtelijk is vormgegeven ligt het complexer. 
Daarbij is niet alleen de vraag of deze steun is gericht op het stimuleren van wen-
selijk geachte activiteiten, maar ook of de privaatrechtelijke entiteit die de corona-
steun verstrekt is aan te merken als buitenwettelijk b-bestuursorgaan. Feit is dat de 
betrokken bewindspersonen er zelf van uit lijken te gaan dat daarvan geen sprake 
is. In hun visie is de subsidietitel van de Awb dus niet van toepassing, zodat een 
wettelijk kader ontbreekt. Mocht de rechter wel tot het oordeel komen dat het om 
subsidies gaat, dan rijst het probleem dat een wettelijke grondslag voor subsidie-
verstrekking ontbreekt.794 In dat geval zal alsnog een wettelijke grondslag moeten 
worden gecreëerd voor het verstrekken van subsidies door deze privaatrechtelijke 
entiteiten. Omdat de betrokken a-bestuursorganen behoren tot het Rijk – de minis-
ter van EZK en de minister van OCW – kan een grondslag voor subsidieverstrekking 
in een wet in formele zin zonder problemen worden gecreëerd.795

Omdat de individuele coronasteun is neergelegd in de begrotingsposten, is deze 
steun vanuit de eis van de democratische legitimatie niet problematisch. Dit ligt 
anders voor de coronasteun die privaatrechtelijk is vormgegeven. De beide Kamers 
zijn veel minder geïnformeerd over de precieze voorwaarden waaronder deze steun 
door de privaatrechtelijke entiteiten wordt verstrekt.796

Het budgetrecht – een belangrijk element van de eis van de democratische legiti-
matie – wordt bij de coronasubsidieregelingen, de Tozo, de TONK, de onverplichte 
tegemoetkomingen en de individuele coronasteun gerespecteerd. Op de suppletoire 
begrotingen valt te zien hoeveel publiek geld aan de deze coronasteunregelingen 
wordt besteed.797 De coronasteunregelingen kunnen vervolgens worden geraad-
pleegd om te controleren waaraan het publiek geld precies wordt besteed.798 Waar 
nodig wordt aan de beide Kamers overeenkomstig artikel 2.27, tweede lid, Comp-
tabiliteitswet 2016 meegedeeld dat de coronasteun(regeling) zal worden uitgevoerd 

794 Uit ABRvS 13 februari 2019, ECLI:NL:RVS:2019:413, AB 2019/321, m.nt. W. den Ouden volgt dat 
de eis van een wettelijke grondslag voor subsidieverstrekking ook geldt voor buitenwettelijke 
b-bestuursorganen.

795 Voor decentrale overheden ligt dit anders, zo blijkt uit ABRvS 27 januari 2021, ECLI:NL: 
RVS:2021:176, JB 2021/48, m.nt. L.J.M. Timmermans en Gst. 2021/83, m.nt. E.M.M.A. Driessen & 
A. Drahmann.

796 Volstaan is met algemene informatie in brieven aan de Kamer. Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 
2019/20, 35420, nr. 16, p. 7. 

797 Zie bijvoorbeeld de Incidentele suppletoire begroting inzake Noodpakket banen en economie 
van 18 maart 2020 (Kamerstukken II 2019/20, 35415, nr. 1) en de bijbehorende memorie van toe-
lichting (Kamerstukken II 2019/20, 35415, nr. 2) die ziet op de NOW. Feit is wel dat voor een aantal 
coronasteunregelingen in de vorm van garanties en leningen geldt dat het Rijk de garanties en 
leningen al was aangegaan op het moment dat de regeling al werd uitgevoerd, terwijl de Tweede 
Kamer daarover niet was geïnformeerd. Zie hierover Rekenkamer 2020c, p. 23. Voor de TONK 
en Tozo ligt het overigens iets anders omdat deze regelingen vanuit het Gemeentefonds worden 
bekostigd. In dat geval geeft de begrotingsstaat van het gemeentefonds inzicht.

798 Voor de TONK geldt dat daartoe wel tijdelijke gemeentelijke beleidsregels moeten worden 
geraadpleegd, wat het lastiger maakt om zicht te houden op het publieke geld dat daaraan wordt 
besteed. 
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alvorens de suppletoire begroting door beide Kamers is goedgekeurd.799 Voor de 
individuele coronasteun geldt dat de Tweede Kamer steeds door de regering is 
geïnformeerd over de te verstrekken coronasteun.800 Wel werd volgens de Alge-
mene Rekenkamer bij de steun aan IHC ten onrechte niet de voorhangprocedure 
als bedoeld in artikel 4.7, eerste lid, Comptabiliteitswet 2016 gevolgd801 en is bij de 
steunverlening aan SGR niet aan de Eerste Kamer meegedeeld dat de steunopera-
tie al zou worden uitgevoerd voor de gelden die daarvoor nodig waren door beide 
Kamers waren geautoriseerd.802 Ook lijkt ten onrechte niet altijd een toets aan het 
Beleidskader risicoregelingen te hebben plaatsgevonden.

Het gaat hierbij om de individuele steun die is verstrekt aan Smart Photonics. Bij 
deze verstrekking is niet getoetst aan het Beleidskader risicoregelingen. Daarbij zal 
een rol hebben gespeeld dat de Staat de lening van € 20 miljoen niet rechtstreeks 
aan Smart Photonics heeft verstrekt, maar via de Brabantse Ontwikkelingsmaat-
schappij (BOM). De Staat financiert in dit geval dus niet rechtstreeks. Desondanks 
oordeelt de Rekenkamer dat wel aan het Beleidskader risicoregelingen had moeten 
worden getoetst omdat de lening aan de BOM specifiek is verstrekt met het oogmerk 
om Smart Photonics financieel te ondersteunen.803

Het voorgaande ligt anders bij de coronasteun die privaatrechtelijk is vormgegeven. 
In dat geval staat op de suppletoire begroting wel vermeld dat er bijvoorbeeld voor 
de uitvoering van de COL een bedrag naar de Regionale Ontwikkelingsmaatschap-
pijen gaat,804 maar er bestaat weinig zicht op waaraan dat geld precies wordt uitge-
geven. Een regeling is immers niet voorhanden. Het parlement moet het doen met 
algemene informatie in de Kamerbrieven over de steun- en herstelpakketten en de 
toetsing die heeft plaatsgevonden op grond van het Toetsingskader risicoregelingen 
Rijksoverheid.805 Dit staat op gespannen voet met het materiële budgetrecht. Voor 
andere privaatrechtelijk vormgegeven coronasteun is zelfs uit de begroting lastig 
op te maken waar het precies om gaat. Een voorbeeld biedt de € 30 miljoen die ter 
beschikking is gesteld aan het Fonds Cultuur+Ondernemen om de Cultuur Opstart 
Lening uit te voeren. In de memorie van toelichting op de suppletoire begroting 
staat enkel € 30 miljoen aan subsidies genoemd en dat blijkt dan om die € 30 mil-
joen te gaan.806 Alleen in combinatie met de brief aan de Tweede Kamer van 15 april 

799 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2020/21, 35780, nr. 2 waarin het onder meer gaat om de Tijdelijke 
regeling subsidie evenementen COVID-19.

800 Zie bijvoorbeeld voor de individuele steun aan IHC Kamerstukken II 2019/20, 35300 XIII, nr. 102. 
801 Rekenkamer 2020b, p. 31 e.v. De minister van EZK denkt hier overigens anders over. Zie Reken-

kamer 2020b, p. 32 en ook de bestuurlijke reactie van 18 november 2020 op het conceptrapport 
van de Algemene Rekenkamer, p. 7. 

802 Rekenkamer 2020b, p. 31. 
803 Rekenkamer 2020c, p. 33.
804 Zie Kamerstukken II 2019/20, 35472, nr. 2, p. 4. Deze suppletoire begrotingswet heeft betrekking 

op de tweede tranche van € 150 miljoen die aan de ROM’s voor de uitvoering van de COL ter 
beschikking wordt gesteld. Zie voor de eerste tranche Kamerstukken II 2019/20, 35438, nr. 2. 

805 Zie hierover Rekenkamer 2020c, p. 36 e.v.
806 Kamerstukken II 2019/20, 35441, nr. 2. 
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2020 over de aanvullende ondersteuning culturele en creatieve sector valt hieruit 
enigszins wijs te worden.807

Het voorgaande laat zien dat het verschil maakt welke rechtsgrondslag is gekozen 
voor het verstrekken van de coronasteun. In het geval van de coronasubsidieregelin-
gen, de Tozo en de TONK – inkomensvoorzieningen – is voldaan aan de eis van een 
wettelijke grondslag. Daarmee zijn deze regelingen in beginsel voldoende demo-
cratisch gelegitimeerd. Bovendien is in het geval van de coronasubsidieregelingen 
een duidelijk en uitgebreid wettelijk kader van toepassing dat bij het opstellen en 
uitvoeren van de coronasubsidieregelingen moet worden gerespecteerd. Bij de Tozo 
en de TONK gelden de regels uit de Participatiewet. Voor een aantal andere corona-
steunregelingen bestaat weliswaar wel een wettelijke grondslag, maar is niet voor-
zien in een algemeen wettelijk kader. Vanuit het perspectief van rechtsgelijkheid, 
rechtszekerheid en een duidelijk afbakening van rechten, plichten en bevoegdheden 
is dit discutabel.

Onverplichte tegemoetkomingsregelingen worden nauwelijks wettelijk genor-
meerd. Voor buitenwettelijke coronasteunregelingen bestaat voorts geen wettelijke 
grondslag. Omdat het zowel bij de individuele coronasteun als bij de coronasteun 
die privaatrechtelijk is vormgegeven niet duidelijk is of het daarbij om Awb-subsi-
dies gaat, is in die gevallen evenmin duidelijk of de eis van een wettelijke grondslag 
geldt en of de andere bepalingen uit de subsidietitel van de Awb überhaupt van toe-
passing zijn. Dit staat op gespannen voet met de eis van rechtszekerheid. Boven-
dien zijn deze coronasteunmaatregelen die privaatrechtelijk zijn vormgegeven niet 
democratisch gelegitimeerd, hoewel ook voor deze steunmaatregelen geldt dat de 
Tweede Kamer hierover steeds – zij het summier – is geïnformeerd en hierover ook 
is gedebatteerd. De coronasteunregelingen die privaatrechtelijk zijn vormgegeven 
staan bovendien op gespannen voet met het materiële budgetrecht.

Zoals in hoofdstuk 2 al aan de orde kwam, zijn de scheidslijnen tussen de subsidie, 
de tegemoetkoming, de nadeelcompensatie en de inkomensvoorziening flinterdun. 
Zo bestaan er goede argumenten om de coronasubsidies aan te merken als onver-
plichte tegemoetkomingen of als inkomensvoorzieningen, terwijl sommige onver-
plichte tegemoetkomingen ook kenmerken van een subsidie vertonen. Ook bestaat 
er in de kern weinig verschil tussen coronasubsidies als de GO-C, de BMKB-C, de 
KKC enerzijds en de privaatrechtelijk vormgegeven coronasteun en de individuele 
coronasteun anderzijds. In het laatste geval blijft echter volstrekt onduidelijk wat 
de rechtsgrondslag van deze verstrekkingen is en dientengevolge ook of en zo ja 
welk wettelijk kader van toepassing is. Uiteindelijk dienen al deze coronasteunrege-
lingen hetzelfde doel: het financieel ondersteunen van burgers en ondernemers in 
crisistijd. Daarbij komt dat ook met de coronasteun die niet op een wettelijke grond-
slag is gebaseerd en waarvan in sommige gevallen bovendien onduidelijk is welke 
regels precies gelden, veel publiek geld gemoeid is.808 Het lijkt erop dat de overheid 

807 Kamerstukken II 2019/20, 35441, nr. 7.
808 Bij de individuele coronasteun gaat het om een bedrag tussen de € 2 en 4 miljard (par. 2.3). Bij de 

privaatrechtelijk vormgegeven coronasteun gaat het in totaal om ruim € 1,1 miljard.
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vrij willekeurig kan bepalen of er een wettelijke grondslag wordt gecreëerd, of en zo 
ja, welk wettelijk kader van toepassing is en ook in hoeverre de verstrekking van de 
coronasteun democratisch wordt gelegitimeerd. Daarbij komt dat het lastig is om te 
ontdekken wat de redenen zijn om in het ene geval voor een subsidie en in het andere 
geval voor een buitenwettelijke onverplichte tegemoetkoming te kiezen en ook om 
in het ene geval de leningen te laten verstrekken door de minister en in het andere 
geval door een privaatrechtelijke entiteit. Het geheel doet tamelijk willekeurig aan. 
Het is naar mijn idee niet te veel gevraagd om voor alle vormen van coronasteun een 
stevige rechtsbasis te verlangen.809 Gelet hierop ben ik van mening dat in begin-
sel voor het verstrekken van alle coronasteun een wettelijke grondslag en ook een 
duidelijk wettelijk kader dient te bestaan. Daarmee zou ook worden bereikt dat het 
materiële budgetrecht van het parlement wordt versterkt. Wanneer een wettelijke 
grondslag wordt gecreëerd voor het verlenen van coronasteun door privaatrech-
telijke entiteiten, kan daarbij ook de bevoegdheid worden gedelegeerd om een sub-
sidieregeling vast te stellen.810

3.3.3 De coronasteunmaatregelen in het licht van de eis van wetmatigheid van bestuur: 
rechtsgelijkheid en rechtszekerheid

In deze paragraaf wordt besproken in hoeverre de coronasteunmaatregelen in over-
eenstemming zijn met de eis van wetmatigheid van bestuur. In deze paragraaf wordt 
in dat verband de nadruk gelegd op het rechtszekerheids- en gelijkheidsbeginsel. 
De meeste coronasteunmaatregelen zijn vastgelegd in algemene regels – namelijk 
 algemeen verbindende voorschriften of beleidsregels – die ook van tevoren bekend 
zijn gemaakt. Daarbij komt dat voor de coronasteunregelingen die zijn vorm-
gegeven als een subsidieregeling of die zijn gebaseerd op de Participatiewet een 
duidelijk wettelijk kader geldt met daarin algemene regels die het verstrekken van 
de subsidie c.q. de inkomensvoorziening ook normeren. Zoals in paragraaf 3.3.5 
uitgebreider aan de orde komt, bevatten de coronasteunregelingen in de vorm van 
algemeen verbindende voorschriften doorgaans geen hardheidsclausules.

Voor zover coronasteunmaatregelen zijn neergelegd in algemeen verbindende 
voorschriften en beleidsregels is in beginsel gegarandeerd dat de beginselen van 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid worden gerespecteerd. Daarbij is een aantal 
kanttekeningen te plaatsen. In de eerste plaats hebben de meeste coronasteun-
regelingen een beperkte doelgroep. Zo kan de TOGS alleen worden aangevraagd 
door ondernemingen met een bepaalde SBI-code,811 richt de Tijdelijke regeling 
tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van COVID-19 zich op een 
beperkte groep studenten812 en moest ook om in aanmerking te komen voor de TOFA 
aan heel specifieke voorwaarden zijn voldaan.813 In dat geval zijn er altijd groepen 
die net buiten de boot vallen en daartegen protesteren met het argument dat zij in 

809 Vgl. Tjepkema 2014, p. 9.
810 Anders dan op gemeentelijk en provinciaal niveau, is dit op Rijksniveau niet problematisch.
811 Zie art. 1 en 2 TOGS.
812 Zie art. 2 en Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in verband met de uitbraak van 

COVID-19.
813 Zie art. 2 TOFA.
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hetzelfde schuitje zitten als de groep die wel in aanmerking komt voor de steun.814 
Dit is in debatten over de TOGS ook aan de orde geweest815 en heeft tot gevolg gehad 
dat de TOGS een aantal keren is uitgebreid, zonder dat daarbij overigens expliciet is 
erkend dat het gelijkheidsbeginsel was geschonden. Bij de vraag of bij het bepalen 
van de doelgroep van de coronasteunregelingen het gelijkheidsbeginsel is geschon-
den, zal steeds moeten worden bezien of het echt om gelijke gevallen gaat en, zo ja, 
of er voor ongelijke behandeling een objectieve rechtvaardiging bestaat.

De Tweede Kamer heeft aan de parlementair advocaat advies gevraagd over de vraag 
of er bij de invulling van de coronasteunmaatregelen TOGS en TVL sprake is van een 
schending van het gelijkheidsbeginsel ten aanzien van startende ondernemers.816 De 
parlementair advocaat concludeert dat de verschillende behandeling tussen geves-
tigde ondernemers en startende ondernemers op zichzelf geen schending van het 
gelijkheidsbeginsel oplevert, nu dit onderscheid wordt gemaakt op basis van uit-
voeringstechnisch relevante verschillende omstandigheden tussen beide groepen 
ondernemers.817 Er is dus geen sprake van gelijke gevallen in relevante vergelijkbare 
omstandigheden. Voor zover wel sprake zou zijn van gelijke gevallen, bestaat volgens 
de parlementair advocaat een objectieve rechtvaardiging voor de ongelijke behande-
ling, namelijk de uitvoerbaarheid van de regelingen en fraudebestrijding.818

In de tweede plaats wordt in sommige gevallen toch afgeweken van de algemene 
regels die zijn neergelegd in de coronasteunregelingen. Het kan daarbij gaan 
om hardheidsclausules, het gebruik van de inherente afwijkingsbevoegdheid bij 
beleidsregels, maar soms wordt ook op grond van artikel 3:4, tweede lid, Awb van 
de formele regels af te wijken.

Zo gaat de minister er in het kader van de TVL van uit dat op grond van artikel 3:4, 
tweede lid, Awb ruimte bestaat om in zeer uitzonderlijke gevallen af te wijken van de 
formele regels van de TVL.819 Een hardheidsclausule is dan niet noodzakelijk. Deze 
ruimte wordt ook gezien door de minister van SZW bij de uitvoering van de NOW 
ingeval puur administratieve belemmeringen aan toekenning van de NOW in de weg 
staan, zoals een rechtsvormwissel zonder dat de bedrijfsvoering is gewijzigd.820

Vanuit het perspectief van de beginselen van gelijkheid en rechtszekerheid zijn 
hardheidsclausules discutabel,821 hoewel het uiteraard de bedoeling is dat de hard-

814 Zie hierover ook ‘Tattooshop, tv-maker en dierenpension lopen noodsteun mis’, FD 30 maart 
2020. 

815 Zie bijvoorbeeld Kamerstukken II 2019/20, 35438, nr. 29.
816 Zie de bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 256.
817 Bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 256, p. 6.
818 Bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 256, p. 6.
819 Zie Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 241, p. 10. 
820 Zie Aanhangsel Handelingen II 2019/20, nr. 4111.
821 Vgl. Nap 2021 en ook de voorlichting van de Afdeling Advisering aan de Eerste Kamer over 

versterking van de kwaliteit van rechtsbescherming voor de individuele burger, Kamerstukken I 
2020/21, 35300 VI, BD, p. 25.
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heidsclausules alleen in uitzonderingssituaties worden toegepast.822 De gedachte 
is dan dat geen inbreuk wordt gemaakt op het gelijkheidsbeginsel, omdat in dat 
geval geen sprake is van gelijke gevallen.823 Ook het afwijken van algemene regels 
op grond van het evenredigheidsbeginsel staat op gespannen voet met de beginse-
len van rechtszekerheid en gelijkheid.824 Verder bestaat ook bij toepassing van de 
inherente afwijkingsbevoegdheid die is neergelegd in artikel 4:84 Awb het risico 
dat bepaalde groepen of personen worden bevoordeeld. Kortom, het is belangrijk 
dat deze mogelijkheden om van de algemene regels af te wijken er niet toe leiden 
dat een situatie van willekeur ontstaat. Dat is iets om in de uitvoeringspraktijk reke-
ning mee te houden. In dat opzicht is het positief te waarderen dat binnen RVO een 
interne commissie is opgericht die adviseert over de kaders waarmee bijzondere 
gevallen worden beoordeeld.825 Zo wordt voorkomen dat burgers en ondernemers 
zonder goede reden anders worden behandeld en ook (zo hoop ik dan maar) dat in 
uitzonderingsgevallen maatwerk wordt toegepast.

Lastiger ligt het in het geval het verstrekken van coronasteun niet berust op alge-
mene regels. Dit geldt in de eerste plaats voor de individuele coronasteun. Deze coro-
nasteun berust niet op algemene regels en ook is onduidelijk of de subsidietitel van 
de Awb van toepassing is. Het afwegingskader bij steunverzoeken van individuele 
bedrijven is geen algemeen verbindend voorschrift en geen beleidsregel. Het kabi-
net schrijft in de begeleidende brief dat er geen sluitend recept of complete check-
list bestaat voor het handelen van het Rijk bij individuele steunverlening.826 Aan het 
afwegingskader kunnen volgens de regering als zodanig geen verwachtingen, aan-
spraken of rechten door derden worden ontleend.827 Deze onduidelijke status van 
het afwegingskader staat op gespannen voet met de beginselen van rechtszekerheid 
en rechtsgelijkheid. De Algemene Rekenkamer heeft het kabinet aanbevolen om het 
afwegingskader een duidelijke en formele basis binnen het overheidsinstrumenta-
rium te geven.828 Het kabinet heeft in reactie daarop benadrukt dat het afwegings-
kader is toegesneden op een heel specifieke situatie, namelijk de coronacrisis, maar 
zal bezien in hoeverre aan de in het afwegingkader neergelegde algemene overwe-
gingen een duidelijke en formele basis kan worden gegeven.829

Ook voor de coronasteun die door privaatrechtelijke entiteiten wordt verstrekt, 
gelden geen algemene regels. Onduidelijk is bovendien of de subsidietitel van de 
Awb van toepassing is. Dit is problematisch zowel vanuit het perspectief van rechts-
zekerheid als rechtsgelijkheid. Het is immers onduidelijk welke regels precies 

822 Vgl. Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 47.
823 Vgl. Scheltema 1989, p. 19. 
824 Zie de voorlichting van de Afdeling Advisering aan de Eerste Kamer over versterking van de kwa-

liteit van rechtsbescherming voor de individuele burger, Kamerstukken I 2020/21, 35300 VI, BD, 
p. 25.

825 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 241, p. 10. 
826 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 36, p. 1-2.
827 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 36, p. 2.
828 Algemene Rekenkamer 2020b, p. 7.
829 Zie de bestuurlijke reactie van 18 november 2020 op het conceptrapport Individuele steun aan 

bedrijven tijdens de coronacrisis van de Algemene Rekenkamer, p. 2. 



267

gelden. Vaak staan wel voorwaarden op de website vermeld,830 maar het is vaak niet 
helder of dat alle voorwaarden zijn. Bovendien kunnen die voorwaarden gemak-
kelijk zonder aankondiging worden gewijzigd. Dit staat op gespannen voet met de 
rechtszekerheid. Een ander probleem dat hierbij speelt, is dat het steeds gaat om de 
verdeling van schaars publiek geld, ervan uitgaande dat al het publieke geld schaars 
is.831 In dat geval is het beginsel van gelijke kansen van toepassing met de bijbeho-
rende transparantieverplichting. Wanneer algemene regels ontbreken, is het lastig 
te controleren of eenieder gelijke kansen heeft om in aanmerking te komen voor 
coronasteun.

Het voorgaande laat zien dat het per coronasteunregeling verschilt of wordt voldaan 
aan de eisen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Het gaat er daarbij vooral om 
of burgers en ondernemingen die aanspraak maken op de desbetreffende corona-
steun gelijk worden behandeld en ook of voor hen duidelijk is welke regels voor hen 
gelden. Hiermee is nog niet gezegd of het totaalpakket aan coronasteunmaatrege-
len in overeenstemming is met het gelijkheids- en rechtszekerheidsbeginsel. In de 
eerste plaats lijken er nog steeds burgers en ondernemingen die worden getroffen 
door de coronacrisis buiten de boot te vallen als het om de coronasteun gaat.832 Gaat 
het daarbij echt om onvergelijkbare gevallen en zo nee, is het gerechtvaardigd dat 
de ene onderneming of burger wel wordt geholpen met steun van de overheid en de 
andere niet?833

In de tweede plaats is het opvallend dat sommige sectoren zijn aangewezen op de 
generieke coronasteunmaatregelen, terwijl voor de cultuursector, de kinderopvang 
en de bruine vloot speciale steunregelingen zijn vastgesteld. Ik vraag mij af of dit 
verschil in behandeling altijd gerechtvaardigd is of min of meer toevallig, al naar 
gelang leden van de Tweede Kamer bereid zijn om voor een specifieke sector aan-
dacht te vragen.834

In de derde plaats vind ik het problematisch dat de coronasteunregelingen wel-
iswaar vrijwel allemaal hetzelfde doel hebben, namelijk het voorkomen dat onder-
nemingen door de coronacrisis failliet gaan en burgers werkloos worden en zon-
der inkomsten komen te zitten, maar juridisch op zeer uiteenlopende wijze zijn 

830 Zie bijvoorbeeld https://qredits.nl/corona-overbruggingskrediet/, https://qredits.nl/corona- 
overbruggingskrediet-voor-starters/, https://qredits.nl/toa-krediet/, www.restauratiefonds.nl/
zakelijk/financieren/alle-zakelijke-financieringen/opengestelde-monumenten-lening, www.
cultuur-ondernemen.nl/diensten/cultuur-opstart-lening, www.cultuur-ondernemen.nl/dien-
sten/cultuur-vermogen-lening en www.sgr.nl/voucherfonds/. Voor de COL geldt dat de voor-
waarden inmiddels van de website zijn verwijderd omdat de regeling is gesloten. Wel bestaat 
nog een Q&A-website. Zie www.rom-nederland.nl/qena/. 

831 Dat is althans de opvatting van Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, zie p. 311. In de 
jurisprudentie is vooralsnog alleen ten aanzien van subsidies waarvoor een subsidieplafond 
geldt aangenomen dat het om een schaars publiek recht gaat. Zie ABRvS 11 juli 2018, ECLI: 
NL:RVS:2018:2310, AB 2018/406, m.nt. J.E. van den Brink (1) en A. Drahmann (2). 

832 Zie wat betreft de agrarische sector Kamerstukken II 2020/21, 21502-32, nr. 1281, p. 3.
833 Vgl. Keppel 2015, p. 85 e.v.
834 Zo hebben Tweede Kamerleden zich bijzonder ingespannen voor een specifieke steunregeling 

voor de bruine vloot. Hier zijn negen keer schriftelijke Kamervragen over gesteld. Voor de situa-
tie van prostituees is maar twee keer aandacht gevraagd.
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vormgegeven.835 Ondernemers en burgers worden door dezelfde coronacrisis 
getroffen en allemaal met belastinggeld gecompenseerd, maar voor de een gelden 
andere regels en verplichtingen dan voor de ander. Het hangt er maar net vanaf hoe 
‘jouw’ coronasteun(regeling) juridisch is vormgegeven en is genormeerd. Ik geef 
een aantal voorbeelden om te illustreren tot welke verschillen dit leidt. In de eerste 
plaats verschillen de coronasteunregelingen wat betreft de mogelijkheden tot het 
opleggen van verplichtingen aan coronasteunontvangers. Voor zover het om coro-
nasubsidieregelingen gaat, is de wetgever gebonden aan het raamwerk dat de arti-
kelen 4:37 tot en met 4:39 Awb bieden. De mogelijkheid om subsidieverplichtingen 
op te leggen die geen verband houden met het doel dat met de subsidieverstrekking 
wordt nagestreefd, is bijvoorbeeld beperkt.836 Dergelijke beperkingen gelden niet 
voor onverplichte tegemoetkomingen en zij lijken ook niet te gelden voor de indivi-
duele coronasteun.837 Voor de Tozo en de TONK die zijn gebaseerd op de Participa-
tiewet geldt dan weer de strenge inlichtingenverplichting,838 op grond waarvan de 
belanghebbende aan het college op verzoek of onverwijld uit eigen beweging mede-
deling doet van alle feiten en omstandigheden waarvan hem redelijkerwijs duidelijk 
moet zijn dat zij van invloed kunnen zijn op zijn arbeidsinschakeling of het recht op 
bijstand.

In de tweede plaats verschillen de coronasteunregelingen wat betreft de moge-
lijkheden tot handhaving. Het maakt nogal wat uit of je qua handhaving onder het 
strenge regime van de Participatiewet komt te vallen of onder het meer ruimte voor 
maatwerk biedende regime van de subsidietitel van de Awb. Vergelijk bijvoorbeeld 
artikel 54, derde lid, Participatiewet dat een gebonden bevoegdheid bevat tot het 
intrekken van een besluit tot toekenning van bijstand indien de inlichtingenver-
plichting is geschonden en de artikelen 4:48 en 4:49 Awb die een discretionaire 
bevoegdheid tot het intrekken van de subsidieverlening c.q. subsidievaststelling 
behelzen. Ook is in artikel 18a, eerste lid, Participatiewet de gebonden bevoegdheid 
neergelegd om een bestuurlijke boete op te leggen als de inlichtingenverplichting 
niet is nagekomen. In de subsidietitel van de Awb ontbreekt een bevoegdheid tot het 
opleggen van bestuurlijke boetes.

Voor onverplichte tegemoetkomingen geldt geen algemeen wettelijk kader en 
daar komen allerlei variaties voorbij die doorgaans meer mogelijkheden bieden tot 
handhaving dan de subsidietitel van de Awb. Een voorbeeld biedt artikel 12 van de 

835 Vgl. ook Keppel 2015, p. 93 die hetzelfde constateert ten aanzien van onverplichte tegemoet-
komingsregelingen.

836 In de jurisprudentie zijn verschillende keren subsidieverplichtingen inzake topinkomens 
wegens strijd met de Awb onverbindend geacht. Zie bijvoorbeeld ABRvS 25 juni 2014, ECLI: 
NL:RVS:2014:2348, AB 2014/326, m.nt. W. den Ouden, Gst. 2014/89, m.nt. R. Benhadi & T.E.P.A. 
Lam (Novadic-Kentron). Zie hierover Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 169 e.v. 

837 Zo is aan KLM de verplichting opgelegd dat KLM de CO
2
-uitstoot met 50% per passagierkilo-

meter in 2030 moet verminderen en dat vanaf 2030 14% van de brandstof van KLM duurzaam 
moet zijn. Zie Kamerstukken II 2020/21, 29232, nr. 45, p. 4.

838 Voor de Tozo volgt dit uit art. 78f van de Participatiewet. Deze bepaling vormt de wettelijke 
grondslag van de Tozo. Op grond van deze bepaling kan van een aantal bepalingen uit de Par-
ticipatiewet worden afgeweken, maar dit geldt niet voor art. 17 waarin de inlichtingenverplich-
ting is neergelegd. De inlichtingenverplichting is dus onverkort van toepassing, wat ook door de 
staatssecretaris van SZW is erkend. Zie Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 21, p. 48.
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Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19, waarin de 
mogelijkheid is neergelegd om een beschikking tot de tegemoetkoming in te trek-
ken. In deze regeling wordt gewerkt met een systeem van een voorlopige en defini-
tieve vaststelling van de tegemoetkoming, wat vergelijkbaar is met de subsidiesys-
tematiek die het uitgangspunt vormt in de subsidietitel van de Awb: een besluit tot 
subsidieverlening en een besluit tot subsidievaststelling. De mogelijkheden in de 
Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 om de defini-
tieve vaststelling van de tegemoetkoming in te trekken zijn echter veel ruimer dan 
de mogelijkheden die artikel 4:49, eerste lid, Awb biedt om terug te komen op een 
besluit tot subsidievaststelling.839

Het verschilt in de derde plaats ook per coronasteunregeling in hoeverre er 
rechtsbescherming openstaat wanneer je het niet eens bent met een beslissing op 
een aanvraag om voor coronasteun in aanmerking te komen of om een beslissing 
om de coronasteun in te trekken. In de meeste gevallen heeft de steunaanvrager 
of -ontvanger toegang tot de laagdrempelige bestuursrechter, maar in veel gevallen 
waarin de coronasteun wordt verstrekt door een privaatrechtelijke rechtspersoon, 
staat slechts de weg naar de dure civiele rechter open.840

Deze verschillen staan mijns inziens op gespannen voet met het gelijkheids-
beginsel, nu de doelstelling van de coronasteun(regelingen) en de positie van aan-
vragers van steun vergelijkbaar zijn. Bovendien lijkt een diepere gedachte achter de 
verschillen tussen de verschillende soorten coronasteunregelingen te ontbreken.841 
De vormgeving van de coronasteunregelingen lijkt min of meer af te hangen van 
toevalligheden, zoals het ministerie waaronder de desbetreffende regeling valt en 
de uitvoeringscapaciteit van betrokken uitvoeringsorganisaties.842 Ook vanuit de 
rechtszekerheid is zo’n lappendeken aan coronasteunmaatregelen onwenselijk. 
Het komt regelmatig voor dat ondernemingen en burgers voor verschillende soor-
ten coronasteun in aanmerking komen. Per coronasteunregeling moet dan precies 
worden uitgepluisd welke regels er gelden. Dat dat niet eenvoudig is, kan ik inmid-
dels beamen. Vanuit een perspectief van rechtszekerheid en gelijkheid verdient het 
dan ook de voorkeur dat wordt gekomen tot een wettelijk kader voor het toekennen 
van overheidssteun in crisissituaties. Hierop wordt in hoofdstuk 4 verder ingegaan.

