
 

Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op 

coronatoegangsbewijzen 

De Minister van Justitie en Veiligheid heeft een incidentele bijdrage verstrekt aan de 

Veiligheidsregio’s op grond van artikel 8.3 van het Besluit Veiligheidsregio’s. De bijdrage heeft tot 

doel de naleving van de controle op de coronatoegangsbewijzen te ondersteunen en te 

vergemakkelijken.  

 

Volgens de regeling ‘Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op 

coronatoegangsbewijzen’ komen de kosten die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij 

instellingen die op grond van de wet- en regelgeving verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen 

te controleren, voor een eenmalige financiële bijdrage in aanmerking. De bijdrage vergoedt kosten 

voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de 

controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de 

inzet van gastheren,- vrouwen of beveiligers.  

 

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten in aanmerking: 

1. Verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten; 

2. Verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in 

verband met de loonkosten, bedoeld onder 1; 

3. In geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing 

van werknemers en arbeidskrachten; 

4. Materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs faciliteren;  

5. Verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder 1 tot en 

met 4. 

6. Alleen kosten voor activiteiten die plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en 

met 31 december 2021 komen voor een eenmalige financiële bijdrage in aanmerking. 

 

Niet in aanmerking komende kosten: 

1. Kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan vóór 22 september 2021; 

2. Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële 

bijdrage door het Rijk is verstrekt.  

 

Indienen aanvraag 

Instellingen kunnen een aanvraag tot het verkrijgen van een incidentele bijdrage indienen tot en 

met 31 december 2021. Het aanvraagformulier is te vinden op de website www.asten.nl en bij de 

balie van het gemeentehuis.  

 

Verantwoording en controle 

Met het indienen van een aanvraag bij de gemeente Asten volgens het aanvraagformulier 

‘Incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op coronatoegangsbewijzen’ conformeert de 

ondernemer zich aan de huidige regelgeving met betrekking tot de controleplicht van het 

coronatoegangsbewijs. Ondernemers die niet controleren op het coronatoegangsbewijs komen niet 

in aanmerking voor een bijdrage. 

 

Hoogte van de bijdrage 

De gemeente Asten heeft in totaal € 43.000,- toegewezen gekregen voor de ondersteuning van de 

controle van de coronatoegangsbewijzen bij horeca, sportkantines, culturele voorzieningen, wijk- 

en dorpshuizen e.d.. Voor de incidentele bijdrage aan horecaondernemers in de gemeente Asten, is 

besloten om de volgende bijdragen te verlenen: 

 

• Restaurants en hotels kunnen een aanvraag indienen voor een incidentele bijdrage ter 

hoogte van € 696,96.  

• Cafés kunnen een aanvraag indienen voor een incidentele bijdrage ter hoogte van € 

1.393,92.  

 

http://www.asten.nl/

