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Vanaf 1 juli toegang tot landen met inreisregels
binnen de EU: Digitaal Corona Certificaat (DCC)
› Vanaf 1 juli kan binnen de EU worden gereisd met het Digitaal 

Corona Certificaat (DCC) 
› Hiermee kan, via de CoronaCheck app, iemand laten zien dat 

hij/zij:

– Recent negatief getest is (Testbewijs)

– Is gevaccineerd (Vaccinatiebewijs)

– Onlangs corona heeft doorgemaakt en hersteld is 
(Herstelbewijs)
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De volgende uitgangspunten zijn de inzet voor 
Nederland

› Medisch verantwoord: op basis van OMT-adviezen inzet van 
vaccinatie- en herstelbewijzen

› Geen dwang of drang om te vaccineren: gelijkstellen test-, 
vaccinatie- en herstelbewijzen

› Zo minimaal mogelijk gebruik van persoonsgegevens, met goede 
beveiliging en

› Papieren alternatief faciliteren voor burgers die niet digitaal vaardig 
zijn
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In Europa is politiek akkoord bereikt over de EU-
verordening, die per 1 juli in werking treedt
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20 mei 2021

EU verordening en 
raadsaanbeveling

Bekrachtiging akkoord door 
het Europees Parlement

medio juni 2021

1 juli 2021
EU verordening

Raadsaanbeveling 1475

WeekActiviteiten
Maand

› Er wordt onderhandeld over een herziening van EU-raadsaanbeveling 1475, 
waarin wordt toegezien op een gecoördineerde aanpak van het vrij verkeer 
tijdens COVID-19

› Verwacht akkoord EU-raadsaanbeveling 1475 medio juni: nadere invulling 
verordening

› Verordening is bindend, raadsaanbeveling niet

EU-onderhandelingen
Welke eisen gelden voor vaccinatie, testen en herstel? 3

Politiek akkoord 
EU verordening

Inwerkingtreding 
EU Verordening

Verwacht akkoord 
EU ministers



› Geen maatregelen voor 
reizigers uit groene landen

› Eigen keuze maatregelen voor 
reizigers uit oranje en rode 
landen (test-, vaccinatie- en 
herstelbewijs)

› Testbewijs en quarantaine voor 
reizigers uit donkerrode landen 
(testbewijs en quarantaine)

Kernpunten uit het voorstel EU-raadsaanbeveling 
1475: Risicoinschaling en maatregelen

9

EU-onderhandelingen
Welke eisen gelden voor vaccinatie, testen en herstel? 3

Bron: European Centre for Disease Prevention and Control: Maps in support of the Council 
Recommendation on a coordinated approach to travel measures in the EU



› Acceptatie testbewijzen:
1. NAAT-test (PCR) max.72 uur bij aankomst of
2. Antigentest (“sneltest”) max. 48 uur bij aankomst

› Acceptatie vaccinatiebewijzen:
1. deze zijn uitgegeven o.b.v. volledige vaccinatie (2 uit 2 prikken, of 1 uit 1, afhankelijk van het vaccin)
2. bij 1 prik na een recent doorgemaakte infectie
Geldig vanaf 14 dagen na de laatste dosis

› Acceptatie herstelbewijs:
1. tussen minimaal 11 dagen en maximaal 180 dagen na een positieve test

› Kinderen:
1. Kinderen onder de 6 jaar zijn vrijgesteld van een testverplichting
2. Minderjarigen die met hun ouders meereizen zijn vrijgesteld van quarantaine wanneer hun ouders ook uitgezonderd zijn van 

quarantaine

Kernpunten uit het voorstel EU-raadsaanbeveling 
1475: Eisen verschillende bewijzen
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› Inreisregels afstemmen in de EU, voorkomen van lappendeken aan 
maatregelen 

› Balans tussen wetenschappelijk verantwoord en praktisch 
uitvoerbaar

› Duidelijk en begrijpelijk voor burgers en niet discriminerend tegen 
ongevaccineerden

Nederlandse inzet EU-Raadsaanbeveling 1475: 
Uitgangspunten
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Nederlandse inzet EU-Raadsaanbeveling 1475: 
Risicoinschaling en maatregelen 
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› Verhogen drempelwaarde categorie groen naar incidentie <75* 
› Het schrappen van het vindpercentage als criterium (vertekend beeld 

door zelftesten en toegangstesten)
› Eigen keuze maatregelen bij oranje, in ieder geval een DCC bij rode 

gebieden
› Vaccinatiegraad en ziekenhuisopname leidend in de risicoinschaling van 

landen
› Testverplichting en quarantaineplicht voor reizigers uit donkerrode

gebieden

*per 100.000 inwoners over de afgelopen 14 dagen



› Kinderen onder de 13 jaar vrijstellen van een DCC (EU-voorstel 6 
jaar)

