
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                

Voorwaarden Coronatoegangsbewijs (CTB) Subsidie 
 
De maximale hoogte van de subsidie is €1.000,- 
 
Alleen kosten die gemaakt zijn van 1 januari 2022 t/m 25 februari 2022 komen in aanmerking 
voor de subsidie 
 
Aanvragen kunnen tot 10 april 2022 worden ingediend. 
Aanvragen ingekomen na deze datum worden niet in behandeling genomen. Wij behandelen de 
aanvragen op volgorde van binnenkomst.  
 
Subsidieplafond van € 105.000,- 
De gemeente heeft een budget van € 105.000,- vanuit de Rijksoverheid beschikbaar om toe te kennen 
aan organisaties binnen de sectoren horeca, sport, cultuur en evenementen. Dit bedrag is ook direct 
het plafond van deze regeling. De gemeente streeft naar een eerlijke verdeling van de gelden. Dat 
betekent dat de gemeente wekelijks bekijkt welke aanvragen die op dat moment binnen zijn, worden 
toegekend. 
 
De aanvraag is op basis van gemaakte kosten 
Omdat we te maken hebben met een verantwoording van de middelen naar het Rijk vragen wij u een 
aanvraag te doen voor vergoeding van gemaakte kosten (onkostenvergoeding). U organisatie dient op 
basis van bonnen de gemaakte kosten aan te tonen.  
 
De volgende kosten komen 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 en identiteitsdocument 

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

met 4. 
 
Niet vergoedbare kosten 
Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking: 

• Kosten voor verplichtingen die aangegaan zijn voor 1 januari 2022 en na 26 maart 2022; 

• Kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere financiële 
bijdrage door het Rijks is verstrekt; 

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. 
 


