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Meestgestelde vragen     

     Subsidieregeling coronabanen in de zorg 

 

 

Vanaf wanneer kan ik de subsidie aanvragen? 

De subsidieaanvragen kunnen worden ingediend in de periode vanaf 1 maart om 09.00 uur tot en met 31 

maart 17.00 uur. De aanvraag wordt elektronisch ingediend bij Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen 

(DUS-I). 

 

Wat is het proces van besluit tot subsidieverlening? 

De minister besluit binnen 13 weken na ontvangst van de aanvraag tot subsidieverlening. In het besluit tot 

subsidieverlening wordt het volgende vermeldt: 

• Het aantal medewerkers en coronabanen waarvoor subsidie wordt verleend; 

• De hoogte van het subsidiebedrag; 

• De wijze van verantwoording; 

• De wijze waarop kan wordt aangetoond dat de activiteiten verricht zijn; en  

• De termijn waarbinnen de vaststelling van de subsidie moet worden aangevraagd. 

Het voorschot is 100% en wordt in één keer uitbetaald. 

 

Hoe hoog is het subsidieplafond en wat gebeurt er bij overtekening? 

Het subsidieplafond bedraagt € 80 miljoen. In geval van overtekening wordt de subsidie evenredig verdeelt 

over de ingediende volledige aanvragen. 

 

Wat wordt er verstaan onder tijdelijke functies? 

Het moet hier gaan om tijdelijke functies van minimaal 2 maanden en maximaal 6 maanden in de periode 

van 1 januari 2021 tot en met 30 juni 2021. Voor medewerkers die een deeltijd mbo-leereenheid van 6 

maanden op niveau 3 volgen wordt de periode verlengd tot 1 september 2021. 

 

Wat is het maximum subsidiebedrag wat ik als werkgever kan krijgen? 

Het maximum subsidiebedrag per voltijds coronabaan van 6 maanden is € 25.440. Per werkgever is het 

maximum subsidiebedrag vastgesteld op € 4.000.000, wat overeenkomt met een maximum van ongeveer 

160 voltijd coronabanen. 

 

Is het mogelijk om bij deze subsidieregeling meerdere subsidies te stapelen? 

Nee, het is niet mogelijk om subsidies te stapelen. De tijdelijke coronabanen mogen niet op een andere 

manier bekostigd worden. Wanneer er meerdere financieringsmogelijkheden zijn, dient u te kiezen van 

welke financieringsbron gebruik wordt gemaakt. 
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Naast het maximale subsidiebedrag van 120% van het wettelijk minimumloon is het mogelijk om nog 

maximaal 20% extra vergoeding van de loonkosten te krijgen voor begeleiding van de medewerkers. Welke 

activiteiten vallen onder deze begeleiding? En vindt de verantwoording plaats? 

De volgende activiteiten vallen onder begeleiding: informatieverstrekking, instructie, ontwikkeling, het 

eigen maken van beroepshouding, werkbegeleiding, intervisie en supervisie, advisering en evaluatie, 

alsmede activiteiten tot bevordering van een optimale dienstbetrekking van een medewerker. Belangrijke 

kanttekening hierbij is dat het volgen van een opleiding, zoals de beroepsbegeleidende leerweg, niet onder 

begeleiding valt in deze subsidieregeling. U heeft de keuze om de begeleiding binnen de organisatie te 

regelen dan wel een externe partij in te huren. Voor de verantwoording dient u in het geval van een externe 

partij desgevraagd facturen te kunnen overleggen. Indien de begeleiding intern is geregeld, dient u dit 

schriftelijk vast te leggen. Dit kan bijvoorbeeld door een verklaring of door een contractuitbreiding van de 

begeleider waaruit blijkt dat de begeleider vrijgespeeld is voor begeleidingsactiviteiten of voor de 

begeleiding van coronabanen. 

 

Wanneer dient de aanvraag tot vaststelling ingediend te zijn? En wat moet daarbij aangeleverd worden? 

• Subsidies tot € 25.000: wordt ambtshalve vastgesteld. Via een steekproef wordt gecontroleerd of 

de activiteiten zijn verricht en of aan de verplichtingen is voldaan. Bij de steekproef kan gevraagd 

worden om een overzicht van de administratie te overleggen waaruit blijkt hoeveel tijdelijke 

medewerkers u heeft aangenomen en voor welke functies. Daarbij kan gevraagd worden om inzage 

in de loonadministratie, maar ook het overleggen van facturen van uitleners of begeleiders of een 

verklaring dat een medewerker als begeleider is aangesteld. De steekproef zal medio november 

2021 worden uitgevoerd. De minister neemt uiterlijk 3 juni 2022 een besluit over de vaststelling 

van de subsidie 

• Subsidies tussen de € 25.000 en € 125.000: uiterlijk 3 juni 2022. Middels een verklaring inzake 

werkelijke kosten dient u aan te tonen dat de activiteiten zijn verricht en dat is voldaan aan de 

verleende subsidie verbonden verplichtingen. De minister beoordeelt de verklaring inzake de 

werkelijke kosten. Steekproefsgewijs worden verklaringen inzake de werkelijke kosten nader 

onderzocht. Bij de steekproef kan gevraagd worden om een overzicht van de administratie te 

overleggen waaruit blijkt hoeveel tijdelijke medewerkers u heeft aangenomen en voor welke 

functies. Daarbij kan gevraagd worden om inzage in de loonadministratie, maar ook het overleggen 

van facturen van uitleners of begeleiders of een verklaring dat een medewerker als begeleider is 

aangesteld. De besluittermijn van de subsidievaststelling is 22 weken na indiening van de aanvraag 

tot subsidievaststelling. Vanwege de verwachting van het grote aantal aanvragen, is gekozen voor 

deze lange beslistermijn. 