› Een vaccinatiebewijs z.s.m. na afgifte accepteren (EU-voorstel 14 
dagen)

› Lidstaten accepteren zowel een NAAT-test van maximaal 72 uur, als 
een antigentest van maximaal 48 uur 

Nederlandse inzet EU-Raadsaanbeveling 1475: 
Kinderen, testbewijzen vaccinatiebewijzen  
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Uitgangspunten

15

› Burgers moeten makkelijk kunnen beschikken over een DCC en
niemand mag tussen wal en schip vallen

› Inreisregels kunnen per EU-lidstaat blijven verschillen dus mensen
dienen voor hun reis goed op de hoogte te zijn van regels en
beperkingen

› Bij vragen worden zij zo veel mogelijk direct geholpen of warm
doorverwezen

› Zo veel mogelijk aansluiten bij bestaande informatiekanalen waar
burgers nu al informatie zoeken

Reizen in de praktijk
Hoe bereid je je goed voor?4



Communicatiemiddelen
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› Campagne (alleen samen) rondom de introductie
› Bestaande informatiekanalen van overheid en reisorganisaties. 

Deze worden ingericht met specifieke informatie over het DCC
› Nederlandwereldwijd/wijsopreis.nl en 24/7 contact center van 

Buitenlandse Zaken
› Landelijk publiek informatie nr. 0800 1351 en 1400, 

Rijksoverheid.nl (of Government.nl); meldpunt GGD GHOR en 
RIVM als ook helpdesk Stichting Open Nederland en technische 
helpdesk van de CoronaCheck App en DigiD

› Bestaande meldpunten van ondernemingen in de reisketen

Reizen in de praktijk
Hoe bereid je je goed voor?4



› Ga wijs op reis. Kijk voor het actuele reisadvies op Nederlandwereldwijd.nl. 

*De maatregelen behorende bij de kleurcodes kunnen mogelijk nog wijzigen na EU uitkomsten Raadsaanbeveling 2020/1475 

Reizen in de praktijk
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U kunt reizen naar dit land of gebied. Voor iedere reis geldt: bereid u goed voor. Er gelden geen maatregelen bij 
terugkeer naar Nederland.

G
ro

en

U kunt reizen naar dit land of gebied. Maar let op: er zijn risico’s. Bereid uw reis goed voor. Bij terugkeer in 
Nederland gelden geen maatregelen.G

ee
l

Reis alleen naar dit land of gebied als dat echt noodzakelijk is. Vakantiereizen zijn niet noodzakelijk. Gaat u toch 
op reis bereid u dan zeer goed voor. 

Bij terugkeer naar Nederland gelden er maatregelen. U moet een DCC (testbewijs, vaccinatiebewijsbewijs of 
herstelbewijs) kunnen tonen. Na terugkeer uit een zeer hoogrisicogebied geldt een quarantaineplichtO

ra
n

je
Reizen in de praktijk
Hoe bereid je je goed voor?4



Eenvoudig verkrijgen benodigde coronabewijzen: 
Ik wil op reis in Europa
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Reizen in de praktijk
Hoe bereid je je goed voor?4

 Check of je een bewijs 
nodig hebt

 Vraag op tijd een 
DigiD aan als je deze 

nog niet hebt

Reizen is mogelijk: 
“Ik boek een reis” 

 Wat is het reisadvies 
voor het land waar je 

naartoe wil?
 Wat zijn de regels en 

maatregelen in het 
land waar je naartoe 

wil reizen?
 Info vind je via Wijs 

op Reis, ReisApp, 
Nederland Wereldwijd

Controleer eerst: 
is reizen mogelijk?

1. Ik ben gevaccineerd 
(Vaccinatiebewijs)

2. Ik ben de afgelopen 
zes maanden positief 

getest op corona 
door de GGD 

(Herstelbewijs)
3. Ik ben negatief 

getest (Testbewijs)

Ken je jouw 
Corona-status?

