
SUBSIDIEAANVRAAGFORMULIER TEN BEHOEVE VAN DE SUBSIDIEREGELING 
‘COMPENSATIE KOSTEN CONTROLE CORONATOEGANGSBEWIJZEN WEERT 2022’

A. CONTACTGEGEVENS

Naam rechtspersoon of onderneming:

KVK-nummer:
(inschrijvingsnummer Kamer van Koophandel)
Postadres:
(adres, postcode, plaats volgens KVK)
Rekeningnummer (IBAN):

Tenaamstelling IBAN:
(naam gekoppeld aan rekeningnummer)
Naam contactpersoon:

Telefoonnummer en e-mailadres 
contactpersoon:

• Wij verzoeken u om de contactgegevens zorgvuldig in te vullen.
• De gemeente Weert is verplicht om alle correspondentie over de subsidieverstrekking naar 

het postadres te sturen dat is geregistreerd bij de Kamer van Koophandel.
• Als wij vragen hebben over uw aanvraag voor subsidie(verlening), dan nemen wij telefonisch 

of per e-mail contact op met de door u aangegeven contactpersoon. Lukt dit niet, dan vragen 
wij de informatie schriftelijk op.

B. INDIENEN AANVRAAG EN PROCEDURE AFHANDELING

• Dien uw aanvraag in uiterlijk 2 september 2022 via dit digitale aanvraagformulier. 
• Alleen een volledig ingevulde aanvraag nemen wij in behandeling.
• Voor deze subsidieregeling geldt een subsidieplafond (artikel 6). Het beschikbare 

subsidiebudget wordt conform de in de regeling opgenomen wijze van verdeling (artikel 7) 
verdeeld onder de subsidieaanvragers die voldoen aan de subsidieregeling.

• Het college neemt uiterlijk 4 oktober 2022 een besluit over het subsidiebedrag dat per 
aanvraag wordt toegekend. U ontvangt hierover schriftelijk bericht.

C. VRAGEN

Kruis bij onderstaande vragen het van toepassing zijnde antwoord aan. Op basis van uw 
antwoorden beoordelen wij of u in aanmerking komt voor een subsidiebijdrage op grond de 
subsidieregeling. 

1. U bent als actueel rechtspersoon of ondernemer in de gemeente Weert ingeschreven in het 
Handelsregister van de Kamer van Koophandel.    
o  Ja   
o Nee



2. De accommodatie of inrichting waar u de controle op coronatoegangsbewijzen heeft 
uitgevoerd, ligt in de gemeente Weert, 
óf 
het evenement waar u de controle op coronatoegangsbewijzen heeft uitgevoerd, heeft 
plaatsgevonden in de gemeente Weert.
o Ja
o Nee

3. U bent gemachtigd de rechtspersoon of onderneming te vertegenwoordigen voor het doen 
van deze aanvraag.   
o Ja
o Nee

4. U bent als rechtspersoon of onderneming bij wet verplicht geweest een controle op 
coronatoegangsbewijzen uit te voeren in de periode van 1 januari 2022 t/m 26 maart 2022 
of een gedeelte daarvan.   
o Ja
o Nee

5. U  heeft als rechtspersoon of onderneming de bij wet verplichte controle op 
coronatoegangsbewijzen daadwerkelijk uitgevoerd in de voor u verplichte periode.   
o Ja
o Nee

6. Uw rechtspersoon of onderneming behoort tot een van de volgende categorieën (vink de 
juiste categorie aan)
o categorie a: rechtspersoon of onderneming die ten behoeve van de openstelling van de 

eigen accommodatie of inrichting bezoekers moet controleren op een geldig CTB, zoals 
horecaondernemers en sportscholen;

o categorie b: rechtspersoon of onderneming die ten behoeve van de uitvoering van eigen 
activiteiten leden en/of andere bezoekers moet controleren op een geldig CTB, zoals 
sportverenigingen en culturele verenigingen;

o categorie c: evenementenorganisator die bezoekers moet controleren op een geldig CTB 
ten behoeve van de toegang tot het betreffende evenement.

Indien categorie a:
- Wat is de naam en het adres van de accommodatie of inrichting waar u de controle heeft 

uitgevoerd?
......................................................................................................................[open invulveld]

Indien categorie b:
- Bij welke activiteit(en) heeft u de controle uitgevoerd?

......................................................................................................................[open invulveld]

- Wat is de naam en het adres van de accommodatie of inrichting waar deze activiteit(en) 
heeft/hebben plaatsgevonden?
......................................................................................................................[open invulveld]

Indien categorie c:
- Bij welk evenement heeft u de controle uitgevoerd?

......................................................................................................................[open invulveld]

- Op welke datum(s) heeft dit evenement plaatsgevonden?
......................................................................................................................[open invulveld]



• Op basis van uw antwoorden op bovenstaande vragen beoordelen wij of u in aanmerking 
komt voor een subsidiebijdrage. De subsidiebijdrage is een eenmalig bedrag per 
rechtspersoon of onderneming waarbij de maximale hoogte van het bedrag afhankelijk is van 
de categorie waarin u als aanvrager valt:
- Categorie a: een eenmalig bedrag van maximaal € 1.000,-
- Categorie b: een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-
- Categorie c: een eenmalig bedrag van maximaal € 250,-

• Indien de bij vraag 6 aangevinkte categorie na oordeel van het college onjuist is, kan het 
college de categorie die voor uw rechtspersoon of onderneming van toepassing is eenzijdig 
aanpassen. 

• Het bij de drie categorieën genoemde maximale subsidiebedrag per aanvraag wordt lager op 
het moment dat het totale bedrag aan aangevraagde subsidie hoger is dan het beschikbare 
budget. Zie in de regeling artikel 6 (subsidieplafond) en artikel 7 (wijze van verdeling) voor een 
nadere toelichting.

D. SLOTVERKLARING

Als aanvrager verklaart u dat:
• U kennis heeft genomen van het bepaalde in de Algemene Subsidieverordening Weert 2017 

en de tijdelijke ‘subsidieregeling compensatie kosten controle coronatoegangsbewijzen Weert 
2022’.

• U dit formulier ter verkrijging van een gemeentelijke subsidie volledig en naar waarheid heeft 
ingevuld.


