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Aan Provinciale Staten van Noord-Brabant,
Kennisnemen van
Aanpassing bij Brabant C Fonds naar aanleiding van uitspraak Raad van State
in de zaak “Stichting Cultuur Eindhoven - Bibliotheek”
Aanleiding
Op 13 februari 2019 heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de zaak
“Stichting Cultuur Eindhoven - Bibliotheek”
https://www.raadvanstate.nl/@113682/201805377-1-a2/
De gemeente Eindhoven had de subsidieverlening voor culturele activiteiten
ondergebracht bij de Stichting Cultuur Eindhoven (SCE). Het bestuur van deze
Stichting had daarom een subsidieregeling vastgesteld. De Raad van State
oordeelde in deze zaak dat het bestuur van SCE wel kon worden aangemerkt
als bestuursorgaan, maar dat dit bestuur niet beschikte over regelgevende
bevoegdheid om een subsidieregeling vast te stellen.
Bij het Brabant C Fonds doet zich een vergelijkbare situatie voor als bij SCE. De
Stichting Brabant C verstrekt financiering aan derden en is aan te merken als
bestuursorgaan. De financiering die Stichting Brabant C verstrekt aan derden is
aan te merken als subsidie volgens de Algemene wet bestuursrecht, en kan in de
vorm van een geldbedrag, een lening of garantstelling verstrekt worden. 1
Subsidieverlening dient plaats te vinden op grond van een wettelijk voorschrift
dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt. 2

1
Artikel 4:21 Awb: Onder subsidie wordt verstaan: de aanspraak op financiële middelen, door een
bestuursorgaan verstrekt met het oog op bepaalde activiteiten van de aanvrager, anders dan als
betaling voor aan het bestuursorgaan geleverde goederen of diensten.
2
Artikel 4:23 Awb: een bestuursorgaan verstrekt slechts subsidie op grond van een wettelijk
voorschrift dat regelt voor welke activiteiten subsidie kan worden verstrekt.

Destijds is door het Brabant C Fonds, na instemming door de provincie, een
financieringsreglement vastgesteld en gepubliceerd, waarin is bepaald welke
activiteiten voor financiering in aanmerking komen. Hierbij werd beoogd om dit
reglementen de status te geven van een wettelijk voorschrift. Gezien de uitspraak
in de zaak “SCE-Bibliotheek” zal dit reglement niet worden beschouwd als
wettelijk voorschrift. Daarom is het financierings-reglement van Brabant C
omgezet in een Subsidieregeling en onder de werking van de Algemene
subsidieverordening gebracht. Het fonds krijgt dan de status van
mandaatinstelling.
Bevoegdheid
Provinciale Staten zijn bevoegd om verordeningen vast te stellen op grond van
de artikelen 105, 143 en 145 Provinciewet. Op basis van deze bevoegdheid
hebben Provinciale Staten de Algemene Subsidieverordening Noord-Brabant
(ASV) vastgesteld. In artikel 2 van de ASV is bepaald dat door Gedeputeerde
Staten nadere regels worden vastgesteld in de vorm van subsidieregelingen voor
het verstrekken van subsidies.
Kernboodschap

1. Het financieringsreglement van Brabant C is beleidsarm omgezet in een
Subsidieregeling.
Het financieringsreglement van Brabant C is beleidsarm omgezet in een
Subsidieregeling onder de ASV. Dit betreft een juridisch-technische wijziging,
waarmee we de juridische grondslag van het fonds in lijn brengen met de
uitspraak van de Raad van State.
Consequenties
Door de hiervoor vermelde aanpassing wordt de juridische grondslag van het
fonds in lijn gebracht met de uitspraak van de Raad van State.
Europese en internationale zaken
n.v.t.
Communicatie
De subsidieregeling wordt gepubliceerd in het Provinciaal Blad en op de website
van de provincie.
Vervolg
We blijven de ontwikkelingen in de rechtspraak volgen. Indien dit vraagt om
aanpassing bij een fonds, dan zullen we daar adequaat op inspelen.
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Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant,
de voorzitter,

de secretaris,

prof. dr. W.B.H.J. van de Donk

drs. M.J.A. van Bijnen MBA

PS: 4531441

Programmamanager: de heer N.J. Sluiter, (073) 681 20 11,
nsluiter@brabant.nl.
Opdrachtnemer: mevrouw E.M. Kiekebelt, (073) 680 83 03,
ekiekebelt@brabant.nl
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