
 

 

Vraag en antwoord 

 

Wat wordt er verstaan onder een evenement? Is een trouwfeest van mensen die 25 jaar getrouwd 

zijn een evenement?  

Onder een evenement wordt een optreden, feest, festival, voorstelling of professionele 

sportwedstrijd verstaan. Een trouwfeest is dus een evenement.  

Een ledenvergadering van het dorpsbelang is daarvoor een CTB verplicht, of valt het dorpsbelang 

onder de uitzondering voor specifieke doelgroepen? 

Een ledenvergadering van dorpsbelang is geen onderdeel van de reguliere exploitatie, die valt onder 

de uitzondering. Vaak is een ledenvergadering maar één keer per jaar en toevallig worden de meeste 

vergaderingen gehouden in het dorpshuis. Het wordt gezien als het verhuren van een zaal aan het 

dorpsbelang en daarvoor is een CTB verplicht.  

Moeten vrijwilligers of personeel van het dorpshuis ook elke keer hun CTB laten controleren? 

Het is wel wenselijk, maar niet verplicht. Personen die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden 

verrichten, hoeven geen CTB te laten zien om bijvoorbeeld een bardienst te draaien. Voor 

vrijwilligers geldt hetzelfde. Mensen die niet gevaccineerd of recent hersteld zijn, wordt dringend 

geadviseerd om zich voorafgaand aan een activiteit te laten testen.   

Moet het dorps- of buurthuis dat de hele locatie verhuurt voor een feest, waarbij de huurder eigen 

catering regelt, CTB-controles uitvoeren?  

Een feest wordt gezien als een evenement en dan is een CTB verplicht. Het maakt in dit geval niet uit 

of het dorps- of buurthuis geheel is afgehuurd en alleen voor genodigden is. Het dorps- of buurthuis 

is uiteindelijk verantwoordelijk voor het checken van het CTB.  

Is een CTB ook verplicht voor activiteiten van jongeren onder de 18 jaar? 

Ja, vanaf 13 jaar is een CTB verplicht en vanaf 14 jaar is een CTB en een identiteitsbewijs verplicht.  

Verenigingen huren een ruimte in het dorps- of buurthuis, waarbij niemand van het 

dorpshuisbestuur aanwezig is. De vereniging opent en sluit zelf het dorps- of buurthuis af. Moet er 

dan gecontroleerd worden?  

Als de activiteit of het evenement CTB-plichtig is, moet er gecontroleerd worden. Het dorps- of 

buurthuis is altijd eindverantwoordelijk. Je kunt als bestuur wel afspraken maken met verenigingen 

en clubs, die gebruik maken van het dorps- of buurthuis. Het is ook in hun belang om de afspraken na 

te leven. Feit is dat het dorps- of buurthuis eindverantwoordelijk blijft.  

Is een CTB verplicht bij vergaderingen in het dorps- of buurthuis?  

Het is lastig om hier een eenduidig antwoord op te geven. Een CTB-plicht is niet nodig als het om de 

reguliere exploitatie gaat, denk dan vooral aan de sociaal-maatschappelijke activiteiten. De 

vergaderingen in het kader van die activiteiten zijn dan ook niet CTB-plichtig. Het gaat dan vaak om 

kleine groepjes mensen, die vergaderen over een koffieochtend, een breicafé of een vergadering van 

het dorps- of buurthuisbestuur. Externe partijen, zoals gemeenten of bedrijven, die het dorps- of 

buurthuis gebruiken als vergaderlocatie zijn wel CTB-plichtig.  



 

 

Als een dorps- of buurthuis gecontroleerd wordt, hoe kan je dan aantonen dat je het CTB van 

bezoekers gecontroleerd hebt? 

Hoe het systeem precies werkt en hoe dat gecontroleerd wordt, is bij ons niet bekend. De gegevens 

van bezoekers worden in ieder geval nergens centraal opgeslagen en de locatiegegevens van 

bezoekers worden niet gebruikt of bewaard. De privacygevoelige medische informatie blijft altijd 

geheim. Iemand die het CTB scant kan niet zien of diegene gevaccineerd, getest of immuun is. Wel 

ziet hij of zij de initialen van de bezoeker en een deel van de geboortedatum. Met deze gegevens kun 

met een ID-bewijs nagaan of de juiste persoon zijn CTB laat zien.  

Wat valt onder een specifieke doelgroep? Valt een vereniging daaronder?  

