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1 Samenvatting 

1.1 Achtergrond 
 
Op basis van een onderzoek1 in opdracht van DGWB naar aanleiding van de evaluatie van de Regeling subsidies 
hoogwaterbescherming 2014 (hierna: de Regeling) is de volgende probleemanalyse vastgesteld. Risicoreserveringen 
kunnen te ruim of te krap blijken te zijn, waardoor waterschappen geld overhouden of geld tekort komen. Dit is 
onwenselijk als het gaat om grote uitschieters. Uit het onderzoek is gebleken dat dit kan worden veroorzaakt door kleine 
kans, groot gevolg (KKGG) risico’s die aan de voorkant benoemd en afgeprijsd waren, dat wil zeggen bij de 
subsidieverlening tegen een vast bedrag waren opgenomen in de beschikking.  
 
Om die reden is voor KKGG-risico’s een werkwijze ontwikkeld. Het doel van deze werkwijze is dat de gesubsidieerde kosten 
dichter bij de werkelijke kosten komen. DGWB, PD HWBP en de waterschappen hebben vanuit die doelstelling twee 
instrumenten voor de omgang met KKGG-risico’s in samenhang beschouwd, waarmee een vangnet ontstaat en verwacht 
wordt dat de subsidiëring op basis van de Regeling meer trefzeker wordt. 
 
Het doel van deze nota is om voor gebruikers in de alliantie de werkwijze voor de omgang met KKGG-risico’s te 
verduidelijken. 

1.2 Beknopte weergave werkwijze 
 
De werkwijze omvat voor de omgang met KKGG-risico’s samengevat twee instrumenten: 

1. Voorwaardelijk beschikken 
2. Hardheidsclausule 

 
1. Voorwaardelijk beschikken bij subsidieverlening 
Voor de omgang met benoemde en kwantificeerbare KKGG-risico’s wordt vooraf een verrekenafspraak gemaakt en de 
financiële vertaling van deze afspraak wordt als ‘voorwaardelijk’ deel in de beschikking meegenomen. Verrekening vindt 
plaats als aan vooraf afgesproken voorwaarden of omstandigheden wordt voldaan en op basis van een voorcalculatorisch 
overeengekomen verrekenafspraak. De beschikking bij subsidieverlening bestaat in zo’n situatie uit het reguliere deel, 
waarin de reguliere risicovoorziening is opgenomen (en dus niet het specifieke KKGG-risico). En een voorwaardelijk deel, 
waarin het specifieke KKGG-risico is opgenomen.  
 
De haalbaarheid en nadere uitwerking van een voorwaardelijke beschikking zal in voorkomende gevallen tijdens de 
aanvraag tot subsidieverlening worden beoordeeld door de programmadirectie HWBP in overleg met het waterschap. De 
voorwaarden en (voorcalculatorische) verrekenafspraken worden vastgelegd in de beschikking. De reguliere 
financieringsverhouding van 90% subsidie HWBP en 10% projectgebonden bijdrage waterschap is daarbij van toepassing. 
 
2. Hardheidsclausule ná subsidieverlening (artikel 14) 
Benoemde maar niet kwantificeerbare KKGG-risico’s, evenals onbenoemde KKGG-risico’s worden niet bij subsidieverlening 
beschikt. In plaats daarvan kan na subsidieverlening voor KKGG-risico’s op grond van artikel 14 van de Regeling een beroep 
worden gedaan op de hardheidsclausule. Er moet dan een onbillijke situatie zijn ontstaan. Een belangrijke referentie 
daarvoor op projectniveau wordt gevormd door de uitgangspunten uit het plan van aanpak en de ramingen op basis 
waarvan subsidie is verleend. 
 
Vanuit zijn aard is de hardheidsclausule een vangnet voor echte uitzonderingsgevallen. In een dergelijk uitzonderingsgeval 
kan bij vaststelling van de subsidie afgeweken worden van de geraamde kosten. De reguliere financieringsverhouding van 
90% subsidie HWBP en 10% projectgebonden bijdrage waterschap is daarbij van toepassing. 
 
Voorwaarden 
Voor beide onderdelen wordt in verband met de uitvoerbaarheid een drempelbedrag van € 1 mln. incl. btw gehanteerd en 
er wordt pas aanvullend verrekend als de werkelijke kosten boven het geraamde budget uit komen. Hiermee wordt 
invulling gegeven aan het principe van de subsidieregeling dat het uitvoerende waterschap 10% zelf bijdraagt. Het 

 
1 Oplossingsrichtingen t.b.v. het beleggen van kleine kans, groot gevolg-risico's binnen het HWBP, Twijnstra Gudde, v1.0 d.d. 13 april 
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drempelbedrag speelt géén rol bij de verrekening, daarvoor geldt alleen de verdeling 90% / 10%. Programmadirectie en 
waterschap komen op basis van deze principes in voorkomende gevallen tot een passend voorstel. 
 
Deze werkwijze voor KKGG-risico’s geldt niet voor inflatie- en indexatierisico’s naar aanleiding van de actuele substantiële 
prijsstijgingen van grondstoffen en materialen Voor dit vraagstuk geldt de inzet van het tijdelijk handelingsperspectief voor 
extreme prijsstijgingen, waartoe op 24 juni 2022 door het Programmabestuur is besloten. 
 
Schematisch overzicht van de instrumenten 
Hieronder is in Figuur 1 schematisch de verhouding weer gegeven tussen de reguliere beschikking, de voorwaardelijke 
beschikking en de hardheidsclausule.   
 

 
Figuur 1 - Samenvatting werkwijze KKGG 
 
In het vervolg van deze nota worden in hoofdstuk 2 en hoofdstuk 3 de beide instrumenten voor de omgang met KKGG-
risico’s nader toegelicht. Hoofdstuk 4 tot slot geeft wat nadere informatie over de context van deze werkwijze, zoals over 
het bredere financieel kader en de afspraken rondom evaluatie.    
 
 
2 Nadere toelichting Voorwaardelijk beschikken bij subsidieverlening 
 
Wat is het? 
Het onder voorwaarden (‘voorwaardelijk’) voorcalculatorisch verlenen van subsidie voor een vooraf gespecificeerd en 
geraamd KKGG-risico in een project op basis van een verrekenafspraak. Als dit risico of deze omstandigheid zich voordoet 
dan wordt, conform het principe van de subsidieregeling, 90% van de totale voorwaardelijke subsidiabele kosten ook 
daadwerkelijk betaald. De omstandigheid moet objectiveerbaar en meetbaar zijn. Indien de omstandigheid c.q. het risico 
zich niet voordoet dan valt het voorwaardelijke deel van de subsidie bij de subsidievaststelling vrij aan het HWBP-
programma . 
 