 Je kunt je test-, 
vaccinatie- of 

herstelbewijs laden in 
je coronacheck app

 Laat je CoronaCheck
app zien bij de 

(grens)controle als 
daar naar gevraagd 

wordt

Toegang 
met de App

 Download de 
CoronaCheck app of 

ga naar de 
CoronaCheck website
 Heb je geen 

smartphone? 
(papieren route)

Download 
CoronaCheck app
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› Binnenlands gebruik
– december 2020, aankondiging onderzoek digitale 

ondersteuning bij testen op meer plekken
– januari 2021, start ontwikkeling CoronaCheck voor 

binnenlands gebruik 
› Reizen

– december 2020, start Europese afstemming vastlegging 
vaccinatiegegevens in eHealth Network

– 22 april 2021, eHealth Network stelt specificaties DCC vast, 
start ontwikkeling CoronaCheck voor reizen

Ontstaan CoronaCheck

20

Techniek en juridische basis 
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› Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen en regelingen
– Vanaf 5 juni, voor negatieve testen

› Wijzigingswet Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen
– Ingediend 4 juni, grondslag om gegevens uit CIMS te gebruiken en 

explicitering grondslagen voor minister VWS (aanname: week 25 in 
werking, noodzakelijk voor Toegangsbewijzen en DCC)

› Verordening
– Vanaf 1 juli, DCC mogelijk

Grondslagen
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› Voor toevoeging van vaccinatiegegevens zijn gegevensverwerkingen door de Minister van 
VWS en het RIVM nodig (zodat gegevens uit CIMS gebruikt mogen worden)

› Het wetsvoorstel regelt de grondslag voor deze verwerkingen 
› Welke gegevens precies worden verwerkt wordt geregeld bij ministeriele regeling
› Het wetsvoorstel expliciteert dat er gegevens worden verwerkt ten behoeve van DCC
› Het wetvoorstel expliciteert dat de minister van VWS (beperkt) gegevens verwerkt ten 

behoeve van coronatoegangsbewijzen 
› Het wetsvoorstel regelt dat het RIVM (vaccinatie-) gegevens mag verwerken ten behoeve 

van coronatoegangsbewijzen
› Het advies van de Raad van State is volledig overgenomen (vervalbepaling opgenomen 

voor artikel 6ba Wpg op grond waarvan regels kunnen worden gesteld ter uitvoering van 
de verordening en de memorie van toelichting is op een aantal punten aangevuld)

Wetsvoorstel wijzigingswet: randvoorwaardelijke
technische aanpassingen voor DCC en toegangsbewijzen
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Voorbereiding en planning wetsvoorstel 
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› Advies AP 26 mei
› Ministerraad 28 mei 
› Advies Raad van State 2 juni 
› Indiening Tweede Kamer 4 juni 

› Doelstelling: inwerkingtreding 23 juni 



› Alleen initialen, geboortedag, geboortemaand
› Starttijd geldigheid
› Duur van de geldigheid
› Niet wat de bron is (test, vaccinatie of herstel)

Gegevens binnenlands gebruik

24

Techniek en juridische basis 
Hoe ziet de app eruit en met welke gegevens wordt de 
app gevuld?

5



› Lidstaten hebben eigen inreisregels
› Daarvoor moeten ze beschikken over de gegevens 

zelf (vaccinatie, negatieve test of herstel)
› Daarom bevat de DCC meer gegevens dan voor 

binnenlandse toegangsbewijzen
› DCC bestaat uit drie aparte QR-codes voor 

vaccinatie, test en herstel

Gegevens DCC
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Vaccinatie certificaat
1. name: surname(s) and forename(s), 

in that order; 
2. date of birth; 
3. disease or agent targeted: COVID-19 

(meaning also SARS-CoV-2 or one 
of its variants); 

4. vaccine/prophylaxis; 
5. vaccine medicinal product; 
6. vaccine marketing authorization 

holder or manufacturer; 
7. number in a series of 

vaccinations/doses and the overall 
number of doses in the series; 

8. date of vaccination, indicating the 
date of the latest dose received; 

9. Member State of vaccination; 
10. certificate issuer; 
11. a unique certificate identifier. 

Test certificaat
1. name: surname(s) and forename(s), 

in that order; 
2. date of birth; 
3. disease or agent targeted: COVID-19 

(meaning also SARS-CoV-2 or one 
of its variants); 

4. the type of test; 
5. test name (optional for NAAT test); 
6. test manufacturer (optional for NAAT 

test); 
7. date and time of the test sample 

collection; 
8. result of the test; 
9. testing centre or facility (optional for 

rapid antigen test); 
10. Member State of test; 
11. certificate issuer; 
12. a unique certificate identifier. 

