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Voorzitter en leden van het Veiligheidsberaad 

  

 

 

 

 

Datum 16 september 2021 

Onderwerp Handhaving van het Corona Toegangsbewijs 

Geachte voorzitters veiligheidsregio's, 

 

Gisteravond hebben we gesproken over het toezicht op en de handhaving van het 

gebruik van het Corona Toegangsbewijs. Ik heb dat overleg als zeer constructief 

ervaren. De handhaving van het gebruik van het Corona Toegangsbewijs (CTB) is 

een opgave waar we samen voor staan. Uw zorgen en aandachtspunten op dat punt 

heb ik ook goed gehoord.  

 

Zoals afgesproken zet ik in deze brief de belangrijkste afspraken die we hebben 

gemaakt op een rij. Die vormen het kader voor de nadere uitwerking en deze 

kunnen we ook gezamenlijk in onze communicatie gebruiken.  

 

Om te beginnen is het aan de ondernemers om te toetsen of bezoekers een geldig 

CTB hebben, dat correspondeert met hun legitimatie. Terecht heeft u er op gewezen 

dat het, zoals we dat steeds hebben gedaan, in de eerste plaats van belang is om 

met die ondernemers daar goede afspraken over te kunnen maken en hen te helpen 

de controle op de coronatoegangsbewijzen invulling te geven. Om dit te faciliteren, 

heeft het kabinet besloten om voor de periode oktober tot december extra middelen 

beschikbaar te stellen. U heeft een voorkeur uitgesproken om deze middelen toe te 

delen aan de Veiligheidsregio zodat de Veiligheidsregio samen met de inliggende 

gemeenten kan bezien waar deze middelen het meest effectief tot hun recht komen. 

Deze vraag en een aantal andere geuite wensen zijn voor mij het vertrekpunt voor 

de regeling die hiervoor in goede samenspraak met het Veiligheidsberaad en de VNG 

ontworpen zal worden.   

 

Zoals altijd is de handhaving in deze het sluitstuk en heeft deze het oogmerk om de 

naleving te bevorderen. Het is evident dat die handhaving niet 100 procent dekkend 

kan zijn. Er zullen in die handhaving prioriteiten gesteld moeten worden. Dat blijft 

uiteindelijk een lokale afweging.  

 

Ten aanzien van die prioriteitstelling hebben we volgende afspraken gemaakt: 

De handhaving zal risicogebaseerd invulling krijgen. Dat wil zeggen dat de 

handhaving zal focussen op de locaties waar de risico's op verspreiding van het virus 

en/of niet naleving het grootst worden geacht. Dit zijn bijvoorbeeld plekken waar 

regulier drukte ontstaat of op locaties waar er bij voorbaat al duidelijk is dat er 

overtreders zullen zijn. Gemeenten zijn in het algemeen goed op de hoogte van de 

plaatsen die dit betreft. Het toezicht en de handhaving zal daarnaast 
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steekproefsgewijs vorm krijgen.  

 

Bij excessen zal er stevig bestuurlijk worden doorgepakt. Hieronder wordt in elk 

geval verstaan de situatie dat ondernemers willens en wetens ervoor kiezen om 

geheel geen invulling te geven de controle op het CTB.  

 

De bovenstaande uitgangspunten worden neergelegd in een 

handhavingsarrangement wat wij de komende dagen gezamenlijk zullen uitwerken. 

 

 

Met vriendelijke groet, mede namens de minister van Volksgezondheid, Welzijn en 

Sport 

 

 

 

 

Ferd Grapperhaus 

 

 

   
 

 

 