839 Vgl. art. 12 Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers COVID-19 en art. 4:49, 
eerste lid, Awb. Zie over art. 4:49, eerste lid, Awb Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 184 
e.v.

840 Zo hebben ondernemers die via hun bank aanspraak maken op de BMKB-C, de GO-C, en de KKC 
toegang tot de bestuursrechter nu het CBb hen als belanghebbende heeft aangemerkt als een sub-
sidieaanvraag van de bank wordt afgewezen. Zie CBb 13 oktober 2020, ECLI:NL:CBB:2020:748, 
AB 2021/94, m.nt. J.R. van Angeren, JB 2021/11, m.nt. M.R. Kruisselbrink. Voor een ontvanger 
van een COL is echter enkel een klachtenprocedure en eventueel een procedure bij de burgerlijke 
rechter mogelijk. 

841 Net als Van Angeren heb ik deze diepere gedachte niet aangetroffen. Zie Van Angeren 2021b, 
p. 403.

842 Zie bijvoorbeeld ten aanzien van de TONK de Kamerbrief van 13 juli 2021 waarin staat aangeven 
dat om zo snel mogelijk van start te kunnen ervoor is gekozen om de TONK vorm te geven bin-
nen het juridisch kader van de bijzondere bijstand, zoals opgenomen in de Participatiewet, zodat 
geen aanvullende wetgeving nodig was (p. 1). 
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3.3.4 De coronasubsidieregelingen in het licht van de subsidietitel van de Awb
Met de eis van wetmatigheid van bestuur is nauw verbonden de eis dat de overheid bij 
het uitoefenen van overheidsgezag in overeenstemming handelt met het geschreven 
en ongeschreven recht.843 Voor subsidiëring geldt meer concreet dat de bestuurs-
wetgever bij het opstellen van bijzondere subsidieregelingen onder andere is gebon-
den aan de (subsidietitel van de) Awb, tenzij ruimte wordt geboden om daarvan af 
te wijken.844 Wanneer de coronasubsidieregelingen worden geanalyseerd, dan valt 
op dat zij op een aantal punten in strijd komen met de subsidietitel van de Awb. Dit 
geldt ook voor de individuele coronasteun en de coronasteun die wordt verstrekt op 
grond van privaatrechtelijke overeenkomsten, althans als ervan wordt uitgegaan dat 
het daarbij gaat om Awb-subsidies.845

Onrechtmatige subsidieverplichtingen

In de eerste plaats worden oneigenlijke subsidieverplichtingen opgelegd die in 
strijd zijn met artikel 4:39 Awb. Het gaat daarbij om subsidieverplichtingen die geen 
verband houden met het primaire doel van de subsidie zelf.846 De Awb-wet gever 
heeft subsidieverplichtingen die beogen een nevendoelstelling te bereiken niet wil-
len verbieden, maar wel enigszins aan banden willen leggen.847 Het opleggen van 
 oneigenlijke subsidieverplichtingen staat immers op gespannen voet met het verbod 
van détournement de pouvoir.848 In de eerste plaats kunnen oneigenlijke verplichtin-
gen alleen worden opgelegd voor zover dit bij wettelijk voorschrift is bepaald.849 Dit 
betekent dat bij subsidies die niet op een wettelijk voorschrift berusten, vrijwel nooit 
oneigenlijke verplichtingen kunnen worden opgelegd omdat daarvoor een formeel-
wettelijke basis ontbreekt. Gelet hierop is het problematisch dat in het kader van de 
individuele coronasteun, als ook de coronasteun die op grond van een privaatrech-
telijke overeenkomst wordt verstrekt, oneigenlijke subsidieverplichtingen worden 
opgelegd. Zo is aan KLM de verplichting opgelegd dat KLM de CO

2
-uitstoot met 

50% per passagierkilometer in 2030 moet verminderen en dat vanaf 2030 14% van de 
brandstof van KLM duurzaam moet zijn.850 Deze subsidieverplichtingen passen niet 
een-op-een bij het doel van de subsidie aan KLM, namelijk het voorkomen dat KLM 
in liquiditeitsproblemen raakt en failliet gaat. Van een doelgebonden verplichting 
in de zin van artikel 4:38, eerste lid, Awb is dan ook geen sprake. Dit betekent dat 
voor het opleggen van voormelde oneigenlijke subsidie verplichtingen aan KLM een 
wettelijke grondslag moet bestaan.

843 Zie par. 3.2.3.
844 Vergelijk Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 11. 
845 Dit is voor discussie vatbaar. Zie par. 2.3 en 2.4. 
846 Doelgebonden subsidieverplichtingen kunnen worden opgelegd op grond van art. 4:38 Awb.
847 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 167.
848 Art. 3:3 Awb. Zie ook ARRvS 10 september 1988, ECLI:NL:RVS:1988:AN0752, AB 1990/72, m.nt. 

I.C. van der Vlies en recenter ABRvS 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2348, AB 2014/326, m.nt. 
W. den Ouden.

849 Art. 4:39, eerste lid, Awb.
850 Zie Kamerstukken II 2020/21, 29232, nr. 45, p. 4.
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In de tweede plaats mogen oneigenlijk verplichtingen slechts betrekking heb-
ben op de wijze waarop, of de middelen waarmee de gesubsidieerde activiteiten 
worden verricht.851 Er moet dus een relatie kunnen worden gelegd tussen de sub-
sidieverplichting en de activiteiten waarmee de gesubsidieerde activiteiten worden 
verricht.852 Uit de jurisprudentie over de topinkomens blijkt dat een subsidiever-
plichting inzake topinkomens al snel wordt gekwalificeerd als een oneigenlijke 
subsidieverplichting omdat inkomensbeleid (het tegengaan van topinkomens) te 
weinig verband houdt met de gesubsidieerde activiteiten.853 Dit betekent dat het de 
vraag is of de in de NOW-2 en NOW-3 neergelegde subsidieverplichting dat subsidie-
ontvangers afhankelijk van de periode waarvoor een NOW-subsidie is verstrekt, 
over 2020 dan wel over 2021 geen dividenden mogen uitkeren aan aandeelhouders of 
bonussen aan de raad van bestuur, bestuur en directie van het concern en de rechts-
persoon niet in strijd komen met artikel 4:39, tweede lid, Awb.854 Als ervan uit wordt 
gegaan dat de activiteit waarvoor de NOW-subsidie wordt verstrekt is het in dienst 
houden van werknemers tijdens bijzondere omstandigheden, dan heeft het bonus- 
en dividendverbod geen betrekking op de wijze waarop of de middelen waarmee de 
gesubsidieerde activiteiten worden verricht.855 Wanneer de gesubsidieerde activiteit 
ruimer wordt geformuleerd, namelijk ‘het behoud van de werkgelegenheid’, dan zou 
wel kunnen worden gezegd dat is voldaan aan de eisen van artikel 4:39, tweede lid, 
Awb.856 Wel rijst de vraag of het verband tussen de verplichting en de gesubsidieerde 
activiteit niet te indirect is.857

De aan KLM opgelegde subsidieverplichting dat KLM de CO
2
-uitstoot met 50% 

per passagierkilometer in 2030 moet verminderen en dat vanaf 2030 14% van 
de  brandstof van KLM duurzaam moet zijn, zou wellicht wel door de artikel 4:39 
Awb-beugel kunnen. Van deze verplichtingen zou namelijk kunnen worden bere-
deneerd dat zij betrekking hebben op de wijze waarop, of de middelen waarmee de 
gesubsidieerde activiteiten, namelijk het vliegen, worden verricht. Dit neemt niet 
weg dat het hier om subsidieverplichtingen gaat die betrekking hebben op 2030, 
terwijl de garantie en de lening in 2020 zijn verstrekt en respectievelijk een looptijd 
hebben van zes en vijf en een half jaar.858 Uit de jurisprudentie blijkt dat oneigen-
lijke subsidieverplichtingen geen betrekking mogen hebben op een ander tijdvak 
dan waarvoor de subsidie is verleend.859 In dat geval gaat het immers niet om een 
verplichting die betrekking heeft op de wijze waarop of de middelen waarmee de 

851 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 168. 
852 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 67.
853 Zie ABRvS 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2348, AB 2014/326, m.nt. W. den Ouden, Gst. 2014/89, 

m.nt. R. Benhadi & T.E.P.A. Lam (Novadic-Kentron), ABRvS 4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1177, 
AB 2016/285, m.nt. W. den Ouden, Gst. 2016/125, m.nt. H. Pennarts & D. Schuurman (Parnassia) 
en ABRvS 18 oktober 2017, ECLI:NL:RVS:2017:2768, AB 2017/422, m.nt. W. den Ouden.

854 Zie art. 14, eerste lid, NOW-3 en art. 17, eerste lid, NOW-2.
855 Van Angeren 2021a, p. 128.
856 Van Angeren 2021a, p. 128. 
857 Zie hierover uitgebreid Van Angeren 2021a, p. 128-129.
858 Zie Kamerstukken II 2019/20, 29232, nr. 41, p. 3.
859 Zie ABRvS 18 november 2015, ECLI:NL:RVS:2015:3563, AB 2016/31, m.nt. W. den Ouden. 
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gesubsidieerde activiteiten worden verricht. Gelet hierop verwacht ik dat ook deze 
subsidieverplichtingen in strijd met artikel 4:39 Awb worden geacht.860

De vraag is nog wel of het bij de verplichting om geen bonussen en dividend uit 
te keren zou kunnen gaan om een doelgebonden verplichting in de zin van artikel 
4:38, eerste lid, Awb. Het gaat daarbij om verplichtingen die strekken tot verwe-
zenlijking van het doel van de subsidie. Dit houdt in dat slechts díe verplichtingen 
kunnen worden opgelegd die redelijkerwijs noodzakelijk en geschikt zijn om het 
met de subsidie nagestreefde doel te bereiken.861 Voor deze doelgebonden subsidie-
verplichtingen is niet vereist dat voor het opleggen daarvan een specifieke wettelijke 
grondslag bestaat.862 Feit is wel het verbod op het uitkeren van bonussen en divi-
dend betrekking heeft op het inkomen van de directie of bestuur.863 Uit de jurispru-
dentie blijkt dat de Afdeling dergelijke subsidieverplichtingen in gevallen waarin 
het gaat om subsidiëring van de jeugd- en verslavingszorg niet heeft aangemerkt 
als doelgebonden verplichtingen.864 Voor de NOW-2 en NOW-3 is weliswaar in de 
doelstelling neergelegd dat geen bonussen en dividend worden uitgekeerd, maar de 
voornaamste doelstelling lijkt mij het behoud van werkgelegenheid.865 Dan is het 
de vraag of een algemeen bonus- en dividendverbod noodzakelijk is om dat laatste 
doel te bereiken.866

Ook aan KLM is de verplichting opgelegd om aan het bestuur en de topmanage-
mentlaag geen bonussen en aan de aandeelhouders geen dividend uit te keren.867 
Ook andere werknemers moeten salaris inleveren.868 Deze afspraken maken deel 
uit van een herstructureringsplan om de winstgevendheid en de competitiviteit van 
KLM te verbeteren.869 Gelet op de doelstelling van de individuele steun die aan KLM 
is verleend, namelijk het voorkomen dat KLM failliet gaat, acht ik het in dit geval ver-
dedigbaar dat deze verplichtingen wel kunnen worden aangemerkt als doelgebon-
den verplichtingen, ervan uitgaande dat de steun aan KLM als Awb-subsidie moet 
worden aangemerkt.

Interessant is dat de Algemene Rekenkamer zich niet druk lijkt te maken om de 
vraag welke verplichtingen aan een ontvanger van individuele coronasteun kunnen 
worden opgelegd. Zij schrijft in het rapport ‘Individuele steun aan bedrijven tijdens 
de coronacrisis’ dat de politiek bepaalt welke voorwaarden worden gesteld wanneer 
de Staat publiek geld beschikbaar stelt om ondernemingen te steunen.870 Dit lijkt 
mij te kort door de bocht. Voor zover het om Awb-subsidies gaat, is de Staat 

860 Met daarbij meteen de kanttekening dat het mij weinig waarschijnlijk lijkt dat hierover ooit zal 
worden geprocedeerd.

861 Kamerstukken II 1993/94, 23700, nr. 3, p. 65.
862 Zie hierover Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 166-167.
863 Van Angeren 2021a, p. 127. 
864 Zie ABRvS 25 juni 2014, ECLI:NL:RVS:2014:2348, AB 2014/326, m.nt. W. den Ouden, ABRvS 

4 mei 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1177, AB 2016/285, m.nt. W. den Ouden en ABRvS 18 oktober 2017, 
ECLi:NL:RVS:2017:2768, AB 2017/422, m.nt. W. den Ouden.

865 Zie art. 3 NOW-2 en art. 3 NOW-3. Zo ook Van Angeren 2021a, p. 127-128.
866 Zie Van Angeren 2021a, p. 128.
867 Kamerstukken II 2019/20, 29232, nr. 41, p. 4-5.
868 Kamerstukken II 2019/20, 29232, nr. 41, p. 4-5 en Kamerstukken II 2020/21, 29232, nr. 45. 
869 Kamerstukken II 2019/20, 29232, nr. 41, p. 4.
870 Rekenkamer 2020b, p. 35.
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gebonden aan artikel 4:37, 4:38 en 4:39 Awb en ook overigens geldt steeds het ver-
bod van détournement de pouvoir.

Subsidievaststelling op een hoger bedrag dan de subsidieverlening

De coronasubsidieregelingen staan op meer punten op gespannen voet met de sub-
sidietitel van de Awb. Zo is het in de tweede plaats op grond van de NOW mogelijk 
dat een subsidie van nul euro wordt verleend en dat de subsidie vervolgens op een 
hoger bedrag wordt vastgesteld. Deze situatie wordt veroorzaakt door een wijziging 
in de NOW om startende ondernemingen en seizoenwerkers voor een NOW-subsi-
die in aanmerking te brengen. Om uitvoeringstechnische redenen is ervoor gekozen 
om de NOW alleen wat betreft de subsidievaststelling te wijzigen. Daarom wordt 
een subsidie van nul euro verleend en geen voorschot verstrekt. Pas in het kader van 
de vaststelling wordt beoordeeld op hoeveel NOW-subsidie de werkgever aanspraak 
kan maken.871 Het feit dat een subsidie van nul euro wordt verleend, wordt niet door 
de CRvB geproblematiseerd. Van Angeren en Putting merken echter terecht op dat 
een subsidieverlening van nul euro bezien vanuit het subsidierecht een opmerkelijk 
fenomeen is.872 Het is de vraag of dit in overeenstemming is met artikel 4:31 Awb.873 
Op grond van zowel de NOW als de TVL is het voorts mogelijk dat de subsidie op een 
hoger bedrag wordt vastgesteld dan het bedrag dat is vermeld in het subsidieverle-
ningsbesluit. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat de subsidieverlening zowel bij 
de TVL als de NOW is gebaseerd op een schatting van het omzetverlies en pas bij de 
subsidievaststelling kan worden vastgesteld hoe groot het omzetverlies daadwerke-
lijk is.874 Als meer omzetverlies is geleden dan bij de verlening is ingeschat, wordt 
de subsidie op een hoger bedrag vastgesteld. Op grond van artikel 4:46, eerste lid, 
Awb wordt de subsidie overeenkomstig de verlening vastgesteld en op grond van het 
tweede lid van deze bepaling is het bestuursorgaan alleen bevoegd om een subsidie 
lager vast te stellen. In een uitspraak van 25 februari 2004 oordeelde de Afdeling 
bovendien dat een subsidie niet kan worden vastgesteld op een hoger bedrag dan bij 
de verlening is bepaald.875 Volgens de Afdeling dient in dat geval het besluit tot sub-
sidieverlening te worden gewijzigd. Annotator Den Ouden vraagt zich in haar anno-
tatie af of artikel 4:46 Awb werkelijk aan een hogere vaststelling in de weg staat, 
nu artikel 4:46, eerste lid, Awb blijkens de wetsgeschiedenis vooral is gericht op de 
bescherming van de positie van de subsidieontvanger.876 Zij betwijfelt daarom of 
de subsidietitel van de Awb zich daadwerkelijk tegen een hogere vaststelling verzet. 

871 Over deze beslissing is geprocedeerd tot aan de Centrale Raad van Beroep maar de Raad heeft 
deze keuze niet in strijd geacht met algemene rechtsbeginselen. Zie CRvB 28 januari 2021, 
ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110, m.nt. J.R. van Angeren & S. Putting.

872 Zie punt 4 van de annotatie onder CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110, 
m.nt. J.R. van Angeren & S. Putting.

873 Zie punt 4 van de annotatie onder CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110, 
m.nt. J.R. van Angeren & S. Putting.

874 Zie art. 2.1.7, tweede lid, onder d, TVL en art. 8, vierde lid, aanhef en onder b, NOW-1. Zie voor een 
rekenvoorbeeld met betrekking tot de NOW Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 199, p. 4.

875 ECLI:NL:RVS:2004:AO4351, AB 2004/261, m.nt. W. den Ouden.
876 Zie punt 3 van de annotatie onder ABRvS 25 februari 2004, ECLI:NL:RVS:2004:AO4351, AB 

2004/261, m.nt. W. den Ouden.
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Ook Van Angeren en Putting geven aan dat het op grond van de subsidietitel van de 
Awb ook verdedigbaar is dat een hogere vaststelling wel mogelijk is. Zij verwijzen 
daartoe naar de wetsgeschiedenis behorend bij de artikelen 4:48 en 4:49 Awb, waar-
uit volgt dat de wetgever die bepalingen niet van toepassing acht op wijzigingen ten 
voordele van de ontvanger.877 Verder hechten zij terecht betekenis aan het feit dat 
zowel voor de TVL878 als de NOW879 geen subsidieplafond is vastgesteld. Om die 
reden ligt het minder voor de hand dat derden worden benadeeld.880 Ik verwacht 
niet dat over deze vraag verhelderende jurisprudentie zal verschijnen, nu een ont-
vanger niet snel zal aanvoeren dat hij in strijd met de subsidietitel van de Awb een 
hogere subsidie heeft ontvangen.881

Uitbreiding van limitatieve intrekkings- en wijzigingsgronden

In de derde plaats worden de limitatieve intrekkings- en wijzigingsgronden neer-
gelegd in artikel 4:49, eerste lid, Awb in sommige coronasubsidieregelingen uit-
gebreid. Dit is in strijd met de Awb.882 Zo is zowel in de NOW-1, de NOW-2 als de 
NOW-3 neergelegd dat de minister onverminderd artikel 4:49 Awb de subsidievast-
stelling kan intrekken of ten nadele van de werkgever wijzigen, indien de werkgever 
door zijn handelen of nalaten tijdens of na de periode waarover hij subsidie heeft 
ontvangen geacht wordt niet te hebben voldaan aan het doel van deze regeling.883 
Het is niet helemaal duidelijk wat er wordt bedoeld met de cryptische formulering 
‘onverminderd artikel 4:49 Awb’.884 Bedoelt de minister hiermee een extra intrek-
kingsgrond te creëren? In dat geval zijn deze bepalingen in strijd met artikel 4:49, 
eerste lid, Awb.885 Voor zover enkel is beoogd een voortdurende subsidieverplichting 
op te leggen als bedoeld in artikel 4:49, eerste lid, onder c, Awb, dan rijst de vraag of 
deze verplichting evenredig is.886 In de NOW-2 en NOW-3 is in de doelstelling van de 
regeling opgenomen dat de werkgever geen bonussen en dividend mag uitkeren.887 
Nu deze doelstelling niet is beperkt tot de subsidieperiode, concluderen Van Ange-
ren en Putting terecht dat dit zou betekenen dat een werkgever tot in eeuwigheid 
geen bonussen en dividend mag uitkeren op straffe van intrekking van het besluit 
tot subsidievaststelling.888

877 Zie punt 10 van de annotatie onder CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110, 
m.nt. J.R. van Angeren & S. Putting.

878 Zie Stcrt. 2020, 34295, p. 14. 
879 Zie Stcrt. 2020, 52209, p. 26. 
880 Zie punt 11 van de annotatie onder CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110, 

m.nt. J.R. van Angeren & S. Putting.
881 Vgl. punt 11 van de annotatie onder CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110, 

m.nt. J.R. van Angeren & S. Putting.
882 Vergelijk Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 189. 
883 Zie art. 16 NOW-1, art. 20 NOW-2 en art. 26 NOW-3.
884 Vgl. Van Angeren & Putting 2020, p. 177.
885 Zo ook Van Angeren & Putting 2020, p. 177.
886 Van Angeren & Putting 2020, p. 177.
887 Zie art. 3 NOW-2 en art. 3 NOW-3.
888 Van Angeren & Putting 2020, p. 177.
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Dichtregelen van discretionaire handhavingsbevoegdheden

In de vierde plaats komt het voor dat discretionaire handhavingsbevoegdheden 
die zijn neergelegd in de subsidietitel van de Awb in de coronasubsidieregelingen 
 transformeren tot gebonden bevoegdheden.889 In dat verband wordt ook wel van 
het dichtregelen van discretionaire bevoegdheden gesproken.890 Zo is in artikel 18, 
zesde lid, NOW-3 neergelegd dat de subsidie in ieder geval op nihil wordt vastgesteld 
in gevallen waarin de omzetdaling in de omzetperiode minder dan 20% bedraagt 
(sub a), de werkgever geen accountantsverklaring of een verklaring van een deskun-
dige verstrekt (sub b), de werkgever die verzocht heeft om toepassing van artikel 7, 
niet voldoet aan de voorwaarden in artikel 7 (sub c) of indien in strijd is gehan-
deld met de verplichting om geen bonussen en dividend uit te keren (sub d). Een 
ander voorbeeld biedt artikel 2.2.10, vijfde lid, TVL waarin is bepaald dat de subsi-
die in ieder geval op nihil wordt vastgesteld, indien het omzetverlies minder dan 
30% bedraagt. Ook wordt in de NOW met vaste kortingspercentages gewerkt.891 Zo 
bepaalt artikel 16, negende lid, NOW-3 dat de subsidie met 5% wordt verlaagd indien 
de werkgever nalaat om bij het UWV te melden dat hij een verzoek om toestem-
ming heeft gedaan om de arbeidsovereenkomst van een of meer werknemers op te 
zeggen. Ook dit beperkt de discretionaire bevoegdheid van artikel 4:46, tweede lid, 
Awb.

De wetsgeschiedenis geeft geen duidelijke aanwijzingen over de vraag of de dis-
cretionaire bevoegdheden uit de subsidietitel van de Awb in een lagere subsidie-
regeling kunnen worden dichtgeregeld.892 De CRvB – de hogerberoepsrechter in 
NOW-zaken – oordeelt echter consequent dat het dichtregelen van discretionaire 
handhavingsbevoegdheden in strijd komt met de subsidietitel van de Awb.893 Vol-
gens de Centrale Raad zijn bepalingen in bijzondere subsidieregelingen die van 
lagere orde zijn dan de voorschriften van de Awb voor zover het toepassen van een 
discretionaire handhavingsbevoegdheid dwingend is voorgeschreven, in strijd met 
de subsidietitel van de Awb.894 In zoverre hebben dergelijke bepalingen geen verbin-
dende kracht.895

De Afdeling ziet dit anders.896 In een uitspraak van 30 augustus 2006 overwoog de 
Afdeling dat de in artikel 4:46, tweede lid, Awb neergelegde discretionaire bevoegd-
heid kan worden begrensd door de bijzondere subsidieregeling, met dien verstande 

889 Zie over dit punt ook Van Angeren & Putting 2020, p. 174 e.v.
890 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 370. 
891 Zie hierover uitgebreid Van Angeren & Putting 2020, p. 174 e.v.
892 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 371. 
893 Zie CRvB 14 februari 2008, ECLI:NL:CRVB:2008:BC4314, AB 2008/222, m.nt. W. den Ouden, JB 

2008/81, m.nt. J.H. Keinemans en USZ 2008/99, m.nt. J.E. van den Brink, CRvB 22 september 2010, 
ECLI:NL:CRVB:2010: BN9573, CRvB 1 mei 2013, ECLI:NL:CRVB:2013:BZ9635, AB 2013/255, m.nt. 
W. den Ouden en CRvB 25 februari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:411 en ECLI:NL:CRVB:2021:417, 
USZ 2021/208, m.nt. E.M.J. Hardy. In de twee laatstgenoemde uitspraken gaat het om het dicht-
regelen van art. 4:57, eerste lid, Awb. Zie hierover uitgebreid Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 
2021, p. 370 e.v. 

894 Vgl. CRvB 25 februari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:417, USZ 2021/208, m.nt. E.M.J. Hardy, r.o. 4.4.
895 Vgl. CRvB 25 februari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:417, USZ 2021/208, m.nt. E.M.J. Hardy, r.o. 4.4.
896 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 370 e.v. 
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dat daarin kan worden neergelegd dat het bestuursorgaan in de in artikel 4:46 Awb 
vermelde gevallen verplicht is tot lagere vaststelling.897 De Afdeling heeft deze lijn 
in de uitspraak van 12 november 2008 genuanceerd in die zin dat de begrenzing van 
de discretionaire bevoegdheid alleen kan worden begrensd op gronden die verband 
houden met de aard en het doel van de daarin voorziene subsidies.898 Het ging in 
deze zaak om een staatssteunzaak, dus in dat geval is het ontbreken van een discre-
tionaire bevoegdheid goed te verklaren. Het CBb – de bevoegde rechter – heeft deze 
kwestie voor zover ik heb kunnen nagaan niet expliciet behandeld.899 Uiteindelijk 
meen ik dat, tenzij uit een Unierechtelijke regeling of een formele wet voortvloeit dat 
er geen beleidsruimte is, de discretionaire handhavingsbevoegdheden die de subsi-
dietitel van de Awb geeft, niet bij lagere regeling mogen worden dichtgeregeld en 
dat dus steeds een belangenafweging moet plaatsvinden.900 Daar waar de formele 
wetgever een belangenafweging heeft gewild, past het niet dat de lagere regelgever 
deze belangenafweging weg-regelt.901 In het geval van de coronasubsidieregelingen 
geldt bovendien dat in de toelichting op de bepalingen waarin discretionaire hand-
havingsbevoegdheden worden dichtgeregeld, met geen woord over de verhouding 
tot de subsidietitel van de Awb wordt gerept. Hoe de CRvB en het CBb hiermee zullen 
omgaan in het kader van de NOW, respectievelijk de TVL, dient te worden afgewacht.

Voormelde bepalingen in bijzondere coronasubsidieregelingen zijn zeer goed te 
begrijpen, met name vanuit het perspectief van doelmatigheid. Gelet op de opzet 
van de TVL en de NOW is het verdedigbaar dat het op grond van deze regelingen 
mogelijk is om een subsidie op een hoger bedrag vast te stellen. De regering wil snel 
coronasteun uitkeren op een moment waarop de omzetdaling nog niet duidelijk is, 
om ergere schade te voorkomen, maar uiteindelijk de werkelijke omzetdaling com-
penseren. Verder is de TVL simpelweg niet bedoeld voor ondernemers die minder 
dan 30% omzetverlies hebben. Wanneer een onderneming wordt gered met finan-
ciële steun van de overheid zonder dat daar concrete wenselijk geachte activiteiten 
tegenover staan, dan past daarbij een bonus- en dividendverbod. Het voorbeeld van 
Booking.com dat € 65 miljoen NOW-1-steun ontving van de Nederlandse Staat maar 
vervolgens € 28 miljoen uitkeerde aan de top, staat ook vast nog vers in uw geheu-
gen.902 Voor de NOW-1 gold nog niet de subsidieverplichting dat geen dividend en 
bonussen mochten worden uitgekeerd. Gelukkig besloot Booking.com binnen een 
week na de ontstane commotie om de coronasteun toch maar terug te betalen.903 
Een slecht imago weegt kennelijk niet op tegen € 65 miljoen. Bij noodsteunrege-
lingen zoals de NOW waarop honderdduizenden ondernemers een beroep doen, 

897 ABRvS 30 augustus 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AY7176, AB 2007/241, m.nt. M.J. Jacobs & W. den 
Ouden. 

898 ABRvS 12 november 2008, ECLI:NL:RVS:2008:BG4100, AB 2009/237, m.nt. W. den Ouden. 
899 Vgl. bijvoorbeeld CBb 16 november 2015, ECLI:NL:CBB:2015:387, AB 2016/206, m.nt. A.A.M. 

Elzakkers, waarin deze kwestie in ieder geval niet wordt geproblematiseerd. Zie Den Ouden, 
Jacobs & Van den Brink 2021, p. 373. 

900 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 373. Zo ook Van Angeren & Putting 2020, p. 175. 
901 Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 373.
902 ‘Koolmees over bonussen bij Booking: “geen fraai beeld”’, NRC 28 mei 2021. 
903 ‘Booking betaalt staatssteun terug na commotie om bonussen’, NRC 4 juni 2021. 
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controle aan de voorkant noodgedwongen beperkt is en het risico op misbruik en 
fraude groot,904 is ten slotte ook voorstelbaar dat in sommige gevallen wordt geko-
zen voor gebonden handhavingsbevoegdheden.

Hoe begrijpelijk ook, voormelde keuzes staan op hun best op gespannen voet 
met de subsidietitel van de Awb. Deze titel is geschreven voor het stimuleren van 
bepaalde wenselijk geachte activiteiten. In dat geval is het verklaarbaar dat grenzen 
worden gesteld aan de op te leggen subsidieverplichtingen, dat van tevoren wordt 
vastgesteld hoeveel publiek geld een bestuursorgaan maximaal aan de te subsi-
diëren activiteiten wenst te besteden en ook dat het bestuursorgaan in het kader 
van de handhaving over discretionaire bevoegdheden beschikt. Bij de coronasub-
sidieregelingen geldt dat weliswaar voor het subsidie-instrument is gekozen, maar 
het is de vraag welke wenselijk geachte activiteiten zij precies beogen te stimuleren. 
Zij lijken er meer op gericht om ondernemingen te compenseren voor de ter bestrij-
ding van het coronavirus getroffen overheidsmaatregelen, bestaanszekerheid te 
bieden of om te voorkomen dat ondernemingen failliet gaan. In het geval van onver-
plichte tegemoetkomingen en reddingssteun valt meer te zeggen voor het opleggen 
van een bonus- en dividendverbod, een hogere subsidievaststelling en – ingeval de 
steun op zeer grote schaal wordt verstrekt – het creëren van gebonden handhavings-
bevoegdheden. Hoewel aan het desondanks toepassen van de subsidietitel van de 
Awb wel een mouw blijkt te passen, rijst de vraag of dit wenselijk is. Verdient het 
niet de voorkeur dat voor een afzonderlijk wettelijk kader wordt gekozen, bijvoor-
beeld voor onverplichte tegemoetkomingen en reddingssteun? In dat geval kunnen 
andere keuzes worden gemaakt dan in de subsidietitel van de Awb en wordt voor-
komen dat het subsidierecht steeds meer wordt opgerekt met het oog op financiële 
verstrekkingen door de overheid waarvoor de subsidietitel niet is bedoeld. Op de 
vraag of en, zo ja, hoe het wettelijk instrumentarium voor financiële verstrekkingen 
door de overheid moet worden uitgebreid, wordt in hoofdstuk 4 dieper ingegaan.