Er is gesproken met het ministerie over verschillende onderwerpen, ook over dit onderwerp. Helaas 

is daar niet een duidelijkere formulering uit naar voren gekomen. Het dorps- of buurthuis is een 

laagdrempelige ontmoetingsplaats voor het dorp of de wijk. Vaak gaat het om kwetsbare mensen 

zoals bijvoorbeeld ouderen. Hiervoor worden vaak activiteiten georganiseerd en die vallen onder de 

reguliere exploitatie van het dorps- of buurthuis. Die activiteiten en die doelgroepen zijn niet CTB 

plichtig. Er is geen vastomlijnde definitie van een specifieke doelgroep.  

Een groepje dames dat elke week het dorps- of buurthuis schoonmaakt, of een groep mannen die 

elke week onderhoudsklussen doen, zijn zij CTB-plichtig? 

Een groepje dames of heren die klussen uitvoeren voor het dorps- of buurthuis worden gezien als 

vrijwilligers, die beroeps- of bedrijfsmatig werkzaamheden verrichten en hoeven daarom geen CTB te 

laten zien.  

Moet het dorps- of buurthuis een club of vereniging die elke week op maandagavond gebruik 

maakt van het dorps- of buurthuis controleren? 

Als de activiteit CTB-plichtig is dan moet dat elke week opnieuw. Aangezien je niet kan zien of 

iemand een bewijs op basis van vaccinatie, herstel of een test heeft. Een testbewijs kan verlopen zijn 

en daarom is CTB nodig.  

Wie is eindverantwoordelijk het bestuur van het dorps- of buurthuis, of de pachter/beheerder? 

Er zit een verschil tussen een pachter en een beheerder. Een beheerder is vaak in dienst van het 

stichtingsbestuur. Het stichtingsbestuur moet er zorg voor dragen dat de beheerder zijn werk kan 

uitvoeren. Het stichtingsbestuur is dan eindverantwoordelijk. Een pachter pacht het gebouw van het 

stichtingsbestuur. De pachter is dan verantwoordelijk voor het naleven van wetten en maatregelen. 

Het is goed om in dit specifieke geval navraag bij de gemeente te doen. Dit is onze interpretatie van 

de maatregelen.  

Is een CTB verplicht als er na een begrafenis koffie wordt gedronken in het dorps- of buurthuis? 

Voor uitvaarten is een uitzondering gemaakt en is een CTB niet verplicht. De uitvaart vindt vaak niet 

plaats in het dorps- of buurthuis, maar alleen het koffiedrinken na de uitvaart. Het koffiedrinken valt 

onder horeca en is daardoor CTB-plichtig. Alleen als de uitvaartplechtigheid zelf plaatsvindt in het 

dorps- of buurthuis valt het onder de uitzondering.  

 

 



 

 

Moet er nog steeds een logboek van bezoekers bijgehouden worden door het dorps- of buurthuis? 

Nee dat hoeft niet meer. Het controleren van het CTB bij activiteiten waar dit verplicht is, is 

voldoende.  

Mag je ook schriftelijk noteren of iemand gevaccineerd is, zodat de bezoeker niet elke keer zijn CTB 

hoeft te tonen?  

Vanwege de privacy mag je dat als dorps- of buurthuis niet noteren, tenzij iemand daar toestemming 

voor geeft. Ook als iemand daarvoor toestemming geeft geldt het niet als toegangsbewijs. Alleen het 

CTB geeft toegang tot activiteiten.  

Ben je als dorps- of buurthuis verplicht om het CTB van je bezoekers te controleren of mag je dat 

ook steekproefsgewijs controleren? 

Voor alle activiteiten waarbij een CTB verplicht is, ben je als dorps- of buurthuis verplicht om het CTB 

te controleren. Doe je dit niet dan loop je het risico op een boete of zelfs sluiting. Steekproefsgewijs 

is ook niet toegestaan.  

Een training van een voetbalvereniging of het repeteren van het muziekkorps, is daarbij het CTB 

verplicht? 

Nee, bij de uitoefening van kunst, cultuur en sport is een CTB niet verplicht. Gaat het voetbalteam of 

het muziekkorps na de tijd een borrel drinken in de bar dan is een CTB wel verplicht. Publiek bij 

lessen of repetities is toegestaan, maar dan geldt wél de CTB-plicht.  

 

 

Aan deze antwoorden kunnen geen rechten worden ontleend. 

 

 

 

 


