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

Datum 	18 augustus 2021 
Onderwerp Inzet coronatoegangsbewijzen 

Geachte voorzitters van de veiligheidsregio, 

Mede namens de minister van VWS, informeer ik u hierbij nader over het inzetten 
van coronatoegangsbewijzenl bij het stapsgewijs loslaten van de anderhalve 
meter. 

Op vrijdag 13 augustus jl. heeft het kabinet aangekondigd stapsgewijs de 
anderhalve meter maatregel te versoepelen. Deze stapsgewijze aanpak is 
gekozen omdat we oog blijven houden voor een grote groep mensen (naar 
schatting 1,8 miljoen mensen volgens het OMT) die (nog) niet immuun is. Als 
deze groep in een te kort tijdsbestek wordt blootgesteld aan het virus, kan dit in 
potentie tot duizenden ziekenhuisopnames leiden en daarmee tot (hernieuwde) 
piekbelasting van de zorg in het algemeen en de IC-capaciteit in het bijzonder. 

Het kabinet heeft om die reden besloten tot het loslaten van de anderhalve 
meter, zoals voorgenomen per 20 september 2021. In situaties waar verhoogde 
besmettingsrisico's bestaan gaat gewerkt worden met coronatoegangsbewijzen. 
Deze coronatoegangsbewijzen worden verplicht voor de horeca, bij evenementen 
(waaronder festivals en publiek bij sportwedstrijden) en voor de vertoning van 
kunst en cultuur, wanneer meer dan 75 personen per zelfstandige ruimte (zowel 
binnen als buiten) bij elkaar zijn. 

Naleving van de Covid-19 maatregelen vraagt ook bij het loslaten van de 1,5 
meter maatregel onverminderd de aandacht van iedereen: individuen, sectoren 
en overheid. Dit geldt ook voor het werken met coronatoegangsbewijzen. Het is 
primair de verantwoordelijkheid van de gast en de ondernemer of organisator om 
op een juiste manier om te gaan met de coronatoegangsbewijzen. De handhaving 
en de controle aan de deur bij evenementen en uitgaansgelegenheden is 
allereerst de verantwoordelijkheid van de organisator van het evenement of het 
feest zelf. Met brancheorganisaties zijn en blijven we daarover in gesprek. Deze 
koepels stimuleren de uitvoering en naleving van de afspraken en protocollen, 

1  Onder coronatoegangsbewijs wordt verstaan; een bewijs van een negatieve testuitslag, 
een bewijs van vaccinatie of een bewijs van herstel van een infectie met het virus. 
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delen 'best practices' en spreken hun leden hierop zo nodig aan. Veel 
ondernemers geven hier serieus invulling aan. 

We begrijpen heel goed dat de langdurige druk op de handhavende capaciteit veel 
van u vraagt. Tegelijkertijd streven we samen naar versoepelingen. Het is voor 
het verantwoord heropenen van de samenleving essentieel en voor de 
geloofwaardigheid van de overheid van belang om eenduidig en eendrachtig uit te 
dragen dat de coronatoegangsbewijzen en andere maatregelen gehandhaafd 
blijven worden. Daarbij hoort dat we aan die handhaving ook daadwerkelijk 
invulling geven. 

Wij verzoeken u daarom samen met de desbetreffende 
ondernemers/organisatoren in uw gemeenten afspraken te maken over de wijze 
waarop zij de controle op de coronatoegangsbewijzen gaan organiseren en wat zij 
daarbij van u kunnen verwachten. Zoals eerder afgesproken zal de handhaving 
zich in deze fase richten op excessen. Hiervan kan sprake zijn bij het evident en 
bij herhaling niet naleven van de regels of indien er sprake is van een grote 
besmettingshaard. In die situaties vragen wij u om uw bevoegdheden in te zetten 
(zoals een last onder dwangsom of sluiting, dit is evenwel altijd achteraf). 
Uiteraard beslist iedere gemeente beslist hier uiteindelijk zelf over. 

De afgelopen weken is hard gewerkt om het systeem van de 
coronatoegangsbewijzen te verbeteren, waarbij ook een vertegenwoordiging van 
de VNG en VR's betrokken waren. Zowel de techniek als het proces zijn verbeterd, 
waardoor het systeem minder fraudegevoelig is. In het verbeterplan zijn onder 
meer de volgende maatregelen opgenomen: de geldigheidsduur van testen is 
verkort van 40 uur naar 24 uur; na volledige vaccinatie is er een wachttijd van 
twee weken en bij het Janssen-vaccin een wachttijd van 4 weken ingevoerd voor 
prikken die gezet worden na 13 augustus en daarnaast is de app verbeterd, zodat 
controle makkelijker is en frauderen moeilijker. Ook in aanloop naar 20 
september zullen we samen aan die verbeteringen blijven werken. We hebben 
daarbij geleerd van eerdere ervaringen, waarbij we benadrukken dat bij het 
werken met coronatoegangsbewijzen altijd rekening gehouden moet worden met 
een bepaalde mate van restrisico's. 

Ik zou u willen verzoeken deze brief door te geleiden naar de burgemeesters in 
uw veiligheidsregio. 

Met vriendelijke groet, 

Ferd Grapperhaus 
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