Ten slotte nog een kort woord over de individuele coronasteun en de coronasteun 
die op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst worden verstrekt. In hoofd-
stuk 2, paragraaf 2.4 is besproken dat kan worden bediscussieerd of het hier gaat 
om subsidies in de zin van de Awb. Feit is dat daarmee vergelijkbare coronasteun 
wel wordt verstrekt op basis van een coronasubsidieregeling. Als er van uit wordt 
gegaan dat het wettelijk kader van de subsidietitel van de Awb van toepassing is op 
de individuele coronasteun en de privaatrechtelijk vormgegeven coronasteun, zie ik 
een aantal problemen. In de eerste plaats rijst de vraag in hoeverre deze steun wordt 
verstrekt in strijd met artikel 4:23, eerste lid, Awb. Voor de individuele noodsteun 
zou kunnen worden betoogd dat het gaat om een begrotingssubsidie. Dit betekent 
dat geen wettelijke grondslag is vereist.905 Bij de privaatrechtelijke coronasteun lijkt 
daarvan geen sprake. In de tweede plaats worden voor zover ik het heb kunnen 
nagaan beschikkingvervangende subsidieovereenkomsten gesloten. Ook dit komt 
in strijd met de subsidietitel van de Awb.906

904 Zie hierover ook de Najaarsnota 2020, Kamerstukken II 2020/21, 35650, nr. 1, p. 52.
905 Art. 4:23, derde lid, onder c, Awb. 
906 Zie hierover uitgebreid Van den Brink & Jacobs 2021. 
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3.3.5 De balans tussen maatwerk, rechtszekerheid, rechtsgelijkheid, uitvoerbaarheid en 
snelheid

In paragraaf 3.2.6 is besproken dat de eis voor het bieden van maatwerk voortvloeit 
uit het beginsel van de dienende overheid. Daarbij treedt echter een spanning op met 
andere rechtsstatelijke beginselen, namelijk het rechtszekerheids- en gelijkheids-
beginsel.907 Bovendien beïnvloedt maatwerk in negatieve zin de uitvoerbaarheid 
van wet- en regelgeving en de snelheid van beslissen. Dit speelt in het bijzonder bij 
de uitvoering van de coronasteunregelingen. Vanuit de regering is meer dan eens 
benadrukt dat het robuuste regelingen betreft met een grofmazig karakter waarbij 
nauwelijks ruimte bestaat voor maatwerk.908 De eenvoud en uitvoerbaarheid van de 
coronasteunregelingen staan voorop.909 Daarbij speelt mee dat de uitvoering van 
de coronasteunmaatregelen is geautomatiseerd, waarvoor eenvoudige beslisregels 
nodig zijn.910 Een individuele beoordeling dan wel het bieden van maatwerk is gelet 
op de wens om regelingen snel uit te voeren en gezien de verwachte aantallen aan-
vragen911 volgens het kabinet geen haalbare kaart.912 In de praktijk levert dit uiter-
aard knelpunten op.913

De Algemene Rekenkamer vindt de uitvoerbaarheid van de coronasteunregelingen 
belangrijk, maar heeft kanttekeningen geplaatst bij het uitsluitend vooropstellen van 
de eenvoud van de uitvoerbaarheid van de NOW.914 Volgens de Algemene Rekenkamer 
zou de minister in situaties waarin de regeling aantoonbaar onredelijk uitwerkt, 
alsnog moeten onderzoeken wat wel mogelijk is om ondernemers door de crisis te 
helpen en niet uitsluitend de eenvoud en de uitvoerbaarheid voorop moeten stellen.915 
In reactie op vragen vanuit de Tweede Kamer hierover geeft de minister van SZW aan 
dat volgens hem eenvoud een noodzakelijke voorwaarde is om de huidige regelingen 
uitvoerbaar te houden in een nog altijd voortdurende crisissituatie.916 Wel blijft hij in 

907 Zie over dit dilemma met betrekking tot de TVL ook in het licht van geautomatiseerde besluit-
vorming Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 263, p. 25 e.v.

908 Zie bijvoorbeeld ten aanzien van de NOW Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 199, p. 2 en ten aan-
zien van de TVL Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 263, p. 9.

909 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 38, p. 4, Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 105, p. 3, Kamer-
stukken II 2020/21, 35420, nr. 243, p. 1 (Dilemma’s in de NOW). 

910 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 16, p. 4 en Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 243, p. 5 (Dilem-
ma’s in de NOW). Voor de TVL geldt dat 80% van de aanvragen geautomatiseerd wordt afgehan-
deld. Zie Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 263, p. 25.

911 De aantallen aanvragen zijn ook gigantisch gebleken. Zo zijn alleen al 140.000 NOW-1-subsidies 
toegekend en hebben 216.000 ondernemers een TOGS ontvangen. Zie www.bedrijvenbeleidin-
beeld.nl/corona/monitoring-gebruikers-steunmaatregelen. 

912 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 16, p. 4 en ook Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 11, Kamer-
stukken II 2020/21, 35420, nr. 199, p. 2, 6 en 7, Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2950, Kamer-
stukken II 2020/21, 35420, nr. 243, p. 1 (Dilemma’s in de NOW).

913 Zie voor belangrijke knelpunten bij de uitvoering van de TVL de Rapportage ‘Ondernemingen die 
knelpunten ervaren met de referentiesystematiek bij de TVL’, maart 2021.

914 Zie Algemene Rekenkamer, Verantwoordingsonderzoek Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (XV), Rapport bij het Jaarverslag 2020, p. 27 e.v.

915 Zie Algemene Rekenkamer, Verantwoordingsonderzoek Ministerie van Sociale Zaken en Werk-
gelegenheid (XV), Rapport bij het Jaarverslag 2020, p. 30.

916 Zie Kamerstukken II 2020/21, 35830 XV, nr. 7, p. 3-4.
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gesprek met ondernemers. Ook kan het UWV in de bezwaarfase werkgevers soms 
tegemoetkomen. Als dat niet mogelijk is, probeert de minister dat uit te leggen.

Dat de coronasteunregelingen nauwelijks ruimte bieden voor maatwerk komt in de 
eerste plaats tot uitdrukking in het feit dat het zeer grofmazige regelingen betreft. 
Om in aanmerking te komen voor coronasteun moet zijn voldaan aan zeer algemeen 
geformuleerde eisen. Deze eisen zijn geschikt om te fungeren als eenvoudige beslis-
regels, die nodig zijn in een geautomatiseerd besluitvormingsproces, maar in veel 
gevallen geen recht doen aan de complexe werkelijkheid.917

Zo konden ondernemingen in aanmerking komen voor een tegemoetkoming op 
grond van de TOGS indien zij op 15 maart 2020 in het handelsregister stonden inge-
schreven met een hoofd- of nevenactiviteit die in bijlage 1 bij de TOGS is opgenomen, 
met de daarbij behorende code van de Standaard Bedrijfsindeling (SBI). Deze Stan-
daard Bedrijfsindeling wordt door het CBS gehanteerd. In bijlage 1 staan de SBI- codes 
van ondernemingen die het meest worden geraakt door de overheidsmaatregelen ter 
bestrijding van de coronacrisis. Het is echter regelmatig voorgekomen dat onder-
nemers op basis van hun activiteiten in aanmerking zouden komen voor de TOGS, 
maar in het handelsregister geregistreerd staan onder een verkeerde SBI-code.918 
Zij komen niet in aanmerking voor de TOGS.919

Ook wat betreft de berekening van de hoogte van de steun is vaak gekozen voor grof-
mazigheid, waarbij geen rekening is gehouden met de specifieke eigenschappen van 
de onderneming920 of de specifieke situatie van een burger.921 Dit heeft met name bij 
de NOW voor problemen gezorgd.922

In de tweede plaats bevatten de coronasteunmaatregelen nauwelijks hardheidsclau-
sules op grond waarvan in bijzondere omstandigheden van de regelingen kan wor-
den afgeweken.923 Hierop bestaat een aantal uitzonderingen.

917 Vgl. Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 37.
918 Naar aanleiding van deze problematiek is een maatwerkprocedure ingericht waarbij zich 

8000 ondernemers hebben gemeld. Zie Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 80, p. 2.
919 Zie hierover Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 89, p. 1.
920 Zo bleken sportverenigingen een veel lagere subsidie te krijgen op grond van de NOW-3 omdat 

als referentiemaand juni 2020 was gekozen terwijl zij in de maand juni doorgaans een lagere 
omzet hebben. Zie Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2387.

921 Dit geldt bijvoorbeeld voor ouders die een tegemoetkoming ontvangen op grond van de Tijdelijke 
tegemoetkomingsregeling KO. In art. 5 van het Besluit is bepaald dat de gegevens die bepalend 
zijn voor de hoogte van de tegemoetkoming de gegevens zijn zoals verwerkt bij de Belasting-
dienst/Toeslagen op 6 april 2020. Dat die gegevens niet altijd volledig zullen aansluiten bij de 
actuele gegevens is door de regering onderkend. Omwille van snelheid en het beperken van de 
uitvoeringslasten wordt de tegemoetkoming meteen definitief vastgesteld. Zie de Nota van Toe-
lichting op de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO, Stb. 2020, 134, p. 11. 

922 Zie Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 243, p. 1 (Dilemma’s in de NOW).
923 ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840, AB 2016/447, m.nt. H.E. Bröring.
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Een eerste uitzondering hierop is de Tozo. Omdat deze regeling is gebaseerd op de 
Participatiewet geldt de hardheidclausule uit artikel 16, eerste lid, Participatiewet. Op 
grond van deze bepaling kan het college van B&W aan een persoon die geen recht 
heeft op bijstand, gelet op alle omstandigheden, bijstand verlenen indien zeer drin-
gende redenen daartoe noodzaken. Deze bepaling kan ook worden gebruikt om toch 
bijstand op grond van de Participatiewet uit te keren als niet aan de voorwaarden van 
de Tozo is voldaan.924 In dat kader is het opvallend dat de voorzieningenrechter van de 
Rechtbank Amsterdam in de uitspraak van 26 februari 2021 volstaat met de overwe-
ging dat de Tozo-regeling geen zogenoemde hardheidsclausule kent op grond waar-
van van strikte toepassing van de wet zou kunnen worden afgezien, zonder daarbij te 
wijzen op de mogelijkheid om op grond van artikel 16, eerste lid, Participatiewet voor 
bijstand in aanmerking te komen.925

Een tweede uitzondering hierop betreft de Tijdelijke regeling tegemoetkoming stu-
denten. Deze regeling is gebaseerd op de Wet Studiefinanciering 2000 die in arti-
kel 11.5 een algemene hardheidsclausule bevat. In de toelichting op de Tijdelijke rege-
ling tegemoetkoming studenten staat expliciet vermeld dat deze hardheidsclausule 
van toepassing is.926

Een derde uitzondering vormt de Regeling aanvullende ondersteuning culturele en 
creatieve sector COVID-19. In artikel 28 van deze regeling is bepaald dat de algemene 
hardheidsclausule die is neergelegd in artikel 6.1 van de Regeling op het specifiek cul-
tuurbeleid van toepassing is.
Ten slotte is in artikel 8, Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO, een algemene 
maatregel van bestuur, de mogelijkheid geopend om bij ministeriële regeling nadere 
regels te stellen in afwijking van een aantal artikelen van de Tijdelijke tegemoet-
komingsregeling KO.

Een hardheidsclausule is echter niet altijd noodzakelijk om van de regeling te kunnen 
afwijken. Voor zover de coronasteunmaatregelen zijn neergelegd in beleidsregels, 
zoals de TOGS, de TONK en de Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoe-
gingenpraktijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren  COVID-19-crisis, 
kan op grond van artikel 4:84 Awb in bijzondere omstandigheden van de beleids-
regel worden afgeweken. Daarbij is van belang dat op grond van jurisprudentie van 
de Afdeling het voor het afwijken op grond van artikel 4:84 Awb niet langer nood-
zakelijk is dat het moet gaan om niet-verdisconteerde omstandigheden.927

924 Dit is ook de mening van minister Koolmees. Zie Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 1790 
waarin de minister antwoordt op Kamervragen van Van Weyenberg (D66). Zie ook Rb. Amster-
dam 29 juni 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:3155.

925 Rb. Amsterdam 26 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:747.
926 Stcrt. 2020, 38900, p. 6-7.
927 ABRvS 26 oktober 2016, ECLI:NL:RVS:2016:2840, AB 2016/447, m.nt. H.E. Bröring. Zie hierover 

ook Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 45.
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Hierbij moet wel een kanttekening worden geplaatst. Bij de TONK is sprake van ‘echte’ 
beleidsregels, omdat deze invulling geven aan de bevoegdheid van het college van 
B&W om bijzondere bijstand te verstrekken die is neergelegd in artikel 35, eerste lid, 
Participatiewet. Daarbij gaat het dus om een beleidsregel: een bij besluit vastgesteld 
algemene regel, niet zijnde een algemeen verbindend voorschrift, omtrent de afwe-
ging van belangen, de vaststelling van feiten of de uitleg van wettelijke voorschriften 
bij het gebruik van een bevoegdheid van een bestuursorgaan.928 Een beleidsregel zegt 
dus altijd iets over een bestaande bevoegdheid; een beleidsregel kan geen bevoegd-
heden scheppen.929 Toch is dat laatste wel gebeurd in de TOGS en de Tegemoet-
komingsregeling gesubsidieerde toevoegingenpraktijk van advocaten mediators en 
bijzondere curatoren COVID-19-crisis. Deze regelingen worden weliswaar beleids-
regels genoemd, maar er is geen bestaande bevoegdheid aan te wijzen die met deze 
beleidsregels nader wordt ingevuld. Het CBb komt wat betreft de TOGS dan ook tot 
de conclusie dat sprake is van buitenwettelijk, begunstigend beleid.930 De TOGS is dus 
geen beleidsregel en dit betekent dat artikel 4:84 Awb niet van toepassing is.931 Dit 
neemt niet weg dat het bestuursorgaan op grond van artikel 3:4, tweede lid, Awb van 
het buitenwettelijk, begunstigend beleid kan afwijken.932 In het geval van de TOGS 
gebeurt dat feitelijk ook, namelijk in het kader van de hierna nog te bespreken maat-
werkprocedure waarmee invulling is gegeven aan de motie-Moorlag.933

In de praktijk wordt wel maatwerk geboden, zowel als het gaat om de corona-
steunregelingen die zijn vormgegeven als algemeen verbindende voorschriften, als 
corona steunregelingen in de vorm van een beleidsregel of buitenwettelijk begunsti-
gend beleid. Voor de TOGS heeft de staatssecretaris naar aanleiding van de proble-
matiek over de onjuiste SBI-codes een maatwerkprocedure ingericht.934 Deze proce-
dure houdt concreet in dat RVO na een melding beziet of in de omschrijving van de 
bedrijfsactiviteiten waaronder de betreffende onderneming in het handelsregister 
is ingeschreven, aanknopingspunten kunnen worden gevonden voor de toepasse-
lijkheid van een andere SBI-code, die wel in Bijlage 1 bij de TOGS staat.935 Deze pro-
cedure wordt ook in bezwaar toegepast. Het kabinet geeft wel aan dat dit niet in alle 
gevallen soelaas biedt en er aanvragen zullen worden afgewezen, terwijl het gevoel 

928 Art. 1:3, vierde lid, Awb. 
929 Vgl. Schlössels/Zijlstra 2017, p. 229-230.
930 Zie CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:992, ECLI:NL:CBB:2020:993, ECLI:NL:CBB: 

2020:994 en ECLI:NL:CBB:2020:995 en later ook CBb 2 februari 2021, ECLI:NL:CBB:2021:94.
931 Zie ABRvS 30 mei 2012, ECLI:NL:RVS:2012:BW6882, AB 2012/267, m.nt. H.E. Bröring waarin de 

Afdeling ten aanzien van beleid dat niet in een beleidsregel – een vaste gedragslijn – is vastgelegd 
oordeelt dat de rechtbank de afwijking van het beleid ten onrechte heeft getoetst aan art. 4:84 
Awb. 

932 Vgl. de evenredigheidsconclusie van Wattel en Widdershoven 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468, 
p. 111.

933 Kamerstukken II 2019/20, 35438, nr. 13. Zie hierover ook CBb 22 december 2020, ECLI:NL: 
CBB:2020:992, ECLI:NL:CBB:2020:993, ECLI:NL:CBB:2020:994 en ECLI:NL:CBB:2020:995, r.o. 
6.3.

934 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 89, p. 1 en Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 16, p. 4. Zie hier-
over uitgebreid Kamerstukken II 2019/20, 35438, nr. 29, p. 76 e.v.

935 Zie CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:993, r.o. 6.3 waarin deze werkwijze goed wordt 
uitgelegd.
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naar toekenning uitgaat.936 Volgens het kabinet is een individuele beoordeling ech-
ter niet haalbaar.937

Voorts wordt zowel bij de NOW als de TVL in de bezwaarprocedure maatwerk 
geboden.938 Het nadeel hiervan is wel dat ondernemers gedwongen worden om 
bezwaar te maken om zo een individuele beoordeling te verkrijgen. Dit verhoogt 
niet alleen de druk op de bezwaarprocedure,939 maar leidt er ook toe dat alleen 
bezwaarmakers in aanmerking komen voor maatwerk.

Vanuit de Tweede Kamer, vanuit de ondernemers en zelfs vanuit de rechter is aan-
gedrongen op het ruimhartiger toepassen van de coronasteunregelingen en het 
opnemen van hardheidsclausules.940 In sommige gevallen is alsnog een hardheids-
clausule tot stand gekomen.941

Zo zijn in de TVL naar aanleiding van de uitspraken van 22 december 2020 van het 
CBb942 in de opvolger van de TOGS, de TVL, vanaf de maanden januari, februari en 
maart 2021 twee specifieke hardheidsclausules neergelegd.943 Een van deze hardheids-
clausules is neergelegd in artikel 2.2.1, vijfde lid, Regeling subsidie vaste lasten finan-
ciering COVID-19. Op grond van deze bepaling wordt in afwijking van het tweede lid 
subsidie verstrekt aan een mkb-onderneming indien ten genoegen van de minister 
blijkt dat de mkb-onderneming op 15 maart 2020 feitelijk een hoofdactiviteit uitvoerde 
die in de bijlage is opgenomen. Dit biedt de minister de ruimte om bij de aanvraag naar 
de feitelijke hoofdactiviteit te kijken. In bezwaarprocedures die zien op eerdere perio-
den zal RVO ook subsidie toekennen op basis van de feitelijke hoofdactiviteit blijkend 
uit de inschrijving in het handelsregister.

In het kader van de TVL beoordeelt de staatssecretaris bovendien of in zeer uitzon-
derlijke gevallen op grond van artikel 3:4, tweede lid, Awb van de regeling moet wor-
den afgeweken. In dat verband heeft RVO een Commissie bijzondere gevallen inge-
steld die advies geeft over de kaders waarbinnen op grond van artikel 3:4, tweede 
lid, Awb van de regeling moet worden afgeweken en waar nodig over individuele 
gevallen.944

936 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 16, p. 4. Dit blijkt ook uit gevoerde procedures bij het CBb 
waarin het ging om ondernemers waarvoor geldt dat in de bedrijfsomschrijving evenmin een 
aanknopingspunt kon worden gevonden voor een daarbij passende SBI-code die wel op de lijst in 
de bijlage bij de TOGS stond. Zie bijvoorbeeld CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:993.

937 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 16, p. 4.
938 Zie wat betreft de NOW Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 243, p. 1 en 5 (Dilemma’s in de NOW) 

en Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 199, p. 7. Zie wat betreft de TVL Kamerstukken II 2020/21, 
35420, nr. 342 (Tweede Voortgangsrapportage TVL), p. 1. 

939 In het kader van de vaststelling van de NOW1 zijn heel veel bezwaarschriften ingediend. Zie 
Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 243, p. 7 (Dilemma’s in de NOW).

940 Zie wat betreft de NOW bijvoorbeeld Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 199, p. 2 en Kamerstukken 
II 35420, nr. 15, p. 5. Zie ook de motie-Moorlag over het opnemen van een hardheidsclausule in 
de TOGS, Kamerstukken II 2019/20, 35438, nr. 13. 

941 Zie bijvoorbeeld de hiervoor al genoemde wijziging van de TVL.
942 Deze uitspraken worden hierna in par. 3.3.7 uitgebreid besproken. 
943 Deze wijziging is gepubliceerd in Stcrt. 2021, 16732.
944 Zie Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 233, Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 241, p. 10-11 

en Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 263, p. 8. In de uitspraak van 8 juni 2021, ECLI:NL: 
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In de voortgangsrapportage TVL schrijft de staatssecretaris van EZK dat ‘de Algemene 
wet bestuursrecht (Awb) […] het bevoegd gezag de mogelijkheid [geeft] om in zeer 
uitzonderlijke gevallen af te wijken van de formele regels indien de nadelige gevolgen 
van een besluit voor de betrokken ondernemer onevenredig zouden zijn in verhouding 
tot het doel van het besluit (artikel 3:4 Awb). Dit gaat om zeer uitzonderlijke gevallen 
die buiten de macht van de ondernemer liggen, zoals brand, ziekte of een overlijden 
in de directe kring. RVO.nl maakt inmiddels gebruik van deze mogelijkheid, mede 
naar aanleiding van de motie van het lid Amhaouch, en kijkt daarbij ook terug naar de 
TVL 1 en TVL Q4.’

De staatssecretaris van EZK en RVO zien dus ruimte om op grond van artikel 3:4, 
tweede lid, Awb in zeer uitzonderlijke gevallen af te wijken van algemeen verbin-
dende voorschriften, in dit geval de TVL. Deze gedachte sluit aan op de jurispru-
dentie dat een bestuursorgaan ook in het geval van een dwingendrechtelijk gefor-
muleerd algemeen verbindende voorschrift gehouden kan zijn om dat voorschrift 
buiten toepassing te laten, omdat toepassing in een bijzonder geval kennelijk 
 onredelijk is.945 Kortom, in de praktijk vindt wel degelijk maatwerk plaats.946 Daar-
bij speelt een rol dat de kinderopvangtoeslagaffaire nog vers in het geheugen ligt.947

In andere gevallen is niet voor afwijken van de regeling gekozen, maar voor 
uitbreiding daarvan om zo gevallen die buiten de boot dreigden te vallen alsnog 
 coronasteun te kunnen bieden948 of een specifieke steunregeling opgezet,949 dan wel 
de regeling aangepast aan specifieke categorieën ondernemingen.950 Een formele 
hardheidsclausule wordt door de regering niet altijd wenselijk geacht.

CBB:2021:594 heeft het CBb dit beleid niet onredelijk geacht. Zie voorts Kamerstukken II 2020/21, 
35420, nr. 342 (Tweede voortgangsrapportage TVL), p. 9 waar staat vermeld dat tot nog toe 347 
bijzondere gevallen zijn onderzocht. Zeventien zaken zijn langs de Commissie bijzondere geval-
len gegaan, waarvan er zes zijn gehonoreerd.

945 Zie de evenredigheidsconclusie van Wattel en Widdershoven 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468, 
p. 90 en de daar genoemde voorbeelden uit de jurisprudentie. 

946 Zie ook de Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 342 (Tweede Voortgangsrapportage TVL), p. 8 waar 
valt te lezen dat RVO zich inspant om de menselijke maat in het hele TVL-proces toe te passen.

947 Uit antwoorden op door mij gestelde vragen aan RVO blijkt dat de aandacht voor de menselijke 
maat in het uitvoeringsproces en bij handhavingsbesluiten door de toeslagenaffaire nog groter 
is geworden.

948 Zo zijn de SBI-codes die een beroep konden doen regelmatig uitgebreid. Zie bijvoorbeeld Stcrt. 
2020, 33950, waarbij het mogelijk wordt gemaakt voor dorpshuizen, gemeenschapshuizen of 
wijkcentra om een beroep te doen op de TOGS en Stcrt. 2020, 43859 waarbij mogelijk wordt 
gemaakt dat mkb-ondernemingen in de recreatieve vliegsector een TVL kunnen aanvragen. Pro-
bleem daarbij is wel dat ergens een grens moet worden getrokken en iedere aanpassing weer 
nieuwe grensgevallen met zich brengt (Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 80 en ook Kamerstuk-
ken II 2019/20, 35420, nr. 89, p. 2).

949 Zo is in de TVL een afzonderlijke module voor evenementenondernemingen in het leven geroe-
pen (Stcrt. 2021, 16732). Ook zijn speciale subsidieregelingen vastgesteld voor startende onder-
nemingen (Stcrt. 2021, 27418) en de bruine vloot (Stcrt. 2021, 33700). Ook zijn specifieke tege-
moetkomingsregelingen vastgesteld voor bijvoorbeeld de land- en tuinbouwondernemers (Stcrt. 
2020, 25444) en de amateursportorganisaties (Stcrt. 2021, 4754).

950 Zo is de NOW aangepast voor seizoensbedrijven. Zie hierover Kamerstukken II 2019/20, 35420, 
nr. 39 en ook Stcrt. 2020, 29256.
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Met name in het kader van de NOW heeft minister Koolmees benadrukt dat een for-
mele hardheidsclausule niet past bij de randvoorwaarden van de regeling.951 De rege-
ling is een noodmaatregel die eenvoudig moet zijn voor het UWV om snel grote aan-
vragen te kunnen behandelen.952 Een hardheidsclausule brengt deze uitgangspunten 
in gevaar omdat per geval moet worden beoordeeld of er mogelijk bijzondere omstan-
digheden zijn.953 Dit is niet doenlijk. In dat geval zal daarom naar de aanpassing van de 
regeling zelf moeten worden gekeken.954

Ook ten aanzien van de TOGS geeft de staatssecretaris van EZK aan niet te kiezen 
voor het via de hardheidsclausule toelaten van ondernemers zonder te kijken naar SBI- 
codes. Volgens de staatssecretaris is dat niet wenselijk vanwege de in de beleidsregel 
vastgelegde aanvraagprocedure via SBI-codes, en zou dit significante risico’s met zich 
meebrengen omdat daarmee de afbakening van de regeling vervaagt.955

Wanneer bestaande regelingen worden aangepast, dan wel specifieke steunrege-
lingen worden opgezet, is strikt genomen geen sprake meer van maatwerk. In dat 
geval leidt de onwenselijkheid van het bieden van maatwerk tot generieke aanpas-
sing van de maatregel. Deze aanpassing komt echter wel voort uit de wens om maat-
werk te bieden. Het nadeel van het opzetten van een specifieke steunregeling is wel 
dat dat veel tijd vergt. Zo werd de TVL voor startende ondernemingen op 21 januari 
2021 aangekondigd,956 maar kon deze subsidie pas op 31 mei 2021 door ondernemers 
worden aangevraagd.957

Bij de uitvoering van andere coronasteunregelingen bestaat juist heel veel ruimte 
voor maatwerk. Dit geldt bijvoorbeeld voor de individuele coronasteun, waarbij 
inherent sprake is van maatwerk, en voor de TONK. Zoals aangegeven geldt voor 
de TONK dat 253 gemeenten tijdelijke beleidsregels hebben vastgesteld op basis 
van artikel 35, eerste lid, Participatiewet op grond waarvan het college van B&W 
bevoegd is om bijzondere bijstand te verstrekken. Voor deze uitvoeringsmodaliteit 
is gekozen omdat gemeenten in staat zouden zijn om maatwerk te bieden. De uit-
komst is echter dat gemeenten – ondanks de opgestelde modelbeleidsregels – de 
TONK op een heel verschillende wijze invullen.958 Zo kennen sommige gemeenten 
maximaal € 1.500 voor zes maanden toe, terwijl de gemeente Amsterdam een maxi-
mumbedrag van € 6.000 toekent. Ook hanteren sommige gemeenten de eis dat er 
een minimumpercentage aan terugval in inkomen moet zijn en andere niet.959 Dit 
maatwerk wordt door de Tweede Kamer niet op prijs gesteld, zo blijkt uit de Kamer-
vragen die hierover zijn gesteld.960 Opvallend is verder dat de modelbeleidsregels 

951 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 15, p. 5.
952 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 15, p. 5.
953 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 15, p. 5.
954 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 15, p. 5.
955 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 89, p. 3.
956 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 217, p. 9.
957 De regeling werd op 28 mei 2021 in de Staatscourant geplaatst. Zie Stcrt. 2021, 27418.
958 Zie het overzicht van het TONK-beleid van de vijftig grootste gemeenten (peildatum 21 mei 2021), 

bijlage bij Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 2964.
959 Dit varieert van 15% (bijvoorbeeld Rotterdam tot maar liefst 50% (gemeente Nuenen). 
960 Zie bijvoorbeeld Aanhangsel Handelingen 2020/21, nr. 2964 en Aanhangsel Handelingen II 2020/21, 

nr. 2882.
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die zijn vastgesteld een hardheidsclausule bevatten; het is immers al op grond van 
artikel 4:84 Awb mogelijk om van de beleidsregels af te wijken. Verder geldt ook 
nog dat op grond van artikel 16, eerste lid, Participatiewet een tegemoetkoming op 
grond van de TONK kan worden toegekend als daarop ingevolge de artikelen 11, 12, 
13, 14 of 15 Participatiewet geen recht bestaat.961

Hoewel het uitgangspunt is dat bij de uitvoering van de coronasteunmaatregelen 
geen maatwerk kan worden geboden, vindt in de praktijk dus wel degelijk maatwerk 
plaats. Dit wordt mede veroorzaakt door de kinderopvangtoeslagaffaire. Zowel de 
betrokken bewindslieden als de Tweede Kamer zijn zich ervan bewust dat het al 
te rigide toepassen van de coronasteunregelingen ertoe leidt dat ondernemers en 
burgers buiten de boot vallen terwijl daarvoor geen goede reden bestaat.962 Maat-
werk vindt bijvoorbeeld plaats door een maatwerkprocedure in te richten, door het 
instellen van een Commissie bijzondere gevallen die beziet in hoeverre op grond 
van artikel 3:4, tweede lid, Awb van een algemeen verbindend voorschrift moet wor-
den afgeweken of door het alsnog opnemen van een hardheidsclausule. Wanneer 
dit alles niet mogelijk is, wordt in sommige gevallen de regeling aangepast of wor-
den specifieke steunregelingen opgezet. In dat geval is strikt genomen geen sprake 
meer van maatwerk, maar leidt de onmogelijkheid tot het bieden van maatwerk tot 
generieke aanpassing van de maatregel. Deze aanpassing komt echter wel voort uit 
de wens om maatwerk te bieden. Het nadeel hiervan is echter dat het opzetten van 
een specifieke steunmaatregel veel tijd vergt, wat ook weer tot onvrede leidt omdat 
de steunmaatregelen juist zijn bedoeld om snel uitkomst te bieden. De uitvoering 
van de TONK laat zien dat aan het vaststellen van een maatwerkregeling ook nade-
len kleven en gemakkelijk het beeld kan ontstaan dat sprake is van willekeur. Het 
verenigen van de eis van maatwerk met de eisen van rechtsgelijkheid, rechtszeker-
heid, uitvoerbaarheid en snelheid blijkt ook in het geval van de coronasteunregelin-
gen dus geen gemakkelijke opgave.

3.3.6 Effectieve en evenredige handhaving van de coronasteunmaatregelen
In paragraaf 3.2.5 is besproken dat uit de eis van doeltreffendheid ook voortvloeit 
dat tegen misbruik of oneigenlijk gebruik van de coronasteunmaatregelen in begin-
sel handhavend moet worden opgetreden. Het is van belang dat publieke middelen 
rechtmatig en doelmatig worden besteed,963 ook om het draagvlak bij de belasting-
betaler te behouden voor het uitgeven van miljarden publiek geld aan de coronas-
teunmaatregelen. Dit neemt niet weg dat de handhaving ook evenredig moet zijn. 

961 Zie de Handreiking uitvoering TONK door gemeenten, Versie III, publicatiedatum 19 februari 
2021, p. 8.

962 Zie bijvoorbeeld ook Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 342 (Tweede Voortgangsrapportage 
TVL), p. 1.

