Rekenvoorbeelden berekening hoogte uitkering

Bij de rekenvoorbeelden dient te worden bedacht, dat het fictieve cijfers zijn, alleen om
zoveel mogelijk inzage te geven in de wijze waarop de besteding van het krediet zal worden
beoordeeld door het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Elke beoordeling begint met de
vaststelling of de indiener zich heeft gehouden aan voorwaarden die verbonden zijn aan het
Steunfonds en zoals deze vastgelegd zijn in de beleidsregel en de getekende
kredietovereenkomst.

Voorbeeld 1 (een huis-aan-huiskrant):
Omzet in 2019 (blijkt uit jaarcijfers)

€ 480.000,- (gem. € 40.000,-/mnd)

Omzet in 2020 (aan te tonen door aanvrager)

€ 420.000,- (gem. € 35.000,-/mnd)

Verschil

€ 60.000.-

Kosten categorie 1 ( extra ivm coronacrisis)

€ 0,-

Kosten categorie 2: Totale kosten reguliere bedrijfsvoering

€ 420.000,-

Ontvangen krediet

€ 40.000,-

Op basis van het bovenstaande (dat uiteraard zou worden geverifieerd) zou bij deze
aanvrager het krediet worden omgezet in een uitkering. We gaan er bij de beoordeling vanuit
dat de kosten beduidend lager waren geweest zonder steun en dat de steun dus
daadwerkelijk is gebruikt voor het uitoefenen van de journalistieke taak. Een belangrijke
afweging hier is, dat het omzetverlies duidelijk hoger is dan de steun die is ontvangen.

Voorbeeld 2 (een huis-aan-huiskrant):
Omzet in 2019 (blijkt uit jaarcijfers)

€ 240.000,- (gem. € 20.000,-/mnd)

Omzet in 2020 (aan te tonen door aanvrager)

€ 220.000,- (gem. € 18.500,-/mnd)

Verschil

€ 20.000.-

Kosten categorie 1 (ivm coronacrisis)

€ 0,-

Kosten categorie 2: Totale kosten reguliere bedrijfsvoering

€ 210.000,-

Ontvangen krediet

€ 30.000,-

Op basis van het bovenstaande (dat uiteraard zou worden geverifieerd) zou bij deze
aanvrager het krediet deels worden omgezet in een uitkering. De steun kan niet groter zijn
dan het omzetverlies (tenzij er nog extra uitgaven zijn gedaan i.v.m. de coronacrisis), dus op
basis van deze cijfers zou van de verstrekte € 30.000,- niet meer dan € 20.000,- worden
omgezet in een uitkering en zou € 10.000,- dienen te worden terug betaald.

Voorbeeld 3 (een lokale omroep):
Omzet in 2019 (blijkt uit jaarcijfers)

€ 162.000,- (gem. € 13.500,-/mnd)

Omzet in 2020 (aan te tonen door aanvrager)

€ 145.000,- (gem. € 10.000,-/mnd)

Verschil

€ 17.000.-

Kosten categorie 1 (extra ivm coronacrisis)

€ 14.000,-

Kosten categorie 2: Totale kosten reguliere bedrijfsvoering

€ 210.000,-

Ontvangen krediet

€ 22.000,-

Op basis van het bovenstaande (dat uiteraard zou worden geverifieerd) zou bij deze
aanvrager het krediet geheel worden omgezet in een uitkering. Het geleden omzetverlies is
weliswaar kleiner dan de ontvangen steun, maar er zijn extra uitgaven gedaan i.v.m. de
coronacrisis.

