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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH  Den Haag 

 Voorzitters Veiligheidsregio’s 

  

 

 

 

Datum 26 januari 2022 

Onderwerp Nieuwe regeling naleving en controle coronatoegangsbewijzen  

 

 

Geachte voorzitters, 

 

Met deze brief informeer ik u over de nieuwe regeling voor het bevorderen van de 

naleving en controle van het coronatoegangsbewijs (CTB). Ik ga met deze brief ook 

in op de vragen die zijn gesteld tijdens het Veiligheidsberaad van afgelopen 

maandag 24 januari. Ik verzoek u deze brief te delen met de burgemeesters in uw 

regio. 

  

Met de versoepelingen die 26 januari jl. zijn ingegaan, zijn alle locaties -zoals 

bijvoorbeeld de horeca en sportclubs- waar het CTB eerder ingevoerd was weer 

CTB-plichtig. Naast deze sectoren is het CTB ook geïntroduceerd voor specifieke 

diensten (pret- en dierenparken, sauna’s etc.). Dit betekent dat de beheerder 

voorafgaand aan de toegang tot de locatie de bezoeker op het CTB moet (laten) 

controleren en vanaf 14 jaar moet de bezoeker daarbij ook zijn of haar ID-bewijs 

laten zien. Om ondernemers te ondersteunen heeft het kabinet een nieuwe 

specifieke regeling ´Naleving en controle toegangsbewijzen´ gecreëerd. Voor 

deze nieuwe regeling heeft het kabinet 69 miljoen beschikbaar gesteld.   

 

Deze regeling is een vervolg op de regeling (van € 45 miljoen) die tot 31 

december 2021 voor ditzelfde doel van kracht was. De ongebruikte gelden van 

deze eerdere regeling zullen weer terugvloeien naar de Rijkskas, zoals ook 

opgenomen in de brief aan de Veiligheidsregio’s van 24 september 2021. 

 

Aanpak 

Om de controle van het CTB verder te bevorderen, heeft het kabinet in overleg 

met de VNG, VNO-NCW en MKB-Nederland besloten de facilitering van 

ondernemers te intensiveren langs twee lijnen; (i) centrale hulp en ondersteuning 

voor ondernemers en gemeenten via VNO-NCW/MKB-Nederland en de VNG; (ii) 

het beschikbaar stellen van middelen voor gemeenten. De beschikbare middelen 

zijn onder meer bedoeld ter ondersteuning van ondernemers in de CTB-plichtige 

sectoren zoals de horeca en sportclubs, voor wie toegangscontrole een extra taak 

is, en waar normaal gesproken geen toegangsbewijs nodig is om binnen te 

komen. De regeling loopt van 1 januari tot 26 maart 2022.  
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1) Centrale hulp en ondersteuning ondernemers 

VNO-NCW en MKB-Nederland organiseren centrale coördinatie en ondersteuning 

richting de ondernemers/instellingen/verenigingen in de CTB-plichtige sectoren. 

De ondersteuning bestaat onder meer uit het informeren van ondernemers en 

gemeenten rondom de mogelijkheden van werving en opleiding van CTB-hosts. 

De uitzendbranche is hier ook op aangesloten. Daarnaast zullen ervaren adviseurs 

helpen bij het vormgeven van lokaal maatwerk en het delen van slimme 

oplossingen (best practices) en wordt kwaliteitsonderzoek gedaan via bezoeken 

aan de ondernemers die het CTB toe dienen te passen. Dit heeft als doel om de 

controle zo breed, efficiënt en klantvriendelijk mogelijk in te richten. Ten slotte 

zullen VNO-NCW en MKB-Nederland –in aanvulling op de campagne vanuit de 

Rijksoverheid- een communicatiecampagne opzetten richting hun achterban om 

hen te informeren over de verwachtingen over hun inzet rondom de controle en 

het belang voor iedereen om de controle goed uit te voeren Zij zijn via hun 

website bereikbaar voor ondernemers: www.coronatoegangscheck.nl. 

 

De VNG pakt zoals gebruikelijk dezelfde rol op richting gemeenten. Zij werken 

met een helpdesk en ondersteunen gemeenten ook bij hun (veel) gestelde 

vragen. De VNG is bereikbaar voor vragen via de Juridische Helpdesk: 

covid19@vng.nl. 

 

2) Middelen gemeenten 

Het kabinet stelt de extra middelen ter beschikking om bij te dragen in de kosten 

die ondernemers, instellingen en verenigingen maken voor het controleren van 

het CTB of hen daarbij anderszins te faciliteren. De middelen verdelen we in een 

nieuwe regeling via de gemeenten om lokaal maatwerk richting de ondernemers 

mogelijk te maken. Dit kan ook voor extra handhaving ingezet worden, zolang dat 

de controle en naleving van de CTB-plicht bevordert. Voor de details van de 

aanvraag hebben we de SiSa contactpersonen van de gemeenten separaat 

geïnformeerd. De regeling loopt van 1 januari tot 26 maart 2022.  

 

Met onze afspraken in het Veiligheidsberaad en bovenstaande acties met de 

sector heb ik er vertrouwen in dat we de naleving, controle en handhaving van de 

coronatoegangsbewijzen samen zo adequaat mogelijk invullen.  

 

De Minister van Justitie en Veiligheid, 

 

 

 

 

D. Yeşilgöz-Zegerius   
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