963 Dit belang komt ook in de jurisprudentie tot uitdrukking, namelijk wanneer een belangenaf-
weging moet worden gemaakt ten aanzien van de terugvordering van onverschuldigd betaalde 
subsidiebedragen. Zie bijvoorbeeld CBb 29 december 2016, ECLI:NL:CBB:2016:450, CBb 
11  september 2018, ECLI:NL:CBB:2018:489, ABRvS 31 oktober 2018, ECLI:NL:RVS:2018:3550, AB 
2019/61, m.nt. W. den Ouden, ABRvS 17 april 2019, ECLI:NL:RVS:2019:1196 (onderwijsbekosti-
ging) en ABRvS 27 maart 2019, ECLI:NL:RVS:2019:928.
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Dit vloeit voort uit het beginsel van de dienende overheid. Het gaat hier om een pre-
cair evenwicht964 tussen twee beginselen van de democratische rechtsstaat dat soms 
in disbalans raakt.965 Een interessante vraag is hoe het evenwicht tussen enerzijds 
effectief en anderzijds evenredig handhaven bij de coronasteun regelingen vorm 
heeft gekregen en welke problemen zich daarbij voordoen.

Het kabinet is zich ervan bewust dat bij veel van de steunmaatregelen een ver-
hoogd risico op misbruik en oneigenlijk gebruik (M&O) aanwezig is, maar dit risico 
is geaccepteerd om zo te garanderen dat de coronasteun snel kon worden uitge-
keerd.966 Meerdere factoren spelen een rol. In de eerste plaats worden op basis van 
de verschillende coronasteunregelingen hoge voorschotten verstrekt,967 terwijl pas 
de steun achteraf definitief wordt vastgesteld.968 Omdat de steun in de tweede plaats 
snel moet worden uitgekeerd,969 moeten zowel voor ondernemers als voor de steun-
verstrekkers de administratieve lasten beperkt blijven.970 Dit betekent dat aanvragen 
vooral automatisch worden getoetst.971 Alleen in gevallen waarin sprake is van een 
verhoogd risicoprofiel972 wordt de aanvraag handmatig gecontroleerd alvorens een 
voorschot wordt uitbetaald.973 Voor de TOGS gold dat bij de verlening van de tege-
moetkoming enkel een geautomatiseerde toets plaatsvond en achteraf een steek-
proef plaatsvond.974 In de derde plaats is de subsidieverlening zowel bij de TVL als 
de NOW gebaseerd op een schatting van het omzetverlies.975 Pas bij de subsidievast-
stelling kan worden vastgesteld hoe groot het omzetverlies daadwerkelijk is.976 Het 
definitieve omzetverlies vormt de basis voor de vraag of en voor hoeveel steun 
de ondernemer in aanmerking komt. Voor de NOW geldt bovendien dat bij de 
subsidievaststelling wordt gekeken naar de werkelijke loonkosten, terwijl de 

964 Vgl. Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 236 (Zesde monitoring Arbeidsmarkt en Beroep), p. 6.
965 Een schrijnend voorbeeld biedt de toeslagenaffaire. 
966 Zie Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 342 (Tweede Voortgangsrapportage TVL), p. 9, de Najaars-

nota 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35650, nr. 1, p. 53. Zie over deze risico’s met betrekking tot de 
NOW Rekenkamer 2020d.

967 Zo is het maximumsubsidiebedrag voor de TVL grote ondernemingen in het tweede kwartaal 
van 2021 € 1.200.000 (art. 2.3.16, eerste lid, TVL). Na het besluit tot subsidieverlening wordt 
een voorschot verleend op de subsidie van 80%. Dit betekent dat maximaal een voorschot van 
€ 960.000 wordt verstrekt. 

968 Zie wat betreft de NOW Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 236 (Zesde monitoring Arbeidsmarkt 
en Beroep), p. 6 en Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 142, p. 7.

969 Om een beeld te geven: voor alle TVL-aanvragen geldt dat RVO circa 68% in één week en 89% in 
drie weken beschikt en betaalt. Zie Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 263, p. 3.

970 Zie voor de Tozo Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 11, p. 3.
971 Zie over de werkwijze bij de TVL Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 241 (Eerste voortgangsrap-

portage TVL), p. 11 e.v.
972 Zie over de totstandkoming daarvan Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 210, p. 2.
973 Zie voor de TVL Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 210, p. 2, Kamerstukken II 2020/21, 35420, 

nr. 263 en Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 342 (Tweede Voortgangsrapportage TVL), p. 9. Bij 
de TVL voor Q1 2021 betreft het 35% van de aanvragen. Zie voor de NOW Kamerstukken II 2020/21, 
35420, nr. 243, p. 6.

974 Zie de Najaarsnota 2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35650, nr. 1, p. 53).
975 Zie voor de TVL Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 241 (Eerste voortgangsrapportage TVL), p. 11.
976 Zie art. 2.1.7, tweede lid, onder d, TVL en art. 8, vierde lid, aanhef en onder b, NOW-1. Zie voor een 

rekenvoorbeeld met betrekking tot de NOW Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 199, p. 4.
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subsidieverlening is gebaseerd op de loonkosten in de referentieperiode.977 Dit werkt 
misbruik in de hand, maar ook wanneer een subsidieontvanger te goeder trouw is 
maar minder goed is in schatten, kan deze worden geconfronteerd met een lagere 
subsidievaststelling en dientengevolge met een terugvordering.978

Om een indruk te krijgen: inzake de vaststelling van de TVL voor Q4 2020 ontvangt 
90% van de ondernemers een nabetaling of hoeft niets terug te betalen.979 10% van de 
ondernemers heeft een te hoog voorschot ontvangen omdat zij in werkelijkheid min-
der omzetverlies hebben geleden dan van te voren ingeschat. Gemiddeld gaat het om 
een terugvordering van € 15.000. Voor de NOW-1 en NOW-2 ontvangt 40% van de werk-
gevers een nabetaling en moet 60% subsidie terugbetalen.980 Voor de NOW-1 diende 
op 31 mei 2021 € 488 miljoen te worden terugbetaald.981 De oorzaak hiervan is dat het 
omzetverlies lager is dan door de werkgever van te voren is ingeschat.982

Het voorgaande betekent dat misbruik van de coronasteunregelingen geen ondenk-
beeldig risico is.983 Er zijn dan ook meerdere gevallen bekend waarin misbruik en 
oneigenlijk gebruik heeft plaatsgevonden.984

Zo staat in de Tweede voortgangsrapportage TVL vermeld dat in de TVL Q4 zich tien-
tallen gevallen van geraffineerde identiteitsfraude hebben voorgedaan.985 Gelet hierop 
is vanaf de TVL Q1 het zwaardere eHerkenning 3 verplicht.986 Uiteindelijk zijn voor Q4 
van 2020 914 gevallen van misbruik en oneigenlijk gebruik vastgesteld.987 Daarmee is 
een bedrag van € 56 miljoen gemoeid. In het kader van de NOW worden relatief meer 
omzetsuppleties ingediend dan gebruikelijk, hetgeen betekend dat de omzetaangifte 
wordt aangepast en ook bestaan vermoedens van faillissementsfraude.988 Bij dit laat-
ste gaat het om oneigenlijk gebruik van de NOW via een faillissement in combinatie 
met een doorstart.989

977 Zie art. 7, tweede lid, NOW-1. Zie voor een rekenvoorbeeld Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 199, 
p. 4-5.

978 Zie over dit probleem Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 243, p. 2 (Dilemma’s in de NOW) en 
Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 199. Zie wat betreft de TVL Kamerstukken II 2020/21, 35420, 
nr. 241 (Eerste voortgangsrapportage TVL), p. 4. 

979 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 342 (Tweede Voortgangsrapportage TVL), p. 5-6.
980 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 278 (Zevende monitoring Arbeidsmarkt en Beroep), p. 4.
981 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 278 (Zevende monitoring Arbeidsmarkt en Beroep), p. 4. 

Op dat moment hebben 90.000 werkgevers nog geen vaststellingsaanvraag ingediend voor de 
 NOW-1.

982 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 278 (Zevende monitoring Arbeidsmarkt en Beroep), p. 4.
983 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 11, p. 3. 
984 Zie ook ‘Controle had fraude met steun kunnen voorkomen en Coronasteunfraude: “Je hoeft 

maar te bukken en je hebt geld”’, NRC 15 juni 2021.
985 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 342 (Tweede Voortgangsrapportage TVL), p. 10.
986 Kamerstukken II 2020-2021, 35420, nr. 241 (Eerste voortgangsrapportage TVL), p. 15.
987 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 342 (Tweede Voortgangsrapportage TVL), p. 10.
988 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 278 (Zevende monitoring Arbeidsmarkt en Beroep), p. 11.
989 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 278 (Zevende monitoring Arbeidsmarkt en Beroep), p. 11.
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Inmiddels zijn in het kader van de coronasteunregelingen uitgebreide systemen van 
risicobeheersing opgezet om misbruik en oneigenlijk gebruik tegen te gaan.990 Zo 
wordt bijvoorbeeld nu ook bij de TVL geautomatiseerd gecontroleerd op basis van 
gegevens van de Belastingdienst voordat het voorschot wordt uitbetaald.991 Verder 
wordt in bepaalde gevallen een accountantsverklaring vereist.992 Wanneer misbruik 
of oneigenlijk gebruik wordt geconstateerd, wordt gehandhaafd en ook aangifte 
gedaan.993 Het zwaartepunt van de handhaving ligt echter op het moment van de 
vaststelling van de coronasteun.994 Daarmee is echter niet gegarandeerd dat de op 
frauduleuze wijze verkregen coronasteun ook kan worden teruggehaald. In veel 
gevallen is het geld weg.995

Voor zover de coronasteunregelingen zijn vormgegeven als een subsidieregeling 
geldt het handhavingskader dat is neergelegd in de subsidietitel van de Awb (lagere 
vaststelling op grond van art. 4:46, tweede lid, Awb, of intrekking of wijziging op 
grond van art. 4:48 of art. 4:49, eerste lid, Awb). Zoals is besproken in paragraaf 
3.3.4 gaat het hierbij in de eerste plaats om discretionaire bevoegdheden. Dit bete-
kent dat steeds een belangenafweging moet worden gemaakt. Daarbij dient een 
balans te worden gezocht tussen enerzijds het belang van een rechtmatige beste-
ding van publiek geld en anderzijds de belangen van de subsidieontvanger. In de 
tweede plaats is het uitoefenen van voormelde bevoegdheden mogelijk in een limi-
tatief aantal gevallen.996 Zo kan het besluit tot subsidievaststelling slechts worden 
ingetrokken (a) op grond van feiten of omstandigheden waarvan het bij de subsidie-
vaststelling redelijkerwijs niet op de hoogte kon zijn en op grond waarvan de subsi-
die lager dan overeenkomstig de subsidieverlening zou zijn vastgesteld; (b) indien 
de subsidie onjuist was en de subsidieontvanger dit wist of behoorde te weten en 
(c) indien de subsidieontvanger na de subsidievaststelling niet heeft voldaan aan 
aan de subsidie verbonden verplichtingen. De mogelijkheden om een subsidie 
lager vast te stellen of om een besluit tot subsidieverlening in te trekken zijn ruimer 
geformuleerd. De gedachte is dat wanneer een subsidie eenmaal is vastgesteld, de 
ontvanger erop mag vertrouwen dat daarop in beginsel niet zal worden teruggeko-
men.997 Kortom, op grond van de subsidietitel van de Awb is het voor een bestuurs-

990 Zie voor de TVL Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 210. Zie voor de NOW Kamerstukken II 2020/21, 
35420, nr. 278 (Zevende monitoring Arbeidsmarkt en Beroep), p. 11, Kamerstukken II 2020/21, 
35420, nr. 236 (Zesde monitoring Arbeidsmarkt en Beroep), p. 6 e.v. Zie voor de Tozo Kamerstuk-
ken II 2020/21, 35420, nr. 236 (Zesde monitoring Arbeidsmarkt en Beroep), p. 9 e.v.

991 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 210, p. 5 en Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 241 (Eerste 
voortgangsrapportage TVL), p. 13. Bij de NOW gebeurde dit al. Zie hierover Rekenkamer 2020d, 
p. 4.

992 Bij de NOW is dit al sinds de NOW-1 verplicht. Bij de TVL is dit sinds Q1 2021 verplicht voor 
grote bedrijven en voor mkb-ondernemers bij subsidies boven € 125.000 (zie art. 2.2.19, derde 
lid, art. 2.2.24, vierde lid voor grote ondernemingen en art. 2.2.10, vierde lid, TVL voor mkb- 
ondernemers, ingevoegd bij Stcrt. 2021, 19259). 

993 Zie voor de TVL Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 210, p. 4 en Kamerstukken II 2020/21, 35420, 
nr. 342 (Tweede Voortgangsrapportage TVL), p. 11.

994 Vgl. Rekenkamer 2020d, p. 4.
995 Zie hierover ‘Controle had fraude met steun kunnen voorkomen en Coronasteunfraude: “Je hoeft 

maar te bukken en je hebt geld”’, NRC 15 juni 2021.
996 Zie hierover Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 180. 
997 Vergelijk Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 184. 
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orgaan mogelijk om de effectiviteit en evenredigheid van de handhaving in balans te 
houden en op dat punt maatwerk te leveren.998

Sommige coronasteunregelingen, met name de NOW, maken het echter lasti-
ger om maatwerk te bieden als het om handhaving gaat en lijken met name te zijn 
opgesteld vanuit het perspectief van effectieve handhaving. Zo is, in strijd met de 
subsidietitel van de Awb, de bevoegdheid tot het lager vaststellen van de subsidie 
in sommige gevallen getransformeerd naar een gebonden bevoegdheid en zijn de 
limitatieve Awb-gronden om een besluit tot subsidievaststelling in te trekken uit-
gebreid.999 Wat betreft de NOW en de TVL leidt de combinatie van enerzijds hoge 
voorschotten die zijn gebaseerd op schattingen en anderzijds het feit dat deze 
regelingen in strijd met de subsidietitel van de Awb minder ruimte voor maatwerk 
bieden, ertoe dat de parallellen met de toeslagenaffaire gemakkelijk kunnen wor-
den getrokken.1000 Zowel het UWV als RVO lijken zich hiervan bewust. Zo heeft de 
minister van SZW benadrukt dat het UWV coulant zal omgaan met de terugbetaal-
termijnen, wanneer een ondernemer voorschotten moet terugbetalen.1001 Het UWV 
biedt termijnen aan tot en met vijf jaar, afgestemd op de situatie van de onderne-
mer.1002 Ook in het kader van de TVL heeft de staatssecretaris van EZK aangegeven 
dat voor terugbetaling ruimhartige termijnen worden gehanteerd en dat RVO waar 
nodig maatwerk aanbiedt.1003 Verder worden ondernemers vooraf gebeld als het 
grote terugvorderingen betreft.1004

De coronategemoetkomingsregelingen hebben geen eigen algemeen wettelijk 
kader. Dit betekent dat de handhavingsbepalingen per regeling verschillen. De 
meeste bevoegdheden om de hoogte van de tegemoetkomingen na verstrekking te 
herzien of om een beschikking tot de tegemoetkoming in te trekken en de te veel 
uitbetaalde bedragen terug te vorderen zijn discretionair geformuleerd, net als de 
handhavingsbevoegdheden uit de subsidietitel van de Awb.1005

Artikel 7 van de Tegemoetkomingsregeling KO zonder overheidsvergoeding bevat 
echter onder meer een gebonden bevoegdheid om een besluit tot tegemoetkoming te 
herzien of in te trekken indien de aanvrager in de aanvraag onjuiste of onvolledige 
informatie heeft verschaft, waardoor de tegemoetkoming ten onrechte is toegekend 
of voor een te hoog bedrag is toegekend. Op grond van het tweede lid kan de minister 

998 Dit betekent natuurlijk niet dat dit altijd lukt. Het is in sommige gevallen ook heel ingewikkeld 
om te bepalen wat een evenredige subsidiesanctie is. Zie hierover uitgebreid Den Ouden, Jacobs 
& Van den Brink 2021, p. 380 e.v.

999 Zie hierover par. 3.3.4. 
1000 Zie Snippe 2020. 
1001 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 243, p. 2 (Dilemma’s in de NOW), Kamerstukken II 2020/21, 

35420, nr. 199, p. 2 en 5 en Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 278 (Derde monitoring Arbeids-
markt en Beroep), p. 5.

1002 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 278 (Derde monitoring Arbeidsmarkt en Beroep), p. 5.
1003 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 342 (Tweede Voortgangsrapportage TVL), p. 7.
1004 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 342 (Tweede Voortgangsrapportage TVL), p. 8.
1005 Zie bijvoorbeeld art. 12 van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouwondernemers 

COVID-19. Zie echter ook art. 6 Tegemoetkomingsregeling gesubsidieerde toevoegingenprak-
tijk van advocaten, mediators en bijzondere curatoren COVID-19-crisis waarin het om een 
gebonden bevoegdheid gaat. 



290

wel bepalen of hij de tegemoetkoming geheel of gedeeltelijk terugvordert. Wel is in 
artikel 7, derde lid, een hardheidsclausule neergelegd: indien daarvoor dringende 
redenen aanwezig, kan de minister besluiten geheel of gedeeltelijk van herziening, 
intrekking of terugvordering af te zien.

Sommige gronden om een tegemoetkoming te herzien dan wel een beschikking in 
te trekken doen sterk denken aan de gronden uit artikel 4:46, tweede lid, Awb, zoals 
het verstrekken van onjuiste gegevens,1006 andere zijn specifiek geschreven voor de 
desbetreffende tegemoetkomingsregeling en passen bij het compenseren van gele-
den schade.1007 Soms bestaat ook onduidelijkheid over de vraag welke handhavings-
bepalingen gelden. Zo bevat de Tijdelijke regeling tegemoetkoming studenten in 
verband met de uitbraak van COVID-19 geen specifieke handhavingsbepalingen. 
Het is de vraag of de mogelijkheden tot herziening van de studiefinanciering1008 ook 
gelden voor de op grond van deze regeling ambtshalve toegekende tegemoetkomin-
gen.1009

Voor de TONK, ook een tegemoetkomingsregeling, geldt dat deze is gebaseerd op 
artikel 35, eerste lid, Participatiewet. Deze bepaling geeft aan het college van B&W 
de bevoegdheid om bijzondere bijstand te verstrekken. Het feit dat deze tegemoet-
komingsregeling op de Participatiewet is gebaseerd betekent dat ook de daarin neer-
gelegde inlichtingenverplichting1010 en de strenge handhavingsbepalingen uit die 
wet1011 van toepassing zijn.1012 Deze sanctiebepalingen zijn overwegend imperatief 
geformuleerd1013 en omvat ook de verplichting om bij een schending van de inlichtin-
genverplichting een boete op te leggen.1014 De hardheidsclausule die is  neergelegd 
in de Participatiewet heeft geen betrekking op het toepassen van de handhavings-
bepalingen. Naar aanleiding van de kinderopvangtoeslagaffaire bestaat wel het 
voornemen om de imperatieve boetebevoegdheden in de Participatiewet om te zet-
ten in discretionaire bevoegdheden.1015 De modelbeleidsregels die voor de TONK 

1006 Zie bijvoorbeeld art. 12, aanhef en onder a, van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouw-
ondernemers COVID-19, art. 6, eerste lid, TOGS, art. 10, eerste lid, aanhef en onder a, TOFA. 

1007 Zie bijvoorbeeld art. 12, aanhef en onder b, van de Regeling tegemoetkoming land- en tuinbouw-
ondernemers COVID-19 op grond waarvan de beschikking tot de tegemoetkoming kan worden 
ingetrokken indien blijkt dat is nagelaten om maatregelen te treffen om de omzetderving te 
mitigeren.

1008 Zie art. 7.1, eerste lid, van de Wet Studiefinanciering 2000. 
1009 De toelichting vermeldt wel dat de begripsbepalingen en de hardheidsclausule uit de Wet Studie-

financiering 2000 van toepassing zijn. Zie Stcrt. 2020, 38900, p. 6 en 9. 
1010 Zie art. 17, eerste lid, Participatiewet. Zie hierover Klosse & Vonk 2020, p. 315 e.v.
1011 Dit sanctiepakket is sinds 1 januari 2013 nog verder aangescherpt bij de Wet aanscherping hand-

having en sanctiebeleid SZW-wetgeving. Zie hierover Klosse & Vonk 2020, p. 316 e.v. 
1012 Zie hierover de Handreiking uitvoering TONK door gemeenten, Versie III, publicatiedatum 

19 februari 2021, p. 11.
1013 Zie bijvoorbeeld art. 58, eerste lid, Participatiewet dat ziet op de verplichte terugvordering door 

het college wanneer bijstand ten onrechte of tot een te hoog bedrag is ontvangen als gevolg van 
het niet of niet behoorlijk nakomen van de inlichtingenverplichting. Het tweede lid van art. 58 
noemt een aantal gevallen op grond waarvan de kosten van bijstand kunnen worden teruggevor-
derd.

1014 Zie art. 18a Participatiewet. 
1015 Zie de consultatieversie van het initiatiefvoorstel van het lid Bruins, Van Beukering-Huijbregts, 

Peters, Renkema, Jasper van Dijk en Gijs van Dijk (www.parlementairemonitor.nl/9353000/1/
j9vvij5epmj1ey0/vlgr9848g0zs).
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zijn vastgesteld bevatten geen handhavingsbepalingen en ook de daarin soms opge-
nomen hardheidsclausule heeft geen betrekking op de handhaving.1016

Opvallend is dat sommige gemeenten ervoor hebben gekozen in de beleidsregels toch 
een handhavingsbepaling op te nemen met daarin een discretionaire bevoegdheid 
om tot terugvordering over te gaan indien achteraf blijkt dat op basis van onjuiste of 
onvolledige informatie ten onrechte of tot een te hoog bedrag een tegemoetkoming is 
verstrekt.1017 Onduidelijk is hoe deze bepaling zich verhoudt tot artikel 58, eerste lid, 
Participatiewet.

De Tozo is gebaseerd op artikel 78f Participatiewet. Dit betekent dat ook op de Tozo 
de in de Participatiewet neergelegde inlichtingenverplichting en de strenge handha-
vingsbepalingen uit die wet van toepassing zijn.1018 Uit rapportages van de minister 
van SZW blijkt echter dat gemeenten soepel met de regels omgaan. Er zijn slechts 
enkele boetes opgelegd.1019

Welke handhavingsbepalingen van toepassing zijn op de individuele coronasteun 
en de coronasteun die door privaatrechtelijke entiteiten wordt verstrekt, is onduide-
lijk. Wanneer het zou gaan om Awb-subsidies, dan zijn de handhavingsbepalingen 
uit de subsidietitel van toepassing. Wanneer dat niet het geval is, dan rijst de vraag 
in hoeverre deze coronasteun door het publiekrecht wordt beheerst. Zo ja, dan kan 
intrekking en terugvordering plaatsvinden op grond van het ongeschreven recht.1020 
De toelaatbaarheid van intrekking en terugvordering wordt begrensd door de alge-
mene beginselen van behoorlijk bestuur. Voor zover het gaat om privaatrechtelijke 
overeenkomsten, hangt het af van de inhoud van de overeenkomsten. Voor het ove-
rige geldt het privaatrecht. De overeenkomsten die met individuele coronasteunont-
vangers zijn gesloten, zijn niet openbaar.

De overeenkomsten waarmee de ROM’s coronaoverbruggingsleningen (COL) ver-
strekken zijn dat wel,1021 maar die bevatten geen specifieke bepalingen die voorzien 
in ontbinding van de overeenkomst als sprake is van misbruik of fraude. Wel hebben 
de ROM’s in bepaalde gevallen de mogelijkheid om het uitstaande gedeelte van de 
hoofdsom en de opgebouwde maar niet betaalbare rente in haar geheel op te eisen, 
bijvoorbeeld wanneer een leningnemer een of meer bepalingen uit hoofde van de 
overeenkomst niet, niet tijdig, of niet behoorlijk nakomt.1022 Voorts rusten op de 
leningnemer bepaalde verplichtingen met het oog op de comptabele beleidsmatige 

1016 Zie art. 14 van de modelbeleidsregels. Zo’n hardheidsclausule in beleidsregels is niet nodig 
omdat op grond van art. 4:84 Awb in bijzondere omstandigheden ook van de beleidsregels dient 
te worden afgeweken. De hardheidsclausule in de modelbeleidsregels is wel specifieker. Verder 
is de hardheidsclausule, anders dan art. 4:84 Awb, discretionair geformuleerd.

1017 Zie bijvoorbeeld art. 15, derde lid, van het besluit van B&W van de gemeente Amstelveen tot vast-
stelling van de Beleidsregels Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK), Gemeente-
blad Amstelveen, 2021, 91303.

1018 Zie hierover de toelichting op de Tozo, Stb. 2020, 118, p. 27 e.v.
1019 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 278 (Zevende monitoring Arbeidsmarkt en Beroep), p. 12.
1020 ABRvS 11 januari 2006, ECLI:NL:RVS:2006:AU9415, AB 2006/208, m.nt. W. den Ouden en Gst. 

2006/98, m.nt. R.J.M. van den Tweel (Fleuren Compost).
1021 Te raadplegen via www.rom-nederland.nl/leningovereenkomsten/.
1022 Zie art. 5.1 van de Leningsovereenkomst versie 1.4, 500K – 2M. 
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verantwoording aan de Staat.1023 Het gaat daarbij bijvoorbeeld om het toegang te ver-
lenen tot plaatsen niet zijnde woningen met inachtneming van de geldende wet- en 
regelgeving en bijbehorende vergunningen en toestemmingen. Deze verplichtingen 
gelden dus niet in relatie tot mogelijk misbruik dat van de COL wordt gemaakt.

De overeenkomsten op grond waarvan Qredits Corona-overbruggingskredieten, 
Corona-overbruggingskredieten voor starters en TOA-kredieten verstrekt, zijn niet 
openbaar. Op de twee eerstgenoemde kredieten zijn de Algemene voorwaarden 
Microkrediet Qredits van toepassing.1024 Zij bevatten wel de mogelijkheid om bij te 
laat betalen van rente en/of aflossing een direct opeisbare boete van € 100 in reke-
ning te brengen per betalingsachterstand.1025 Verder is in artikel 9 neergelegd dat 
Qredits wanneer de leningnemer zich niet aan de afspraken houdt van de overeen-
komst, het recht heeft om het bedrag dat de leningnemer nog verschuldigd is, in 
één keer op te eisen en een boete in rekening te brengen voor de rente die zij mis-
loopt, omdat de overeenkomst eerder wordt beëindigd. Dit geldt bijvoorbeeld wan-
neer de leningnemer gaat scheiden of wanneer de leningnemer onjuiste gegevens 
aan Qredits heeft doorgegeven of belangrijke zaken over hemzelf verborgen heeft 
gehouden, waar Qredits achterkomt nadat de leningovereenkomst is gesloten. Als 
het hierbij zou gaan om Awb-subsidies, dan doen deze bepalingen nogal wonderlijk 
aan.

Op grond van het vorenstaande kan worden geconcludeerd dat misbruik en oneigen-
lijk gebruik van de coronasteunregelingen een reëel gevaar zijn. Bij de corona-
subsidieregelingen, de Tozo, de TONK en de onverplichte tegemoetkomingen bestaat 
daarvoor veel aandacht. Voor de coronasubsidieregelingen geldt dat de subsidietitel 
van de Awb een handhavingskader biedt dat ruimte geeft aan zowel effectieve als 
evenredige handhaving. Zowel in de NOW als de TVL zijn in strijd met de subsidie-
titel van de Awb strengere handhavingsbepalingen neergelegd. Bij de onverplichte 
tegemoetkomingen laten de handhavingsbepalingen een wisselend beeld zien. 
Sommige lijken vrijwel letterlijk afkomstig uit de subsidietitel en andere lijken meer 
te passen bij het compenseren van geleden schade. Voor de coronasteunregelingen 
die zijn gebaseerd op de Participatiewet – de Tozo en de TONK – gelden de strenge 
handhavingsbepalingen uit de Participatiewet. Voor de individuele corona steun en 
de coronasteun die privaatrechtelijk is vormgegeven is onduidelijk welke handha-
vingsbepalingen precies gelden. Mijn indruk is verder dat bij die maatregelen – net 
als bij garantiesubsidies – minder aandacht bestaat voor misbruik en oneigenlijk 
gebruik. Dit wordt veroorzaakt door het feit dat hierop ook minder zicht zal bestaan 
nu in het kader van de garantiesubsidies de banken deze subsidie aanvragen, en niet 
de ondernemer, en bij de privaatrechtelijke coronasteun de aanvragen worden inge-
diend bij de privaatrechtelijke entiteiten. Dat betekent natuurlijk niet dat er geen 

1023 Zie art. 8.5 van de Leningsovereenkomst versie 1.4, 500K – 2M.
1024 https://cdn.qredits.nl/shared/f iles/documents/mar-530-algemene-voorwaarden-microkre-

diet-09012020.pdf ?_ga=2.245883650.762838454.1626461355-1334049116.1614265247&_
gac=1.218243691.1626169345.CjwKCAjw87SHBhBiEiwAukSeUU5xIMt6FEJC0bGYF_cvyR7Wlp-
WRlNOK-8NhuNf V9AURX87D0De9vRoC9OQQAvD_BwE. 

1025 Zie art. 4.2, Algemene voorwaarden Microkrediet Qredits.
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misbruik en oneigenlijk gebruik plaatsvindt, het valt alleen niet vast te stellen. Nu 
alle coronasteunregelingen min of meer hetzelfde doel hebben, rijst de vraag of de 
handhaving ervan niet meer op een lijn zou moeten liggen. Vanuit een perspectief 
van rechtsgelijkheid is verdedigbaar dat de handhavingsbepalingen min of meer 
gelijkluidend zouden moeten zijn. Als het nodig is om daarvan af te wijken, dan zou 
dat goed moeten worden gemotiveerd.

3.3.7 Effectieve rechtsbescherming
In paragraaf 3.2.4 is de eis van effectieve rechtsbescherming als een van de eisen 
van de democratische rechtsstaat aangemerkt. In deze paragraaf wordt in de eerste 
plaats bezien in hoeverre tegen beslissingen over coronasteun toegang tot de rech-
ter openstaat. In de tweede plaats wordt bezien in hoeverre de rechter ruimte ziet 
om de coronasteunregelingen exceptief te toetsen aan het evenredigheidsbeginsel. 
In de derde plaats wordt bezien in hoeverre de rechter ruimte ziet om individuele 
besluiten te toetsen aan het evenredigheidsbeginsel, ook als het daarbij gaat om 
gebonden bevoegdheden.

Toegang tot de rechter

Voor de coronasubsidieregelingen, de inkomensvoorzieningen die zijn gebaseerd 
op de Participatiewet en de onverplichte tegemoetkomingen die zijn gebaseerd op 
wetten in formele zin dan wel een zelfstandige amvb, geldt dat steeds besluiten wor-
den genomen in de zin van de Awb. Dit betekent dat rechtsbescherming openstaat 
bij de bestuursrechter.1026 Ook voor beslissingen over een onverplichte tegemoet-
koming die worden genomen op grond van buitenwettelijk begunstigend beleid, 
geldt dat daartegen beroep openstaat bij de bestuursrechter. Aangenomen wordt dat 
het bestuursorgaan bij het verstrekken van een onverplichte tegemoetkoming een 
publiekrechtelijke rechtshandeling verricht, zodat de Awb daarop van toepassing is 
en ook rechtsbescherming openstaat bij de bestuursrechter.1027 Dit was al vaste juris-
prudentie1028 die (impliciet) is bevestigd door het CBb toen het college moest oor-

1026 Al bestaat soms wel verwarring over de vraag bij welke bestuursrechter beroep openstaat. Dit 
speelde bij de NOW die is gebaseerd op de Wet SUWI en de Kaderwet SZW-subsidies. In de toe-
lichting op de NOW-1 heeft de wetgever aangegeven dat de CRvB de meest aangewezen hogerbe-
roepsrechter voor deze subsidieregeling lijkt te zijn (zie Stcrt. 2020, 19874, p. 19). In de uitspraak 
van 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110, m.nt. J.R. van Angeren & S. Putting 
onderschrijft de CRvB deze conclusie en wijst daarbij ook nog op art. 32d Wet SUWI waarin de 
bevoegdheidsgrondslag is gelegen voor het UWV om de NOW uit te voeren. Hierop is kritiek 
mogelijk omdat art. 32d ziet op de mogelijkheid om aan het UWV taken op te dragen. Inhoudelijk 
vormt de Kaderwet SZW-subsidies de wettelijke grondslag hetgeen zou betekenen dat de Afde-
ling bevoegd is (art. 8:105, eerste lid, Awb). Zie hierover punt 6 van de annotatie van Van Angeren 
en Putting. Gelet op de uitspraak van de Afdeling van 7 maart 2018, ECLI:NL:RVS:2018:776, AB 
2018/214, m.nt. C.W.C.A. Bruggeman is het oordeel van de CRvB wel begrijpelijk.

