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Financiële ondersteuning bij controle 
coronatoegangsbewijzen

De Rijksoverheid heeft geld beschikbaar gesteld voor de gemeente, 
ondernemers, verenigingen en organisaties bij de controle op het 
coronatoegangs- en identiteitsbewijs. De gemeente Veldhoven stelt van dit 
bedrag C72.164,60 beschikbaar aan ondernemers, verenigingen en organisaties 
die controle uitvoeren van het coronatoegangsbewijs.

Bijdrage voor extra kosten
Het is belangrijk dat op elke locatie het verplichte coronatoegangsbewijs (CTB) goed 
wordt gecontroleerd. Wij begrijpen dat dit extra inzet van personeel en extra kosten met 
zich meebrengt.
Daarom kan er via deze regeling een bijdrage worden aangevraagd voor de extra kosten 
voor de CTB-controle bij activiteiten die van 22 september tot en met 31 december 2021 
worden gehouden. Vul daarvoor het aanvraagformulier in via veldhoven.nl/aanmelden.

Voorwaarden
Wij hebben de volgende voorwaarden vastgesteld waaraan voldaan moet worden om in 
aanmerking te komen voor deze bijdrage:

^ Alleen noodzakelijke kosten voor controle-activiteiten die plaatsvinden in de 
periode van 22 september tot en met 31 december 2021 komen in aanmerking 
voor vergoeding;

^ Alleen de volgende kosten kunnen worden gedeclareerd:
I. verschuldigde loonkosten van werknemers 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.

^ De vergoeding geldt voor maximaal 5 uur per dag;
^ De vergoeding is maximaal C30,00 per uur (exclusief BTW);
^ De vergoeding voor een eendaags evenement bedraagt C250,- per evenement, in 

andere gevallen C500,- per evenement;
^ Kosten die al op een andere manier zijn vergoed of vergoed kunnen worden, 

komen niet in aanmerking;
^ Kosten kunnen eenmalig gedeclareerd worden tot en met 31 december 2021 met 

een maximumbedrag van C 1.500 per aanvraag. De volgorde van de afhandeling 
van aanvragen vindt plaats op datum binnenkomst. Daarbij geldt: op is op!

^ 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, worden niet vergoed.
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Vragen
Vragen over onze financiële ondersteuning? Neem dan contact op via telefoonnummer 
14 040.

Noot voor de redactie
* Neem voor meer informatie contact met ons op. Stuur een e-mail naar 

communicatie@veldhoven.nl of bel het algemene telefoonnummer 14 040.
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