
Tips voor controle van het 
coronatoegangsbewijs

Vanaf 25 september wordt in enkele nieuwe sectoren de controle op het coronatoegangsbewijs (CTB) verplicht. 
Ondernemers scannen het CTB van een bezoeker, checken op overeenkomstig ID en vragen naar coronaklachten. 

Pas daarna krijgt een bezoeker toegang. BOA’s hebben een signalerings-functie op het niet naleven van de 
controleplicht door ondernemers. Maar hoe kun je het best toezien op de naleving van deze controleplicht? 
Deze informatiebrochure bevat een samenvatting van de maatregelen, informatie en praktische controletips. 

Algemene informatie
Vanaf 25 september 2021 is het tonen van een 
coronatoegangsbewijs verplicht vanaf 13 jaar. Vanaf 
14 jaar* moet het CTB samen met het ID bewijs worden 
gecontroleerd:

• In alle horeca binnen (behalve bij afhalen zoals 
in afhaalrestaurants)

• Bij evenementen (zoals festivals, optredens, feesten 
en publiek bij professionele sportwedstrijden) 

• Bij vertoning van kunst en cultuur (zoals in 
bioscopen en theaters)

Gericht handhaven
Vanaf 25 september 2021 kan gehandhaafd worden. 
Het advies is om gericht te handhaven: bij drukke 
horecagebieden en bij ondernemers die het wat 
minder nauw nemen met de regels. Eveneens 
effectief is het strikt handhaven van ondernemers 
die openlijk niet meewerken aan de check op een 
coronatoegangsbewijs. In deze laatste situatie kan 
snel optreden effectief zijn in de beeldvorming over 
handhaving. 

* kinderen zijn vanaf 14 jaar pas ID plichtig.

Wat controleer je?
Dat de ondernemer de controleplicht naleeft: elke 
bezoeker (>13 jaar) wordt bij de ingang gecontroleerd 
op het CTB waarbij er wordt gecheckt op drie punten:

• Geldig CTB: Scanner kleurt groen na scannen QR 
code bezoeker met CoronaCheck-scanner app

• ID komt overeen met CTB: zichtbare 
identiteitsgegevens CTB na scannen met 
CoronaCheck-scanner app (> 14 jaar*) komt 
overeen met Identiteitsbewijs

• Bezoeker heeft geen corona-gerelateerde 
gezondheidsklachten 

Waarop controleer je?
Vraag aan de ondernemer hoe hij zijn controleproces 
heeft ingericht en check:

• Controleert de ondernemer de bezoekers op CTB 
middels de CoronaCheck-scanner app?

• Controleert de ondernemer of het identiteitsbewijs 
overeenkomt met het CTB, middels de 
identiteitsgegevens zichtbaar na scannen van 
CTB via de CoronaCheck-scanner app?

• Vindt controle plaats bij de ingang?
• Worden bezoekers zonder CTB of identiteitsbewijs 

weggestuurd?
• Worden er bezoekers overgeslagen?
• Is het mogelijk om de gelegenheid binnen te gaan 

en de controle te omzeilen?

Wat te doen in geval van overtredingen?
De burgemeester kan in het geval van overtredingen 
kiezen uit diverse instrumenten, zoals een 
waarschuwing, last onder dwangsom, boete of in het 
uiterste geval sluiting. Dit is mede afhankelijk van de 
afspraken hierover binnen een gemeente.

Praktische informatie
• Voor alle informatie over het coronatoegangsbewijs, 

zoek het op www.rijksoverheid.nl
• Klik hier om te zien waar precies gecontroleerd 

kan worden. 
• Vragen over het coronatoegangsbewijs voor 

ondernemers: zie het KVK Coronaloket op  
www.kvk.nl/corona of bij de vakbond of branche 
organisatie. 

• Voor vragen over de corona check scanner: 0800-
1421 (gratis). Bereikbaar op alle dagen van de 
week tussen 08.00 en 20.00 uur.

• Wettelijke grondslag voor de CTB: artikel 58ra, 
eerste lid Wet publieke gezondheid en artikel 4.2, 
4.3 en 5.2 Trm.  Zie ook de website van de VNG. 

• Hoofdstuk 12 van de  VNG handreiking 
over handhaving bevat meer info over het 
coronatoegangsbewijs en de handhaving ervan.  

Toezicht op naleven controleplicht

https://www.rijksoverheid.nl
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs/ondernemers
https://www.kvk.nl/corona/
https://vng.nl/artikelen/tijdelijke-wet-coronatoegangsbewijzen
https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/vng-handreiking-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19.pdf
https://vng.nl/sites/default/files/2020-11/vng-handreiking-tijdelijke-wet-maatregelen-covid-19.pdf