1027 Zie hierover Tjepkema 2014, p. 6-7 en meer specifiek ten aanzien van de TOGS CBb 22 december 
2020, ECLI:NL:CBB:2020:992.

1028 Zie bijvoorbeeld ABRvS 4 november 2020, ECLI:NL:RVS:2020:2606, AB 2021/61, m.nt. R. Bron-
sema en al wat ouder ABRvS 20 augustus 2003, ECLI:NL:RVS:2003:AI1268, AB 2004/139, m.nt. 
K.J. de Graaf en ARRvS 14 mei 1986, ECLI:NL:RVS:1986:AM9085, AB 1986/568, m.nt. P.C.E. 
van Wijmen. Deze jurisprudentielijn geldt zowel voor onverplichte tegemoetkomingen als 
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delen over geschillen over de TOGS.1029 Op deze jurisprudentie bestaat wel kritiek, 
omdat een beleidsregel de aanwezigheid van een bevoegdheid veronderstelt, maar 
zelf geen nieuwe bevoegdheid creëert.1030 Feit is dat deze jurisprudentie verzekert 
dat rechtsbescherming bij de bestuursrechter openstaat wanneer onverplichte tege-
moetkomingen worden verstrekt op grond van een buitenwettelijke beleids regel.

Omdat de TOGS diende te worden aangemerkt als buitenwettelijk begunstigend 
beleid, en dus niet was gebaseerd op de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies en ook niet 
was gebaseerd op een andere wettelijke grondslag, rees bij het CBb wel de vraag of 
het College de bevoegde rechter was.1031 Het College lost dit vraagstuk op door te 
overwegen dat de TOGS een zodanige verwantschap heeft met andere aan het Col-
lege toebedeeld wetten en regelingen, dat aan het College desondanks de bevoegd-
heid toekomt over het beroep te beslissen. Daarbij verwijst het CBb naar de TVL, 
de opvolger van de TOGS, die een vergelijkbare doelstelling en een deels vergelijk-
bare systematiek kent. De TVL is wel gebaseerd op de Kaderwet EZK- en LNV-sub-
sidies, zodat tegen op grond daarvan genomen besluiten beroep openstaat bij het 
CBb. Deze creatieve oplossing zorgt ervoor dat snel rechtsbescherming kan worden 
geboden. Bij een ander oordeel had immers eerst beroep moeten worden ingesteld 
bij de rechtbank, gevolgd door hoger beroep bij de Afdeling.1032

Voor een aantal coronasubsidieregelingen geldt dat de subsidie bij het bestuurs-
orgaan niet wordt aangevraagd door de getroffen ondernemer, maar door de bank 
die aan deze ondernemer een lening verstrekt. Het betreft garantiesubsidieregelin-
gen zoals de GO-C, de BKMC en de KKC. Dit betekent dat in eerste instantie voor de 
bank bezwaar en beroep openstaat. Het CBb heeft recent geoordeeld dat de onder-
nemer ten behoeve waarvan een bank een garantiesubsidie – in dit geval de GO-C – 
heeft aangevraagd, belanghebbende is bij een besluit waarbij de aanvraag van de 
bank is afgewezen.1033

Deze zaak draaide om een aanvraag van de Rabobank bij de staatssecretaris van EZK 
om een garantiesubsidie ten behoeve van een te verstrekken lening van € 25 miljoen 
aan een touroperator. Deze touroperator heeft deze lening aangevraagd omdat hij 
voorziet dat hij door de coronacrisis in liquiditeitsproblemen zal raken. Wanneer deze 
subsidieaanvraag wordt gehonoreerd dan staat de Staat voor 80% garant voor terug-
betaling van de lening. De staatssecretaris van EZK wijst de aanvraag echter af. Tegen 
de afwijzing van de aanvraag stelde niet alleen de Rabobank beroep in bij het CBb, 

voor verplichte nadeelcompensatie. In eerstgenoemde uitspraak ging het om een onverplichte 
tegemoetkoming die werd toegekend door een buitenwettelijk b-bestuursorgaan. Zie over de 
beleidsregel als grondslag voor appellabele compensatiebesluiten ook Schlössels/Schutgens/
Zijlstra 2019, p. 589.

1029 CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:992.
1030 Tjepkema 2014, p. 7.
1031 Zie CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:992, ECLI:NL:CBB:2020:993, ECLI:NL:CBB: 

2020:994 en ECLI:NL:CBB:2020:995.
1032 Van Angeren 2021b, p. 401.
1033 CBb 13 oktober 2020, ECLI:NL:CBB:2020:748, AB 2021/94, m.nt. J.R. van Angeren, JB 2021/11, 

m.nt. M.R. Kruisselbrink.
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maar ook de touroperator. Om die reden diende het CBb de vraag te beantwoorden 
of de touroperator belanghebbende is. Aan de hand van de door advocaat-staatsraad- 
generaal Widdershoven ontwikkelde vuistregels1034 beantwoordt het CBb deze vraag 
bevestigend. Hoewel de touroperator een afgeleid belang heeft dient dit volgens het 
CBb niet aan hem te worden tegengeworpen. Omdat de afwijzing van de aanvraag 
tot gevolg heeft dat de touroperator geen lening krijgt van de Rabobank is het belang 
van de touroperator (het voortbestaan van zijn onderneming) materieel sterker bij het 
besluit betrokken dan het belang van de bank (het aan de touroperator kunnen ver-
strekken van de lening), aldus het CBb. De belangen van de bank en de touroperator 
zijn dus weliswaar niet tegenstrijdig, maar lopen ook niet geheel parallel.1035 Daar-
bij komt dat de staatssecretaris aan de afwijzing van de aanvraag de rentabiliteits- 
en continuïteitsperspectieven van de touroperator ten grondslag heeft gelegd.1036 De 
positie van de touroperator is dus de directe aanleiding en vormt (geheel of ten minste 
gedeeltelijk) de feitelijke grondslag voor dat besluit.1037 Volgens het CBb rechtvaardigt 
de betrokkenheid van de rechts- of belangpositie van de touroperator bij het afwij-
zingsbesluit in dit geval een zelfstandige aanspraak op rechtsbescherming. Uitein-
delijk oordeelt het CBb dat de afwijzing van de aanvraag niet in stand kan blijven en 
voorziet zelf in de zaak door de subsidie in de vorm van een garantstelling aan de bank 
te verstrekken tot een bedrag van (80% van) € 15 miljoen.1038

Hoewel deze zaak betrekking heeft op de GO-C ga ik ervan uit dat deze uitspraak 
een breder bereik heeft en ook geldt voor andere garantiesubsidieregelingen. Dit 
betekent dat voor ondernemers ten behoeve waarvan een bank een garantiesubsidie 
aanvraagt, maar deze wordt afgewezen, in beginsel toegang tot de bestuursrechter 
openstaat, althans voor zover de situatie vergelijkbaar is met de situatie die aan de 
orde was in de uitspraak van 13 oktober 2020. Waar de grenzen precies liggen, zal 
moeten worden afgewacht.

In andere gevallen is minder duidelijk of beroep openstaat bij de bestuursrechter. 
Dit speelt in de eerste plaats bij de individuele coronasteun. Deze individuele coro-
nasteun wordt verstrekt in de vorm van garanties en leningen. Het verstrekken van 
deze coronasteun berust niet op een wettelijke grondslag. Onduidelijk is of deze 
leningen en garanties moeten worden beschouwd als begrotingssubsidies in de 
zin van de Awb of dat het gaat om leningen en garanties die worden beheerst door 
het privaatrecht.1039 Alleen in het eerste geval staat rechtsbescherming open bij de 
bestuursrechter.

1034 Conclusie van 7 november 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3474.
1035 CBb 13 oktober 2020, ECLI:NL:CBB:2020:748, AB 2021/94, m.nt. J.R. van Angeren, JB 2021/11, 

m.nt. M.R. Kruisselbrink, r.o. 7.
1036 CBb 13 oktober 2020, ECLI:NL:CBB:2020:748, AB 2021/94, m.nt. J.R. van Angeren, JB 2021/11, 

m.nt. M.R. Kruisselbrink, r.o. 7.
1037 CBb 13 oktober 2020, ECLI:NL:CBB:2020:748, AB 2021/94, m.nt. J.R. van Angeren, JB 2021/11, 

m.nt. M.R. Kruisselbrink, r.o. 7.
1038 En dus niet € 25 miljoen omdat de touroperator ter zitting heeft verklaard dat vanwege onver-

wacht hogere inkomsten kan worden volstaan met een lening van € 15 miljoen. 
1039 Zie hierover par. 2.3.
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Onduidelijkheid over het rechtskarakter van leningen en garanties die door de 
overheid worden verstrekt is geen nieuw verschijnsel; er worden sinds jaar en dag 
zogenoemde verhulde subsidies verstrekt.1040 De bestuursrechter prikt hier door-
gaans doorheen, maar vaak rijzen in dat soort zaken wel allerlei ingewikkelde juri-
dische vervolgvragen.1041 Voor zover het om subsidies gaat, ontbreekt ten onrechte 
een wettelijke grondslag en is ten onrechte een beschikkingvervangende overeen-
komst gesloten.1042 Bovendien komt een geschil over dergelijke financiële verstrek-
kingen niet altijd op het bordje van de bestuursrechter terecht.1043 Zeker als uitslui-
tend een lenings- of garantieovereenkomst wordt gesloten, zullen geschillen bij de 
burgerlijke rechter terechtkomen. De burgerlijke rechter toetst echter nauwelijks 
of wellicht sprake is van een subsidie dan wel een andersoortige publiekrechtelijke 
financiële verstrekking.1044 Dit kan leiden tot andere uitkomsten bij geschillen over 
vergelijkbare publieke financieringen die worden beslecht door de bestuursrech-
ter.1045 Wanneer de overheid coronasteun uitdeelt aan ondernemingen en burgers, 
dan zou de rechtsbescherming mijns inziens eenduidig moeten zijn en niet afhanke-
lijk moeten zijn van welke (uiterlijke) juridische constructie de overheid toepast.1046

Naar mijn mening is de bedoeling van de subsidiewetgever duidelijk: overheden 
verstrekken geen kredieten tegen commerciële voorwaarden en ook de garantie is 
aan te merken als een aanspraak op financiële middelen.1047 De wetgever is er dus 
van uitgegaan dat overheden geen ‘bankje spelen’ met publieke gelden.1048 Wel kan 
worden gediscussieerd over de vraag of de individuele coronasteun wordt verstrekt 
met het oog op bepaalde wenselijk geachte activiteiten. Het is de vraag welke wen-
selijk geachte activiteiten precies worden gestimuleerd. Zoals in paragraaf 2.3 is 
aangegeven, gaat het om steun die beoogt ondernemingen voor een faillissement 
te behoeden. Het is de vraag of dit geen afzonderlijke vorm van overheidssteun is, 
hoewel ook zou kunnen worden gezegd dat het hier in algemene zin gaat om het 
stimuleren van het ondernemerschap. Dit neemt niet weg dat de individuele corona-
steun mijns inziens een publiekrechtelijk karakter heeft, zodat beroep openstaat bij 
de bestuursrechter. Of de rechter dit ook zo ziet, moet worden afgewacht.

In de tweede plaats is ook bij coronasteun die wordt verstrekt door privaatrechte-
lijke entiteiten niet duidelijk bij welke rechter rechtsbescherming openstaat. De pri-
vaatrechtelijke entiteiten zijn zelf van oordeel dat geen beroep bij de bestuursrechter 
openstaat. Beslissend daarvoor is echter of zij zijn aan te merken als buitenwettelijk 

1040 Van den Brink & Den Ouden 2016, p. 2892.
1041 Van den Brink & Den Ouden 2016, p. 2893.
1042 Van den Brink & Den Ouden 2016, p. 2893. 
1043 Van den Brink & Den Ouden 2016, p. 2893. 
1044 Zie bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 11 september 2013, ECLI:NL:RBAMS:2013:5591 en ECLI:NL: 

RBAMS:2013:6780, JG 2013/68, m.nt. A.A. al Khatib & T. Barkhuysen en BR 2014/34, m.nt. 
J.C.A. Houdijk & W.J. de Groot (MuzyQ I) en het vervolg daarop Rb. Amsterdam 29 april 
2015, ECLI:NL:RBAMS:2015:2388 (MuzyQ II) en Rb. Den Haag 30 december 2015, ECLI:NL: 
RBDHA:2015:15812 (De Stolp) en Rb. Den Haag 3 april 2017, ECLI:NL:RBDHA:2017:9251 (EYE- 
gebouw). Zie hierover ook Van den Brink & Den Ouden 2016, p. 2893 en 2894.

1045 Van den Brink & Den Ouden 2016, p. 2894.
1046 Vgl. Van den Brink & Den Ouden 2016, p. 2894.
1047 Zie hierover uitgebreid par. 2.2.2.
1048 Van den Brink & Den Ouden 2016, p. 2891.
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b-bestuursorgaan. In paragraaf 2.4 heb ik uitgewerkt dat het gelet op de strikte uit-
leg van het inhoudelijk criterium door de Afdeling twijfelachtig is of deze privaat-
rechtelijke entiteiten door de rechter als buitenwettelijk b-bestuursorgaan zullen 
worden aangemerkt. Dit zou betekenen dat louter beroep bij de burgerlijke rechter 
zou openstaan. Of daarmee sprake is van effectieve rechtsbescherming, waag ik te 
betwijfelen. Tot nu toe heb ik één uitspraak van de burgerlijke rechter kunnen vin-
den die ziet op privaatrechtelijk vormgegeven coronasteun,1049 tegen tientallen uit-
spraken over de publiekrechtelijk geregelde coronasteunregelingen. In die ene zaak 
waarin de burgerlijke rechter tot nu toe uitspraak heeft gedaan, wordt bovendien 
geen aandacht besteed aan de vraag of het wellicht om een subsidie zou kunnen 
gaan. Als gezegd zou het vanuit rechtsbeschermingsperspectief de voorkeur verdie-
nen wanneer het inhoudelijk criterium minder strikt zou worden ingevuld en vooral 
zou worden bezien of de privaatrechtelijke entiteit die de coronasteun verstrekt al 
dan niet als doorgeefluik van publiek geld fungeert. Aan dat criterium voldoen naar 
mijn mening alle door mij onderzochte privaatrechtelijke entiteiten die coronasteun 
verstrekken.

Feit is dat zowel de overheid als de betrokken privaatrechtelijke entiteiten de rela-
tie tussen de privaatrechtelijke entiteiten en de ontvangers van de coronasteun niet 
publiekrechtelijk hebben willen vormgeven.1050 Dit betekent niet alleen dat geen 
rechtsbescherming openstaat bij de bestuursrechter. Het betekent ook dat niet kan 
worden geklaagd bij de Nationale ombudsman,1051 dat de privaatrechtelijke entitei-
ten niet zijn gebonden aan de algemene beginselen van behoorlijk bestuur1052 en 
voorts dat de Wet normering topinkomens (WNT)1053 en in veel gevallen ook de Wet 
openbaarheid van bestuur (Wob)1054 niet van toepassing zijn. Wanneer de bestuurs-
rechter tot het oordeel komt dat de privaatrechtelijke entiteiten die coronasteun ver-
strekken geen buitenwettelijke b-bestuursorganen zijn dan is dit het zoveelste voor-
beeld van het succesvol inzetten van de door de Afdeling getekende routekaart om 
weg te kunnen blijven bij publiekrechtelijke normering en rechtsbescherming.1055 
Ook hier geldt echter het credo ‘publiek geld verplicht’.1056 Duidelijk is dat de privaat-
rechtelijke entiteiten die de coronasteun inzetten, fungeren als verlengstuk van de 
overheid en dat de coronasteun geheel met publiek geld wordt bekostigd. Dit bete-
kent dat de door deze privaatrechtelijke entiteiten verstrekte coronasteun publiek-
rechtelijk moet zijn genormeerd en dat tegen in dat kader genomen beslissingen 
rechtsbescherming bij de bestuursrechter moet openstaan.

1049 Rb. Rotterdam 24 maart 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:2558.
1050 Zie bijvoorbeeld Q&A inzake de COL: www.rom-nederland.nl/qena/#toggle-id-45. 
1051 Zie hierover De Bruijn 2021.
1052 HR 4 april 2003, ECLI:NL:HR:2003:AF2830, JB 2003/121, m.nt. J.A.F. Peters, AB 2003/365, m.nt. 

FvO, NJ 2004/35, m.nt. M.A.M.C. van den Berg (RZG/Conformed). Zie hierover ook Jak 2014, p. 87 
e.v.

1053 Zie hierover Van Amerongen 2018.
1054 Zie bijvoorbeeld ABRvS 1 juni 2016, ECLI:NL:RVS:2016:1494, AB 2016/254, m.nt. N. Jak. Zie hier-

over Jak 2014, p. 125 e.v.
1055 Vgl. Van den Brink & Den Ouden 2016, p. 2896 en Den Ouden 2016, p. 390. 
1056 Vgl. Van den Brink & Den Ouden 2016, p. 2896 en 2897. Het credo ‘Publiek geld verplicht’ is ont-

leend aan een rapport van de Raad voor Financiële verhoudingen, Tussen betalen en bepalen, 2014, 
p. 19.
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De conclusie is dat voor alle coronasteunregelingen geldt dat toegang tot de rechter 
openstaat. Voor de meeste coronasteunregelingen gaat het daarbij om de bestuurs-
rechter. Het is positief te waarderen dat de bestuursrechter ervoor zorgdraagt dat 
zo snel mogelijk rechtsbescherming wordt geboden. Zo zoekt het CBb naar een 
creatieve oplossing om zich bevoegd te achten bij beroepen inzake de TOGS. Ten 
aanzien van garantiesubsidies is bovendien de toegang tot de rechter ook gewaar-
borgd voor ondernemers ten behoeve waarvan een bank de garantiesubsidie bij het 
bestuursorgaan heeft aangevraagd.

Bij individuele coronasteun en coronasteun die wordt verstrekt door privaatrechte-
lijke entiteiten is minder duidelijk bij welke rechter beroep openstaat. Het bestuurs-
orgaan dat de individuele coronasteun verstrekt, geeft geen expliciete duidelijkheid 
over het rechtskarakter van die steun. Voor de coronasteun die door privaatrechte-
lijke entiteiten wordt verstrekt is wel bewust voor de privaatrechtelijk route gekozen. 
Gelet op de hiervoor besproken bedoeling van de Awb-wetgever – overheden spelen 
geen bankje – en het feit dat de privaatrechtelijke entiteiten die coronasteun ver-
strekken fungeren als doorgeefluik voor publiek geld, verdient publiekrechtelijke 
normering en bestuursrechtelijke rechtsbescherming de voorkeur.

Exceptieve toetsing van de coronasteunregelingen aan het evenredigheidsbeginsel

Zoals in paragraaf 3.2.4 is besproken is voor de vraag of effectieve rechtsbescher-
ming bestaat ook relevant welke toetsingsintensiteit de rechter hanteert. In dat 
kader wordt in deze paragraaf onderzocht op welke wijze de rechter de coronasteun-
regelingen exceptief toetst aan het evenredigheidsbeginsel. Hierover is namelijk 
veel jurisprudentie verschenen. Hoewel de exceptieve toetsing naar aanleiding van 
de conclusie van A-G Widdershoven van 22 december 2017 is geïntensiveerd,1057 heeft 
de exceptieve toetsing van de coronasteunregelingen aan het evenredigheidsbegin-
sel tot nog toe niet veel opgeleverd voor burgers en ondernemingen die daarop een 
beroep deden. De rechter toetst terughoudend en verwijst daarbij regelmatig naar 
het feit dat bij het vaststellen van de coronasteunregelingen een politiek-bestuur-
lijke afweging is gemaakt.1058 Ook wordt benadrukt dat het om noodmaatregelen 
gaat die noodgedwongen een generiek karakter hebben zodat niet steeds maatwerk 
kan worden geboden.1059 Daarbij is overigens wel de vraag of de NOW-3 en de TVL 
in hun huidige vorm nog steeds als noodmaatregel kunnen worden aangemerkt.1060 
Ten slotte wordt ook waarde gehecht aan de omstandigheid dat het vaststellende 
orgaan bij het voorbereiden en nemen van een algemeen verbindend voorschrift de 

1057 Conclusie A-G Widdershoven, ECLI:NL:RVS:2017:3557 en CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB: 
2019:2018, AB 2019/463, m.nt. M. van Zanten.

1058 Vgl. Rb. Amsterdam 23 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6980, Rb. Overijssel 12 maart 
2021, ECLI:NL:RBOVE:2021:1070, Rb. Noord-Nederland 11 mei 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:2418, 
Rb. Rotterdam 11 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:5342 en ECLI:NL:RBROT:2021:5344. 

1059 Zie CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110, m.nt. J.R. van Angeren & 
S. Putting en in navolging daarvan bijvoorbeeld Rb. Amsterdam 17 februari 2021, ECLI:NL: 
RBAMS:2021:711. Vgl. verder Rb. Noord-Nederland 11 mei 2021, ECLI:NL:RBNNE:2021:2418.

1060 Zeker nu deze regelingen ook zullen worden gebruikt voor het bieden van compensatie voor 
schade ten gevolge van de watersnood in Limburg.
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negatieve gevolgen daarvan voor een bepaalde groep uitdrukkelijk heeft betrokken 
en de afweging deugdelijk heeft gemotiveerd.1061 In dat geval voldoet deze keuze aan 
het zorgvuldigheids- en het motiveringsbeginsel en beperkt de toetsing door de 
bestuursrechter zich in het algemeen tot de vraag of de regeling in strijd is met het 
evenredigheidsbeginsel.1062

Een mooi voorbeeld van een exceptieve toetsing van een coronasteunregeling 
biedt de uitspraak van 28 januari 2021 van de Centrale Raad van Beroep.1063 In deze 
uitspraak toetst de CRvB de NOW-regeling voor het eerst exceptief. Meer specifiek 
was in deze zaak de vraag aan de orde of artikel 11, tweede lid, NOW-1 buiten toe-
passing diende te worden gelaten wegens strijd met algemene rechtsbeginselen, nu 
deze bepaling voor sommige werkgevers, zoals startende ondernemers en seizoens-
werkers, nadelig kan uitpakken.

Deze zaak draaide om een restauranthouder die op 1 februari 2020 een restaurant 
heeft geopend. Op 15 maart 2020 moest het restaurant alweer sluiten vanwege de 
coronamaatregelen. Zowel de aanvraag voor een NOW-1-subsidie als de aanvraag voor 
een NOW-2-subsidie wordt afgewezen. Wat betreft de NOW-1 is logischerwijs geen 
loonaangifte gedaan over de maand januari 2020 en ook over november 2019 zijn geen 
loongegevens beschikbaar. Wat betreft de NOW-2 geldt dat de restauranthouder op 
grond van de gegevens die op 15 mei 2020 bekend waren geen loonkosten had in de 
maand maart. Tijdens de procedure in beroep is de NOW-1 gewijzigd om ook star-
tende ondernemingen voor de NOW in aanmerking te kunnen brengen. Deze wijzi-
ging is echter beperkt tot de subsidievaststelling, omdat de uitvoeringslasten ander 
onevenredig zouden zijn. Er zouden namelijk 150.000 aanvragen tot subsidieverlening 
opnieuw moeten worden beoordeeld en een nieuwe reken applicatie moeten worden 
gebouwd. Daarom wordt een subsidie van € 0 verleend en geen voorschot verstrekt. 
De restauranthouder is het niet eens met de wijze van berekening van de subsidiever-
lening. Volgens de Centrale Raad van Beroep vraagt het standpunt van de restaurant-
houder om een exceptieve toetsing van artikel 11, tweede lid, NOW-1 op grond waar-
van is bepaald dat de hoogte van het voorschot 80% van het bedrag van de verlening, 
bedoeld in artikel 10, bedraagt.

De Centrale Raad begint met een algemene overweging over exceptieve toetsing die 
ook is te vinden in de uitspraak van 1 juli 2019.1064 Vervolgens verwijst de Centrale 
Raad naar de toelichting bij de NOW-1, brieven van de minister en staatssecreta-
ris van SZW aan de Tweede Kamer, de wijziging van de NOW-1 en naar hetgeen de 
minister ter zitting heeft verklaard over de keuze om de alternatieve rekenmethode 

1061 Rb. Amsterdam 23 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6980. Vgl. ook Rb. Rotterdam 11 juni 
2021, ECLI:NL:RBROT:2021:5342 en ECLI:NL:RBROT:2021:5344 en Rb. Overijssel 12 maart 2021, 
ECLI:NL:RBOVE:2021:1070.

1062 Rb. Amsterdam 23 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6980 en Rb. Overijssel 12 maart 2021, 
ECLI:NL:RBOVE:2021:1070.

1063 CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110, m.nt. J.R. van Angeren & S. Putting.
1064 CRvB 1 juli 2019, ECLI:NL:CRVB:2019:2018, AB 2019/463, m.nt. M. van Zanten.
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voor de loonsom uitsluitend betrekking te laten hebben op de subsidievaststel-
ling.1065 Hieruit concludeert de Centrale Raad dat de NOW-1 een noodmaatregel is 
waarbij snel een zeer groot aantal werkgevers duidelijkheid moest worden verschaft 
over de aard en de inhoud van de regeling. Hierdoor heeft de NOW-1 noodgedwon-
gen een generiek karakter en kan er niet steeds maatwerk worden geboden. Ook 
heeft de minister voldoende toegelicht waarom met het oog op de uitvoerbaarheid 
van de regeling de wijziging van de NOW-1 is beperkt tot de subsidievaststelling, 
aldus de Centrale Raad. Hoewel de NOW voor sommige werkgevers, zoals startende 
ondernemers, nadelig kan uitpakken doordat zij geen voorschot kunnen ontvangen, 
wordt niet geoordeeld dat toepassing van artikel 11, tweede lid, van de NOW-1 in 
strijd is met het evenredigheidsbeginsel. Ook is volgens de CRvB artikel 11, tweede 
lid, NOW-1 niet in strijd met enig ander algemeen beginsel van behoorlijk bestuur of 
algemeen rechtsbeginsel. De conclusie luidt dat er geen aanleiding is om in dit geval 
artikel 11, tweede lid, NOW-1 buiten toepassing te laten.

Kortom, wanneer de minister in de coronasteunregeling voldoende heeft toe-
gelicht dat de gemaakte keuze de beste aanpak is, dan wordt de desbetreffende 
corona steunmaatregel niet in strijd met het evenredigheidsbeginsel aangemerkt. 
Van Angeren en Putting zijn kritisch op de uitspraak van de Centrale Raad.1066 Vol-
gens hen had de minister het best anders kunnen regelen zodat startende onderne-
mingen wel voor een NOW-subsidie in aanmerking konden komen. Zij vragen zich 
af of het door de minister gestelde belang van onevenredige uitvoeringskosten, zon-
der dat dit rekenkundig inzichtelijk wordt gemaakt, opweegt tegen de onevenredige 
gevolgen van het niet ontvangen van een voorschot ter compensatie van de loonkos-
ten, terwijl de restauranthouder op last van de overheid verplicht is om zijn restau-
rant te sluiten. Hoewel ik deze kritiek begrijp, kan ik mij voorstellen dat de rechter 
terughoudend is om te treden in de eventuele andere oplossingen die de minister 
had kunnen of moeten treffen. Ik ben het wel eens met de conclusie van Van Ange-
ren en Putting dat de CRvB ook had kunnen oordelen dat het besluit om de wijziging 
van de NOW-1 te beperken tot de vaststelling in strijd komt met het evenredigheids-
beginsel. Weliswaar heeft de NOW niet als doel een alomvattende regeling te bieden 
om alle bedrijven te redden, zoals de CRvB overweegt, maar in dit geval was er met 
de wijziging van de NOW-1 juist wel voor gekozen om voor de restauranthouder een 
oplossing te bieden.1067 Ook heeft de NOW juist als doel om ondernemers snel met 
een voorschot uit de brand te helpen.1068 Ik vermoed dat de terughoudende toets die 
de CRvB aanlegt aan een ander oordeel in de weg heeft gestaan. De rechtbanken 
hebben tot nog toe het oordeel van de CRvB gevolgd in soortgelijke zaken.1069

De conclusie is dus dat de exceptieve toetsing aan het evenredigheidsbeginsel 
tot nu toe weinig heeft opgeleverd. Dit valt ook te begrijpen, nu het bij de corona-
steunregelingen bij uitstek om een politiek-bestuurlijke afweging gaat. Wanneer 
het orgaan dat een coronasteunregeling heeft vastgesteld de negatieve gevolgen 

1065 CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110, m.nt. J.R. van Angeren & S. Putting, 
r.o. 4.6.1 t/m 4.6.4.

1066 Zie hun annotatie onder CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110.
1067 Vgl. punt 8 van de annotatie onder CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110.
1068 Vgl. punt 8 van de annotatie onder CRvB 28 januari 2021, ECLI:NL:CRVB:2021:87, AB 2021/110.
1069 Zie bijvoorbeeld Rb. Zeeland-West-Brabant 18 maart 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:1291.
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daarvan voor een bepaalde groep uitdrukkelijk heeft betrokken en de afweging 
deugdelijk heeft gemotiveerd, toetst de rechter alleen of deze regeling in strijd is 
met het evenredigheidsbeginsel. Daarbij geldt vervolgens dat de rechter niet tot taak 
heeft om de waarde of het maatschappelijk gewicht dat aan de betrokken belangen 
moet worden toegekend, naar eigen inzicht vast te stellen. De rechter laat de afwe-
ging – wat mij betreft terecht – aan de politiek. Ik verwacht dan ook niet dat de rech-
ter snel tot het oordeel zal komen dat een coronasteunregeling – na een exceptieve 
toetsing – buiten toepassing moet worden gelaten of onverbindend is, tenzij een 
coronasteunregeling evident onredelijk is.

In het geval de coronasteunregeling wordt aangemerkt als buitenwettelijk begun-
stigend beleid, vindt überhaupt geen exceptieve rechterlijke toetsing plaats.1070 Dit 
blijkt uit de CBb-uitspraken over de TOGS van 22 december 2020 die al meerdere 
keren in dit preadvies aan de orde kwamen.1071 In deze uitspraken komt het CBb 
tot het oordeel dat de TOGS moet worden aangemerkt als buitenwettelijk, begun-
stigend beleid. Onder verwijzing naar vaste rechtspraak van de Afdeling1072 en de 
CRvB1073 overweegt het CBb vervolgens dat buitenwettelijk begunstigend beleid 
terughoudend wordt getoetst. Dit houdt in dat de aanwezigheid en de toepassing 
van dat beleid als een gegeven worden aanvaard, met dien verstande dat wordt 
getoetst of een zodanig beleid op consistente wijze is toegepast. De beide uitspra-
ken waarnaar het CBb verwijst, zien op gevallen waarin het gaat om buitenwettelijk 
beleid dat in strijd komt met dwingendrechtelijke bepalingen die in de toepasselijke 
wetgeving is neergelegd.1074 Ook in zaken waarin er geen wet- of regelgeving bestaat 
die is gelinkt aan het buitenwettelijk begunstigend beleid en dus in dat beleid niet 
van bestaande wet- of regelgeving wordt afgeweken, wordt deze zeer terughoudende 
toetsing toegepast.1075

Bröring heeft op deze zeer terughoudende toets van buitenwettelijk begunstigend 
beleid kritiek geuit.1076 Deze toetsing betekent dat het buitenwettelijk begunstigend 
beleid niet wordt getoetst aan algemene rechtsbeginselen. Ik deel de opvatting van 
Bröring in zijn annotatie onder de uitspraak van de CRvB van 16 april 2020 dat dit 
nog wel verdedigbaar is in gevallen waarin het beleid contra legem is.1077 In dat geval 
kan het oordeel immers niet anders zijn dan dat dit onrechtmatig is, hoewel Bröring 

1070 Zie ook par. 2.6.4.
1071 Zie CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:992, ECLI:NL:CBB:2020:993, ECLI:NL:CBB: 

2020:994 en ECLI:NL:CBB:2020:995.
1072 Het CBb verwijst naar ABRvS 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:476.
1073 Het CBb verwijst naar CRvB 11 oktober 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:3128.
1074 In de uitspraak van de Afdeling van 14 februari 2018, ECLI:NL:RVS:2018:476 gaat het om de 

Wet op de rechtsbijstand en ook in de uitspraak van de CRvB van 11 oktober 2018, ECLI:NL: 
CRVB:2018:3128 was de Sociale Verzekeringsbank verplicht om het AOW-pensioen en de AIO- 
uitkering met terugwerkende kracht te herzien behoudens een hardheidsclausule.

