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Tegemoetkoming kosten controle coronatoegangsbewijs

Voorwaarden subsidie
De subsidie is een tegemoetkoming. U komt in aanmerking voor de subsidie als:

U een horecaonderneming hebt die gevestigd is in de gemeente Haarlem;
U verplicht was gasten en bezoekers te controleren op een geldig coronatoegangsbewijs, en 
Uw horecaonderneming staat ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van 
Koophandel (d.d. 25 september 2021).

Graag ons kenmerk vermelden bij uw reactie. 
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Subsidiabele kosten
Het college van Haarlem verleent subsidie als tegemoetkoming voor de volgende kosten:

A. De verschuldigde loonkosten en sociale lasten voor werknemers en arbeidskrachten, en /of
B. De kosten van externe inhuur specifiek voor de controle op het coronatoegangsbewijs en 

verschuldigde BTW.

Sinds 25 september 2021 was u als horecaondernemer verplicht om gasten te controleren op een 
geldig coronatoegangsbewijs (CTB). U heeft wellicht extra kosten gemaakt om deze maatregel naar 
behoren te kunnen uitvoeren. Het college van Haarlem stelt €430.000,- als subsidie ter beschikking 
aan organisaties en ondernemingen die extra personele kosten hebben gemaakt voor het uitvoeren 
van de controle op het coronatoegangsbewijs in de periode van 25 september 2021 tot 19 december 
2021. Aanvragen kunnen Online worden ingediend vanaf 10 januari 2022 tot en met 23 januari 2022.

Aanvraagprocedure
Vanaf 10 januari 2022 tot en met 23 januari 2022 kunt u via de gemeentelijke website een aanvraag 
indienen (www.haarlem.nl/subsidieCTB). Op de site wordt vanaf 10 januari ook aangegeven welke 
documenten u mee moet sturen om de aanvraag compleet te maken. Tevens vindt u daar een 
rekenhulp waarmee u de subsidiabele kosten kunt berekenen. De rekenhulp is ook als bijlage in deze 
brief opgenomen.
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Meer informatie
Heeft u naar aanleiding van deze brief nog vragen, dan kunt u contact opnemen via 
subsidieCTB@haarlem.nl.
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Rekenhulp ondersteuning kosten controle coronatoegangsbewijs

BerekeningData

(invullen)

(invullen)

A3. Gemiddelde tijdsinvestering per CTB (in minuten) 0,5 gegeven

(berekening) A1*A2*A3A4. Totaal aantal minuten per week (uren)

(berekening) A4/60A5. Totaal aantal uren per week

A6. Gemiddelde bruto loonkosten per uur €14,- gegeven

A7. Werkgeverslasten (factor van bruto uurloon) 1,5 gegeven

(berekening) A5*(A6*A7)A8. Loonkosten per week

A9. Aantal weken (in de periode 25/9-19/12) (invullen: max. 12)

(berekening) A8*A9

BerekeningData

(invullen)

21%B2. Percentage BTW gegeven

(invullen)B3. Aantal uren inhuur per week

B4. Aantal weken (in de periode 25/9-19/12) (invullen: max. 12)

(berekening) B1*(1+B2)*B3*B4B5. Gevraagde compensatie

(berekening) A10+B5Totale compensatie
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AIO. Gevraagde compensatie (loonkosten maal aantal 
weken)

Kenmerk: 2021/799910
Telefoonnummer: 14 023 | www.haarlem.nl

Onderdeel A. Loonkosten werknemers en
arbeidskrachten
Al. Gemiddeld aantal gasten per dag (exclusief afhaal, 
exclusief terrasgasten)
A2. Aantal openingsdagen per week

Onderdeel B. Kosten externe inhuur specifiek voor 
controleplicht CTB
BI. Uurtarief extern personeel per uur excl. BTW


