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 Aanvraagformulier Coronatoegangsbewijzen 2022 

De gemeente stelt opnieuw geld beschikbaar om bedrijven en verenigingen die, in het 1e kwartaal van 2022 
(01-01-2022 tot en met 26-03-2022), belast zijn met de controle van de coronatoegangsbewijzen (CTB) tegemoet te
komen. Dit kan onder andere zijn bij toegang tot de horeca, een evenement, sportvereniging, culturele 
instelling of een activiteit op het grondgebied van de gemeente Geldrop-Mierlo, waarvoor het beschikken over 
een CTB is voorgeschreven. Er wordt onderscheid gemaakt tussen twee groepen: 

• Ondernemingen, instellingen en andere organisaties die gebruik maken van werknemers en
arbeidskrachten waarvoor loonkosten verschuldigd zijn;

• Verenigingen die geen loonkosten hebben omdat zij gebruik maken van vrijwilligers.

De tegemoetkoming is éénmalig en kan slechts éénmaal worden aangevraagd door een bedrijf of vereniging.
De volgende kosten komen in aanmerking voor een tegemoetkoming:  

a. verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten, die zonder de verplichte controle op
coronatoegangsbewijzen niet gemaakt zouden zijn;

b. in geval van een niet-commerciële organisatie de verschuldigde vrijwilligersbijdrage, die zonder de
verplichte controle op coronatoegangsbewijzen niet gemaakt zouden zijn;

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

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

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

Indien u in aanmerking komt, vragen wij u om dit formulier in te vullen en deze voor maandag 4 juli 2022 te 
sturen naar subsidiectb@geldrop-mierlo.nl. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling 
genomen. Aanvragen na deze datum worden niet in behandeling genomen.  

Vraagt u dit aan voor een bedrijf of vereniging? (kruis uw antwoord aan) 

Bedrijf (€ 1000,-) 

Vereniging (€ 200,-) 

Voornaam en Achternaam: 

Naam bedrijf: 

Adres en postcode bedrijf: 

Nummer van Kamer van Koophandel: 

IBAN nummer (hoofdletters a.u.b.) en de tenaamstelling: 

Routenummer: GM1019 
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