
 

Kader compensatie kosten controle Corona Toegangsbewijs (CTB)  
 
In aanmerking komende kosten  
Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij 
voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen (CTB) te 
controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten voor de inzet 
van werknemers en arbeidskrachten die CTB’s controleren of de controle van CTB’s bevorderen en 
vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van 
artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling ondersteunen in concrete gevallen (compliance assistance).  
 
Enkel kosten voor activiteiten die plaats hebben gevonden in de periode van 22 september 2021 tot en met 
31 december 2021 komen voor vergoeding in aanmerking.  
 
Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten die door de veiligheidsregio en in 
overeenstemming met de veiligheidsregio door derden gemaakt worden ter ondersteuning van de naleving 
van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:  
i verschuldigde loonkosten van werknemers, vrijwilligersvergoeding en arbeidskrachten;  
ii.  verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in  
             verband met de loonkosten, bedoeld onder i;  
iii.  in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van 

werknemers en arbeidskrachten;  
iv.  materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;  
v.  verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder i tot en met iv.  
 
Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep worden 
gedaan op het btw-compensatiefonds (zie kopje ‘niet vergoedbare kosten’ onder iii).  
Niet vergoedbare kosten  
Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:  
i kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;  
ii kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële bijdrage  
             door het Rijk is verstrekt.  
iii kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968 recht op aftrek     

van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie op grond van de Wet op het btw-
compensatiefonds.  

 