1075 Zie bijvoorbeeld CRvB 16 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:964, AB 2021/179, m.nt. H.E. Bröring 
en CRvB 11 januari 2018, ECLI:NL:CRVB:2018:1. 

1076 Zie Bröring 2012, p. 85 en de annotatie van Bröring onder CRvB 16 april 2020, ECLI:NL: 
CRVB:2020:964, AB 2021/179, m.nt. H.E. Bröring.

1077 Vgl. de annotatie van Bröring onder CRvB 16 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:964, AB 2021/179, 
m.nt. H.E. Bröring.
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terecht opmerkt dat ook dan de vraag rijst of de rechter onder omstandigheden niet 
wat verder zou moeten kijken. Maar in het geval van de TOGS en ook in het geval van 
de Uitkeringsregeling Backpay die aan de orde was in voormelde uitspraak van de 
CRvB, ligt dat anders. Het gaat hierbij om beleid dat geheel losstaat van enig wette-
lijk voorschrift. In het geval van de TOGS is hiervan de reden dat er geen wettelijke 
grondslag bestaat om een tegemoetkomingsregeling vast te stellen. Voor vergelijk-
bare andere tegemoetkomingsregelingen zoals de Regeling tegemoetkoming land- 
en tuinbouwondernemers COVID-19 bestaat zo’n wettelijke grondslag wel. In dat 
geval vind ik net als Bröring dat het nog minder vanzelfsprekend is dat de rechter het 
bestaan en de inhoud van buitenwettelijk beleid als een gegeven aanvaardt en niet 
verder kijkt. Deze opvatting heeft tot gevolg dat het ontbreken van een wettelijke 
grondslag voor een tegemoetkomingsregeling feitelijk wordt ‘beloond’, de rechter 
toetst besluiten die op die grondslag zijn genomen nauwelijks. Als er een wettelijke 
grondslag voor de tegemoetkomingsregeling had bestaan dan had een exceptieve 
toetsing plaatsgevonden, maar nu zo’n grondslag ontbreekt en om die reden buiten-
wettelijk begunstigend beleid is vastgesteld wordt louter bezien of het beleid con-
sistent wordt toegepast. Ik heb me hierover het afgelopen half jaar verwonderd en 
vraag me af waarom buitenwettelijk begunstigend beleid niet zou kunnen worden 
getoetst aan algemene rechtsbeginselen, zoals het gelijkheids beginsel en het even-
redigheidsbeginsel.1078 Overigens heeft de CRvB in de uitspraak van 16 april 2020 
wel bepaald dat de beperkte toetsingsmaatstaf niet betekent dat de rechter geen 
gevolgen zou mogen en moeten verbinden aan een schending van fundamentele 
rechten.1079

Wel wordt getoetst of het bestuursorgaan het buitenwettelijk begunstigend beleid 
consistent heeft toegepast. Deze wijze van toetsing betekent dat het vaststellen van 
onredelijk buitenwettelijk begunstigend beleid niet problematisch wordt geacht, 
mits de toepassing daarvan consistent gebeurt.1080 Het onredelijke beleid zelf wordt 
niet aan rechterlijke toetsing onderworpen. In zoverre is sprake van een rechtsvrije 
ruimte voor het bestuur.1081 Zeker in het geval een coronasteunregeling min of meer 
toevallig niet op een wettelijke grondslag berust, omdat deze niet voorhanden is, 
is dat problematisch. Hoewel ik de mening van Bröring deel dat ook bij exceptieve 
toetsing de uitkomst in de meeste gevallen niet anders zal zijn1082 – dit blijkt uit de 
hiervoor besproken jurisprudentie over de NOW waarin het gaat om exceptieve 

1078 Zie ook de annotatie van Bröring onder CRvB 16 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:964, AB 
2021/179, m.nt. H.E. Bröring.

1079 Zie CRvB 16 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:964, AB 2021/179, m.nt. H.E. Bröring, r.o. 4.6.
1080 Vgl. de annotatie van Bröring onder CRvB 16 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:964, AB 2021/179, 

m.nt. H.E. Bröring.
1081 Zie de annotatie van Bröring onder CRvB 16 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:964, AB 2021/179, 

m.nt. H.E. Bröring.
1082 Zie de hiervoor besproken jurisprudentie over de exceptieve toetsing van de NOW, maar ook 

CBb 8 juni 2021, ECLI:NL:CBB:2021:594 waarin het CBb ten aanzien van de vaste gedragslijn dat 
slechts in zeer uitzonderlijke gevallen een uitzondering wordt gemaakt op dwingendrechtelijke 
bepalingen van de TVL oordeelt dat dat niet onredelijk is. Overigens is bij deze laatste uitspraak 
opvallend dat het daarbij om contra legem buitenwettelijk begunstigend beleid gaat, maar het 
CBb wel een oordeel geeft over de redelijkheid van dat beleid. 
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toetsing van een algemeen verbindend voorschrift – , lijkt zo’n supermarginale toet-
sing niet meer van deze tijd en nauwelijks verdedigbaar.1083

Het lijkt erop dat het CBb zelf ook worstelde met deze terughoudende toetsing. Ik 
vermoed dat daarbij een rol heeft gespeeld dat de minister helemaal niet betwistte 
dat de feitelijke activiteiten van de betrokken ondernemers wel in bijlage 1 bij de 
TOGS stonden vermeld.1084 In een overweging ten overvloede tekent het CBb aan 
dat de wijze waarop de TOGS is vormgegeven kan leiden tot een onbevredigende 
uitkomst voor een door de maatregelen getroffen onderneming waarvan de feite-
lijke bedrijfsactiviteiten in bijlage 1 bij de TOGS zijn vermeld, maar waarvan de in 
het handelsregister vermelde informatie over die bedrijfsactiviteiten daar niet bij 
aansluit. Hoewel het CBb begrijpt dat er goede redenen zijn om vast te houden aan 
een strikte toepassing van de TOGS, leidt dit er wel toe dat die onderneming geen 
aanspraak heeft op een tegemoetkoming, terwijl zij, gelet op haar in bijlage 1 bij de 
TOGS vermelde feitelijke activiteiten, wel geacht wordt door de maatregelen ernstig 
te zijn getroffen. Het CBb vindt deze uitkomst nog onbevredigender, nu het erop 
lijkt dat de onderneming in opvolgende periodes ook niet in aanmerking zal komen 
voor substantiële financiële steun als bijdrage in de vaste lasten en omzetderving. 
Ook de TVL gaat immers uit van de SBI-code waarmee een ondernemer in het han-
delsregister staat geregistreerd. Dit roept bij het CBb de vraag op of ook voor die 
opvolgende periodes onder ogen is gezien dat ondernemingen die overduidelijk ern-
stig getroffen zijn, bij het vasthouden aan de op 15 maart 2020 in het handelsregister 
vastgelegde gegevens zonder nader vangnet steeds weer buiten de boot dreigen te 
vallen.

Deze overweging ten overvloede heeft effect gehad. Naar aanleiding van de uit-
spraken van 22 december 2020 van het CBb zijn in de opvolger van de TOGS, de 
TVL, vanaf de maanden januari, februari en maart 2021 twee specifieke hardheids-
clausules neergelegd.1085 Dit is natuurlijk mooi, maar geen structurele oplossing. 
De marginale toetsing van coronasteunregelingen die de vorm van buitenwet-
telijk begunstigend beleid hebben, moet wat mij betreft gewoon van tafel. Nu de 
bestuurswetgever vrij willekeurig kan besluiten om een coronasteunregeling vorm 
te geven als een subsidieregeling dan wel als buitenwettelijk begunstigend beleid, is 
het belangrijk dat ook in het laatste geval de rechter kritisch kijkt of dat beleid zich 
verdraagt met algemene rechtsbeginselen en niet alleen of dat beleid consistent is 
toegepast. Evident onredelijk beleid kan immers ook consistent worden toegepast.

Evenredigheidstoets in het concrete geval

De bestuursrechter heeft dus nog geen coronasteunregelingen op grond van een 
exceptieve toets aan het evenredigheidsbeginsel onverbindend verklaard of buiten 

1083 Zie ook de annotatie van Bröring onder CRvB 16 april 2020, ECLI:NL:CRVB:2020:964, AB 
2021/179, m.nt. H.E. Bröring.

1084 Zo ging het in de zaak ECLI:NL:CBB:2020:993 om een theatermaakster, cabaretière, schrijf-
ster-scenariste, toneelproducente en actrice die ook haar inschrijving met terugwerkende kracht 
had laten aanpassen. Zij stond echter op 15 maart 2020 in het handelsregister geregistreerd met 
SBI-code 6420 (Financiële holdings) Beheermaatschappij.

1085 Deze wijziging is gepubliceerd in Stcrt. 2021, 16732. 
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toepassing gelaten. Omdat veel coronasteunregelingen bestaan uit dwingendrech-
telijke bepalingen en geen hardheidsclausule bevatten, ziet de rechter bovendien in 
beginsel geen ruimte voor een evenredigheidstoets in het concrete en individuele 
geval.1086 In dat geval wordt niet toegekomen aan de vraag of in het individuele geval 
op grond van artikel 3:4, tweede lid, Awb van de regeling moet worden afgewe-
ken.1087 Volstaan wordt met het oordeel dat het gelet op het doel van de regeling en de 
snelle uitvoerbaarheid van de regeling niet aan de bestuursrechter is om een door de 
regelgever afgebakende aanvraagtermijn terzijde te schuiven,1088 of dat geen ruimte 
bestaat voor maatwerk.1089 In deze uitspraken wordt ook geen exceptieve toetsing 
verricht.1090 Dit zou te maken kunnen hebben met de ingediende beroepsgronden, 
maar zeker weet ik dat niet. Voor zover het niet gaat om dwingendrechtelijke bepa-
lingen of wanneer deze onjuist zijn toegepast, ziet de bestuursrechter meer moge-
lijkheden voor het bieden van maatwerk.1091

Uit de jurisprudentie van de Afdeling volgt echter dat indien de toepassing van een 
dwingendrechtelijk algemeen verbindend voorschrift in een bijzonder geval kenne-
lijk onredelijk is, de rechter toch tot het oordeel kan komen dat een bestuursorgaan 
gehouden is dat voorschrift buiten toepassing te laten.1092 Ook in coronasteunzaken 
heeft de bestuursrechter in een enkel geval geoordeeld dat, ondanks het feit dat een 
dwingendrechtelijke bepaling daaraan in de weg staat, in het individuele en con-
crete geval maatwerk moet worden geboden.1093

Impliciet blijkt deze mogelijkheid ook uit de uitspraak van het CBb van 8 juni 2021 
waarin het gaat om de TVL.1094 In deze zaak komt aan de orde dat de staatssecretaris 

1086 Zie bijvoorbeeld Rb. Zeeland-West-Brabant (vzr.) 28 juli 2020, ECLI:NL:RBZWB:2020:3479, Rb. 
Noord-Nederland (vzr.) 25 augustus 2020, ECLI:NL:RBNNE:2020:2911, Rb. Noord-Holland 
23 december 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:11454, Rb. Amsterdam, ECLI:NL:RBAMS:2021:747, 
Rb. Rotterdam 3 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:4820. Zie echter Rb. Limburg, ECLI:NL: 
RBLIM:2021:4269 waarin de rechtbank oordeelt dat niet is gebleken dat sprake is van een zeer 
uitzonderlijke situatie op grond waarvan van een dwingendrechtelijke bepaling moet worden 
afgeweken. Vgl. ook Rb. Oost-Brabant 15 april 2021, ECLI:NL:RBOBR:2021:1709. 

1087 Zie ten aanzien van de NOW Rb. Noord-Holland 7 september 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7268, 
Rb. Noord-Holland 7 september 2020, ECLI:NL:RBNHO:2020:7267, Rb. Zeeland-West-Brabant 
1 juli 2021, ECLI:NL:RBZWB:2021:3334.

1088 Rb. Amsterdam 17 februari 2021, ECLI:NL:RBAMS:2021:712, AB 2021/145, m.nt. L.J.A. Damen. 
1089 Zie bijvoorbeeld Rb. Den Haag, ECLI:NL:RBDHA:2021:3775.
1090 Damen is hierover kritisch. Zie punt 19 van zijn annotatie bij Rb. Amsterdam 17 februari 2021, 

ECLI:NL:RBAMS:2021:712, AB 2021/145.
1091 Zie bijvoorbeeld CBb 22 december 2020, ECLI:NL:CBB:2020:996, ECLI:NL:CBB:2020:997 en 

ECLI:NL:CBB:2020:998 waarin het CBb oordeelt dat de uitvoeringspraktijk inzake de TVL van de 
minister dat de in het handelsregister als eerste vermelde SBI-code zonder meer als hoofdactivi-
teit dient te worden aangemerkt niet door de beugel kan. Volgens het CBb moet de staatssecre-
taris, als de aanvrager bestrijdt dat dit de hoofdactiviteit is, nader onderzoek doen. De TVL bood 
hierover geen duidelijkheid. Zie ook CBb 8 juni 2021, ECLI:NL:CBB:2021:595 waarin het CBb 
oordeelt dat de staatssecretaris van EZK gelet op een door haar aan de Tweede Kamer gestuurde 
brief ook naar de feitelijke bedrijfsactiviteiten had moeten kijken.

1092 Zie de evenredigheidsconclusie van Wattel en Widdershoven 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468, 
p. 90 en de daar genoemde voorbeelden uit de jurisprudentie.

1093 Rb. Rotterdam 11 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:5438.
1094 CBb 8 juni 2021, ECLI:NL:CBB:2021:594. Vgl. ook Rb. Limburg, ECLI:NL:RBLIM:2021:4269 

waarin deze mogelijkheid wordt erkend in het kader van de NOW.
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van EZK met toepassing van artikel 3:4, tweede lid, Awb, individuele zaken opnieuw 
beoordeelt en in bijzondere gevallen toch een afwijkend besluit neemt.1095 Het gaat dan 
om zeer uitzonderlijke gevallen waarin het besluit onevenredig nadelig zou uitpakken.

Of de rechter hieraan toekomt, lijkt af te hangen van de vraag of de rechtszoekende 
zich heeft beroepen op zeer uitzonderlijke omstandigheden.

In een uitspraak van 11 juni 2021 heeft de rechtbank Rotterdam bijvoorbeeld aan-
leiding gezien om te oordelen dat een besluit op grond van de Tijdelijke tegemoet-
komingsregeling KO in strijd is met artikel 3:4, tweede lid, Awb.1096

De tegemoetkoming KO wordt berekend op grond van de gegevens die op 6 april 2020 
bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend zijn.1097 In een aantal gevallen zijn deze gege-
vens niet meer actueel, omdat wijzigingen nog niet zijn doorgegeven. Er bestaat geen 
mogelijkheid om deze gegevens te corrigeren; anders dan bij de normale kinderop-
vangtoeslag wordt niet met voorschotten en vervolgens een definitieve vaststelling 
gewerkt.1098 In artikel 8 is wel een specifieke hardheidsclausule neergelegd. Op grond 
van deze bepaling kunnen bij ministeriële regeling nadere regels worden gesteld 
waarbij kan worden afgeweken van artikel 5, de peildatum, en het van rechtswege 
vaststellen van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 6. In de toelichting op dit arti-
kel wordt expliciet wel gewezen op de mogelijkheid van het wijzigen van de bestaande 
peildatum voor gevallen waarvan spoedig zou komen vast te staan dat de datum bui-
tengewoon nadelig uitvalt. Op grond van deze bepaling zijn de nadere regels inzake 
de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO vastgesteld waarbij de kring van recht-
hebbenden is uitgebreid,1099 maar waarin niet is geregeld dat kan worden uitgegaan 
van de werkelijke gegevens in plaats van de op de peildatum verwerkte gegevens. De 
rechtbank constateert dat er geen mogelijkheid is gecreëerd om in gevallen waarin 
de gegevens die op de peildatum bij de Belastingdienst/Toeslagen niet meer actueel 
zijn, maatwerk te leveren. Vervolgens oordeelt de rechtbank, onder verwijzing naar 
de uitspraken van de Afdeling van 23 oktober 2019,1100 dat het besluit daarom in strijd 
is met artikel 3:4, tweede lid, Awb. De rechtbank merkt daarbij op dat door het vast-
stellen van een peildatum vóór de totstandkoming van de tegemoetkomingsregeling 
de mogelijkheid voor ouders ontbreekt om de juistheid van de bij de Belastingdienst/
Toeslagen bekende gegevens te controleren. De rechtbank voegt daaraan toe dat de 
omstandigheid dat daarmee werd beoogd oneigenlijk gebruik van de tegemoetko-
mingsregeling te voorkomen, naar zijn oordeel getuigt van een zeker wantrouwen 
jegens ouders. Eiseres heeft de rechtbank ervan overtuigd dat zij op de peildatum 

1095 Zie hierover ook par. 3.3.5. Binnen RVO is een Commissie bijzondere gevallen ingesteld die 
advies geeft over de kaders waarbinnen op grond van art. 3:4, tweede lid, van de TVL moet wor-
den afgeweken. 

1096 Rb. Rotterdam 11 juni 2021, ECLI:NL:RBROT:2021:5438.
1097 Zie art. 5 Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO.
1098 Zie de Nota van Toelichting op de Tijdelijke tegemoetkomingsregeling KO, Stb. 2020, 134, p. 11.
1099 Stcrt. 2020, 31675.
1100 ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3535, AB 2020/85, m.nt. A. Drahmann & D.K. Jong-

kind en ABRvS 23 oktober 2019, ECLI:NL:RVS:2019:3536, AB 2020/86, m.nt. A. Drahmann & 
D.K. Jongkind.
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daadwerkelijk 46,33 uur per kind per maand kinderopvang afnam, in plaats van de 
12 uur die bij de Belastingdienst/Toeslagen bekend was.
De rechtbank verwijst nog naar een aantal andere uitspraken waarin in vergelijk-
bare gevallen anders is geoordeeld.1101 Volgens de rechtbank gaat het daarbij om de 
uitkomst van de toepassing van een exceptieve toetsing. Als ik het goed begrijp, gaat 
het volgens de rechtbank in deze zaak niet om een exceptieve toetsing, maar wordt 
voorrang gegeven aan wat is bepaald in artikel 3:4, tweede lid, Awb. Uiteindelijk gaat 
het voor de burger immers om een rechtvaardige uitkomst in een concrete zaak, niet 
om de rechtmatigheidstoetsing van een algemeen verbindend voorschrift, aldus de 
rechtbank. Die uitkomst zou volgens de rechtbank in dit geval voor eiseres kennelijk 
onredelijk zijn en dient om die reden te worden gecorrigeerd.

Deze uitspraak laat zien dat de kinderopvangtoeslagaffaire haar uitwerking niet 
mist bij de rechterlijke toetsing van besluiten over coronasteun.

Ten slotte is opvallend dat het CBb in de uitspraken van 22 december 2020 ken-
nelijk geen ruimte heeft gezien om tot het oordeel te komen dat op grond van arti-
kel 3:4, tweede lid, Awb een uitzondering moet worden gemaakt op de TOGS. Bij de 
TOGS gaat het weliswaar niet om een beleidsregel zodat artikel 4:84 Awb toepas-
sing mist, maar dat neemt niet weg dat de staatssecretaris op grond van artikel 3:4, 
tweede lid, Awb in bijzondere gevallen van buitenwettelijk begunstigend beleid kan 
afwijken.1102 In latere uitspraken over de TOGS blijkt dat dit ook gebeurt en ook door 
het CBb wordt getoetst.

Uit de uitspraak van 13 april 2021 blijkt voorts dat ingeval de minister van EZK beleid 
maakt waarin is neergelegd in welke gevallen uitzonderingen worden gemaakt op het 
buitenwettelijk begunstigend beleid – in casu de TOGS – het CBb toetst of het beleid 
waarin een uitzondering wordt gemaakt consistent wordt toegepast.1103

In een aantal uitspraken toetst het CBb daarnaast of appellant door het bestreden 
besluit onevenredig is geraakt dan wel of sprake is van bijzondere omstandigheden 
op grond waarvan van de TOGS moet worden afgeweken.1104 Waarschijnlijk speelt 
mee dat er in die gevallen een beroep is gedaan op bijzondere omstandigheden.1105 
Het gaat hier om een summiere toets. In veel gevallen wordt volstaan met de zin 

1101 Rb. Amsterdam 23 december 2020, ECLI:NL:RBAMS:2020:6980 en Rb. Rotterdam 11 juni 2021, 
ECLI:NL:RBROT:2021:5342 en ECLI:NL:RBROT:2021:5344. 

1102 Vgl. de evenredigheidsconclusie van Wattel en Widdershoven 7 juli 2021, ECLI:NL:RVS:2021:1468, 
p. 111.

1103 CBb 13 april 2021, ECLI:NL:CBB:2021:411.
1104 CBb 20 juli 2021, ECLI:NL:CBB:2021:757, CBb 20 juli 2021, ECLI:NL:CBB:2021:673, CBb 29 juni 

2021, ECLI:NL:CBB:2021:661, CBb 1 juni 2021, ECLI:NL:CBB:2021:553, CBb 25 mei 2021, 
ECLI:NL:CBB:2021:652, CBb 25 mei 2021, ECLI:NL:CBB:2021:653, CBb 25 mei 2021, ECLI:NL: 
CBB:2021:654, CBb 26 april 2021, ECLI:NL:CBB:2021:452, CBb 26 april 2021, ECLI:NL: 
CBB:2021:449, CBb 20 april 2021, ECLI:NL:CBB:2021:426.

1105 Zie echter CBb 1 juni 2021, ECLI:NL:CBB:2021:551 en ECLI:NL:CBB:2021:552 waarin wel een 
beroep op bijzondere omstandigheden/redelijkheid en billijkheid wordt gedaan maar het CBb 
hieraan niet expliciet aandacht besteedt.
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dat het College verweerder volgt in het standpunt dat geen sprake is van bijzondere 
omstandigheden die een afwijking van de TOGS rechtvaardigen.1106

Uit het voorgaande volgt dat zowel bij dwingendrechtelijk geformuleerd buitenwet-
telijk begunstigend beleid als algemeen verbindende voorschriften in bijzondere 
gevallen c.q. zeer uitzonderlijke gevallen ruimte bestaat voor het afwijken c.q. niet 
toepassen daarvan wegens strijd met artikel 3:4, tweede lid, Awb. Daarvoor lijkt 
wel nodig te zijn dat de burger zelf een beroep doet op bijzondere dan wel zeer uit-
zonderlijke omstandigheden.1107 Voor het oordeel dat de toepassing van de dwin-
gendrechtelijke bepaling in het individuele en concrete geval onredelijk is, heeft de 
rechter – net als voor het oordeel dat op grond van artikel 3:4, tweede lid, Awb moet 
worden afgeweken van buitenwettelijk begunstigend beleid – een ‘haakje’ nodig. Of 
sprake is van bijzondere/zeer uitzonderlijke omstandigheden wordt niet ambtshalve 
beoordeeld. Dat valt in het licht van artikel 8:69 Awb te begrijpen. Aan de andere 
kant is er waarschijnlijk wel een jurist nodig om de mogelijkheid om uitzonderingen 
te maken op algemeen verbindende voorschriften op grond van artikel 3:4, tweede 
lid, Awb goed voor het voetlicht te kunnen brengen. Ik vermoed dat ondernemin-
gen en burgers die procederen over de coronasteun juridische bijstand niet altijd 
kunnen betalen, nu jurisprudentieonderzoek uitwijst dat zij in veel gevallen zonder 
juridische bijstand procederen.1108 Waarschijnlijk betreft het bovendien onderne-
mingen en burgers die niet dagelijks procederen bij de bestuursrechter. De rechter 
zou hiermee rekening kunnen houden en dus – bijvoorbeeld ter zitting – actief op 
zoek kunnen gaan naar dat haakje om te kunnen beoordelen of wellicht sprake is 
van zeer uitzonderlijke omstandigheden op grond waarvan de dwingendrechtelijke 
bepaling uit een algemeen verbindend voorschrift dan wel buitenwettelijk begun-
stigend beleid niet kan worden toegepast wegens strijd met artikel 3:4, tweede lid, 
Awb.

3.3.8 Doelmatigheid en doeltreffendheid van de coronasteunmaatregelen
In paragraaf 3.2.5 kwam aan de orde dat uit het beginsel van de dienende overheid 
voortvloeit de eis dat de overheid ervoor moet zorgen dat publiek geld doelmatig en 
doeltreffend wordt besteed. Uit de doeltreffendheidseis vloeit ook voort dat tegen 
misbruik of oneigenlijk gebruik van de coronasteunmaatregelen moet worden 
opgetreden. Hierop is reeds in paragraaf 3.3.6 ingegaan. In deze paragraaf con-
centreer ik mij op twee andere vragen die uit de doelmatigheids- en doeltreffend-
heidseis voortvloeien. In de eerste plaats de vraag of de coronasteunmaatregelen 
zo zijn vormgegeven dat zij relatief de minste lasten voor de algemene middelen 
opleveren. In de tweede plaats de vraag of de coronasteunregelingen bewezen effec-
tief zijn. Dit zijn twee vragen die zich lastig laten beantwoorden. De coronacrisis 

1106 Zie bijvoorbeeld CBb 25 mei 2021, ECLI:NL:CBB:2021:653.
1107 Vgl. Schuurmans, Leijten & Esser 2020, p. 50.
1108 Een analyse van de tot nu toe gepubliceerde uitspraken leert het volgende. In zaken over de Tij-

delijke tegemoetkomingsregeling KO procederen burgers zonder juridische bijstand. Ook in 
TOGS-, TVL- en NOW-zaken procederen de meeste ondernemers zonder juridische bijstand. In 
Tozo-zaken wisselt het beeld. Feit is wel dat niet alle rechtbankuitspraken worden gepubliceerd, 
dus om deze conclusie echt hard te kunnen maken is meer onderzoek nodig.
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is immers nog niet voorbij, zodat nog geen definitieve conclusies kunnen worden 
getrokken over de doelmatigheid en doeltreffendheid ervan. Evaluatieonderzoeken 
zijn er dan ook nauwelijks.1109 Ook heeft de Algemene Rekenkamer tot nu toe slechts 
een klein deel van de coronasteunmaatregelen onder de loep genomen.1110

Uit het rapport Individuele steun aan bedrijven tijdens de coronacrisis blijkt dat het 
verstrekken van individuele steun niet altijd in overeenstemming is met het doelma-
tigheidsbeginsel. Zo draagt de Staat 93% van het risico voor de steunoperatie van 
KLM, terwijl ook de banken er belang bij hebben dat KLM wordt gered.1111 Doordat de 
miljardensteun vanuit de Staat werd aangekondigd voordat de banken hadden aange-
ven wat zij gingen bijdragen aan de redding van KLM, hoefden de laatste uiteindelijk 
nauwelijks over de brug te komen.1112 Bij de redding van IHC was het kabinet bereid om 
een directe schade van € 395 miljoen te vermijden door het maximale risico voor de 
Staat verder te laten oplopen tot € 700 miljoen.1113 Uit het onderzoek van de Algemene 
Rekenkamer blijkt echter dat het maximale risico voor de Staat na de reddingsoperatie 
€ 895 miljoen wordt, meer dan het dubbele van de aanvankelijk te vermijden schade.1114

Bij de beoordeling van de doelmatigheid van de coronasteunregelingen is in de 
eerste plaats relevant dat het in de meeste gevallen om generieke steunregelingen 
gaat waarin weinig ruimte bestaat voor maatwerk. Dit is efficiënt; het opzetten van 
specifieke steunregelingen kost veel meer tijd en zal ook meer van de uitvoerings-
organisaties vergen.1115 Overigens speelt hierbij ook een rol dat vanuit de betrokken 

1109 Alleen het proces van ontwikkeling van de Tozo en de ondersteuning aan gemeenten is inmid-
dels onderzocht. Zie De Beleidsonderzoekers, Procesevaluatie Tozo eindrapport. Proces van ontwikke-
ling van de Tozo en ondersteuning aan gemeenten, oktober 2020.

1110 Zo heeft de Algemene Rekenkamer in het kader van de coronacrisis twee rapporten uitgebracht, 
namelijk het rapport Individuele steun aan bedrijven tijdens de coronacrisis (Rekenkamer 2020b) en 
het rapport Coronacrisis: de risico’s van garanties en leningen voor de overheidsfinanciën (Rekenkamer 
2020c). Daarnaast heeft de Algemene Rekenkamer in het kader van de coronacrisis ook twee 
rekenkamerbrieven aan de Tweede Kamer gestuurd, namelijk Steun aan grote ondernemingen – leren 
van het verleden (Rekenkamer 2020a) en Uitkomsten onderzoek naar M&O-beleid van NOW-regeling 
(Rekenkamer 2020d). Ook in de verschillende verantwoordingsonderzoeken wordt aandacht 
besteed aan de coronasteunmaatregelen, maar deze onderzoeken richten zich met name op de 
rechtmatigheid van de uitgaven met het oog op het verlenen van décharge aan de ministers voor 
de financiële verantwoording over het door hen gevoerde financieel beheer.

1111 Rekenkamer 2020b, p. 41.
1112 Zie Rekenkamer 2020b, p. 25.
1113 Rekenkamer 2020b, p. 18.
1114 Rekenkamer 2020b, p. 19. 
1115 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de TVL voor startende ondernemers (Stcrt. 2021, 27418). Deze regeling 

werd al op 21 januari 2021 aangekondigd (Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 217, p. 9), maar 
pas in de tweede helft van mei 2021 in de Staatscourant gepubliceerd. Vanaf 31 mei 2021 kon 
TVL voor starters worden aangevraagd. Het kabinet heeft daarbij steeds aangegeven dat eerder 
niet mogelijk is omdat RVO tegen de uitvoeringstechnische grenzen aanloopt (Kamerstukken II 
2020/21, 35420, nr. 217, p. 9). In antwoord op Kamervragen heeft de minister aangegeven dat 
het ontwerpen van een regeling tijd kost, en ook de systemen voor de uitvoering van de regeling 
moeten worden gebouwd. Zie hierover Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 263, p. 6. 



309

ministers meer dan eens is aangegeven dat de uitvoeringsorganisaties tegen de 
grenzen van hun kunnen aanlopen.1116

In de tweede plaats is relevant voor de doelmatigheid dat de snelle, grotendeels 
geautomatiseerde uitvoering met weinig controle aan de voorkant, het risico op 
misbruik en oneigenlijk gebruik verhoogt.1117 Of dit afdoet aan de doelmatigheid 
van de coronasteunregelingen is lastig vast te stellen. Uitgebreide controles aan 
de voorkant hadden er waarschijnlijk voor gezorgd dat het uitbetalen van de steun 
veel langer had geduurd, hetgeen ook tot hogere overheidsuitgaven had kunnen lei-
den.1118

In de derde plaats is relevant dat vanwege de geautomatiseerde uitvoering van de 
coronasteunregelingen, moet worden gewerkt met eenvoudige beslisregels om voor 
de steun in aanmerking te komen.1119 Voldoende is dan ook dat ondernemers aan-
tonen dat zij te maken hebben met een omzetdaling, maar niet dat er een causaal 
verband bestaat met de coronacrisis.1120 Ook in het stadium van de subsidievaststel-
ling wordt echter niet gekeken naar de oorzaak van de omzetdaling. Feit is wel dat 
meerdere keren is opgeroepen alleen steun aan te vragen als dat echt nodig is,1121 
maar het is de vraag of iedere ondernemer daaraan gehoor heeft gegeven. Vanuit 
doelmatigheidsperspectief kunnen bij het voorgaande vraagtekens worden gezet.

In de vierde plaats lijken de coronasteunmaatregelen vooralsnog doeltreffend.1122 
Onderzoek van het CBS wijst uit dat het aantal faillissementen lager is dan in 
2019.1123 Feit is wel dat we pas echt weten hoe effectief de coronasteunmaatregelen 
zijn geweest, als deze regelingen worden afgeschaald. Als op dat moment alsnog 
veel ondernemingen failliet gaan, dan rijst de vraag of de coronasteunregelingen 
wel echt effectief waren of juist ten onrechte ongezonde ondernemingen langer in 
het leven hebben gehouden.

