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Onderwerp 

INFORMATIE HANDHAVING VAN HET CORONA TOEGANGSBEWIJS (CTB) 

 

 

 

Inzet coronatoegangsbewijzen 

Zoals u weet zijn vanaf 25 september 2021 in Nederland de coronamaatregelen 

versoepeld. De 1,5 meter maatregel is vervallen, de horeca kan weer op maximale 

capaciteit open en alle evenementen zijn toegestaan. Om het risico van besmetting 

zo laag mogelijk te houden, is de inzet van coronatoegangsbewijzen (CTB) verplicht 

in horeca, cultuur, professionele sport en evenementensector.  

 

We zien en waarderen de inspanningen die u als ondernemer, organisator van een 

evenement of bestuurder van een vereniging heeft gedaan en nog steeds doet om 

de handhaving op het CTB te organiseren. In het algemeen zien we dat deze 

verplichting om het CTB te controleren goed is opgepakt, vooral op plekken waar 

de controle op een ticket al gebruikelijk is. Tegelijkertijd zien we ook dat de 

controle op het CTB niet overal goed gaat én dat het aantal besmettingen helaas 

weer sterk stijgt.  

 

Herhaalde oproep 

Eerder heb ik aangegeven dat ik samen met u zo snel mogelijk toe wil naar een 

normale situatie zonder coronamaatregelen. De ruimte en mogelijkheden die we nu 

ervaren, kunnen alleen onder de voorwaarde van een CTB. In november beoordeelt 

het kabinet of de resterende maatregelen nog nodig zijn. Daarom wil ik u nogmaals 

met klem oproepen om te voldoen aan uw verplichting om de handhaving op het 

CTB te organiseren. Als (horeca)ondernemer, organisator van een evenement of 

bestuur van een sportvereniging dient u te toetsen of bezoekers een geldig CTB 

hebben EN dat dit CTB correspondeert met hun legitimatie.  

 

Handhaving coronatoegangsbewijs 

Vanuit het Rijk hebben de gemeenten de taak gekregen om erop toe te zien dat de 

handhaving op het CTB daadwerkelijk en op een goede wijze wordt uitgevoerd. Op 

14 oktober 2021 heeft minister Grapperhaus gemeenten opgeroepen om het 

toezicht op de controle van het CTB te verhogen. Wij zullen vanaf nu dan ook meer 

gaan controleren. Dat betekent in de praktijk dat de BOA’s meer en risicogericht 

controles zullen uitvoeren, met name op locaties waar de naleving achterblijft. 

Waar dit het geval is, zal handhavend worden opgetreden.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

U hoeft het niet alleen te doen 

Ik begrijp heel goed dat het uitvoeren van de handhaving op het CTB de nodige 

(praktische) problemen met zich mee heeft gebracht voor de bedrijfsvoering of or-

ganisatie en dat hiervoor waarschijnlijk ook extra kosten moeten worden gemaakt. 

Vanuit het kabinet is budget beschikbaar gesteld ter ondersteuning bij de naleving 

van de controle op het CTB tot en met 31 december 2021. In mijn eerdere brief 

heb ik aangegeven te bezien op welke wijze deze extra middelen van het Rijk zo 

goed mogelijk ingezet kunnen worden. Het benutten van deze middelen om u te fa-

ciliteren bij de controle op het CTB, behoort tot de mogelijkheden. Maakt u uw be-

hoefte dan vooral kenbaar bij onze gemeente via de bij u bekende contactperso-

nen. Zo zorgen we er samen voor dat we (het risico op) besmettingen zo laag mo-

gelijk houden en we de huidige ruimte om mensen te ontvangen, ook behouden. 

 

Vanuit de moeilijke tijden die de coronapandemie heeft veroorzaakt, kunnen we nu 

weer kijken naar de mogelijkheden die er zijn en de toekomst die voor ons ligt. 

Laten we dat beschermen. We doen het samen! 

 

 

Hoogachtend, 

de burgemeester, 

 

 

 

drs. R. Wever 
 