Hoe werkt het? 
Samenvattend is de grondslag als volgt. Binnen de wettelijke kaders is het mogelijk om subsidie onder voorwaarden te 
verlenen. De beschikking tot subsidieverlening bevat dan zoals gebruikelijk een regulier deel (‘reguliere projectkosten en 
risico’s’) en daarnaast een voorwaardelijk deel waarvoor een verrekenafspraak in de beschikking is gemaakt. Tijdens de 
projectfase vindt monitoring plaats van de mate waarin het risico optreedt en welk bedrag op basis van de 
verrekenafspraak bij subsidievaststelling voor aanvullende subsidieverlening in aanmerking komt. Het voorwaardelijke deel 
wordt dus pas verrekend áls het specifieke risico of de omstandigheid zich heeft voorgedaan, conform verhouding 
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90%/10%. De verrekening vindt plaats bij subsidievaststelling. Zie voor juridisch kader ook Bijlage 1 “Juridisch kader 
voorcalculatorisch beschikken”. 
 

 
 
Voorbeelden 
Vanuit de praktijk is een aantal voorbeelden bekend waarbij een voorwaardelijke beschikking passend is gebleken: 

 Compenserende maatregelen voor een kruisende leiding. Ten tijde van de subsidieverlening was er een kleine 
kans dat deze maatregelen nodig waren. Om deze kennisonzekerheid op te lossen is tijdens de projectfase een 
technisch complex onderzoek uitgevoerd om uitsluitsel te geven over de nut en noodzaak van maatregelen. 

 Een aanvullend subsidiebedrag voor stagnatie en extra werkzaamheden als gevolg van het optreden van een 
bovengemiddeld aantal dagen laag water (extreem weer) in een specifieke logistieke situatie. Ten tijde van de 
subsidieverlening was er toekomstonzekerheid, het weer kan niet op een betrouwbare manier worden voorspeld 
voor toekomstige jaren. Op basis van voorcalculatorisch vastgestelde dagtarieven en objectieve openbare 
meetdata is een verrekenafspraak in de beschikking opgenomen. 

 
Wat is de invloed op de subsidieregeling? 
Het voorstel heeft geen invloed op de subsidieregeling, deze blijft ongewijzigd. Toepassing van het instrument is mogelijk 
op basis van de bestaande juridische kaders. Het voorcalculatorische principe van de regeling blijft overeind omdat op 
basis van een raming aan de voorkant wordt gewerkt. Er is geen sprake van nacalculatie. 
 
Hoe werkt dat financieel? 
Harde afspraak is dat elke beschikking voor 100% financieel moet zijn gedekt. Indien dit niet het geval is worden er 
namelijk in een beschikking verplichtingen aangegaan waar geen budget tegenover staat. Dat is niet toegestaan. In het 
geval van een beschikking met voorwaardelijke verlening wordt het voorwaardelijke deel projectgebonden later in de 
programmeringsreeks opgenomen. Elk jaar wordt er een programmering voor 12 jaar opgesteld, de reservering voor het 
voorwaardelijke deel kan bijvoorbeeld in het laatste jaar van de programmering opgenomen worden. Het 
onvoorwaardelijke deel wordt projectgebonden opgenomen in de jaren waarin het project loopt, met inachtneming van de 
spelregels uit de kadernota. Zie ook hoofdstuk 4. 
 
Wanneer wordt er uitgekeerd? 
Indien de omstandigheid zich aantoonbaar voordoet en door het waterschap aangetoond/aannemelijk is gemaakt dat aan 
de voorwaarden uit de beschikking is voldaan, beslist de programmadirectie dat er uitgekeerd zal worden. De 
verantwoordelijkheid om de schade als gevolg van het risico zoveel mogelijk te beperken ligt bij het waterschap, evenals de 
aantoonplicht hiervan. Dit wordt getoetst door het begeleidingsteam bij de programmadirectie en is onderdeel van de 
begeleidingsagenda. De inzet is om zo spoedig mogelijk na besluitvorming ook de verrekening plaats te laten vinden. De 
mogelijkheden tot inpassing worden beoordeeld tijdens de jaarlijkse programmeer- en begrotingscyclus. De 
daadwerkelijke betaling wordt binnen het programma opgenomen. 
 
Wie bepaalt of er een voorcalculatorische afspraak wordt gemaakt? 
Dit moet in samenspraak tussen de Programmadirectie HWBP en waterschap gebeuren. Het kan een passende oplossing 
zijn voor kennisonzekerheid of toekomstonzekerheid die zich ten tijde van de subsidieverlening voordoet. Beide partijen 
moeten het eens zijn dat een voorcalculatorische verrekenafspraak de beste oplossing is voor dit risico in relatie tot de 
subsidieverlening. Een verrekenafspraak zal in alle gevallen een maatwerk voorstel zijn dat in nauw overleg tussen het 
waterschap en de Programmadirectie HWBP tot stand moet komen. Indien er tussen het waterschap en de 
Programmadirectie HWBP geen overeenstemming kan worden bereikt over het maatwerk voorstel dan is de reguliere 

Werkwijze: 
De voorwaardelijke beschikking is naast de reguliere risicovoorziening een aanvullend vangnet voor een specifiek KKGG risico 
om de subsidiëring meer trefzeker te maken, oftewel de gesubsidieerde kosten moeten dichterbij de werkelijke kosten 
komen. Een voorcalculatorische afspraak kan uitsluitend gemaakt worden voor benoemde risico’s waarbij de kans van 
optreden <5% is en het risico een significante impact op de projectkosten heeft als het toch optreedt met een minimum van 
€1 mln. incl. BTW. Het risico moet niet of nauwelijks beïnvloedbaar en daarmee onvermijdelijk zijn. De gevolgkosten per 
eenheid zijn vooraf te ramen waardoor het voorcalculatorische aspect van de Regeling overeind blijft en duidelijk is welke 
reservering opgenomen moet worden in de programmering. Als principe afspraak worden bij subsidievaststelling alleen de 
meerkosten boven de raming van het project op basis van het alliantieprincipe van solidariteit als aanvullende 
subsidieverlening aangevraagd en verrekend.  
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subsidiëring van toepassing. De mandaathouders nemen het besluit over het voorstel tot beschikking van de 
Programmadirectie HWBP. 
 