Het heeft echter niet heel veel zin om in dit preadvies nog verder te speculeren 
over de effectiviteit en doelmatigheid van de coronasteunregelingen. Nader onder-
zoek op dit punt zal moeten worden afgewacht. Voor nu is het het interessantst om 

1116 Dit blijkt bijvoorbeeld uit de afwegingen om uiteindelijk geen regeling in het leven te roepen 
voor zelfstandigen die in het buitenland wonen maar in Nederland hun onderneming bedrijven. 
Bezien is of in de TVL een forfaitaire opslag kan worden geregeld, maar naast andere bezwaren 
speelt ook mee dat RVO voor de uitvoering geen capaciteit heeft. Zie Kamerstukken II 2020/21, 
35420, nr. 272, p. 4. 

1117 Zie hierover par. 3.3.6. 
1118 Denk hierbij aan ondernemingen die failliet gaan en daardoor minder belastingen betalen en 

aan burgers die een beroep doen op de WW en de bijstand. Zie over dit dilemma de Najaarsnota 
2020 (Kamerstukken II 2020/21, 35650, nr. 1, p. 52).

1119 Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 16, p. 4 en Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 243, p. 5 (Dilem-
ma’s in de NOW).

1120 Zie hierover ook par. 2.6.2.
1121 Zie bijvoorbeeld in het kader van de Tozo Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 11, in het kader van 

de NOW Kamerstukken II 2019/20, 35420, nr. 15, p. 12 en in algemene zin Kamerstukken II 2019/20, 
35420, nr. 6, p. 1.

1122 Zie hierover Lorié & Ciobica 2020, Schellekens, Cnossen & ’t Jong 2021 en Groenewegen, Har-
deman & Stam 2021. Zie over dit laatste onderzoek ook ‘Coronasteun komt verrassend goed 
terecht’, FD 20 januari 2021.

1123 Zie www.cbs.nl/nl-nl/nieuws/2021/02/minder-faillissementen-in-2020 en www.cbs.nl/nl-nl/
nieuws/2021/10/aantal-faillissementen-in-februari-op-laagste-niveau-in-30-jaar. 
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te bezien of de doelmatigheid en doeltreffendheid van de coronasteunmaatregelen 
überhaupt zal worden onderzocht. Ook dit verschilt per coronasteunregeling. In 
de eerste plaats wordt bezien in hoeverre de overheid zelf laat onderzoeken of de 
corona steunmaatregelen effectief zijn. In de tweede plaats wordt ingegaan op de 
rol van de Algemene Rekenkamer bij de beoordeling van de doelmatigheid en doel-
treffendheid van de coronasteunmaatregelen. Op grond van artikel 7.16 Comptabi-
liteitswet 2016 onderzoekt de Algemene Rekenkamer immers de doeltreffendheid 
en de doelmatigheid van het gevoerde beleid van het Rijk.

Op grond van artikel 4.1, eerste lid, Comptabiliteitswet zijn de ministers met 
betrekking tot het beleid dat aan hun begrotingen ten grondslag ligt, onder meer 
verantwoordelijk voor het periodiek onderzoeken van de doeltreffendheid en doel-
matigheid van het beleid. Op grond van artikel 4.20, tweede lid, aanhef en onder f, 
Comptabiliteitswet kan de minister van Financiën voor het Rijk regels stellen voor 
het periodiek onderzoeken van de doeltreffendheid en doelmatigheid van het 
beleid. Deze regels zijn neergelegd in de Regeling periodiek evaluatieonderzoek.1124 
Artikel 2 van deze regeling bepaalt aan welke eisen het onderzoek naar de doeltref-
fendheid en doelmatigheid van het beleid moet voldoen. Niet is geregeld hoe vaak 
een dergelijk onderzoek moet plaatsvinden. Dit is wel geregeld voor de beleidsdoor-
lichting: een syntheseonderzoek naar de doeltreffendheid en de doelmatigheid van 
een substantieel, samenhangend deel van het beleid, dat wordt gevoerd op grond 
van een of meer beleidsartikelen van de rijksbegroting. Dit onderzoek moet eens in 
de zeven jaar plaatsvinden.1125

Voor subsidieverstrekking bestaat een specifieke evaluatieverplichting die is neer-
gelegd in artikel 4:24 Awb. Op grond van deze bepaling wordt, indien een subsidie 
op een wettelijk voorschrift berust, ten minste eenmaal in de vijf jaren een verslag 
gepubliceerd over de doeltreffendheid en de effecten van de subsidie in de praktijk, 
tenzij bij wettelijk voorschrift anders is bepaald. Dit betekent dat ook de corona-
subsidieregelingen op grond van deze bepaling eens in de vijf jaar moeten worden 
geëvalueerd, indien zij zolang bestaan.

De individuele coronasteun en ook de coronasteun die door privaatrechte-
lijke entiteiten wordt verstrekt, hoeft niet op grond van artikel 4:24 Awb te wor-
den  geëvalueerd. Nog daargelaten de vraag of het daarbij gaat om Awb-subsidies, 
gaat het in ieder geval om subsidies die niet op een wettelijk voorschrift berusten. 
Wel geldt daarvoor het Beleidskader risicoregelingen waarin is geregeld dat iedere 
risico regeling een horizonbepaling krijgt en binnen vijf jaar wordt geëvalueerd.1126 
Daarbij worden de doelmatigheid en doeltreffendheid van de risicoregeling onder-
zocht.1127

De overige coronasteunregelingen bevatten geen evaluatieverplichting. Feit is wel 
dat de ministers van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale Zaken 

1124 Stcrt. 2018, 16632. Deze regeling vervangt de Regeling periodiek evaluatieonderzoek die op 
grond van de Comptabiliteitswet 2001 was vastgesteld.

1125 Art. 3, eerste lid, Regeling periodiek evaluatieonderzoek. 
1126 Zie het Beleidskader risicoregelingen, p. 2.
1127 Dit is bijvoorbeeld terug te vinden in de verschillende toetsingskaders die zijn opgesteld voor de 

coronasteun die bestaat uit leningen en garanties. Zie bijvoorbeeld het Toetsingskader risico-
regeling rijksoverheid, bijlage bij Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 204, p. 4.
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en Werkgelegenheid in een brief aan de Tweede Kamer een evaluatie-aanpak van 
de coronasteunpakketten hebben aangekondigd.1128 Hieruit blijkt dat in ieder geval 
de NOW, de Tozo, de TOGS, de TVL, de BMKB, de GO-C, Qredits, KKC en de COL 
zullen worden geëvalueerd.1129 Verder is aan het Centraal Planbureau gevraagd om 
in 2021 een eerste macro-economische analyse te maken, met als doel inzicht te 
krijgen in hoeverre de steunpakketten de economische schade van de coronamaat-
regelen hebben beperkt.1130

Dit is best bijzonder, omdat in de praktijk blijkt dat de evaluatieplicht met betrekking 
tot ‘gewone’ subsidieregelingen al slecht wordt nageleefd. Zie hierover het rapport van 
de Algemene Rekenkamer ‘Leren van subsidie-evaluaties’ uit 2011 en ook het Rapport 
bij de Nationale Verklaring 2019 waarin de Rekenkamer aangeeft dat het Rijk meer 
aandacht zou moeten besteden aan de resultaten en effecten van EU-subsidies.1131

De Algemene Rekenkamer kan op grond van artikel 7.16 Comptabiliteitswet 2016 
een onderzoek verrichten naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van de corona-
steunmaatregelen, ook ten aanzien van privaatrechtelijke entiteiten die corona-
steun verstrekken met leningen die ten laste komen van de Rijksbegroting.1132 Dit 
onderzoek is beperkt tot oordeelsvorming over het gevoerde beleid van de minister 
met betrekking tot deze entiteiten en het toezicht dat de minister uitvoert.1133 Alleen 
wanneer rechtspersonen een wettelijke taak hebben, kan de Algemene Rekenkamer 
ook een oordeel vormen over het beheer van de publieke middelen door deze pri-
vaatrechtelijke entiteiten en de uitvoering van de wettelijke taak.1134 De privaatrech-
telijke entiteiten die coronasteun verstrekken zijn niet belast met de uitvoering van 
een wettelijke taak.1135 De effectiviteit en doelmatigheid van de coronasteun die via 
privaatrechtelijke entiteiten wordt verstrekt, verdwijnt dus deels uit het zicht van de 
Algemene Rekenkamer (én dat van de belastingbetaler).

3.4 Conclusie

In dit hoofdstuk is onderzocht in hoeverre de gekozen rechtsgrondslagen van de 
coronasteunmaatregelen tot juridische problemen leiden in het licht van de begin-
selen van de democratische rechtsstaat. Het gaat hierbij om het rechtszekerheids-
beginsel, het gelijkheidsbeginsel, het democratiebeginsel en het beginsel van de 
dienende overheid. Deze beginselen zijn ontleend aan een bijdrage van Scheltema 
uit 1989. Uit deze beginselen vloeien verschillende eisen voort. In paragraaf 3.2 
heb ik vervolgens onderzocht welke eisen van de democratische rechtsstaat in het 

1128 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 227.
1129 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 227, p. 3-4.
1130 Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 227, p. 5.
1131 Zie hierover ook Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 107.
1132 Art. 7.24, aanhef, onder a, onder 1, Comptabiliteitswet 2016.
1133 Art. 7.25, eerste lid, Comptabiliteitswet 2016. 
1134 Art. 7.25, tweede lid, Comptabiliteitswet 2016. 
1135 Een uitzondering bestaat voor de Rijkscultuurfondsen die coronasteun verstrekken op grond 

van de RAOCCC. Zie hierover par. 2.2.2 en 2.2.4.
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bijzonder van belang zijn als het gaat om het uitgeven van publiek geld in crisis-
tijd. Het gaat achtereenvolgens om de eis van een wettelijke grondslag, de eis van 
democratische legitimatie, de eis van wetmatigheid van bestuur, de eis van effec-
tieve rechtsbescherming, de eis van doelmatigheid en doeltreffendheid, de eis van 
evenredigheid en maatwerk en ten slotte de eis van snelheid. Omdat tussen deze 
eisen en bovenliggende beginselen een inherente spanning bestaat, is het de kunst 
om ze in balans te houden.

In paragraaf 3.3 is vervolgens onderzocht welke prangende knelpunten zich voor-
doen bij de (uitvoering van de) coronasteunregelingen in het licht van de in para-
graaf 3.2 geformuleerde rechtsstatelijke eisen. Wat betreft de eis van een wettelijke 
grondslag en de eis van de democratische legitimatie is geconcludeerd dat het ver-
schil maakt welke rechtsgrondslag is gekozen voor het verstrekken van de corona-
steun. Voor de coronasubsidieregelingen geldt dat daarvoor een wettelijke grond-
slag bestaat. Ook zijn deze regelingen voldoende democratisch gelegitimeerd. 
Bovendien is in het geval van de coronasubsidieregelingen een duidelijk en uitge-
breid wettelijk kader van toepassing dat bij het opstellen en uitvoeren van de corona-
subsidieregelingen moet worden gerespecteerd. Bij de Tozo en de TONK gelden de 
regels uit de Participatiewet. Voor een aantal andere coronasteunregelingen bestaat 
weliswaar wel een wettelijke grondslag, maar is niet voorzien in een algemeen wet-
telijk kader. Vanuit het perspectief van rechtsgelijkheid, rechtszekerheid en een dui-
delijk afbakening van rechten, plichten en bevoegdheden is dit discutabel. Onver-
plichte tegemoetkomingsregelingen worden nauwelijks wettelijk genormeerd. Voor 
buitenwettelijke coronasteunregelingen bestaat voorts geen wettelijke grondslag. 
Omdat het zowel bij de individuele coronasteun als bij de coronasteun die privaat-
rechtelijk is vormgegeven niet duidelijk is of het daarbij om Awb-subsidies gaat, is 
in die gevallen evenmin duidelijk of de eis van een wettelijke grondslag geldt en of 
de andere bepalingen uit de subsidietitel van de Awb überhaupt van toepassing zijn. 
Dit staat op gespannen voet met de eis van rechtszekerheid. Bovendien zijn deze 
coronasteunmaatregelen die privaatrechtelijk zijn vormgegeven niet democratisch 
gelegitimeerd, hoewel ook voor deze steunmaatregelen geldt dat de Tweede Kamer 
hierover steeds – zij het summier – is geïnformeerd en hierover ook is gedebatteerd. 
De coronasteunregelingen die privaatrechtelijk zijn vormgegeven staan bovendien 
op gespannen voet met het budgetrecht.

Geconcludeerd is dat deze verschillen lastig uitlegbaar zijn omdat de doelstel-
ling van de coronasteunmaatregelen min of meer gelijk is, namelijk het financieel 
ondersteunen van burgers en ondernemers in crisistijd ofwel het compenseren van 
door de coronacrisis geleden schade, en ook de positie van aanvragers is vergelijk-
baar. Het lijkt erop of de overheid vrij willekeurig kan bepalen of er een wettelijke 
grondslag wordt gecreëerd, of en zo ja welk wettelijk kader van toepassing is en 
ook in hoeverre de verstrekking van de coronasteun democratisch is gelegitimeerd. 
Daarbij komt dat het lastig is om te ontdekken wat de redenen zijn om in het ene 
geval voor een subsidie en in het andere geval voor een buitenwettelijke onverplichte 
tegemoetkoming te kiezen en ook om in het ene geval de leningen te laten verstrek-
ken door de minister en in het andere geval door een privaatrechtelijke entiteit. Dit 
doet tamelijk willekeurig aan. Het is naar mijn idee niet te veel gevraagd om voor alle 
vormen van coronasteun een stevige rechtsbasis te verlangen. Gelet hierop ben ik 
van mening dat in beginsel voor het verstrekken van alle coronasteun een wettelijke 
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grondslag en ook een duidelijk wettelijk kader dient te bestaan. Daarmee zou ook 
worden bereikt dat het materiële budgetrecht van het parlement wordt versterkt.

De beginselen van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid worden voor zover de 
coronasteunmaatregelen zijn neergelegd in algemeen verbindende voorschriften, 
in beginsel gerespecteerd. Daarbij is een aantal kanttekeningen geplaatst. Er is in 
de eerste plaats altijd wel een groep die net buiten de boot valt. Zolang het daar-
bij niet om gelijke gevallen gaat, of wanneer het weliswaar om gelijke gevallen 
gaat, maar een objectieve rechtvaardigingsgrond bestaat voor het niet-toekennen 
van steun, is er niet zoveel aan de hand, maar dit valt niet altijd gemakkelijk vast 
te stellen. In de tweede plaats blijken in de praktijk toch uitzonderingen te wor-
den gemaakt op dwingendrechtelijke bepalingen die zijn neergelegd in algemeen 
verbindende voorschriften en in beleidsregels. Dit kan afbreuk doen aan de rechts-
gelijkheid en rechtszekerheid, maar ook maatwerk mogelijk maken. Wanneer de 
coronasteun niet is gebaseerd op algemene regels, bestaat weinig zicht op de vraag 
of in overeenstemming met de beginselen van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid 
steun wordt verstrekt. Ten slotte is onderzocht of het totale pakket aan corona-
steunmaatregelen in overeenstemming is met de beginselen van rechtszekerheid en 
rechtsgelijkheid. Daarbij valt op dat nog steeds ondernemingen en burgers buiten 
de boot vallen als het om coronasteun gaat. Bovendien wordt voor sommige secto-
ren een specifieke steunregeling opgesteld, terwijl andere ondernemers en burgers 
het moeten doen met de generieke steunregelingen die minder maatwerk bieden. 
Het is de vraag of dit verschil in behandeling altijd kan worden gerechtvaardigd. 
Ten slotte is geconcludeerd dat tussen de verschillende coronasteunregelingen aan-
merkelijke verschillen bestaan, terwijl zij min of meer dezelfde doelstelling hebben. 
Deze verschillen staan mijns inziens op gespannen voet met het gelijkheidsbegin-
sel, nu de doelstelling van de coronasteun(regelingen) vergelijkbaar is. Bovendien 
lijkt een diepere gedachte achter de verschillen tussen de verschillende soorten 
coronasteunregelingen te ontbreken, maar lijken die verschillen min of meer af te 
hangen van toevalligheden en de uitvoeringscapaciteit van uitvoeringsorganisaties. 
Ook vanuit de rechtszekerheid bezien is zo’n lappendeken aan coronasteunmaat-
regelen discutabel. Het komt regelmatig voor dat ondernemingen en burgers voor 
verschillende soorten corona steun in aanmerking komen. Per coronasteunregeling 
moet dan worden uitgepluisd welke regels precies gelden.

Wel komt een aantal coronasubsidieregelingen in strijd met hoger recht, te weten 
de subsidietitel van de Awb. Steunontvangers worden geconfronteerd met subsidie-
verplichtingen die in strijd zijn met artikel 4:39 Awb, met een uitbreiding van de 
limitatieve gronden op grond waarvan een besluit tot subsidievaststelling kan wor-
den ingetrokken en met dichtgeregelde handhavingsbevoegdheden die volgens de 
Awb discretionair van aard zijn. Hoewel er begrip kan worden opgebracht voor deze 
afwijkingen, zijn ze niet toegestaan. De subsidietitel is geschreven voor het stimu-
leren van bepaalde wenselijk geachte activiteiten. In dat geval is het verklaarbaar 
dat grenzen worden gesteld aan de op te leggen subsidieverplichtingen en ook dat 
het bestuursorgaan in het kader van de handhaving over discretionaire bevoegd-
heden beschikt. Gelet hierop rijst de vraag of het gelukkig is dat allerlei corona-
steunmaatregelen onder de werking van het subsidierecht zijn gebracht, terwijl zij 
niet zijn gericht op het stimuleren van bepaalde wenselijk geachte activiteiten. Dat 
laatste is nu eenmaal iets anders dan het compenseren van de vanwege de bestrijding 
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van het coronavirus getroffen overheidsmaatregelen geleden schade, het bieden 
van bestaanszekerheid of het voorkomen dat ondernemingen failliet gaan. Hoe-
wel aan het desondanks toepassen van de subsidietitel van de Awb wel een mouw 
blijkt te passen, rijst de vraag of dit wenselijk is. Verdient het niet de voorkeur dat 
voor een afzonderlijk wettelijk kader wordt gekozen, bijvoorbeeld voor onverplichte 
tegemoetkomingen en reddingssteun? In dat geval kunnen andere keuzes worden 
gemaakt dan in de subsidietitel van de Awb en wordt voorkomen dat het subsidie-
recht steeds meer wordt opgerekt met het oog op financiële verstrekkingen door de 
overheid waarvoor de subsidietitel niet is bedoeld.

Hoewel het uitgangspunt is dat bij de uitvoering van de coronasteunmaatrege-
len geen maatwerk kan worden geboden, is vastgesteld dat in de praktijk wel dege-
lijk maatwerk plaatsvindt. Dit wordt mede veroorzaakt door de kinderopvangtoe-
slagaffaire. Zowel de betrokken bewindslieden als de Tweede Kamer zijn zich ervan 
bewust dat het al te rigide toepassen van de coronasteunregelingen ertoe leidt dat 
ondernemers en burgers buiten de boot vallen waarvoor geen goede reden bestaat 
en dat dit tot verontwaardiging en onvrede kan leiden.1136 De uitvoering van de 
TONK laat zien dat aan het vaststellen van een maatwerkregeling ook nadelen kle-
ven en gemakkelijk het beeld kan ontstaan dat sprake is van willekeur. Het vereni-
gen van de eis van maatwerk met de eisen van rechtsgelijkheid, rechtszekerheid, 
uitvoerbaarheid en snelheid blijkt ook in het geval van de coronasteunregelingen 
geen gemakkelijke opgave.

Bij de coronasteunmaatregelen ligt misbruik en oneigenlijk gebruik steeds op 
de loer. De regelingen zijn supersnel uit de grond gestampt en zijn erop gericht de 
steun aan zoveel mogelijk rechthebbenden zo snel mogelijk uit te betalen. De con-
trole vindt in veel gevallen achteraf plaats. Het risico bestaat dat het dan niet meer 
lukt om onrechtmatig ontvangen subsidiebedragen terug te halen. Bij de corona-
subsidieregelingen, de Tozo, en de onverplichte tegemoetkomingen bestaat daar-
voor veel aandacht. Voor de coronasubsidieregelingen geldt dat de subsidietitel van 
de Awb een handhavingskader biedt dat ruimte geeft aan zowel effectieve als even-
redige handhaving. Zowel in de NOW als de TVL zijn in strijd met de subsidietitel 
van de Awb strengere handhavingsbepalingen neergelegd. Bij de onverplichte tege-
moetkomingen laten de handhavingsbepalingen een wisselend beeld zien. Som-
mige lijken vrijwel letterlijk afkomstig uit de subsidietitel en andere lijken meer te 
passen bij het compenseren voor geleden schade. Voor de coronasteunregelingen 
die zijn gebaseerd op de Participatiewet – de Tozo en de TONK – gelden de strenge 
handhavingsbepalingen uit de Participatiewet. Voor de individuele coronasteun 
en de coronasteun die privaatrechtelijk is vormgegeven is onduidelijk welke hand-
havingsbepalingen precies gelden. Nu alle coronasteunregelingen min of meer het-
zelfde doel hebben, rijst de vraag of vanuit een perspectief van rechtsgelijkheid de 
handhaving ervan niet meer op één lijn zou moeten liggen. Ik vind het lastig uit 
te leggen dat de ene ondernemer wordt geconfronteerd met de strenge regels van 
de Participatiewet en dat voor een ondernemer die een Coronaoverbruggingslening 

1136 Zie bijvoorbeeld ook Kamerstukken II 2020/21, 35420, nr. 342 (Tweede Voortgangsrapportage 
TVL), p. 1.
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van een ROM ontvangt niet eens duidelijk is welke handhavingsbepalingen van toe-
passing zijn en of überhaupt wordt gehandhaafd.

Voor alle coronasteunregelingen geldt dat toegang tot de rechter openstaat. Voor 
de meeste coronasteunregelingen gaat het daarbij om de bestuursrechter. Dit ligt 
anders voor de individuele coronasteun en coronasteun die wordt verstrekt door 
privaatrechtelijk entiteiten; hier is minder duidelijk bij welke rechter toegang open-
staat. Mijns inziens is de bedoeling van de Awb-wetgever duidelijk: overheden ver-
strekken geen kredieten tegen commerciële voorwaarden en ook de garantie is aan 
te merken als aanspraak op financiële middelen. Daarbij komt dat de privaatrech-
telijke entiteiten die coronasteun verstrekken op basis van mijn analyse fungeren 
als doorgeefluik voor publiek geld. Mijns inziens zou dit voldoende moeten zijn om 
bestuursrechtelijke rechtsbescherming te bieden.

Wat betreft de toetsing door de rechter in coronasteunzaken is geconcludeerd 
dat de exceptieve toetsing aan het evenredigheidsbeginsel tot nu toe weinig heeft 
opgeleverd. Dit valt ook te begrijpen, nu het bij de coronasteunregelingen bij uitstek 
om een politiek-bestuurlijke afweging gaat, hetgeen een terughoudende toetsing 
aan het evenredigheidsbeginsel tot gevolg heeft. De marginale toetsing van corona-
steunregelingen in de vorm van buitenwettelijk begunstigend beleid moet wat mij 
betreft wel aan tafel, nu de huidige jurisprudentielijn tot gevolg heeft dat onredelijk 
beleid mag, zolang het maar consistent wordt toegepast.

Uit de jurisprudentie blijkt dat in een aantal uitspraken ruimte wordt gezien om in 
het individuele en concrete geval te oordelen dat het toepassen van een dwingend-
rechtelijke bepaling uit een algemeen verbindend voorschrift, niet zijnde een wet 
in formele zin, in strijd komt met artikel 3:4, tweede lid, Awb. In dat geval biedt de 
rechter maatwerk. Het gaat daarbij wel om zeer uitzonderlijke gevallen. Op dit punt 
valt nog winst te behalen. Rechters zouden ter zitting actief op zoek kunnen gaan 
naar een haakje om te kunnen beoordelen of wellicht sprake is van zeer uitzonder-
lijke omstandigheden op grond waarvan de dwingendrechtelijke bepaling niet kan 
worden toegepast wegens strijd met artikel 3:4, tweede lid, Awb.

Ten slotte is ingegaan op de doelmatigheid en doeltreffendheid van de corona-
steunmaatregelen. Besproken is dat het op dit moment te vroeg is om iets zinnigs 
te zeggen over de doelmatigheid en doeltreffendheid van de coronasteunregelin-
gen. In dit preadvies is daarom met name gekeken in hoeverre de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de coronasteunregelingen überhaupt zal worden onderzocht. 
De conclusie is dat alleen voor de subsidie geldt dat evaluatie daarvan wettelijk is 
gegarandeerd. Daarnaast geldt voor coronasteun in de vorm van leningen en garan-
ties een evaluatieverplichting op grond van het Beleidskader risicoregelingen. Feit 
is wel dat de ministers van Financiën, Economische Zaken en Klimaat en Sociale 
Zaken en Werkgelegenheid een evaluatie-aanpak van de coronasteunpakketten heb-
ben aangekondigd. Hieronder vallen ook coronasteunregelingen waarbij het niet 
per definitie om subsidies gaat, namelijk de Tozo, de TOGS, Qredits en de COL. De 
Algemene Rekenkamer kan voorts ook onderzoek doen naar de doelmatigheid en 
doeltreffendheid van de coronasteunmaatregelen. Voor zover de coronasteun wordt 
verstrekt door privaatrechtelijke entiteiten, heeft de Algemene Rekenkamer echter 
minder onderzoeksmogelijkheden.
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4 Slotbeschouwing: een nieuw 
wettelijk kader voor het verstrekken 
van financiële steun door de overheid?

4.1 Coronasteun: een slechtplakkende pleister?

Aan het einde van dit preadvies is het tijd om de balans op te maken. In hoofdstuk 2 
is geconcludeerd dat er legio coronasteunmaatregelen in het leven zijn geroepen om 
de gevolgen van de coronacrisis te bestrijden. De overheid heeft daarbij niet gekozen 
voor de op het oog daarvoor meest geëigende rechtsgrondslag: de Wet tegemoet-
koming schade bij rampen en zware ongevallen (WTS). Deze wet is bedoeld om tege-
moetkomingen te verstrekken wanneer zich een ramp of zwaar ongeval voltrekt. In 
plaats daarvan is voor andere, uiteenlopende, rechtsgrondslagen gekozen. Zo ben 
ik coronasubsidies, corona-inkomensvoorzieningen, coronategemoetkomingen, 
individuele coronasteun, coronasteun op grond van een privaatrechtelijke overeen-
komst en zelfs een coronanadeelcompensatie tegengekomen. Geconstateerd is dat 
de grenzen tussen de verschillende rechtsgrondslagen in veel gevallen niet scherp 
zijn te trekken. Het is in veel gevallen lastig vast te stellen of een regeling beoogt 
geleden schade te compenseren (onverplichte tegemoetkomingen en verplichte 
nadeelcompensatie), activiteiten te stimuleren (subsidie), simpelweg te voorkomen 
dat ondernemingen failliet gaan (reddingssteun) of te voorzien in middelen van 
bestaan (inkomensvoorziening). Daarbij komt dat bij de individuele coronasteun en 
de coronasteun die wordt verstrekt door privaatrechtelijke entiteiten onduidelijk is 
op welke rechtsgrondslag deze steun is gebaseerd. Geconcludeerd is dat de corona-
steunregelingen nog het meest weg hebben van een onverplichte tegemoetkoming 
of een inkomensvoorziening. Zij zijn niet zozeer gericht op het stimuleren van acti-
viteiten, maar op het compenseren van geleden schade ten gevolge van de corona-
crisis en de daaropvolgende overheidsmaatregelen en het voorzien in middelen van 
bestaan. Dat het subsidiekader bij de coronasubsidieregelingen niet helemaal past, 
wordt bevestigd door het feit dat in de coronasubsidieregelingen in strijd met de 
Awb van de subsidietitel van de Awb wordt afgeweken.

Bij deze verschillende rechtsgrondslagen hoort steeds een ander rechtskader, ter-
wijl het doel van alle coronasteunregelingen min of meer gelijk is: het financieel 
ondersteunen van burgers en ondernemingen die economische nadeel ondervin-
den van de coronacrisis en daardoor financieel in de knel komen. In de inleiding 
is de vraag opgeworpen of het erg is dat de coronasteunmaatregelen min of meer 
hetzelfde doel hebben, maar op verschillende rechtsgrondslagen zijn gebaseerd. 
Gaat het hier niet te veel om juridisch geneuzel, waaraan wij ons als bestuursrecht-
juristen wellicht vaker schuldig maken? Om deze tegenwerping te ontkrachten is in 
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hoofdstuk 3 aangetoond dat de keuze voor een bepaalde rechtsgrondslag gevolgen 
heeft voor de rechtsstatelijkheid van de coronasteunmaatregelen. Zo is voor corona-
subsidies, zoals de NOW en de TVL, en de corona-inkomensvoorzieningen voorzien 
in een wettelijke grondslag, een duidelijk wettelijk kader, een regeling in de vorm 
van een algemeen verbindend voorschrift, regels over handhaving en evaluatie en 
staat rechtsbescherming open bij de bestuursrechter.

Voor de onverplichte tegemoetkoming ligt dit anders. In het geval van de TOGS 
en de beleidsregels die zien op een tegemoetkoming aan amateursportorganisaties 
en verhuurders van sportaccommodaties ontbreekt een wettelijke grondslag en is 
dus sprake van buitenwettelijk begunstigend beleid. Dit brengt onzekerheid over 
de bevoegde bestuursrechter met zich en leidt bovendien tot een supermarginale 
toets. Als er wel een wettelijk kader is voor het verstrekken van tegemoetkomin-
gen, dan houdt dat niet meer in dan daarin een bevoegdheid tot het verstrekken van 
een tegemoetkoming is neergelegd. Een algemeen normerend wettelijk kader ont-
breekt, wat een bonte verzameling tegemoetkomingsregelingen tot gevolg heeft. 
Dit betekent dat de rechtspositie van de ontvanger sterk verschilt al naar gelang de 
tegemoetkomingsregelingen waarop hij een beroep doet, bijvoorbeeld wat betreft 
de mogelijkheden om op een tegemoetkoming terug te komen. De verschillen lijken 
te berusten op toevalligheden.

Ook bij individuele coronasteun en coronasteun die via privaatrechtelijke over-
eenkomsten wordt verstrekt lijkt sprake te zijn van ongeregeld en ondoorzichtig 
bestuur.1137 Voor beide geldt dat het rechtskarakter en de rechtsgrondslag daar-
van onduidelijk zijn, zodat geen zekerheid bestaat over de toepasselijkheid van de 
subsidie titel van de Awb. Hier geldt wat mij betreft het spreekwoord: ‘If it looks like 
a duck, swims like a duck and quacks like a duck, then it probably is a duck’. Met zowel de 
individuele coronasteun als de privaatrechtelijk vormgegeven coronasteun wordt 
vrijwel hetzelfde beoogd als met de andere coronasteunmaatregelen en boven-
dien wordt ook deze steun volledig met publiek geld bekostigd. Dit betekent dat 
ook deze corona steun publiekrechtelijk moet zijn genormeerd en laagdrempelige 
rechtsbescherming moet openstaan bij de bestuursrechter. Dat de coronasteun 
wordt verstrekt op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst en in het geval 
van de privaatrechtelijk vormgegeven coronasteun door privaatrechtelijke entiteiten 
wordt verstrekt, kan daaraan niet in de weg staan. Dat ontvangers van deze vormen 
van coronasteun wordt meegedeeld dat inzake de afwijzing van een aanvraag geen 
formele beroeps- of bezwaarprocedures zijn opengesteld, vind ik lastig te verteren.

