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Onderwerp Inzet Polsbandjes bij controle Corona Toegangsbewijs

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.
Wilt u slechts één zaak in uw
brief behandelen.

Geachte heer/mevrouw,
Zoals we gisteren bespraken in het Veiligheidsberaad stuur ik u met deze brief een
kader waarbinnen de inzet van polsbandjes bij de controle van het Corona
Toegangsbewijs (CTB) verantwoord kan.
Scannen aan de deur blijft de gouden standaard, omdat de restrisico’s op
verspreiding van het virus hiermee het meest kunnen worden verkleind. Het is
evenwel mogelijk dat plaatselijk, in gebieden waar een concentratie van horeca is,
deze controle op één centraal punt wordt gedaan om de ondernemers te
ontlasten. Op dit controlepunt kunnen na controle van CTB én ID-bewijs en de
gezondheidscheck polsbandjes worden uitgegeven die bij de ingang van de eeten drinkgelegenheid worden gecontroleerd.
De gemeente is uiteindelijk degene die hier verantwoordelijk voor is, maar zoals
we gisteren ook uitwisselden, is het van belang dit lokaal in goed overleg met de
horeca en andere instellingen te doen waar het CTB verplicht is. Daarbij moet de
gemeente voor de bezoekers duidelijk aangeven in welk gebied en vanaf welk
moment het polsbandje als toegangsbewijs geldt. Het bijvoorbeeld aanwijzen van
(grote delen van) ‘het centrum’ of ‘de binnenstad’ voldoet niet aan die eis. Vanuit
het oogpunt van het verkleinen van de restrisico’s verdient het de voorkeur om
het gebied, de tijd en de type ondernemingen zo specifiek mogelijk aan te wijzen.
Voorbeeld hiervan is de inzet van het polsbandje tijdens piektijden om daarmee
drukte op straat en rijen te voorkomen.
Daarbij dient de in de wet opgenomen maximale termijn van 24 uur die mag
verstrijken tussen de test en de toegang tot een CTB plichtige locatie of activiteit
te worden nageleefd. Het polsbandje moet daarmee uniek zijn voor de
betreffende periode en de locatie. Ook mag het polsbandje niet over te dragen
zijn aan een ander.
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De ondernemer behoudt altijd de mogelijkheid om de QR-code aan de deur te
controleren.
Met vriendelijke groet,

Datum
28 september 2021
Ons kenmerk
3557876

Ferd Grapperhaus
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