
Tijdelijke compensatieregeling tegemoetkoming kosten controle 
coronatoegangsbewijs 2e tranche gemeente Olst-Wijhe 
 
Inleiding en achtergrond 
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).  
 
In aanmerking komende kosten  
Enkel kosten voor activiteiten die plaats hebben gevonden in de periode van 1 januari 2022 tot en met 26 
maart 2022 komen voor vergoeding in aanmerking. De aanvraag dient voor 22 voor maart 2022 bij de 
gemeente Olst-Wijhe ingediend te zijn via het vastgesteld formulier. De kosten die gemaakt worden om 
ondersteuning te bieden bij of nabij voorzieningen of activiteiten die op grond van die Tijdelijke regeling 
maatregelen covid-19 verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder 
omstandigheden, de toegang te ontzeggen en deze controle te bevorderen komen voor vergoeding in 
aanmerking. 
 
Kosten die niet voor vergoeding in aanmerking komen. 
Kosten worden 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 activiteiten waarvan redelijkerwijs aangenomen moet worden dat deze geen 

bijdrage leveren aan het doel om ondersteuning te bieden bij of nabij voorzieningen of  
activiteiten die op grond van die Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 verplicht zijn om de  
coronatoegangsbewijzen te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen en  
deze controle te bevorderen. 

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.  

 
Wie komt in aanmerking voor subsidie? 
CTB compensatie 2e tranche is alleen aan te vragen door organisaties die verplicht zijn om het 
Coronatoegangsbewijs te controleren, dit is conform de landelijke regelgeving op 14 februari 2022, in ieder 
geval van toepassing op de volgende activiteiten of locaties: 

• bij horeca (eet- en drinkgelegenheden): binnen en op het buitenterras, behalve bij afhalen; 

• vanaf 18 jaar in sportkantines. 

• bij de volgende locaties voor recreatie (binnen en buiten): 

• bij attractieparken en dierenparken; 

• bij spellocaties, zoals casino’s, binnenspeeltuinen en arcadehallen; 

• bij sauna's, wellnesscentra en zonnestudio's; 

• bij recreatief vervoer, zoals rondvaartboten en partybussen. 

• bij evenementen met een vaste zitplaats (binnen en buiten), zoals feesten, optredens, voorstellingen 
en vertoningen: 

• bij doorstroomevenementen, zoals kermissen en braderieën; 

• bij zakelijke evenementen zoals beurzen en congressen; 

• als u publiek bent: 

• bij een professionele sportwedstrijd; 

• vanaf 18 jaar bij amateurwedstrijden binnen; 

• vanaf 18 jaar bij binnensporten, zoals in de sportschool en bij zwemmen; 

• op culturele plekken zoals bioscopen, theaters en concertzalen, en ook in musea; 

• vanaf 18 jaar bij kunst- en cultuurbeoefening, zoals muziekles en schilderles. Of bijvoorbeeld bij 
repetities voor zang, dans en toneel. 



 
Maximaal beschikbaar budget 
Voor compensatieverlening is een totaalbudget beschikbaar van € 70.000,-. 
 
Hoe hoog is de compensatie? 
Per aanvraag is maximaal € 500,- beschikbaar. 
 
Wanneer geldt deze subsidieregeling? 
Deze tijdelijke subsidieregeling treedt in werking op de dag na bekendmaking. 
De regeling vervalt automatisch op de dag dat de regeling helemaal is uitgewerkt, dus als alle 
aanvragen zijn afgehandeld en termijnen zijn verstreken. 