Hoe komt een voorstel tot stand? 
In basis wordt dit in samenspraak tussen begeleidingsteam bij de programmadirectie en projectteam bij het waterschap 
gedaan. Dit is maatwerk afhankelijk van de aard van het risico en de expertise die daarbij nodig is. Het begeleidingsteam 
heeft naast een faciliterende ook een toetsende rol bij de totstandkoming van een voorwaardelijke beschikking. Deze 
werkwijze van begeleiden en toetsen is beschreven in het document “Werkwijze Begeleiding en Toetsing HWBP” d.d. 25 
februari 2020, zie ook: https://www.hwbp.nl/werkwijze/begeleiding-programmadirectie. 
 
De PD HWBP heeft een groot netwerk. Waar nodig worden waterschaps/RWS-experts (als flexibele/2e schil) uit dit netwerk 
benut. Gesprekken tussen de management teams aan de zijde van de programmadirectie en het waterschap kunnen er 
ook aan bijdragen om tot een gedragen voorstel te komen. 
 
Wie neemt besluit? 
De PD HWBP maakt het voorstel tot besluit (conform regulier toetsproces, via de begeleidingsteams en MT-besluit) en 
maakt melding in het oplegmemo dat de voorliggende beschikking een voorcalculatorische verrekenafspraak bevat. Voor 
besluiten over de (voorwaardelijke) verlening en vaststelling van de subsidie geldt de mandaatregeling van RWS. Het 
mandaat van programmadirecteuren HWBP voor het ondertekenen van subsidiebeschikkingen namens de minister van 
IenW, is vastgelegd in het 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging Rijkswaterstaat 2013' en het ‘Besluit mandaat, 
volmacht en machtiging RWS Programma's, Projecten en Onderhoud 2013´. Dit betekent dat er een maximum is gesteld 
aan het mandaat. Subsidiebedragen (zowel voor verlening als vaststelling) tot 5 miljoen euro worden ondertekend door de 
programmadirecteuren, bedragen tussen 5 miljoen euro tot 25 miljoen euro door HID PPO en vanaf 25 miljoen euro door 
de DG RWS. In de programmering zijn de gereserveerde voorwaardelijke budgetten zichtbaar (in het laatste jaar) en zijn 
daarmee ook zichtbaar voor het programmabestuur.  
 
Bezwaar en beroep 
Er staat bezwaar en beroep open tegen een besluit over de verlening en vaststelling van subsidie. Dit geldt ook voor een 
besluit over de toepassing van een voorwaardelijke beschikking. Een externe bezwaarcommissie behandelt dan het 
bezwaar en adviseert de mandaathouder. 
Afhankelijk van het subsidiebedrag kunnen mandaathouders dus de DG, HID PPO of de programmadirecteuren zijn. De 
ondertekening van de beslissing op bezwaar vindt vervolgens plaats door de mandaathouder die zich hoger bevindt dan de 
ondertekenaar van het bestreden besluit. De mandaathouder neemt het besluit met inachtneming van het advies. Van het 
advies kan enkel goed gemotiveerd worden afgeweken. 
 
Nadat een beslissing op bezwaar is verstuurd heeft de bezwaarmaker 6 weken de tijd om bij de rechtbank beroep aan te 
tekenen, als hij het niet eens is met de inhoud. Na de uitspraak van de rechtbank kan daartegen desgewenst hoger beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Voor de subsidieregeling HWBP bestaat een vaste externe bezwaarcommissie en bezwaarprocedure. Deze staat 
beschreven op: https://www.hwbp.nl/kennisbank/bezwaar-en-subsidie. 
 

 
3 Nadere toelichting Hardheidsclausule ná subsidieverlening (Regeling art. 14) 
 
Wat is het? 
Het bij vaststelling op grond van artikel 14 van de Regeling aanvragen van aanvullende subsidie voor een specifieke 
omstandigheid of risico in een project, dat niet of niet in die mate voorzien was ten tijde van de subsidieverlening én die 
door de substantiële financiële impact tot onredelijkheid/onbillijkheid van overwegende aard leidt. Het gaat daarbij om de 
gevolgkosten van een specifiek restrisico in een project dat vooraf niet was in te schatten en welke het waterschap 
redelijkerwijs niet volledig kon beheersen. Als deze omstandigheid of dit risico zich voordoet dan kan onder bepaalde 
voorwaarden 90% van de totale subsidiabele meerkosten, voor zover deze het gevolg zijn van deze omstandigheid of dit 
risico, bij vaststelling worden betaald. De meerkosten als gevolg van de omstandigheid c.q. het risico moeten separaat 
inzichtelijk en herleidbaar zijn. 
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Hoe werkt het? 
De grondslag voor deze hardheidsclausule staat in artikel 14 van de Regeling, waarbij concreet is opgenomen dat de 
clausule van toepassing is op artikel 5 “Kostenraming”. Het betreft hier de mogelijkheid om bij het vaststellen van de 
subsidie af te wijken van de raming van de kosten op grond waarvan de subsidie is verleend. Voor 90% van de totale 
subsidiabele meerkosten die het gevolg zijn van het specifieke restrisico kan bij subsidievaststelling een aanvullend 
subsidiebedrag worden verleend. Vanuit zijn aard is de hardheidsclausule een vangnet voor echte uitzonderingsgevallen. In 
een dergelijk uitzonderingsgeval kan bij vaststelling van de subsidie afgeweken worden van de geraamde kosten voor het 
project. Zie voor juridisch kader ook Bijlage 2 “Juridisch kader hardheidsclausule uit de Aanwijzing regelgeving”. 
 

