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Pilots testen voor toegang tot cultuur-, sport- en recreatiesector
Achtergrondinformatie voor branche- en koepelorganisatie en/of
organisaties die meedoen met pilot evenementen en activiteiten
in april en mei 2021

Doel van de pilots met testbewijzen
De inzet van testbewijzen kan helpen om de samenleving stapje voor stapje te openen en de
economie op gang houden. Om te onderzoeken hoe dit kan, zijn er in april en mei pilots in de
cultuur-, sport- en recreatiesector.
In deze pilots wordt onderzocht:
-

bij welk type voorzieningen en activiteiten;
onder welke voorwaarden;
het mogelijk én wenselijk is om te werken met de inzet van testbewijzen.

Zo kunnen sectoren eerder en/of met minder zware maatregelen open dan dat nu op de
routekaart staat aangegeven.
Ook wordt er in de pilots gekeken naar:
•
•
•
•
•
•
•

de werking van de infrastructuur en IC T van de testcapaciteit voor toegangstesten;
de werking en het gebruik van de C oronaC heck-apps;
de toepasbaarheid van het testbewijs in de potentieel aan te wijzen voorzieningen;
de mate waarin bezoekers het er voor over hebben om zich vaker te laten testen voor
toegang;
de mate van fraudegevoeligheid van deze opzet met toegangstesten;
de daadwerkelijke testcapaciteit versus ingeschatte testcapaciteit (per regio/testlocatie);
de werking van het testbewijs.

Na afloop van alle pilots verschijnt er een overzichtsrapportage met de belangrijkste bevindingen.
Deze wordt gepubliceerd op Rijksoverheid.nl. De resultaten van de pilots worden ook verwerkt in
de ministeriële regeling, behorende bij de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19. De Tweede en
Eerste Kamer behandelen deze wet in mei.
Uitvoering en handhaving
De organisator van een evenement of activiteit is primair verantwoordelijk voor de uitvoering en
handhaving en legt vooraf zijn plan ter toetsing voor aan de gemeente of burgemeester.

Het organiseren en faciliteren van de testbewijzen is een publiek-private samenwerking tussen
bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties, wetenschap, de Stichting Open Nederland en het rijk.
Toegang met geldig testbewijs
Bezoekers melden zich bij de organisator van een evenement of activiteit aan. De organisator
bevestigt de ontvangst van de aanmelding en stuurt instructies naar de bezoeker over het
verplichte, gratis testbewijs. Om een testbewijs te verkrijgen zal de bezoeker de volgende stappen
moeten doorlopen:
1. Testen via testenvoortoegang.nl
De bezoeker moet, om toegang te krijgen tot een evenement of activiteit, zich laten testen op
corona. Voor het afnemen van deze test zijn speciale teststraten ingericht, zodat bezoekers in hun
eigen provincie terecht kunnen.
Binnen een aantal uur ontvangen deelnemers hun testuitslag via de C oronaC heck-app.
2. Testbewijs ophalen via C oronaC heck-app
Bij een negatieve testuitslag ontvangen deelnemers een unieke code. Deze code kan in de
C oronaC heck-app worden gebruikt om een testbewijs van te maken: na controle van de unieke
code haalt de C oronaC heck-app de testuitslag op en maakt van de negatieve testuitslag een
testbewijs, in de vorm van een QR-code. Deze QR-code wordt gescand bij het betreden van het
evenement/activiteit.
Als iemand geen smartphone heeft kunnen zij via www.coronacheck.nl de testuitslag omzetten in
een papieren testbewijs.
3. Tonen van testbewijs aan de deur
Bezoekers tonen hun testbewijs in de vorm van een QR-code via de C oronaC heck-app. De
organisator kan de geldigheid van het testbewijs van de bezoeker controleren met de app
C oronaC heck Scanner. Ziet u een groen scherm met een vinkje, dan kunt u toegang verlenen. Met
een rood scherm mag de bezoeker niet toegelaten worden, want dan heeft diegene geen geldig
testbewijs. Ook vindt er altijd legitimatiecontrole plaats om zeker te weten dat het testbewijs bij
de betreffende bezoeker hoort.
Het scannen zelf is eenvoudig, kijk voor de scaninstructies op www.coronacheck.nl/scanner. Ook
kun je hier een demo-QR scannen en vind je een overzicht van de veelgestelde vragen.
De C oronaC heck Scanner is voor iedereen gratis te downloaden vanuit de Apple Appstore of de
Google Play Store. Zowel C oronaC heck als de C oronaCheck Scanner zijn te gebruiken op alle iOS
en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en nieuwer). Voor de Scanner is een
werkende camera nodig en mobiel internet om configuratie op te halen minimaal 1x per 3 dagen.
Voor het scannen aan de deur is geen internet nodig.
Iedereen vanaf 12 jaar moet een testbewijs kunnen laten zien. Kinderen onder de 12 jaar mogen
zonder testbewijs naar binnen. Wel moeten zij een kaartje hebben voor de activiteit.