Herstel certificaat
1. name: surname(s) and 

forename(s), in that order; 
2. date of birth; 
3. disease or agent the citizen has 

recovered from: COVID-19 
(meaning also SARS-CoV-2 or one 
of its variants); 

4. date of first positive NAAT test 
result; 

5. Member State of test; 
6. certificate issuer; 
7. certificate valid from; 
8. certificate valid until (not more than 

180 days after the date of first 
positive test result); 

9. a unique certificate identifier. 

Coronatoegangsbewijs
1. First letter of surname and 

forename; 
2. Day and month of birth; 

DCC DCC DCC

Techniek en juridische basis 
Hoe ziet de app eruit en met welke gegevens wordt de 
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5

Inhoud QR-codes



› Lidstaten geven bewijzen uit
› Voorzien van een digitale handtekening
› Als de handtekening geldig is worden de gegevens naast de 

inreisregels gelegd
› En wordt bepaald of aan die regels wordt voldaan
› Er is nog geen uitwisselbaarheid met landen buiten de EU
› Wordt wel besproken door de Commissie met ICAO 

(burgerluchtvaart) en WHO
› Verordening biedt ruimte voor bilaterale afspraken over 

erkenning van bewijzen

Hoe werkt het DCC
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› Nederland heeft één app ontwikkeld voor 
binnenlands gebruik en DCC
– standaarden en afspraken sterk in beweging
– aanbesteding of stelsel van apps vergen meer tijd
– wettelijke plicht brengt zorgplicht overheid
– één herkenbare app voor burgers: CoronaCheck
– wettelijke basis, open source, DPIA openbaar

CoronaCheck
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Coronatoegangsbewijs
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Wisselen tussen NL en EU-modus



EU digitaal corona Certificaat t.b.v. reizen
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Ophalen gegevens ten behoeve van bewijs



Tijdlijn
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5 juni 23 juni 1 juli 12 juli

Wet en regeling 
coronatoegangsbewijzen

Aanpassingswet, vaccinatiegegevens 
ten behoeve van toegang en app 
technisch gereed voor DCC

Verordening

> CoronaCheck voor 
toegang op basis 
van negatieve test

> Zelf maken 
papieren 
binnenlands 
toegangsbewijs 
via website

> Negatieve testen 
GGD toegevoegd

> Vaccinatie 
toegevoegd met 
gegevens uit CIMS 
en GGD

> DCC kunnen 
maken per 1 juli

> Controle 
buitenlandse DCC 
voor binnenlands 
gebruik

> Herstelbewijs 
(positieve test 
GGD)

> Invoermodule 
voor artsen

> Ophalen gegevens 
bij huisartsen

> Zelf maken 
papieren DCC via 
website

> Meer talen

> Herstelbewijs 
(positieve test 
anderen dan GGD)

> Papieren bewijs 
inlezen in 
CoronaCheck

> Invoermodule 
artsen voor 
personen die niet 
getest kunnen 
worden 
(amendement 
Bikker)

> Bewijzen van 
meerdere 
personen in de 
app

> Informeren over 
inreisregels
andere landen

n.t.b.
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› Elke arts in Nederland voert eigen dossier en heeft beroepsgeheim (geen landelijk 
patiëntendossier)

› Vaccinatie wordt daarom in eigen bronsystemen geregistreerd door GGD, huisartsen, arbo-
artsen in ziekenhuizen, etc. 

› Daarnaast voert het RIVM een centrale registratie in CIMS
– monitoring van bijwerkingen, veiligheidsbewaking, handelen in geval van calamiteiten, monitoren 

vaccinatiegraad en vaccineffectiviteit
– 28 gekoppelde bronsystemen
– vanwege doorbreken beroepsgeheim alleen na toestemming opname in CIMS

› CoronaCheck sluit zoveel mogelijk bronsystemen aan, daarnaast komt er een webportaal voor 
artsen om alsnog een bewijs te maken als mensen niet in CIMS staan en eigen systeem niet 
aangesloten op CoronaCheck

› Technologie van meeste huisartsinformatiesystemen maakt directe aansluiting zoals 
gerealiseerd voor RIVM en GGD (om gegevens op te halen van mensen wiens gegevens niet in 
CIMS staan) niet mogelijk (tijdelijke route via LSP)

Vaccinatieregistratie in Nederland
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› 5 juni
– Negatieve testen diverse testaanbieders

› Week 25
– Negatieve testen GGD en andere testaanbieders
– Vaccinatiegegevens CIMS, GGD

› 1 juli
– Positieve testen GGD ten behoeve van herstelbewijs
– Huisartsen voor zover technisch aangesloten
– Invoerportaal voor artsen

Tijdlijn aangesloten bronnen

35

Techniek en juridische basis 
Hoe ziet de app eruit en met welke gegevens wordt de 
app gevuld?