 
 
Voorbeelden 
Hieronder is een aantal voorbeelden van onvoorziene omstandigheden of risico’s opgenomen dat eventueel in aanmerking 
zou kunnen komen voor een beroep op de hardheidsclausule (niet-limitatief): 

 Het beroep op het projectbesluit wordt door de Raad van State gegrond verklaard; 
 De opdrachtnemer raakt failliet; 
 Een toegepaste innovatie (qua ontwerp of uitvoeringstechniek) blijkt in de praktijk toch niet haalbaar;  
 Na oplevering blijkt er schade te ontstaan aan de omgeving (bv. woningen en bermen) als gevolg van het werk; 
 Een archeologische vondst wordt gedaan met een bijzondere historische waarde; 
 De vervuilingsgraad van de bestaande grond blijkt hoger dan eerder aangenomen c.q. niet conform de norm; 
 De ten behoeve van de dijkversterking aangevulde grond blijkt niet te voldoen aan de norm; 
 Er wordt een uitzonderlijke hoeveelheid explosieven aangetroffen; 
 Er ontstaat schade aan opgeleverd werk als gevolg van extreem én acuut weer (bv. hoog water); 
 Er moeten extra werkzaamheden worden uitgevoerd als gevolg van wijzigingen in wet- en regelgeving tijdens de 

projectfase. Dit is een bijzonder voorbeeld, aangezien voor dit specifieke risico in artikel 11 van de Regeling reeds 
een voorziening is getroffen c.q. is geregeld dat dit risico is belegd op programmaniveau. 

 
Waarvoor kan een aanspraak worden gemaakt op de hardheidsclausule? 
Voor regelgeving bestaan aanwijzingen. In Bijlage 2 zijn de belangrijkste onderdelen voor de hardheidsclausule 
opgenomen. Samengevat betekent dit voor de uitwerking van de hardheidsclausule: 

 Dat duidelijk is wat het doel of strekking van de bepalingen in artikel 5 van de Regeling is en dus ook wanneer 
strikt volgen van de Regeling en vasthouden aan de raming leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. 

 Ondanks dat niet altijd vooraf is te voorzien om welke gevallen of groepen gevallen de hardheidsclausule van 
toepassing kan worden verklaard zal gelet op het voorcalculatorische karakter van de Regeling vooraf wel zicht 
moeten zijn op de type risico´s of gevallen waarbij de hardheidsclausule van toepassing is. Om die reden is in 
deze werkwijze een aantal voorbeelden genoemd;  

 In het algemeen zal de toepassing van een hardheidsclausule beperkt blijven tot individuele gevallen. Onder 
omstandigheden kan een hardheidsclausule evenwel ook op een concreet te traceren groep van gevallen worden 
toegepast. Dan zal er overigens al gauw sprake zijn van bestendig beleid dat uiteindelijk in een algemeen 
verbindend voorschrift moet worden neergelegd. Het is dus van belang dat de type risico´s of de ´gevallen´ niet 
specifiek beschreven kunnen worden. 

 
Wat betekent 'onbillijkheden van overwegende aard'? 
Hiermee wordt bedoeld dat de hardheidsclausule is bedoeld voor gevallen waarin echt sprake is van een onredelijk gevolg 
als de Regeling streng wordt toegepast, een gevolg dat niet de bedoeling van de Regeling kan zijn geweest. Het gaat om de 
financiële impact van een specifiek restrisico dat vooraf niet was in te schatten en welke het waterschap redelijkerwijs niet 
volledig kon beheersen. 

Werkwijze: 
Een beroep op de hardheidsclausule kan uitsluitend gedaan worden voor een specifieke omstandigheid of risico in een 
project, dat niet of niet in die mate voorzien was ten tijde van de subsidieverlening én waarbij er sprake is van een 
substantieel financieel gevolg van minimaal €1 mln. incl. BTW. Het risico was vooraf niet te kwantificeren, was niet of 
nauwelijks beïnvloedbaar c.q. onvermijdelijk en het waterschap kon het redelijkerwijs niet volledig preventief 
beheersen. De hardheidsclausule kan worden ingeroepen als de werkelijke kosten van het project sterk afwijken van de 
geraamde kosten en als het vasthouden aan die raming tot een onbillijkheid van overwegende aard zou leiden. De 
meerkosten boven de raming van het project als gevolg van een dergelijke specifieke omstandigheid of risico komen op 
basis van het alliantieprincipe van solidariteit voor aanvullende subsidieverlening in aanmerking. 
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Wat is de invloed op de subsidieregeling? 
Het voorstel heeft geen invloed op de subsidieregeling, deze blijft ongewijzigd. De toepassing is mogelijk op basis van de 
bestaande juridische kaders (artikel 14). Bij de nadere invulling van een beroep op de hardheidsclausule wordt bepaald 
welke afspraak voor het aanvullende subsidiebedrag meest passend is om voor de onbillijkheid van overwegende aard te 
compenseren. De financiële reserveringen van het HWBP zijn nu op projectregelniveau. 
 
Hoe werkt dat financieel? 
Harde afspraak is dat elke beschikking voor 100% financieel moet zijn gedekt. Indien dit niet het geval is worden er 
namelijk in een beschikking verplichtingen aangegaan waar geen budget tegenover staat. Dat is niet toegestaan. Het 
aanvullende deel op basis van de hardheidsclausule wordt gedekt uit de reserveringsruimte die in de laatste jaren van het 
programma is opgenomen. Deze voorziening wordt in de kasreeks opgenomen en eventueel via de projectgebonden 
kasreeks naar voren gehaald zodra een beroep kansrijk is en er concreet zicht is op een getekende beschikking. Een en 
ander met inachtneming van de spelregels uit de kadernota. Zie ook hoofdstuk 4. 
 
Wanneer wordt er uitgekeerd? 
Als op basis van een getekende beschikking het beroep op de hardheidsclausule is bekrachtigd. In die gevallen heeft een 
specifiek risico of omstandigheid zich aantoonbaar voorgedaan en is aangetoond dan wel aannemelijk gemaakt dat het 
waterschap de schade als gevolg van dit risico zoveel mogelijk heeft beperkt. De verantwoordelijkheid voor de beheersing 
ligt bij het waterschap, evenals de aantoonplicht hiervan. Dit wordt getoetst door het begeleidingsteam bij de 
programmadirectie en is onderdeel van de begeleidingsagenda. De uitkering van de aanvullende subsidie op basis van de 
hardheidsclausule vindt zo spoedig mogelijk plaats nadat de beschikking voor het beroep op de hardheidsclausule is 
getekend, mits er voldoende kasruimte vanuit de begroting is. De mogelijkheden tot inpassing worden beoordeeld tijdens 
de jaarlijkse programmeer- en begrotingscyclus. 
 
Wie bepaalt of een beroep op de hardheidsclausule zal worden gedaan? 
Dit moet in samenspraak tussen PD HWBP en waterschap gebeuren. Beide partijen moeten het eens zijn dat een beroep 
op  de hardheidsclausule passend is in relatie tot de subsidieverlening en voldoende kans van slagen heeft.  
 