Personeel
U kunt uw personeel ook gratis laten testen op corona. De test voor medewerkers is vrijwillig,
maar u wordt verzocht hen op het belang van een test te wijzen voor de veiligheid van de
deelnemers aan het evenement of de activiteit. U kunt uw medewerkers op twee manieren laten
testen: via Testen voor toegang - Laat je testen voor toegang of via Home - Werkgevers Testen Werkgeverstesten.
Wilt u meer weten over het trainen van uw medewerkers en hoe u op de juiste wijze toegang kunt
verlenen? Of zoekt u informatie om uw bezoekers goed te informeren over het testbewijs, kijk dan
op testenvoortoegang.nl/organisatoren.
Veiligheid
Deelname is verantwoord want bezoekers mogen alleen naar binnen op vertoon van een geldig
testbewijs. Bovendien gelden er extra voorwaarden en veiligheidsmaatregelen (zie hieronder). Het

Kabinet kan echter niet uitsluiten dat er ondanks negatieve testbewijzen alsnog besmettingen
zullen plaatsvinden. Mocht dit blijken kunnen door de GGD passende maatregelen worden
geadviseerd. De onderzoeksresultaten van eerdere onderzoeken in de zogenoemde fieldlabs wijzen
uit dat het besmettingsrisico past binnen de corona-aanpak van het Kabinet voor een
gecontroleerde verspreiding van het virus.
Voorwaarden voor pilots
-

−

−
−

−

−
−
−
−

−

−
−
−

Alle deelnemers nemen vrijwillig deel en worden vooraf geïnformeerd dat ze deelnemen aan
een pilot en welke voorwaarden daaraan verbonden zijn. Kinderen onder de 12 jaar mogen
zonder testbewijs deelnemen aan een pilot en hoeven dus ook niet getest te worden.
Alle bezoekers houden zich aan de basismaatregelen:
o Anderhalve meter afstand
o Mondkapje waar verplicht
o Hygiëne maatregelen.
Deelname door bezoekers is alleen mogelijk na het tonen van een testbewijs in de
C oronaC heck-app, hiervoor moet een test worden afgenomen middels Testen voor toegang
(teststraten van Stichting Open Nederland).
De geldigheid van testbewijzen dienen gecontroleerd te worden middels de C oronaC heck
Scanner
Deelnemers moeten traceerbaar zijn voor het geval zich besmettingen voordoen. De
organisator houdt in sectoren waar dit al gebruikelijk was bezoekersgegevens bij ten behoeve
van het bron- en contactonderzoek. Daarnaast worden bezoekers verzocht de C oronamelder
app te installeren.
Het personeel dat aanwezig is bij de praktijktesten wordt niet verplicht om zich te
onderwerpen aan een coronatest. Het personeel wordt wel dringend geadviseerd om vooraf
aan de pilot een test te ondergaan via de werkgeversstraten of via Stichting Open Nederland.
Openbare plaatsen en openbaar vervoer worden zoveel mogelijk ontzien, zo worden de
deelnemers geadviseerd om zoveel mogelijk met eigen vervoer te komen.
Er wordt rekening gehouden met de avondklok zolang die van toepassing is.
Alcohol schenken op de betreffende locatie mag mits de organisator daarvoor een vergunning
heeft en tot maximaal 20:00 uur.
De deelnemende organisatie heeft voor elke pilot een protocol waaruit blijkt hoe de
basismaatregelen kunnen worden uitgevoerd en hoe daar op wordt toegezien. De
deelnemende organisaties werken conform protocol, met o.a. tijdslots en/of placering.
De organisator is primair verantwoordelijk voor uitvoering en handhaving en legt zijn plan ter
toetsing voor aan burgemeester. Het plan moet uitvoerbaar zijn en handhaafbaar door de
gemeenten.
Passend binnen juridisch kader ministeriële regeling.
Geen vergunningsplichtige evenementen.
Aantal bezoekers per activiteit (mede afhankelijk van de epidemiologische situatie):
o kleinschalige activiteiten maximaal 500 deelnemers per dag;
o grote doorstroomlocaties maximaal 5000 mensen per dag;
o voor stadions geldt ook dat maximaal 50% van het aantal bezoekers dat mogelijk
was in september met de protocollen voor 1,5m.

Deelnemen aan de pilots
Deelnemen aan de pilots biedt organisaties en bedrijven de kans om ervaringen op te doen met
het toegangstesten. Het testbewijs is geen verzwaring van de maatregelen, maar maakt juist meer
en eerder activiteiten mogelijk. Met toegangstesten kunnen sectoren na de inwerkingtreding van
de Tijdelijke wet testbewijzen covid-19 de mei eerder en/of met minder zware maatregelen open
dan dat nu op de routekaart staat aangegeven. In de wet staat beschreven in welke sectoren het
testbewijs nodig is.
Aanmelding voor de pilots is niet meer mogelijk. Er is een selectie van evenementen en activiteiten
gemaakt.
Vragen?
-

Bent u organisator van een evenement of activiteit en heeft u vragen: kijk op
testenvoortoegang.nl/organisatoren.
Organisatoren kunnen ook terecht bij de supportdesk op support.testenvoortoegang.nl.

-

Bezoekers kunnen voor vragen over het testen en de testuitslag terecht op
testenvoortoegang.nl.
Informatie over de apps C oronaC heck of C oronaCheck Scanner staat op www.coronacheck.nl of
neem contact op met de C oronaC heck helpdesk: 0800-1421 (gratis, maandag t/m zondag,
08.00 – 20.00 uur. Of stuur een e-mail naar: helpdesk@coronacheck.nl
Informatie over het testbeleid van de overheid staat onder andere op:
www.rijksoverheid.nl/testenvoortoegang
Informatie voor organisatoren van evenementen is hier te vinden:
www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid19/documenten/publicaties/2021/04/08/pilots-testen-voor-toegang-informatie-voororganisatoren
Binnenkort is deze pagina ook toegankelijk via een verkorte url:
www.rijksoverheid.nl/testenvoortoegang/organisatoren. De informatie op deze pagina bestaat
onder andere uit een toolkit met daarin:
o factsheet voor organisatoren
o uitgebreide achtergrondinformatie voor organisatoren
o posters met informatie tbv een soepele doorstroom bij de ingang

De toolkit wordt steeds verder aangevuld.

