














Inzet CTB Werkgevers en werknemers (incl. zorg en bezoek 
zorginstellingen)
Voorstel:

Landelijk of landelijk:
Verbreden inzet CTB naar werknemers in de CTB-plichtige sectoren, inclusief bezoekers en werknemers in
de zorg (verplichting voor de werkgever).
Verbreden inzet CTB naar werknemers in alle sectoren (verplicht of facultatief voor de werkgever).
Verbreden inzet CTB naar werknemers en bezoekers in de zorg (verplicht of facultatief voor de
zorginstelling).

Juridische punten
Vereist wetswijziging (Twm), geschatte duur proces minimaal 4 weken. In de wet is een expliciet verbod
opgenomen om regels op te stellen ten aanzien van personen die beroeps- of bedrijfsmatig
werkzaamheden m.b.t. het beschikken over een CTB en dat geldt ook voor de bezoekers van
zorginstellingen.

Aandachtspunten
Inzet CTB op basis van tijdelijkheid.
OMT-advies voor onderbouwing noodzaak en mogelijke afbakening (bijv. alleen werknemers die in
contact met bezoeker/klant/deelnemer komen).
Regionale/lokale differentiatie is mogelijk bij verplichting CTB voor werknemers in huidige CTB-plichtige
sectoren en de zorg (+ bezoekers in de zorg).
Afweging tussen volksgezondheid en individuele grondrechten: Inzet CTB is een forse beperking van het
grondrecht op de lichamelijke integriteit (inzet CTB impliceert dat een werknemer die niet gevaccineerd of
hersteld is, zich gedurende een lange periode elke werkdag moet laten testen bij een geldigheidsduur van
24 uur van een negatieve testuitslag).

Werkgevers moeten, op basis van een afwegingskader kunnen onderbouwen dat geen andere, minder
ingrijpende maatregelen voorhanden zijn om: 1) een veilige werkomgeving te creëren en 2) het risico op
Covid19-besmetting te kunnen mitigeren. Werkgevers kunnen er voor kiezen om voor slechts een deel
van hun werknemers een CTB in te zetten, afhankelijk van de risicosetting.
Bij landelijke invoering is instemming van Ondernemingsraad (OR) of Personeelsvergaderingen
(PVE, bij minder dan 50 werknemers) noodzakelijk.
In de MvT bij de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 is eerder om verschillende redenen geconcludeerd
dat de maatregel onwenselijk en te ingrijpend is:
• vanwege de aard van de rechtsverhouding en relatie tussen werkgever en werknemer;
• de consequenties voor de medewerker die geen testbewijs kan of wil tonen;
• de inbreuk op de privacy van de medewerker;
• de doorbreking van het medisch beroepsgeheim.
Inzet van CTB door werkgevers kan zorgen voor meer polarisatie op de werkvloer en het wegnemen van
een goed gesprek hierover door de afhankelijkheidsrelatie tussen werkgever en werknemer.
Uitvoering: Organiseren van controle CTB bij toegang tot werklocatie, of op bepaalde afdelingen. Dit is
lastiger als inzet CTB voor slechts deel van de werknemers is.

Nog geen valide cijfers over de testbehoefte bekend. Vraagt nadere inschatting. Testmarkt zal zich moeten
aanpassen, dit kost tijd. Dit vraagt ook nadere fijnmazigheid die niet overal te garanderen valt.
Inschattingen kunnen meelopen in wetstraject.
Specifieke aandachtspunten voor de zorg:
• PM Volgens de huidige Twm hebben patiënten het recht om tenminste één bezoeker zonder de

restrictie te ontvangen;
• PM Hoe om te gaan met spoedsituaties, zoals dreigend overlijden, partners van bevallende vrouwen,

begeleiders van demente ouderen, familie bij (slecht)nieuwsgesprekken, ouders/verzorgers van zieke
kinderen
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Inzet CTB in MBO, HBO en WO 
Voorstel 

Landelijk: 
Verbreden inzet coronatoegangsbewijs in het MBO, HBO en WO.

Juridische punten:
De TWM biedt een wettelijke grondslag voor de inzet van CTB op MBO en HO. De wet bepaalt dat hiervoor
een AMvB vereist is. De duur voor dit proces is minimaal 6 weken (mede voorbereiding, Kamer en RvS).
Daarnaast geldt (door amendement van Tweede Kamer) instemmingsrecht van de
medezeggenschap/studentenraad op de instelling. Dat proces van instemmingsrecht kent extra (formele)
doorlooptijd van meerdere weken, waardoor CTB’s niet op korte termijn ingevoerd kunnen worden in MBO
en HO.
Het is op basis van de huidige wet aan de onderwijsinstelling om CTB wel/niet in te zetten (mocht dit bij
AMvB mogelijk gemaakt worden) en niet landelijk afdwingbaar. Wijzigingen in de hierboven geschetste
procedure vergt het wijzigen van de wet.
Er is een OMT-advies nodig ter onderbouwing van de effectiviteit van deze maatregel.