• Subsidies vanaf € 125.000: uiterlijk 3 juni 2022. Middels een bijlage bij de jaarrekening die 

vergezeld gaat van een verklaring van het verslag van feitelijke bevindingen van een accountant legt 

u rekening en verantwoording af. De account kan in de jaarlijkse controle het oordeel over de 

bestede gelden in het kader van de ontvangen subsidie meenemen in het reguliere 

beoordelingsproces. Hiervoor wordt een apart accountantsprotocol opgesteld en bekendgemaakt 

door de minister. 

• Subsidies vanaf € 125.000 aan GGD: de GGD vraagt uiterlijk op 15 juli 2022 de vaststelling aan 

door verantwoordingsinformatie aan de minister te verstrekken. GGD’en worden gefinancierd door 

de gemeente en leggen jaarverantwoording af via de gemeentelijke begroting. Gemeenten en 

provincies moeten elk jaar aan de Rijksoverheid melden of en hoe ze het geld hebben besteed 

middels SiSa: Single information, Single audit. Dit is een eenmalige informatieverstrekking en 

eenmalige accountantscontrole. 
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Kom ik als zorgaanbieder in aanmerking voor deze subsidieregeling? 

De subsidieregeling wordt enkel verstrekt aan zorgaanbieders die op 1 januari 2021 in het KvK stonden 

ingeschreven, met een hoofd- of nevenactiviteit met de daarbij behorende SBI-code die voorkomt op 

onderstaande lijst. 

 

Omschrijving activiteit SBI-code 

Ziekenhuizen en geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting 86.10 

Universitair medisch centra 86.10.1 

Algemene ziekenhuizen 86.10.2 

Categorale ziekenhuizen 86.10.3 

Geestelijke gezondheids- en verslavingszorg met overnachting 86.10.4 

Praktijken van huisartsen 86.21 

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde) 86.22 

Praktijken van medisch specialisten en medische dagbehandelcentra (geen tandheelkunde 

en psychiatrie) 

86.22.1 

Praktijken van psychiaters en dagbehandelcentra voor geestelijke gezondheids- en 

verslavingszorg 

86.22.2 

Tandartspraktijken 86.23 

Praktijken van tandartsen 86.23.1 

Praktijken van tandheelkundig specialisten 86.23.2 

Paramedische praktijken en overige gezondheidszorg zonder overnachting 869 

Praktijken voor verloskundigen en paramedici 86.91 

Praktijken van verloskundigen 86.91.1 

Praktijken van fysiotherapeuten 86.91.2 

Praktijken van psychotherapeuten, psychologen en pedagogen 86.91.3 

Overige paramedische praktijken (geen fysiotherapie of psychologie) en alternatieve 

genezers 

86.91.9 

Gezondheidscentra 86.92.1 

Arbobegeleiding en re-integratie 86.92.2 

Preventieve gezondheidszorg (geen arbo begeleiding) 86.92.3 

Medisch laboratoria, trombosediensten en overig behandeling ondersteunend onderzoek 86.92.4 

Ambulancediensten en centrale posten 86.92.5 

Samenwerkingsorganen op het gebied van gezondheidszorg en overige gezondheidszorg-

ondersteunende diensten 

86.92.9 

Verpleeghuizen 87.10 

Huizen en dagverblijven voor verstandelijke gehandicapten 87.20 

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten en verzorgingshuizen 87.30 

Huizen en dagverblijven voor niet-verstandelijk gehandicapten 87.30.1 

Verzorgingshuizen 87.30.2 

Jeugdzorg en maatschappelijke opvang met overnachting 87.90 

Jeugdzorg met overnachting en dagverblijven voor jeugdzorg 87.90.1 

Maatschappelijke opvang met overnachting 87.90.2 

Maatschappelijke dienstverlening zonder overnachting gericht op ouderen en 

gehandicapten 

88.10 

Thuiszorg 88.10.1 

Welzijnswerk voor ouderen 88.10.2 
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Ondersteuning en begeleiding van gehandicapten 88.10.3 

Ambulante jeugdzorg, maatschappelijk werk en advies en lokaal welzijnswerk 88.99 

Ambulante jeugdzorg 88.99.1 

Maatschappelijk werk 88.99.2 

Lokaal welzijnswerk 88.99.3 

Overig maatschappelijk advies, gemeenschapshuizen en samenwerkingsorganen op het 

gebied van welzijn 

88.99.9 

Apotheken 47.73 

 

 

Helpdesk 

Staat uw vraag er niet tussen?  

Stel deze dan aan de Robidus specialist via  

telefoonnummer 088 – 91 99 337 


