Specifieke uitkering Rijk voor ondersteuning van naleving inzet Coronatoegangsbewijs

Inleiding
Zoals in het Veiligheidsberaad van 22 september jl. is aangekondigd, heeft het kabinet besloten de
veiligheidsregio’s een specifieke uitkering te verstrekken voor het ondersteunen van de naleving van
de controleplicht van het coronatoegangsbewijs op locaties waar dat nodig is. De Minister van
Justitie en Veiligheid verstrekt aan de Veiligheidsregio Haaglanden een incidentele bijdrage van
€ 2.889.820 op grond van artikel 8.3 van het Besluit veiligheidsregio’s.

Voorstel
Voorgesteld wordt om de afspraak tussen het Veiligheidsberaad en de Minister van Justitie en
Veiligheid één op één door te zetten naar de inliggende gemeenten.

Doelstelling
Vanwege het opheffen van het overgrote deel van de maatregelen wordt de controle van een
coronatoegangsbewijs op grond van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19
(hierna: tijdelijke regeling) essentieel geacht. Deze controle wordt uitgevoerd door beheerders van
voorzieningen waarvoor het beschikken over een toegangsbewijs krachtens de Wet publieke
gezondheid is voorgeschreven. Om daarbij te ondersteunen en de naleving van de verplichtingen te
bevorderen is inzet van ondersteunend personeel nodig. Deze ondersteuners zijn geen
toezichthouders en hebben geen publiekrechtelijke bevoegdheden.

Hoogte van de bijdrage
Om de inzet van ondersteunend personeel mogelijk te maken stelt het kabinet € 45 miljoen ter
beschikking. Dit bedrag wordt verdeeld onder de veiligheidsregio’s naar rato van het aantal inwoners
op 1 januari 2021. Voor de regio Haaglanden € 2.889.820. Het voorstel is om deze middelen naar rato
van het aantal inwoners op 1 januari 2021 over de inliggende gemeenten te verdelen. In bijlage I is
deze verdeling nader uitgewerkt.

In aanmerking komende kosten
Voor vergoeding komen de kosten in aanmerking die samenhangen met de ondersteuning bij of nabij
voorzieningen die op grond van die Tijdelijke regeling verplicht zijn om de coronatoegangsbewijzen
te controleren en, onder omstandigheden, de toegang te ontzeggen. De bijdrage vergoedt kosten
voor de inzet van werknemers en arbeidskrachten die coronatoegangsbewijzen controleren of de
controle van coronatoegangsbewijzen bevorderen en vergemakkelijken. Te denken valt aan de inzet
van gastheren, -vrouwen of beveiligers die de toepassing van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling
ondersteunen in concrete gevallen (compliance assistance). Enkel kosten voor activiteiten die
plaatsvinden in de periode van 22 september 2021 tot en met 31 december 2021 komen voor
vergoeding in aanmerking.

Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten ter ondersteuning van de naleving
van artikel 6.30 van de Tijdelijke regeling in aanmerking:
i.
ii.
iii.
iv.

verschuldigde loonkosten van werknemers en arbeidskrachten;
verschuldigd vakantiegeld, verschuldigde pensioenafdrachten en sociale
zekerheidslasten, in verband met de loonkosten, bedoeld onder i;
in geval van externe inhuur, de kosten van werving, selectie, administratie en
aansturing van werknemers en arbeidskrachten;
materiële kosten die de controle van het coronatoegangsbewijs en
identiteitsdocument faciliteren; v. verschuldigde BTW, voor zover deze verschuldigd
is over de kosten bedoeld onder i tot en met iv.

Kosten worden dus vergoed inclusief de betaalde BTW. Voor deze betaalde BTW kan geen beroep
worden gedaan op het btw-compensatiefonds (zie kopje ‘niet vergoedbare kosten’ onder iii).

Niet vergoedbare kosten
Voor bekostiging vanuit de bijdrage komen de volgende kosten niet in aanmerking:
i.
ii.
iii.

kosten voor verplichtingen die zijn aangegaan voor 22 september 2021;
kosten voor activiteiten waarvoor reeds een specifieke uitkering of een andere
financiële bijdrage door het Rijk is verstrekt.
kosten van activiteiten waarvoor op grond van de Wet op de omzetbelasting 1968
recht op aftrek van omzetbelasting bestaat, dan wel recht bestaat op compensatie
op grond van de Wet op het btw-compensatiefonds.

Verantwoording
Op grond van artikel 34a van de Wet veiligheidsregio’s, zijn op deze specifieke uitkering de artikelen
17a en 17b van de Financiële verhoudingswet van overeenkomstige toepassing, wat wil zeggen dat
de verantwoording van de besteding van de middelen verloopt via het u bekende SiSa-systeem
(Single information, single audit) zowel voor VRH als voor de individuele gemeenten. Niet bestede
middelen vloeien terug naar het Rijk.
De financieel adviseurs / controllers van de gemeenten en de VRH spreken samen een
praktisch hanteerbaar en zorgvuldig financieel handelingskader af.

Bijlage I

Verdeling van de ontvangen bijdrage van € 2.889.820 over het aantal inwoners per 1 januari 2021.
Veiligheidsregio

Inwoners

Procentueel

Bedrag

Haaglanden

1.122.240

6,4%

2.889.820

Overige

16.353.175

93,6%

42.110.180

Nederland

17.475.415

100,0%

45.000.000

Den Haag

548.062

48,8%

1.411.286

Zoetermeer

125.335

11,2%

322.743

Delft

103.646

9,2%

266.893

Leidschendam-Voorburg

76.460

6,8%

196.887

Rijswijk

55.236

4,9%

142.235

111.428

9,9%

286.933

Pijnacker Nootdorp

55.699

5,0%

143.428

Wassenaar

26.954

2,4%

69.408

Midden Delfland

19.420

1,7%

50.007

1.122.240

100,0%

2.889.820

Westland

Totaal