Hoe komt een voorstel tot stand? 
In basis komt een voorstel in samenspraak tussen het begeleidingsteam bij de programmadirectie en het projectteam bij 
het waterschap tot stand. Dit is maatwerk afhankelijk van de aard van het beroep op de hardheidsclausule en de expertise 
die daarbij nodig is. De PD HWBP heeft een groot netwerk. Waar nodig worden waterschaps/RWS-experts (als flexibele/2e 
schil) uit dit netwerk benut. Het begeleidingsteam heeft naast een faciliterende ook een toetsende rol bij de 
totstandkoming van een beroep op de hardheidsclausule. Gesprekken tussen de management teams aan de zijde van 
programmadirectie en waterschap kunnen er ook aan bijdragen om tot een gedragen voorstel te komen.  
 
Wie beoordeelt het beroep op de hardheidsclausule? 
Als een beroep wordt gedaan op de hardheidsclausule dan zal de PD HWBP de aanvraag in ontvangst nemen en toetsen 
binnen de kaders van de regeling. Net als bij de reguliere toetsing is het bij een dergelijk beroep de bedoeling dat de 
werkwijze van begeleiden en toetsen in de alliantie HWBP zo transparant en verrassingsvrij mogelijk is en zodoende 
bijdraagt aan het voorkomen van bezwaarprocedures. Deze werkwijze van begeleiden en toetsen is beschreven in het 
document “Werkwijze Begeleiding en Toetsing HWBP” d.d. 25 februari 2020, zie ook: 
https://www.hwbp.nl/werkwijze/begeleiding-programmadirectie. Vanwege de conflictopwekkende potentie van een 
hardheidsclausule is terughoudendheid met de toepassing gewenst en dus ook zorgvuldigheid bij de beoordeling van een 
aanvraag.  
 
Indien wenselijk gegeven de aard van het beroep dan kan worden voorgesteld om een Adviescommissie te laten adviseren 
over de beoordeling die is uitgevoerd binnen de reguliere toetsing. De beoogde Adviescommissie bestaat dan uit een 
voorzitter en 2 andere leden. Indien nodig wordt de Adviescommissie aangevuld met specifieke expertise. 
 
Wie neemt het besluit? 
De hardheidsclausule is een onderdeel van de subsidieregeling, dus voor besluiten over de verlening en vaststelling van de 
subsidie geldt de mandaatregeling van RWS. Het mandaat van programmadirecteuren HWBP voor het ondertekenen van 
subsidiebeschikkingen namens de minister van IenW is vastgelegd in het 'Besluit mandaat, volmacht en machtiging 
Rijkswaterstaat 2013' en het ‘Besluit mandaat, volmacht en machtiging RWS Programma's, Projecten en Onderhoud 2013´. 
Dit betekent dat er een maximum is gesteld aan het mandaat. Subsidiebedragen (zowel voor verlening als vaststelling) tot 
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5 miljoen euro worden ondertekend door de programmadirecteuren, bedragen tussen 5 miljoen euro tot 25 miljoen euro 
door HID PPO en vanaf 25 miljoen euro door de DG RWS. Omdat de hardheidsclausule kan worden toegepast bij de 
vaststelling, is het subsidiebedrag op basis van het beroep relevant om te bepalen wie gemandateerd is om te 
ondertekenen.  
 
Bezwaar en beroep 
Er staat bezwaar en beroep open tegen een besluit over de verlening en vaststelling van subsidie. Dit geldt ook voor een 
besluit over de toepassing van de hardheidsclausule. Een externe bezwaarcommissie behandelt dan het bezwaar en 
adviseert de mandaathouder. 
Afhankelijk van het subsidiebedrag kunnen mandaathouders dus de DG, HID PPO of de programmadirecteuren zijn. De 
ondertekening van de beslissing op bezwaar vindt vervolgens plaats door de mandaathouder die zich hoger bevindt dan de 
ondertekenaar van het bestreden besluit. De mandaathouder neemt het besluit met inachtneming van het advies. Van het 
advies kan enkel goed gemotiveerd worden afgeweken. 
 
Nadat een beslissing op bezwaar is verstuurd heeft de bezwaarmaker 6 weken de tijd om bij de rechtbank beroep aan te 
tekenen, als hij het niet eens is met de inhoud. Na de uitspraak van de rechtbank kan daartegen desgewenst hoger beroep 
worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 
 
Voor de subsidieregeling HWBP bestaat een vaste externe bezwaarcommissie en bezwaarprocedure. Deze staat 
beschreven op: https://www.hwbp.nl/kennisbank/bezwaar-en-subsidie 
 
Schematisch overzicht beoordelingsprocedure 
In Figuur 2 is de procedure voor een beroep op de hardheidsclausule schematisch weergegeven. 
 
 

 
Figuur 2  - Beoordelingsprocedure Hardheidsclausule 
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4 Context werkwijze 
 
In dit hoofdstuk is tot slot wat nadere informatie opgenomen over de context van deze werkwijze, zoals over het bredere 
financieel kader en de afspraken rondom evaluatie.  

4.1 Financieel kader 
 
Welke risico´s zijn momenteel in de subsidiebeschikking opgenomen? 
Voor de risicoreserveringen gelden per fase de volgende maatgevende of maximale waarden: 
 

 Benoemde risico’s Onbenoemde risico’s 
 

(Voor) Verkenning Geen maatgevende waarde. 
Te beoordelen tijdens de toets. 

5% (maximaal) 

Planuitwerking Geen maatgevende waarde. 
Te beoordelen tijdens de toets. 

5% (maximaal) 

Realisatiefase Geen maatgevende waarde. 
Te beoordelen tijdens de toets. 

Geen maatgevende waarde. 
Te beoordelen tijdens de toets. 

 
Bij risico’s wordt onderscheid gemaakt tussen: 

 Benoemde risico’s, dit zijn de risico’s opgenomen in het risicodossier voorzien van een kwantificering. 
 Onbenoemde risico’s, dit zijn de onzekerheidsopslagen in de raming. Voor de voorverkenning, de verkenning en 

de planuitwerking is het percentage vastgesteld op maximaal 5% van de voorziene kosten van de betreffende 
fase. Voor de realisatiefase is er geen vastgesteld percentage, maar volgt het uit de berekening in de raming. 