Het voorgaande toont aan dat de keuze voor een bepaalde rechtsgrondslag voor 
een coronasteunmaatregel wel degelijk gevolgen heeft voor de rechtsstatelijkheid 
ervan. Het belangrijkste zorgpunt is naar mijn mening dat de regelingen hetzelfde 
beogen en met hetzelfde publieke geld worden betaald, maar tegelijkertijd voor bur-
gers en ondernemers heel andere regels gelden. Het kan gaan om de subsidieregels, 
de strenge Participatiewet, een brij aan tegemoetkomingsregels of bepalingen uit 
een privaatrechtelijke overeenkomst. Dit staat op gespannen voet met de beginselen 
van rechtsgelijkheid en rechtszekerheid, zeker nu veel steunontvangers te maken 

1137 Vgl. Damen 1987.
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hebben met meerdere coronasteunregelingen. Bovendien legt de regering nergens 
echt uit waarom voor de ene of andere rechtsgrondslag is gekozen. Het lijkt erop dat 
vooral vanuit praktische overwegingen voor een bepaalde rechtsgrondslag is geko-
zen. Hoewel ik begrijp dat het crisis was en er snel moest worden gehandeld, waar-
door de eisen van rechtsstatelijkheid bij het opstellen van de verschillende corona-
steunmaatregelen geen topprioriteit waren, is het goed om ons te bezinnen op de 
vraag of onze wet- en regelgeving voor het verstrekken van financiële steun door de 
overheid tekortschiet en aanpassing behoeft. Zo zijn wij beter voorbereid op andere 
(gezondheids)crises die ongetwijfeld nog zullen volgen. Daarbij zij aangetekend dat 
al langere tijd aandacht wordt gevraagd voor het feit dat de subsidietitel van de Awb 
niet meer van deze tijd is.1138 Ook de coronacrisis heeft dit weer laten zien, met name 
bij de coronasteun die op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst wordt ver-
strekt.

Gelet hierop wordt in dit afsluitende hoofdstuk bezien op welke wijze het bestaande 
wettelijke instrumentarium voor het verstrekken van financiële steun door de over-
heid moet worden aangepast. De simpelste variant zou zijn het aanpassen van de 
WTS. Hierop wordt ingegaan in paragraaf 4.2. Daarnaast wordt bezien of de Awb 
iets zou kunnen betekenen, indachtig het feit dat de Awb de subsidietitel en straks 
ook een titel over nadeelcompensatie bevat. In paragraaf 4.4 wordt verkend of een 
rigoureuzere oplossing wenselijk zou zijn: een nieuw op zichzelf staand wettelijk 
kader voor het uitgeven van publiek geld.

4.2 Aanpassing van de WTS

Voor zover ik het heb kunnen nagaan, heeft de WTS niet op het netvlies van de rege-
ring gestaan toen de coronacrisis zich aandiende en tot de regering doordrong dat 
burgers en ondernemingen snel financieel moesten worden ondersteund. In para-
graaf 2.6.2 heb ik geconcludeerd dat de coronasteunregelingen in hun huidige vorm 
niet eenvoudig zijn in te passen in het WTS-kader. Problematisch is dat op grond van 
de coronasteunregelingen ook omzetschade wordt vergoed – iets wat de WTS uit-
drukkelijk niet toestaat – en ook dat het causaal verband tussen de geleden (omzet)
schade en de coronacrisis in veel regelingen niet behoeft te worden aangetoond om 
voor steun in aanmerking te komen. Het is echter wel goed mogelijk om de corona-
crisis als een ramp in de zin van artikel 1 van de Veiligheidsregio’s te bestempelen, 
dus in dat opzicht zou de WTS wel als grondslag voor het verstrekken van tegemoet-
komingen kunnen dienen.

Overwogen zou daarom kunnen worden om de WTS aan te passen. Het is in de 
eerste plaats de vraag of moet worden vastgehouden aan de keuze om omzetschade 
nooit te vergoeden. Dit was bij totstandkoming van de WTS een uitdrukkelijke 
politieke keuze: omzetschade behoort tot het normale ondernemersrisico en dient 
daarom voor eigen risico te blijven. Het is de vraag of wij dat nog steeds vinden. 
Wat dat betreft is het tekenend dat demissionair premier Rutte aan de getroffenen 

1138 Zie bijvoorbeeld Van den Brink & Den Ouden 2019.
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van de watersnood in Limburg in juli 2021 – bij uitstek wel een ramp die onder de 
WTS valt – heeft meegedeeld dat zij voor de omzetschade een beroep kunnen doen 
op de TVL en de NOW. Kennelijk is de politiek anders gaan denken over wat tot het 
normale ondernemersrisico behoort. Ook de coronasteunregelingen laten dat zien. 
Hoewel de meeste zijn vormgegeven als een subsidieregeling, hebben zij vooral ken-
merken van een onverplichte tegemoetkoming. Het is opvallend dat dus buiten de 
WTS om op ruime schaal tegemoetkomingsregelingen worden gecreëerd, terwijl 
de gedachte was dat de WTS de uitsluitende wettelijke grondslag zou zijn om tege-
moetkomingen te verstrekken in schade ten gevolge van rampen en zware ongeval-
len.

In de tweede plaats is de vraag of in alle gevallen moet worden vastgehouden aan 
de strenge eis van causaal verband tussen de ramp en de geleden schade. Zeker inge-
val het hele land door een ramp wordt getroffen zoals bij de coronacrisis en ook 
wordt gekozen voor het vergoeden van omzetschade, is het de vraag of het uitvoer-
baar is om steeds vast te stellen of aan de eis van causaal verband is voldaan. Het is 
niet voor niets dat de eis van causaal verband niet in de TVL en de NOW is opgeno-
men. Uiteraard betekent dit dat ook geld terechtkomt bij ondernemers en burgers 
die daarop eigenlijk geen recht hebben, maar waarschijnlijk is dat goedkoper1139 dan 
steeds vaststellen of is voldaan aan de eis van causaal verband.

In de derde plaats zou in de WTS de mogelijkheid kunnen worden geopend om 
in bepaalde gevallen te kiezen voor een systeem van verlening en vaststelling, ver-
gelijkbaar met het subsidiëringssysteem. Voor de NOW en TVL is het vanuit het 
perspectief van snelheid en uitvoerbaarheid efficiënt gebleken om snel te kunnen 
uitbetalen op basis van een verleningsbeschikking waaraan een schatting van de 
omzetschade ten grondslag ligt. Zo kunnen ondernemers snel worden geholpen. Bij 
de vaststelling kan dan worden bezien wat de werkelijk geleden schade is.

Er zou ook kunnen worden gekozen voor een breder bereik van de WTS in die zin 
dat de wet niet alleen betrekking heeft op financiële steun, maar ook op andersoor-
tige steun. Inspiratie zou kunnen worden gehaald uit het Beleidskader Coronasteun 
2021 van de gemeente Rotterdam. Dit beleidskader bevat de uitgangspunten van de 
door de gemeente te bieden steun en coulance. Daarbij gaat het niet alleen om sub-
sidies, leningen en inkomensvoorzieningen, maar ook om coulance – te weten het 
versnellen van door de gemeente aan derden verschuldigde betalingen en het bieden 
van verlichting door de gemeente van (de naleving van) (juridische en/of financiële) 
verplichtingen jegens de gemeente – en andere vormen van hulp, zoals het verstrek-
ken van adviezen.1140

Nadeel van het uitsluitend aanpassen van de WTS is wel dat de WTS pas in beeld 
komt als zich een ramp heeft voorgedaan. Het probleem dat ook in andere gevallen 
nogal willekeurig lijkt te worden gekozen voor een bepaalde rechtsgrondslag voor 
het verstrekken van financiële steun door de overheid heeft echter een breder bereik. 
Ook als geen sprake is van een ramp of zwaar ongeval worden tegemoetkomingen 

1139 Goedkoper in de uitvoering en goedkoper omdat de baten van het snel uitkeren van geld aan 
rechthebbenden zwaarder wegen dan de kosten van het uitkeren van geld aan partijen die dat 
eigenlijk niet nodig hebben.

1140 Zie het Beleidskader coronasteun gemeente Rotterdam 2021, p. 6-7.
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verstrekt, ondernemingen gered en via het privaatrecht financieel ondersteund. Ook 
in dat geval zijn de grenzen niet altijd scherp te trekken en worden publiekrechte-
lijke kaders bewust omzeild. Om die reden worden in de volgende paragrafen twee 
andere opties onderzocht. In de eerste plaats een regeling in de Awb (par. 4.3) en in 
de tweede plaats een afzonderlijk wettelijk kader voor het uitgeven van publiek geld 
(par. 4.4). In beide gevallen zou de WTS hierin kunnen worden geïntegreerd.

4.3 O nee, weer een regeling in de Awb…

Het grote voordeel van een regeling in de Awb is dat een aantal financiële verstrek-
kingen door de overheid daarin al (bijna) wordt geregeld. Zo bevat de Awb een sub-
sidietitel en binnenkort ook een titel over nadeelcompensatie. De coronacrisis heeft 
mijns inziens echter laten zien dat deze twee instrumenten niet voldoende zijn. Voor 
de coronasubsidieregelingen is weliswaar het subsidie-instrument gekozen, maar 
het is de vraag welke wenselijk geachte activiteiten zij beogen te stimuleren. Zij lij-
ken er meer op gericht om ondernemingen te compenseren voor de ter bestrijding 
van het coronavirus getroffen overheidsmaatregelen, bestaanszekerheid te bieden 
of om te voorkomen dat ondernemingen failliet gaan. Hoewel aan het desondanks 
toepassen van de subsidietitel van de Awb wel een mouw blijkt te passen, is het de 
vraag of het niet de voorkeur verdient dat de Awb ook een toegesneden wettelijk 
kader biedt voor andersoortige financiële verstrekkingen door de overheid. De Awb 
zou in dat geval in ieder geval moeten worden aangevuld met een titel over onver-
plichte tegemoetkomingen. Den Ouden, Tjepkema en Zijlstra hebben daar in 2015 
een mooi voorstel voor gedaan.1141 Zij hebben als wettelijke definitie voor de onver-
plichte tegemoetkoming gekozen: de door een bestuursorgaan te betalen geldsom 
ter vergoeding van schade zonder dat voor het bestuursorgaan of de rechtspersoon 
waartoe het behoort een rechtsplicht tot schadevergoeding is vastgesteld.1142 Hier-
onder vallen ook de tegemoetkomingen in schade ten gevolge van rampen en zware 
ongevallen. Ik kan me echter voorstellen dat voor dergelijke tegemoetkomingen 
specifieke regels nodig zijn, vergelijkbaar met de WTS. Deze zouden wel in de Awb 
kunnen worden geïntegreerd. Wanneer hiervoor zou worden gekozen, kunnen wat 
betreft de op te leggen verplichtingen en handhavingsbevoegdheden, andere keuzes 
worden gemaakt dan in de subsidietitel van de Awb. Anders dan nu zou in dat geval 
geen discussie hoeven bestaan over de mogelijkheid tot het opleggen van een bonus- 
en dividendverbod, het hoger vaststellen van de subsidie en het dichtregelen van 
discretionaire bevoegdheden. In het geval van onverplichte tegemoetkomingen zijn 
dergelijke keuzes – zeker als tegemoetkomingen in tijden van crisis op zeer grote 
schaal worden verstrekt – wellicht meer te rechtvaardigen dan bij het verstrekken 
van subsidies voor wenselijk geachte activiteiten.

Voor de duidelijkheid zou in de Awb ook een titel over inkomensvoorzieningen 
kunnen worden opgenomen. De vraag die voor mij overblijft: is daarnaast een 
afzonderlijke regeling in de Awb nodig voor reddingssteun aan ondernemingen die 
zonder die steun failliet zouden gaan? Bij sommige coronasubsidieregelingen en 

1141 Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015. 
1142 Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, p. 102.
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ook bij de individuele coronasteun lijkt dit reddingsmotief voorop te staan. Momen-
teel wordt deze reddingssteun vooral verstrekt op grond van de subsidie titel van de 
Awb. Ook hier rijst de vraag welke activiteiten de reddingssteun precies beoogt te 
stimuleren. Zou dergelijke steun een niet meer daarop toegesneden wettelijk kader 
verdienen? Er zou dan minder discussie bestaan over de toelaatbaarheid van het 
bonus- en dividendverbod. Een dergelijk verbod is weliswaar zeer begrijpelijk – het 
zou immers gek zijn om een bedrijf met publiek geld overeind te houden, terwijl 
datzelfde bedrijf vrolijk bonussen en dividend rondstrooit – maar het is de vraag 
of zo’n verbod past binnen de systematiek van de subsidietitel van de Awb. De red-
dingssteun zou wellicht onder de regeling van de onverplichte tegemoetkoming 
zijn te brengen. Bij reddingssteun gaat het echter niet altijd om het vergoeden van 
schade, maar vooral om het voorkomen dat bedrijven failliet zullen gaan. Dit roept 
de vraag op of voor reddingssteun aan ondernemingen een afzonderlijke regeling 
moet worden getroffen. Het voordeel daarvan is dat deze reddingssteun in de prak-
tijk nu eenmaal wordt verstrekt en bij wettelijke regeling daarvan een transparant 
kader ontstaat.

Wanneer voor deze categorieën overheidssteun in de Awb een afzonderlijk alge-
meen wettelijk kader zou worden geschapen, dan biedt dat meteen een goede gele-
genheid om de subsidiedefinitie van artikel 4:21, eerste lid, Awb aan te scherpen. In 
deze definitie zou meer tot uitdrukking moeten komen dat de subsidie ziet op het 
stimuleren van bepaalde wenselijk geachte activiteiten.1143 Hiermee wordt duidelijk 
dat de subsidietitel niet is bedoeld om allerhande pech te compenseren of het sim-
pelweg voorkomen van een faillissement. Ook wordt voorkomen dat andersoortige 
financiële verstrekkingen onder het bereik van de subsidietitel van de Awb worden 
gebracht met als gevolg dat de randen van het subsidierecht worden opgezocht en de 
grenzen daarvan worden opgerekt.

Wat zijn nu de voordelen van het regelen van voormelde financiële verstrekkingen 
in de subsidietitel van de Awb? Het grootste voordeel is dat daarmee een einde komt 
aan het zogenoemde ‘ongeregeld en ondoorzichtig bestuur’ waarvan nu sprake 
is.1144 Den Ouden, Tjepkema en Zijlstra noemen in dat kader vier voordelen van een 
wettelijke regeling van de tegemoetkoming in de Awb.1145 Deze voordelen gelden 
mijns inziens ook voor andere financiële verstrekkingen door de overheid. In de eer-
ste plaats kan in de Awb ook voor andere financiële verstrekkingen dan de subsidie 
worden geëist dat een wettelijke grondslag moet bestaan.1146 Daarmee wordt erkend 
dat ook andere financiële verstrekkingen diep in het leven van burgers en onder-
nemingen ingrijpen. Bovendien wordt voldaan aan de eis van de democratische 

1143 Rianne Jacobs pleitte hier al voor in 1999. Zie Jacobs 1999, p. 298. Zij merkt op dat de subsidie-
definitie te weinig tot uitdrukking brengt dat subsidies worden verstrekt om personen of instel-
lingen te stimuleren tot een bepaald handelen of tot bepaalde gedragingen. Zij stelt daarom voor 
art. 4:21, eerste lid, Awb als volgt te wijzigen: ‘Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op 
financiële middelen, door een bestuursorgaan verstrekt teneinde het verrichten van bepaalde 
activiteiten door de aanvrager te stimuleren, anders dan als betaling voor aan het bestuurs-
orgaan geleverde goederen of diensten.’

1144 Vgl. Damen 1987.
1145 Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, p. 2.
1146 Vgl. Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, p. 2. 
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legitimatie en wordt bevorderd dat sprake is van een heldere afbakening van rechten, 
plichten en bevoegdheden. Een wettelijke grondslag draagt ook bij aan het bewus-
ter omgaan met overheidsfinanciën.1147 In de tweede plaats kan de Awb juridische 
onduidelijkheden uit de wereld helpen, door te bepalen dat beslissingen omtrent 
toekenning of weigering van een financiële verstrekking als besluit moet worden 
aangemerkt.1148 In de derde plaats kan de Awb de bestaande regelingen inzake de 
tegemoetkoming en andere financiële verstrekkingen harmoniseren wat betreft 
terminologie en procedures.1149 Den Ouden, Tjepkema en Zijlstra noemen daarbij 
als voordeel het toegankelijker maken van het tegemoetkomingenrecht.1150 Naar 
mijn mening is een duidelijke algemene wettelijke regeling ook bevorderlijk voor 
de rechtsgelijkheid en rechtszekerheid. Onnodige en niet te verklaren verschillen 
tussen verschillende regelingen worden immers zo voorkomen. Het vierde voordeel 
hangt hiermee nauw samen. Door algemene regels in de Awb op te nemen over ver-
schillende soorten financiële verstrekkingen wordt voorkomen dat de bestuurswet-
gever steeds opnieuw het wiel dient uit te vinden.

Van Angeren heeft in een NTB-bijdrage geconcludeerd dat er – ondanks voor-
melde voordelen waarnaar hij ook verwijst – op dit moment geen noodzaak is om 
een regeling op te nemen in de Awb. Hij ziet meer na- dan voordelen aan een alge-
mene regeling voor tegemoetkomingen zoals de coronamaatregelen.1151 In de eerste 
plaats noemt hij als nadeel dat het instellen van een aparte titel in de Awb over tege-
moetkomingen leidt tot afbakeningsproblemen met andere financiële aanspraken 
die nu al in de Awb worden geregeld, zoals subsidie, nadeelcompensatie en schade-
vergoeding. Mijns inziens kan dit nadeel worden ondervangen door definities 
scherper te formuleren dan thans het geval is. Wanneer de verschillende soorten 
financiële verstrekkingen in de Awb zijn neergelegd, worden bestuursorganen ook 
gedwongen om een duidelijke keuze te maken en die keuze ook te motiveren. In de 
tweede plaats noemt Van Angeren als nadeel dat de verschillen tussen de corona-
steunregelingen te groot zijn zodat het aantal gezamenlijke algemene bepalingen 
waaraan behoefte bestaat mogelijk niet zo groot is. Ik zie echter niet in waarom 
niet ook voor de tegemoetkoming eenzelfde soort wettelijk raamwerk kan worden 
gecreëerd als dat wij nu al hebben voor de subsidie en voor de nadeelcompensatie. 
De tegemoetkomingsregelingen verschillen zeker van elkaar, maar hebben ook 
overeenkomsten waarvoor een algemene regeling kan worden getroffen. Overheden 
hoeven dan niet steeds opnieuw het wiel zelf uit te vinden en moeten zich bovendien 
bewegen binnen de algemene kaders wat de rechtszekerheid en rechtsgelijkheid 
bevordert. In de derde plaats zal volgens Van Angeren naast een algemene regeling 
altijd maatwerk nodig zijn.1152 Ik ben het met hem eens dat zeker ook altijd op de 
specifieke steun toegesneden wettelijke regels noodzakelijk zijn. Ook de sub-
sidietitel van de Awb is niet voldoende; daarnaast bestaan allerlei bijzondere 

1147 Vgl. Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, p. 2.
1148 Vgl. Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, p. 2.
1149 Vgl. Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, p. 2.
1150 Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, p. 2.
1151 Vgl. Van Angeren 2021b, p. 405-406.
1152 Van Angeren 2021b, p. 406.
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subsidie regelingen die zijn toegesneden op de desbetreffende subsidie. Het maakt 
immers uit of je een subsidie verstrekt voor het plaatsen van een zonnepaneel dan 
wel voor een ingewikkeld innovatief project. Dat neemt niet weg dat het mogelijk 
is om algemene kaders vast te stellen waarbinnen de bijzondere regeling moet pas-
sen. De kunst zal zijn om een overkoepelend kader te creëren waarbinnen de nodige 
ruimte voor differentiatie blijft bestaan.1153

Het grootste nadeel van het opnemen van al deze mogelijke financiële verstrekkin-
gen in de Awb is naar mijn mening echter dat die wet een waterhoofd dreigt te krij-
gen.1154 Een onevenredig deel van de Awb zou zijn gewijd aan financiële verstrekkin-
gen door de overheid. Een legitieme vraag is of dit wel past in een wet die idealiter 
uitsluitend regels van algemeen bestuursrecht bevat.1155 Om die reden wordt in para-
graaf 4.4 besproken of het niet de voorkeur verdient om een afzonderlijk algemeen 
formeel-wettelijk kader te creëren voor financiële verstrekkingen door de overheid.

4.4 Een afzonderlijk formeel-wettelijk kader voor financiële verstrekkingen 
door de overheid

Om te voorkomen dat de Awb voor een groot deel uit bepalingen gaat bestaan die 
zien op financiële verstrekkingen door de overheid, wordt in deze paragraaf bespro-
ken of en in hoeverre het wenselijk zou zijn om een afzonderlijk formeel-wettelijk 
kader te creëren voor financiële verstrekkingen door de overheid. Dit kader zou zich 
niet moeten beperken tot financiële steun in crisistijd. De in paragraaf 3.2 bespro-
ken eisen van de democratische rechtsstaat gelden immers ook voor het uitgeven 
van publiek geld buiten crisissituaties. Daarbij komt dat in dit preadvies aan de orde 
is gekomen dat de rechtsstatelijkheid van het uitgeven van publiek geld al langere 
tijd onder druk staat. Zo is gesignaleerd dat de overheid ook buiten crisissituaties 
allerlei financiële verstrekkingen doet die niet op een rechtsplicht zijn gebaseerd en 
waarvan onduidelijk is welke regels precies gelden. Ook maakt de overheid steeds 
vaker gebruik van nieuwe financieringsinstrumenten die privaatrechtelijk worden 
vormgegeven. In beide gevallen zijn rechtsstatelijke waarborgen niet vanzelfspre-
kend gegarandeerd.

In een afzonderlijk formeel-wettelijk kader zouden de verschillende rechtsgrond-
slagen voor financiële verstrekkingen kunnen worden neergelegd: de subsidie, de 
onverplichte tegemoetkoming, nadeelcompensatie, inkomensvoorzieningen en 

1153 Vgl. Den Ouden, Tjepkema & Zijlstra 2015, p. 1.
1154 In Van den Brink & Den Ouden 2019 pleitten Den Ouden en ik wel voor een regeling in de Awb, 

maar in die variant ging het om een regeling voor het uitgeven van publiek geld voor het sti-
muleren of ondersteunen van door de overheid wenselijk geachte activiteiten. Het onderhavige 
voorstel heeft echter een veel breder bereik. 

1155 In dat opzicht is de vraag ook legitiem of de subsidietitel wel in de Awb past. Gaat het hier niet 
meer over bijzonder bestuursrecht? Zie over deze discussie Van den Brink & Den Ouden 2019, 
p. 213-214.
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ook allerlei nieuwe financieringsinstrumenten van de overheid.1156 Eventueel zou in 
deze wet een afzonderlijke regeling voor tegemoetkomingen in schade ten gevolge 
van rampen en zware ongevallen en reddingssteun kunnen worden gecreëerd, maar 
zoals besproken in de vorige paragraaf zouden deze vormen van financiële verstrek-
kingen door de overheid wellicht ook kunnen worden geïntegreerd in de regeling 
voor onverplichte tegemoetkomingen. Voor al deze financiële verstrekkingen kun-
nen in een dergelijke kaderwet algemene regels worden gesteld, zoals de eis van een 
wettelijke grondslag, verdeelregels, op te leggen verplichtingen en handhavings-
bepalingen.

De reikwijdte van een dergelijke wet zou bovendien aanzienlijk kunnen worden 
uitgebreid: ook het verstrekken van EU-subsidies, subsidies die uitsluitend aan 
overheden worden verstrekt, zoals specifieke uitkeringen, onderwijsbekostiging en 
zelfs het aanbestedingsrecht zou hierin kunnen worden geregeld. Voor de onder-
wijsbekostiging is de subsidietitel al van overeenkomstige toepassing verklaard.1157 
Op subsidies die uitsluitend aan overheden worden verstrekt is de subsidietitel van 
de Awb weliswaar niet van toepassing, maar in de praktijk wordt de subsidietitel 
van de Awb vaak van overeenkomstige toepassing verklaard.1158 Verder wordt al jaren 
geworsteld met het feit dat de subsidietitel van de Awb niet op alle fronten goed past 
op het verstrekken van subsidies die vanuit de Unierechtelijke begroting worden 
gefinancierd maar door Nederlandse bestuursorganen worden verstrekt.1159 Ook de 
basisregels van het aanbestedingsrecht zouden in een dergelijk wettelijk kader kun-
nen worden neergelegd. Dat dit geen rare gedachte is, blijkt uit het Financieel Regle-
ment van de EU.1160 Deze Unierechtelijke verordening bevat niet alleen de Europese 
begrotingsregels, maar legt ook de basisregels vast voor de verschillende soorten 
financiële verstrekkingen die vanuit de EU-begroting worden gedaan.1161 Zo kent het 
Financieel Reglement titels over aanbesteding en concessies,1162 subsidies,1163 prij-
zen,1164 en financieringsinstrumenten.1165

Verder zou ervoor kunnen worden gekozen om het wettelijk kader (deels) ook van 
toepassing te laten zijn op financiële verstrekkingen van decentrale overheden en 
niet alleen op die van de Rijksoverheid. In dat geval kunnen de subsidietitel en de 

1156 Ik doel hiermee op de subsidie nieuwe stijl, waaronder verstrekkingen vanuit revolverende fond-
sen die met publiek geld worden gefinancierd. Vgl. Van den Brink & Den Ouden 2019 en Van den 
Brink 2018. 

1157 Art. 4:21, vierde lid, Awb. 
1158 Zie hierover Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 45.
1159 Zie hierover Van den Brink 2012 en Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 518 e.v. 
1160 Vo. 2018/1046 tot vaststelling van de financiële regels van toepassing op de algemene begroting 

van de Unie.
1161 Zie over het Financieel Reglement Den Ouden, Jacobs & Van den Brink 2021, p. 487 e.v. 
1162 Titel VII Financieel Reglement.
1163 Titel VIII Financieel Reglement. De Europese subsidiedefinitie ziet alleen op de subsidie à fonds 

perdu. Zie art. 2, onder 33, Financieel Reglement.
1164 Titel IX Financieel Reglement.
1165 Titel X Financieel Reglement. Ingevolge art. 2, onder 29, Financieel Reglement gaat het om een 

met begrotingsmiddelen bekostigde en voor een of meer specifieke beleidsdoelen van de Unie 
bestemde financiële steunmaatregel van de Unie die de vorm kan aannemen van investeringen 
in eigen vermogen, investeringen in quasi-eigenvermogen, leningen, garanties, of andere risico-
delingsinstrumenten.
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titel over nadeelcompensatie zonder bezwaar uit de Awb worden gehaald. Ook de 
bepalingen van de verschillende Subsidiekaderwetten zouden in het wettelijk kader 
kunnen worden geïntegreerd.

Wat zijn nu de voordelen van een algemeen wettelijk kader? Naast de in de vorige 
paragraaf al genoemde voordelen van een wettelijke regeling voor verschillende 
vormen van financiële verstrekkingen door de overheid, biedt een algemeen wet-
telijk kader een mooie gelegenheid om de regels uit de subsidietitel van de Awb te 
moderniseren. Er kan bijvoorbeeld voor worden gekozen om net als in het Finan-
cieel Reglement van de EU een onderscheid te maken tussen de subsidie à fonds 
perdu en andere financieringsinstrumenten, zoals de lening, de garantie en de deel-
neming. Daarnaast kan worden bezien of ruimte moet bestaan voor beschikking-
vervangende overeenkomsten1166 en kan aandacht worden besteed aan het beginsel 
van gelijke kansen en de eisen die uit het transparantiebeginsel voortvloeien. En 
zo kan ik nog wel meer bedenken. In de tweede plaats hangt hiermee nauw samen 
dat een dergelijk algemeen wettelijk kader meer flexibiliteit biedt dan de subsidie-
titel van de Awb, zodat het minder aantrekkelijk wordt voor overheden om nieuwe 
financieringsinstrumenten privaatrechtelijk te regelen waardoor publiekrechtelijke 
waarborgen van de radar verdwijnen.1167 Zo kan in een algemeen formeel-wettelijk 
kader worden afgeweken van het knellende besluit- en bestuursorgaanbegrip.1168 
In een dergelijk kader kan voorop worden gesteld dat de daarin neergelegde regels 
gelden als publiek geld wordt uitgegeven en dat het daarbij geen verschil maakt of 
dat via een overeenkomst of een besluit gaat en of het publiek geld direct door een 
bestuursorgaan wordt verstrekt of dat een privaatrechtelijke stroman wordt ingezet. 
Ook steunmaatregelen die de overheid op grond van het civiele recht wil toeken-
nen komen dan binnen bereik van deze wet.1169 In de derde plaats zou een nieuw 
algemeen wettelijk kader tot gevolg hebben dat een beter overzicht bestaat van alle 
financieringsinstrumenten die de overheid kan inzetten. Dit dwingt de overheid 
om scherper te verantwoorden waarom in het ene geval voor een subsidie en in 
het andere geval voor een onverplichte tegemoetkoming of inkoop wordt gekozen. 
Momenteel lijkt het erop of overheden vooral kiezen voor hetgeen toevallig het best 
in hun straatje past. Ten slotte kan in een nieuw algemeen wettelijk kader aandacht 
worden besteed aan de verhouding met de Comptabiliteitswet 2016. In dit preadvies 
kwam een aantal keren naar voren dat voor sommige financiële verstrekkingen door 
de overheid niet alleen de regels van bijvoorbeeld de subsidietitel van de Awb gelden, 
maar ook de specifiekere regels uit de Comptabiliteitswet. Zo wordt uit de subsidie-
titel niet duidelijk dat indien een minister een subsidie in de vorm van een lening 
verstrekt, ook artikel 4.6 Comptabiliteitswet 2016 relevant is.

1166 Zie hierover Van den Brink & Jacobs 2021. 
1167 Dit speelt bijvoorbeeld bij revolverende fondsen en prijsvragen. Zie wat betreft de revolverende 

fondsen Van den Brink 2018, Van Waarde 2020 en wat betreft de prijsvragen Verboeket 2020. 
1168 Vgl. Van den Brink & Den Ouden 2019, p. 221 e.v. 
1169 Vgl. Van Angeren 2021b, p. 406.
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4.5 Afronding

Uiteraard behoeven de hiervoor gepresenteerde oplossingen nadere doordenking 
en discussie. Daarbij komt dat tot nog toe de bijzondere wetgever nog weinig aan-
stalten heeft gemaakt tot het opstellen van een publiekrechtelijk normenkader voor 
financiële verstrekkingen door de overheid. Integendeel, de tendens is juist om alles 
zo min mogelijk wettelijk te regelen. Hoe dan ook, dit preadvies doet hopelijk inzien 
dat het belangrijk is dat het uitgeven van publiek geld voldoet aan de eisen van de 
democratische rechtsstaat, zoals de eis van de wettelijke grondslag, democratische 
legitimatie, rechtszekerheid en rechtsgelijkheid, effectieve handhaving, doelmatig-
heid en doeltreffendheid en controle daarop en effectieve rechtsbescherming. Het 
gaat immers om publiek geld, opgebracht door de belastingbetaler dat wordt uit-
gegeven aan zeer veel burgers en ondernemingen. Een beetje meer aandacht voor 
rechtsstatelijkheid is dan ook niet te veel gevraagd. De coronasteunpraktijk wijst uit 
dat het voldoen aan de eisen van de democratische rechtsstaat niet vanzelfsprekend 
is gegarandeerd en dat het de rechter niet altijd lukt om corrigerend op te treden. 
Voldoende reden dus voor de wetgever om deze handschoen op te pakken.
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5 Stellingen

– In de subsidiedefinitie dient duidelijker tot uitdrukking te worden gebracht dat 
de subsidie is bedoeld voor het stimuleren van wenselijk geachte activiteiten, en 
niet voor het compenseren van allerhande pech of het voorkomen van faillisse-
menten.

– Buitenwettelijk begunstigend beleid dient niet alleen te worden beoordeeld op 
consistente toepassing. De bestuursrechter dient buitenwettelijk begunstigend 
beleid inzake financiële verstrekkingen op dezelfde wijze te toetsen als alge-
meen verbindende voorschriften inzake financiële verstrekkingen.

– De onverplichte tegemoetkoming dient vanuit het oogpunt van de eisen van de 
democratische rechtsstaat te worden geregeld in wetgeving.

– Publiek geld dat via een privaatrechtelijk doorgeefluik wordt verstrekt aan bur-
gers en ondernemers dient publiekrechtelijk te worden genormeerd.

– De coronasteunregelingen laten zien dat er een afzonderlijke wet in formele zin 
dient te komen voor alle financiële verstrekkingen door de overheid.
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