
Leidraad werkwijze subsidieregeling coronacompensatie 2022 

Hieronder staat het stappenplan dat wordt gebruikt bij de beoordeling van aanvragen voor een 
subsidie uit het coronafonds. Het beoordelen van aanvragen is maatwerk. Het is dan ook niet 
mogelijk rechten te ontlenen aan dit stappenplan. 

Wij adviseren u altijd een aanvraag in te dienen. Alleen dan kunnen wij beoordelen of u voor 
subsidie in aanmerking komt. Bij vragen kunt u contact met ons opnemen via 
coronafonds@sudwestfryslan.nl.  

 

Een aanvraag voor subsidie moet aan de gestelde voorwaarden van de ‘Subsidieregeling 
coronacompensatie 2022’ voldoen.  

De voorwaarden staan genoemd in artikel 3 van de regeling. In de voorwaarden wordt gesproken 
over coronanadeel. Het coronanadeel is het negatief bedrijfsresultaat als gevolg van 
overheidsmaatregelen. Dit betekent dat de subsidie die uitbetaald wordt nooit meer is dan het 
negatief bedrijfsresultaat.  

Bovenstaande voorwaarden zijn ook verwerkt in het stappenplan dat gebruikt wordt om de aanvraag 
te beoordelen.  
Het stappenplan is om te bepalen: 
a. Of een instelling recht heeft op subsidie (stap 1-7); 
b. Hoe hoog de subsidie is (stap 8-10). 
 
 
Stappenplan beoordeling financiële situatie 
Stap 1: 
Invullen aangevraagde subsidie 

Ga verder met stap 2 
 

Stap 2: 
Invullen corona gerelateerde schade zoals ingevuld door de aanvrager op het aanvraagformulier. 
Corona gerelateerde schade is schade ontstaan als gevolg van overheidsmaatregelen. Dit zijn dus 
gemaakte kosten/opgelopen schade. Die in een jaar zonder corona niet waren opgetreden (extra 
kosten) of die in een jaar zonder corona waren terugverdiend.  
 Ga verder met stap 3 indien het geen pachter betreft 

Ga verder met stap 6 indien het een pachter betreft 
In het geval van pachters kan het vastgestelde stappenplan om de financiën te bepalen niet 
helemaal gevolgd worden. Dit komt omdat de financiële gevolgen met betrekking tot corona 
door elkaar heen lopen, omdat werk en privé (meestal) niet gescheiden zijn. Er wordt 
daarom gelijk een uitgebreide analyse (stap 6) uitgevoerd.  

 
Stap 3: 
Bepaling van de verwachte besteedbare middelen van de aanvrager per 31-12-2021.  
Zijn de besteedbare middelen lager dan € 5.000? 

Antwoord ja: ga verder met stap 8 
Antwoord nee: ga verder met stap 4 

  

Artikel 3 Voorwaarden 
Voor het ontvangen van een mogelijke subsidie gelden de volgende voorwaarden: 

1. Het coronanadeel is aantoonbaar corona gerelateerd ontstaan; 
2. Het coronanadeel is ontstaan in de periode van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2022 
3. Het coronanadeel is met financiële gegevens (terugval inkomsten, extra uitgaven, 

compensatie uit Rijks- en provinciale regelingen) onderbouwd; 
4. Het coronanadeel is niet op te vangen vanuit eigen reserves en brengt het voortbestaan van 

de aanvrager aantoonbaar in gevaar; 

5. De aanvrager moet bij de aanvraag aangeven welke acties zijn ondernomen om het 
coronanadeel zoveel mogelijk te beperken.  

https://digitaal.sudwestfryslan.nl/formulier/nl-NL/DefaultEnvironment/scAanvraagCoronaFonds.aspx/fCoronaFondsInleiding
mailto:coronafonds@sudwestfryslan.nl


Stap 4:  
Bepaling van de hoogte van de vaste lasten (inclusief vaste personeelskosten) van de aanvrager.  
Is de hoogte van de vaste lasten hoger dan € 100.000?  

Antwoord ja: ga verder met stap 6 
Antwoord nee: ga verder met stap 5 

 
Stap 5: 
Zijn de vrij besteedbare middelen per 31-12-2021 (uitkomst stap 3) lager dan 50% van de hoogte van 
de vaste lasten (uitkomst stap 4)?   

Antwoord ja: ga verder met stap 8 
Antwoord nee: ga verder met stap 6 

 
Stap 6:  
De uitgebreide financiële analyse wordt uitgevoerd. In deze uitgebreide financiële analyse wordt 
gekeken naar o.a. de bestemmingsreserves en/of andere verplichtingen waardoor de aanvrager 
alsnog in financiële problemen kan komen.    

Ga verder met stap 7 
  
Stap 7: 
Beoordeling uitgebreide financiële analyse 
Is de uitkomst dat de aanvrager voldoende eigen middelen heeft: 

Antwoord ja: aanvraag afwijzen. 
Antwoord nee: ga verder met stap 8. 

   
Stap 8: 
Indien coronaschade geconstateerd is en het voorbestaan van de aanvrager in gevaar is dan heeft de 
aanvrager mogelijk recht op subsidie.  
De te vergoeden subsidie is: 

- maximaal de door de aanvrager aangevraagde subsidie   
- maximaal de door ons vastgestelde corona gerelateerde schade. 

 
Stap 9: 
Bij stap 8 is de maximale hoogte van de subsidie vastgesteld. Uitbetaling van de volledige subsidie 
kan ertoe leiden dat de aanvrager over het jaar 2022 een positief jaarresultaat behaald. Dit is niet 
de bedoeling van de regeling. Zoals eerder genoemd is de regeling bedoeld als compensatie voor 
een “negatief bedrijfsresultaat als gevolg van overheidsmaatregelen rondom Corona” (artikel 1c).  
 
Stap 10:  
Vaststellen subsidie waar aanvrager recht op heeft.  

 

 
 

 