 Exogene risico’s, vanuit de regeling zijn er in Artikel 11 van de regeling twee exogeen risico’s gedefinieerd: 
‘Wijzingen in wet- en regelgeving en van een wijziging van de reikwijdte van de maatregel, voor zover de 
wijziging van de reikwijdte plaatsvindt op initiatief of aanwijzing van de Minister van Infrastructuur en 
Waterstaat.’ Daarnaast is in de regeling opgenomen dat het aanbestedingsrisico bij de alliantie is belegd. 
Wanneer een van deze risico’s optreedt dan zijn de gevolgkosten voor rekening van de Programmadirectie. Deze 
risico’s mogen niet meegenomen worden in de raming. 

 Endogene risico’s, dit zijn de risico’s die voor rekening komen van de beheerder. Dit zijn alle risico’s behoudens 
de hierboven benoemde exogene risico’s. 

 
Hoe is de relatie tussen de risico’s en de financiële dekking?   
In het onderstaande schema is een overzicht weergegeven van de classificering van de risico´s en de wijze waarop de 
dekking per risicosoort is (kans * gevolg). Dit is samengevat in onderstaande tabel. 
 

Type risico 1. Reguliere risico's 2. KKGG 3. Hardheidsclausule 
Grootte  k * g kleine k * groot g niet te bepalen 

Raming binnen project verrekenafspraak  niet te bepalen 

Dekking binnen project 
(onvoorwaardelijk deel beschikking) 

binnen programma 
(voorwaardelijk deel beschikking) 

binnen programma 
(reserveringsruimte) 

Betalings-
moment 

na besluit subsidieverlening als 
onderdeel van de meerjarige 
kasreeks 

na besluit subsidievaststelling, 
onderdeel van de meerjarige 
kasreeks 

na besluit 
hardheidsclausule, in 
het jaar met 
voldoende kasruimte 

Vrijval 
reservering bij 
niet optreden 

Nee, geen verrekening bij 
vaststelling 

Ja, valt vrij binnen de 
programmareservering 

Er wordt geen 
reservering gemaakt 
bij niet optreden 

 
In beginsel geldt de volgende relatie tussen de risicocategorie en de financiële dekking: 

1. Kosten van gewone risico’s moeten worden opgevangen uit de reguliere risicovoorziening zoals opgenomen in de 
raming van het desbetreffende project en worden gedekt uit het onvoorwaardelijke deel van de beschikking; 

2. Kosten van KKGG moeten worden opgevangen (en zijn tevens gemaximeerd) door een verrekenafspraak in het 
voorwaardelijke deel van de beschikking. De benodigde dekking wordt gereserveerd, en is specifiek bedoeld voor 
het voorwaardelijke deel van de beschikking. Het is een voorziening op de projectbudgetplaats; 
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3. Voor overige optredende (exogene) risico’s die niet kunnen worden opgevangen door een waterschap kan een 
beroep worden gedaan op de hardheidsclausule. De kosten voor de hier vergoede risico’s worden gedekt uit de 
reservering. Er kan subsidiair of budgettair géén overlap zijn tussen de dekkingsbronnen uit (1), (2) of (3).  

 
Ten aanzien van de financiële dekking is daarnaast het volgende van belang: 

 In de jaarlijkse programmeercyclus wordt naar aanleiding van actuele inzichten de financiële prognose voor de 
projectgebonden risicovoorziening onder (2) en (3) herzien om te zorgen dat er voldoende financiële dekking is; 

 De voorzieningen voor (2) en (3) worden, als deze nog onzeker zijn, in verband met de stabiliteit in eerste 
instantie achterin de programmeringsreeks gebudgetteerd. Bij (2) is de reservering op het project geplaatst en bij 
(3) is de reservering algemeen in het programma opgenomen. De bedragen worden naar voren gehaald in de 
kasreeks als er naar aanleiding van een getekende beschikking tot vaststelling (2) of een getekende beschikking 
tot aanvullende verlening op basis van de hardheidsclausule (3) zekerheid is ontstaan over het definitieve bedrag 
en het moment van uitkeren.  

 Er is op dit moment géén projectoverstijgende risicovoorziening waarin mee- en tegenvallers tegen elkaar 
wegvallen. Dat is voor dit voorstel niet nodig omdat elk risico met deze instrumenten op projectniveau 
afzonderlijk wordt bepaald en verrekend. Het vraagstuk van de projectoverstijgende omgang met financiële mee- 
en tegenvallers binnen de alliantie HWBP vraagt een bredere bestuurlijke afweging, mede in relatie tot de 
omgang met de eigen bijdrage, en is géén onderdeel van dit voorstel. 

  
Programmaeffecten – begroting en programmering 
In de 0-situatie zonder voorcalculatorische afspraak wordt de volledige subsidie voor een KKGG-risico onvoorwaardelijk 
verleend en is deze niet langer beschikbaar voor andere projecten. Het effect van een voorcalculatorische afspraak op de 
begroting en programmering is daarmee naar verwavhting per saldo verwaarloosbaar.  
 
Wel wordt door het opnemen van een voorwaardelijk deel in de beschikking er een periode van onzekerheid over het wel 
of niet aanspreken van het voorwaardelijk budget gecreëerd. In theorie heeft dit impact op de te programmeren projecten. 
Echter is de verwachting dat de omvang van de voorwaardelijke reserveringen niet dusdanig groot zal zijn dat dit projecten 
zal verdringen. Dat deze periode niet onnodig lang duurt wordt ondervangen door de begeleidingsaanpak. Het is raadzaam 
om jaarlijks te monitoren of er aanspraak wordt gemaakt op het budget, zodat niet onnodig lang budget wordt 
gereserveerd. Dit sluit ook aan bij de wens dat termijnen meer worden nagejaagd door PD. 
 
Programmaeffecten – Deltafonds en bijdrage waterschappen 
Er is geen sprake van een scopewijziging van het programma door de introductie van een voorcalculatorische afspraak. 
Daarmee zal ook de programmaomvang niet wijzigen. De subsidie voor de bestaande scope wordt effectiever aangewend. 
Naar verwachting is het budgettaire effect relatief klein en wordt er alleen ‘eerlijker’ subsidie verleend. KKGG-risico’s zullen 
niet vaker of minder vaak op gaan treden naar aanleiding van het voorstel. Afhankelijk van het soort risico kan een 
voorcalculatorische afspraak een drukkend effect hebben op de kosten voor beheersing (vervolgonderzoeken). 
 
