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Aan Horeca ondernemers in de gemeente Zandvoort 

  

Datum 11 januari 2022 

Onderwerp Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs 

  

Ons kenmerk VH/2021/925577 

E-mail subsidieCTB@zandvoort.nl 

 

 

 

Beste ondernemer, 

 

Sinds 25 september 2021 was u als horecaondernemer verplicht om gasten te controleren op een 

geldig coronatoegangsbewijs (CTB). U heeft wellicht extra kosten gemaakt om deze maatregel naar 

behoren te kunnen uitvoeren.  

Medio oktober 2021 hebben wij u gevraagd of u ondersteuning nodig had voor de toegangscontrole. 

Omdat daar weinig reacties op kwamen heeft het college besloten via een subsidieregeling alsnog 

uw kosten (deels) te vergoeden. 

Het college van Zandvoort stelt € 115.000 als subsidie ter beschikking aan organisaties en 

ondernemingen die extra personele en/of materiële kosten hebben gemaakt voor het uitvoeren van 

de controle op het coronatoegangsbewijs in de periode van 22 september 2021 tot 

19 december 2021. Aanvragen kunnen online worden ingediend vanaf 12 januari 2022 tot en met 

25 januari 2022. 

 

Voorwaarden subsidie 
De subsidie is een tegemoetkoming. U komt in aanmerking voor de subsidie als: 

- U een horecaonderneming hebt die gevestigd is in de gemeente Zandvoort; 

- U verplicht was gasten en bezoekers te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs, en  
- Uw horecaonderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 

Koophandel (d.d. 25 september 2021).  
 
Subsidiabele kosten 

Het college van Zandvoort verleent subsidie als tegemoetkoming voor de volgende kosten: 

A. Verschuldigde loonkosten en sociale lasten voor werknemers en arbeidskrachten. 

B. Kosten van externe inhuur specifiek voor de controle op het coronatoegangsbewijs en 

verschuldigde BTW. 
C. Materiële kosten die zijn gemaakt voor de controle van het coronatoegangsbewijs en 

identiteitsdocument. 
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Aanvraagprocedure 
Van 12 januari 2022 tot en met 25 januari 2022 kunt u via de gemeentelijke website een aanvraag 
indienen Subsidie controle toegangsbewijzen - Zandvoort 
Op de website wordt vanaf 12 januari ook aangegeven welke documenten u mee moet sturen om de 

aanvraag compleet te maken. Tevens vindt u daar een rekenhulp waarmee u de subsidiabele kosten 
kunt berekenen.  
 

Meer informatie 

Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen via 

subsidieCTB@zandvoort.nl. 

  

 

Met vriendelijke groet, 

 

Jonneke van Broekhoven 

Veiligheidsmanager 

Afdeling Veiligheid & Handhaving 
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