Aandachtspunten: 
Het invoeren van CTB in het MBO en HO vergt tijd, en kan door het instemmingsrecht van de
medezeggenschap leiden tot geringe inzet en verschillen tussen onderwijsinstellingen.
AMvB vraagt afstemming met de koepelorganisaties voorafgaand aan voorhang bij TK en EK vanwege
instemmingsrecht ondernemersraden landen en studentenraden na inwerkingtreding.
Gebaseerd op gesprekken met de sectorraden is duidelijk dat er bij instellingen onder huidige
omstandigheden van de pandemie geen draagvlak is. De invoering van CTB’s kan leiden tot polarisatie
binnen instellingen en oplopende onderwijsongelijkheid. Vooral binnen (MBO-)scholen met een grotere
populatie ongevaccineerde studenten. Het risico is dat het CTB een barrière opwerpt voor juist kwetsbare
studenten met afstand tot startkwalificatie en arbeidsmarkt.
Instellingen moeten volwaardig alternatief bieden bijv. online onderwijs, wat een extra capaciteitsbeslag
legt op docenten. (Volwaardig = voldoen aan basiskwaliteit; kwaliteit kan wel lager zijn dan onderwijs voor 
studenten met CTB.)
Inzet CTB in deze sector is gericht op studenten; niet voor medewerkers.
Er is een uitzondering voor personen die niet getest kunnen worden, dit protocol is nog niet gereed.
Gezien grote studentenpopulaties van ROC’s, hogescholen en universiteiten is uitvoering kostbaar en
complex:
• Vergt o.a. dubbel aanbieden onderwijs (fysiek en online) om onderwijs ook toegankelijk te houden

voor studenten zonder CTB en leidt dit mogelijk is tot kwaliteitsverlies.
• Vergt fijnmazige testinfrastructuur, goed (zonder auto) bereikbaar voor alle studenten in buurt van

onderwijslocaties.
• Vergt oplossing (qua organisatie, personeel en kostendekking) t.a.v. 100% toegangscontrole en

handhaving bij instellingen met vele locaties, vele ingangen van gebouwen en dagelijkse
studentenstromen van > miljoen studenten.

Er is een uitzondering voor personen die niet getest kunnen worden, dit protocol is nog niet gereed.
Gezien grote studentenpopulaties van ROC’s, hogescholen en universiteiten is uitvoering complex:
• Vergt o.a. dubbel aanbieden onderwijs (fysiek en online) om onderwijs ook toegankelijk te houden

voor studenten zonder CTB en leidt dit mogelijk is tot kwaliteitsverlies.
• Vergt fijnmazige testinfrastructuur, goed (zonder auto) bereikbaar voor alle studenten in buurt van

onderwijslocaties.
• Vergt oplossing t.a.v. 100% toegangscontrole en handhaving bij instellingen met vele locaties, vele

ingangen van gebouwen en dagelijkse studentenstromen.
• Inzet CTB in deze sector vraagt om 14.000-83.000 extra testen per dag (niet-gevaccineerde studenten,

berekening VWS).
• Inzet CTB in deze sector vraagt om fijnmazigere testinfrastructuur; bereikbaarheid met OV/fiets i.p.v.

auto is aandachtspunt.
Met de invoering van CTB’s in het mbo en ho zijn kosten gemoeid. Enerzijds de kosten voor de benodigde
testcapaciteit, anderzijds omdat aan instellingen is toegezegd dat zij financieel worden ondersteund bij de
implementatie.
Voor de kosten is een ruwe inschatting gemaakt op basis van studentenaantallen (500.000 mbo, 490.000
hbo en 330.000 wo) gegevens over de vaccinatiegraad, het aantal instellingen en informatie over
toegangscontrole in andere sectoren.
De vaccinatiegraad op mbo wordt ingeschat tussen de 45-60%, hbo 65-80% en wo 65-80%. Afhankelijk
van het aantal fysieke lesdagen per week komen de kosten voor testcapaciteit met 570.000 tot
1.900.000 testen per week uit op 7-24 miljoen euro per week.
Onderwijskoepels hebben aangegeven dat docenten niet ingezet zullen worden voor toegangscontrole. In
dat geval zijn voor controle van 1,3 miljoen studenten verdeeld over ongeveer 1000 onderwijslocaties
naar inschatting tussen de 4000-7000 (deeltijd) controleurs per dag nodig, met ingeschatte kosten van
2-4 miljoen euro per week. Dit is bovenop de ingeschatte eenmalige kosten van 10-20 miljoen euro voor
gereed making locaties.
Voor het (verplicht) aanbieden van alternatief (digitaal) onderwijs is naar inschatting 3-5 miljoen euro per
week nodig.
In totaal zouden uitvoeringskosten neerkomen op 12-33 miljoen euro per week bovenop een eenmalige
investering van 10-20 miljoen euro.
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