Waarborg financiële implicaties 
Grip/control aan de voorkant over het type risico’s waarvoor een afspraak wordt gemaakt vindt plaats door gezamenlijk te 
besluiten tot een voorcalculatorische afspraak. Als een van beide partijen daar niet achter staat wordt er geen afspraak 
gemaakt en kan het waterschap bij de hardheidsclausule terecht als er sprake is van onbillijkheid van overwegende aard. 
Om de financiële implicaties te monitoren kan een register van beschikkingen met voorwaardelijke afspraken worden 
aangelegd. Monitoring van de financiële implicaties vindt plaats via de reguliere begeleiding door de PD HWBP 
(begeleidingsagenda).  
Risico’s gaan niet vaker of minder vaak optreden door het inzetten van een voorcalculatorische afspraak, ze worden wel 
eerlijker verdeeld waardoor de subsidie effectiever wordt ingezet. Het vergroot de betrokkenheid van de PD bij de 
projecten omdat de afweging gezamenlijk gebeurt. Een effectieve voorcalculatorische afspraak zorgt ervoor dat er geen 
aanspraak gemaakt hoeft te worden op de hardheidsclausule. 
 
Waarborg uniformiteit/consistentie 
De spelregels zijn voor iedere alliantiepartner gelijk. Eerste stap is het bespreken met het begeleidingsteam en gezamenlijk 
te bepalen of een voorcalculatorische afspraak passend is. Daarna kan het voorstel (evt. via het issueoverleg) ingebracht 
worden bij het MT.  
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4.2 Evaluatie en monitoring 
 
Evaluatie 
Om overzicht te houden over de uitwerking in de projecten die het betreft is onderdeel van dit voorstel een procesafspraak 
tot evaluatie. Na 2 jaar wordt via een evaluatie opgehaald wat de ervaringen zijn, bijvoorbeeld door middel van interviews 
aan PD en de waterschappen die een voorcalculatorische afspraak hebben gemaakt met inzicht in de financiële boeken. De 
resultaten komen terug in het Programmabestuur. Deze evaluatie kan meelopen met de wettelijk verplichte evaluatie van 
de subsidieregeling HWBP in 2024. Indien de situatie er om vraagt, bijvoorbeeld doordat er te weinig dat data is, kan 4 jaar 
na inwerkingtreding opnieuw een evaluatie uitgevoerd worden. De voornaamste doelstelling waaraan getoetst wordt is de 
mate waarin de toepassing van de instrumenten bijdragen aan de trefzekerheid van de subsidiëring. Met andere woorden, 
dat de gesubsidieerde kosten dichter bij de werkelijke kosten komen te liggen. Overige onderwerpen voor evaluatie zijn: 

- Wordt voor de juiste gevallen een voorcalculatorische afspraak gemaakt? Dus niet voor kleinigheidjes, of juist 
nooit? Zijn de drempelwaarden passend? 

- Wordt voor de juiste gevallen een beroep op de hardheidsclausule gedaan? Blijft dit beperkt tot de 
uitzonderingsgevallen? Zijn de drempelwaarden passend? 

- Dragen de instrumenten bij aan het financieel vertrouwen binnen de alliantie? 
- Tevredenheid en mate van werkbaarheid voor de PD HWBP 
- Tevredenheid en mate van werkbaarheid voor de waterschappen 
- Beschouwen in evaluatie waterwet; heeft dit consequenties voor instrument? 
- Zijn de initiële doelen bereikt? En heeft deze werkwijze daar effectief aan bijgedragen? 
- Heeft de (hoogte van de) drempelwaarde het juiste effect? 
- Hebben de voorstellen geresulteerd in trefzekerder ramingen? 

 
Daarnaast vindt de evaluatie van de waterwet in 2023 plaats waarin de onderliggende principes zijn vastgelegd, zoals het 
principe van voorcalculatie en de 10% eigen bijdrage. Ook tijdens deze evaluatie kunnen de afspraken over het omgaan 
met KKGG-risico’s ter sprake komen en een effect hebben op de werkwijze. 
 
Monitoring 
Er wordt achterin de begrotingsreeks een reservering aangehouden, waarmee goed overzicht is te houden op de projecten 
die het betreft en die jaarlijks meedraait in de cycli voor voortgangsrapportage en programmering. De begeleidingsteams 
zijn verantwoordelijk voor de begeleiding van de projecten en de bijzondere afspraken, zoals voorcalculatorische 
afspraken, die zijn opgenomen in de beschikking. Dat is bij andere afspraken ook de werkwijze. Instrument daarvoor is de 
bestaande begeleidingsagenda. 
 
Communicatie 
Voor afstemming over de werkwijze worden onder andere de volgende communicatiemiddelen gebruikt: 

- Werkwijze op website 
- Reguliere begeleidingsrelatie met het waterschap 
- Communities projectbeheersing en risicomanagement  

 
Verantwoording totstandkoming 
Voor de nadere uitwerking van deze werkwijze voor KKGG-risico’s is een regiegroep en een werkgroep opgericht. De 
regiegroep bestond uit personen vanuit het ministerie van IenW (DGWB en FEZ), RWS, Programmadirectie HWBP en de 
waterschappen. Zij hebben de opdracht gegeven aan de werkgroep voor verdere uitwerking. Deze werkgroep was samen 
gesteld uit medewerkers van de Programmadirectie HWBP en DGWB. De regiegroep heeft op 8 september 2021 de 
opdracht gegeven aan de werkgroep voor nadere uitwerking en op 21 november 2021 geadviseerd een 
uitvoerbaarheidstoets uit te voeren. Deze uitvoerbaarheidstoets is uitgevoerd door een aantal waterschappen in december 
2021 (Hoogheemraadschap Amstel, Gooi en Vecht/Waternet, Waterschap Rivierenland en Waterschap Drents Overijsselse 
Delta). Het onderdeel voorcalculatorische afspraak is doorgesproken met kwartiermaker risicomanagement Erfan Hoseini 
(PD HWBP). Daarnaast zijn de jurist PD HWBP en backoffice PD HWBP geraadpleegd. Na instemming door het CWK op 01 
juni 2022 is de werkwijze op 05 juli 2022 vastgesteld door het Programmabestuur HWBP. 
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Bijlage 1 - Juridisch kader voorcalculatorisch beschikken 
 
Algemene wet bestuursrecht: 
De subsidietitel van de Awb bevat de procedureregels voor subsidiering. Als er sprake is van subsidie, dan is de subsidietitel 
van de Awb van toepassing, die bovenliggend is aan de subsidieregeling. In artikel 2 van de Kaderwet subsidies I en M 
wordt ook nog specifiek aangegeven dat de subsidietitel van de Awb van toepassing is op ministeriële regelingen die voor 
de inwerkingtreding van de Kaderwet een grondslag vonden in bepalingen, gesteld bij of krachtens de Wet milieubeheer, 
de Wet ruimtelijke ordening of de Kaderwet subsidies Verkeer en Waterstaat. Helemaal bovenaan in de subsidieregeling 
HWBP lees je dan ook dat de subsidieregeling is vastgesteld gelet op de Kaderwet subsidies en Waterstaat. Daaruit volgt 
dat de Awb op de genoemde subsidieregeling integraal van toepassing is.  
De memorie van toelichting op de Awb maakt onderdeel uit van deze wet.  
 
