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Aanvraag incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle 
coronatoegangsbewijzen 

Toelichting 

Als onderdeel van de coronamaatregelen worden in de horeca, kunst- en cultuursector, sport- en 
evenementensector Coronatoegangsbewijzen ingezet. De overheid stelt geld beschikbaar om de 
naleving van de controle op coronatoegangsbewijzen en identiteitsdocumenten te ondersteunen en te 
vergemakkelijken.  
 
U kunt in aanmerking komen voor een incidentele bijdrage ondersteuning naleving controle op corona-
toegangsbewijzen. Per organisatie kan een bijdrage worden toegekend, per locatie.  
Voor een bijdrage komen alleen kosten in aanmerking die aantoonbaar betrekking hebben op de periode 
22 september 2021 tot en met 31 december 2021.  
 
Het gaat daarbij om de volgende kosten: 

a. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten of een verschuldigde 
vrijwilligersbijdrage;  

b. verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale zekerheidslasten, in 
verband met de loonkosten, bedoeld onder a.; 

c. in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en aansturing van 
werknemers en arbeidskrachten;  

d. materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en identiteitsdocument faciliteren;  
e. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd is over de kosten bedoeld onder a. tot en met 

d. en deze BTW niet in aftrek kan worden gebracht. 
 
Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW als deze BTW niet in aftrek kan worden gebracht.  
 

Aanvrager (organisatie/vereniging)  

Naam organisatie :   ...........................................................................................................   
 
Sector :   horeca  sport  kunst en cultuur 
 
Inschrijfnummer Kamer van  
Koophandel  :  ...........................................................................................................  
 
Postadres :   ...........................................................................................................  
 
Postcode en plaats :   ...........................................................................................................  
 
Bankrekeningnummer (IBAN) :   ...........................................................................................................  
 
Tenaamstelling bij bank :  ...........................................................................................................  
 

Btw-nummer (indien Btw-plichtig) :  ...........................................................................................................  
 
Kunt u de Btw op de gemaakte 
kosten terugkrijgen via uw  
Btw-aangifte? :  ja      nee 
 
Vertegenwoordiger organisatie/vereniging: (1 aanvrager per organisatie/vereniging) 
 
Achternaam en voornamen :  ...........................................................................................................  
 
Telefoonnummer :  ...........................................................................................................  
 
E-mailadres :  ...........................................................................................................  
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Overzicht kosten 

De volgende kosten zijn gemaakt in verband met de maatregelen naleving controle corona-maatregelen:* 
 
* Voeg bewijsstukken toe waaruit deze kosten blijken. De bewijsstukken moeten aantonen dat de kosten in zijn geheel betrekking 

hebben op de periode 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 
 

Omschrijving kosten 
Bedrag in 
Euro 

Eventuele toelichting 

Verschuldigde loonkosten van 
werknemers en arbeidskrachten 
 
 

 

  

Verschuldigd vakantiegeld, 
pensioenafdrachten en sociale 
zekerheidslasten in verband met de 
loonkosten zoals hierboven bedoeld 
 

  

Ingeval van externe inhuur: de kosten 
van werving, selectie, administratie en 
aansturing van werknemers en 
arbeidskrachten 
 

  

Materiële kosten die de controle van 
het coronatoegangsbewijs en het 
identiteitsdocument faciliteren (bijv. 
drankhekken of afzettingen) 

 

  

 

Ondertekening 

 
Ondergetekende verklaart: 

- dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld en niets te hebben verzwegen,  
- er van op de hoogte te zijn dat het onjuist of onvolledig invullen van dit formulier kan leiden tot het 

weigeren van de bijdrage, en 
- er van op de hoogte te zijn dat ten onrechte verstrekte bedragen teruggevorderd zullen worden. 

 
 
Plaats en datum :  ...................................................................................................................  
 
 
 
 
Naam aanvrager: :  ...........................................  Handtekening:  ............................................  
 

 

Indienen 
 
Het volledig ingevulde aanvraagformulier met de bijbehorende bewijsstukken kunt u per e-mail indienen 
via info@goeree-overflakkee.nl. 
 

mailto:info@goeree-overflakkee.nl