Waterwet: 
Hier wordt geregeld dat de beheerder onder bepaalde voorwaarden aanspraak kan maken op subsidiering van de kosten 
van het treffen van maatregelen aan een primaire waterkering.  
 

 
 
Dit bevat dus de inhoudelijke regels/ voorwaarden voor subsidiering. 
 
Regeling subsidies hoogwaterbescherming 2014 (de subsidieregeling): 
Nadere uitwerking van de Awb én de Waterwet. De subsidieregeling bevat specifieke regels voor het HWBP met meer 
uitleg in de toelichting en moet altijd in samenhang met de Awb worden gelezen. 
Verder worden de normen/ regels die op grond van de Awb gelden, niet herhaald in de subsidieregeling.  
 
Kaderwet en kaderbesluit subsidies I en M: 
Deze wet en het besluit bevatten algemene regels over de verstrekking van subsidies door de Minister. Het Kaderbesluit is 
strikt genomen niet van toepassing op de subsidies vanuit het HWBP (zie art. 2), maar je zou de bepalingen wel naar 
analogie kunnen toepassen. Dit wordt ook gedaan bij de jaarverantwoording en de ADR gebruikt dit besluit als 
bovenliggend kader bij haar controle.  
 
Gelet op het bovenstaande is artikel 4:33 Awb en de memorie van toelichting van toepassing op de subsidies die wij 
verlenen vanuit de subsidieregeling. Uit de specifieke afspraken/ voorwaarden die in de regeling staan, blijkt niet dat we 
geen voorwaardelijke verleningen willen/ mogen doen.  
 
  

Dat een subsidie onder voorwaarde kan worden verleend volgt volgens de memorie van 
toelichting (PG Awb III. P216) al uit artikel 3:38 jo. 3:59BW. De Awb regelt slechts het voor 
de praktijk zeer belangrijke begrotingsvoorbehoud (in Awb 3.34) en geeft voorts aan welke 

voorwaarden niet mogelijk zijn (4:33 Awb). 
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Bijlage 2 – Juridisch kader hardheidsclausule uit de ´Aanwijzing regelgeving´  
 
(https://wetten.overheid.nl/BWBR0005730/) 
 
Voor een hardheidsclausule wordt het volgende model als uitgangspunt genomen: 
 [aanduiding bestuursorgaan] kan artikel ... buiten toepassing laten of daarvan afwijken voor zover toepassing gelet op 

het belang van [aanduiding doel of strekking van de regeling] zal leiden tot een onbillijkheid van overwegende aard. 
 
In de hardheidsclausule van de subsidieregeling HWBP is concreet opgenomen op welke onderdelen van de regeling de 
clausule van toepassing is. Dit is artikel 5. Het betreft hier de mogelijkheid om bij het vaststellen van de subsidie kan 
worden afgeweken van de raming van de kosten op grond waarvan de subsidie is verleend. Om de aanwijzing te volgen 
moet duidelijk zijn wat: 

 Het doel of strekking van de regeling is 
 Wanneer vasthouden aan de raming leidt tot onbillijkheid van overwegende aard. 

 
Niet zelden blijken dergelijke clausules conflictopwekkend te zijn. In de praktijk kan het opnemen van een hardheidsclausule 
leiden tot grote aantallen aanvragen om toepassing van de hardheidsclausule, terwijl inwilliging daarvan slechts in zeer 
beperkte mate aangewezen is. Daarbij dient te worden bedacht dat tegen de afwijzing van de aanvraag om toepassing van 
een hardheidsclausule beroep openstaat bij de administratieve rechter. Mede gelet op aanwijzing 2.8 leiden deze factoren 
tot de noodzaak grote terughoudendheid te betrachten met het opnemen van hardheidsclausules. Indien toch een 
hardheidsclausule wordt opgenomen, dient hiervoor in de toelichting een toereikende motivering opgenomen te worden. 
 
In artikel 14 is reeds de voorwaarde opgenomen voor een sluitende projectadministratie. Maar er dient daarnaast om 
bovenstaande redenen ook een duidelijk omschrijving van de procedure te zijn rond de toepassing en afweging van het 
besluit voor toepassing van de clausule. Ook dient vooraf helderheid te worden gegeven om wat voor typen risico´s het 
gaat. Zorgvuldigheid in de administratieve vastlegging is gewenst om een eventueel proces bij de administratieve rechter 
te faciliteren. 
 
Een hardheidsclausule onderscheidt zich van ontheffings- en vrijstellingsbepalingen, doordat vooraf niet (precies) te 
voorzien is of afwijking nodig zal zijn en zo ja, om welke gevallen of groepen gevallen het bij de toepassing zal gaan. Voorts 
beperkt de toepassing van een hardheidsclausule zich tot (eventuele) onbillijkheden van overwegende aard.  
 
Ondanks dat niet altijd vooraf is te voorzien om welke gevallen of groepen gevallen de hardheidsclausule van toepassing 
kan worden verklaard zal gelet op het voorcalculatorische karakter van de regeling vooraf wel zicht moeten zijn op de type 
risico´s of gevallen waarbij de hardheidsclausule van toepassing is. De verwachting is immers dat de risico´s anders zullen 
worden afgedekt door robuuster ramingen.  
 
In het algemeen zal de toepassing van een hardheidsclausule beperkt blijven tot individuele gevallen. Onder 
omstandigheden kan een hardheidsclausule evenwel ook op een concreet te traceren groep van gevallen worden toegepast. 
Dan zal er overigens al gauw sprake zijn van bestendig beleid dat uiteindelijk in een algemeen verbindend voorschrift moet 
worden neergelegd (zie het derde lid). 
 
Het is dus van belang dat de type risico´s of de ´gevallen´ niet specifiek beschreven kunnen worden. 
 