5



› CIMS bevat naar schatting 82% van alle vaccinaties
› Deels door geen toestemming (5-10%)
› Van vaccinatie door huisartsen is ongeveer 62% beschikbaar in 

CIMS
› Nog niet alle zorgverleners hebben toestemming geregistreerd of 

gegevens al doorgegeven aan CIMS
› Soms wordt ook in andere systemen eerst geregistreerd 

(bijvoorbeeld op huisartsenpost of bij huisartsenpraktijken die 
samen vaccineren)

› Taskforce van RIVM, VZVZ, LHV, NHG en HIS-leveranciers benadert 
alle partijen voor hulp bij het in CIMS krijgen van gegevens

Stand van zaken CIMS
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Totaal vaccinaties Vaccinaties in CIMS

Waarvan voor 
CoronaCheck
beschikbaar zou zijn in 
week 25 (onder 
voorbehoud 
wijzigingswet)

GGD-en (CoronIT)
7.966.471 6.832.282 7.966.471

Huisartsen (HIS'en) 1.683.039 1.027.852 1.027.852

Ziekenhuizen en overige 
uitvoerders 1.258.441 799.091 799.091

Totaal 10.907.951 8.659.225 9.793.414

Cijfers CIMS, 7 juni

Techniek en juridische basis 
Hoe ziet de app eruit en met welke gegevens wordt de 
app gevuld?

5



› Taskforce van RIVM, VZVZ, LHV, NHG en HIS-leveranciers 
biedt huisartsen hulp in koppeling met CIMS

› RIVM benadert ook overige instellingen voor hulp
› Aansluiting (waar technisch mogelijk) van systemen van 

huisartsen op CoronaCheck om gegevens op te halen van 
mensen die geen opt-in hebben gegeven voor CIMS

› Webportaal voor artsen om alsnog bewijzen (op basis van 
test, vaccinatie of herstel) te maken per 1 juli

Aanpak tot 1 juli
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Techniek en juridische basis 
Hoe ziet de app eruit en met welke gegevens wordt de 
app gevuld?

5



Inleiding 
Wat is het DCC en wat kun je ermee?1

EU-onderhandelingen
Welke eisen gelden voor vaccinatie, testen en herstel? 3
Reizen in de praktijk
Hoe bereid je je goed voor?4
Techniek en juridische basis 
Hoe ziet de app eruit en met welke gegevens wordt de app gevuld?5

Uitgangspunten en aanpak
Hoe pakken we het aan?2

Testen voor reizigers en inzet vervoerders
Hoe gaan we testen voor reizigers mogelijk maken? Hoe helpen we vervoerders bij DCC implementatie?6

Bespreken stand van zaken programma Digitaal 
Corona Certificaat (DCC) a.d.h.v. zes thema’s
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Klantreis testen voor reizigers:
“Ik wil op reis in Europa”

Testen voor reizigers en inzet vervoerders
Hoe gaan we testen voor reizigers mogelijk maken? Hoe 
helpen we vervoerders bij DCC implementatie?56

 Check of je een bewijs 
nodig hebt

 Vraag op tijd een 
DigiD aan als je deze 

nog niet hebt

Reizen is mogelijk: 
“Ik boek een reis” 

 Wat is het reisadvies 
voor het land waar je 

naartoe wil?
 Wat zijn de regels en 

maatregelen in het 
land waar je naartoe 

wil reizen?
 Info vind je via Wijs 

op Reis, ReisApp, 
Nederland Wereldwijd

Controleer eerst: 
is reizen mogelijk?

1. Ik ben gevaccineerd 
(Vaccinatiebewijs)

2. Ik ben de afgelopen 
zes maanden positief 

getest op corona 
door de GGD 

(Herstelbewijs)
3. Ik ben niet 
gevaccineerd en 

niet positief getest

Ken je jouw 
Corona-status?

 Je kunt je test-, 
vaccinatie- of 

herstelbewijs laden in 
je coronacheck app

 Laat je CoronaCheck
app zien bij de 

(grens)controle als 
daar naar gevraagd 

wordt

Toegang 
met de App

 Download de 
CoronaCheck app of 

ga naar de 
CoronaCheck website
 Heb je geen 

smartphone? 
(papieren route)

Download 
CoronaCheck app



› Het kabinet is op 19 mei jl. middels de motie van het lid Sjoerdsma c.s. verzocht 
om aan te geven hoe iedere Nederlander gratis de mogelijkheid kan krijgen om 
zich de zomer te laten testen met een test naar keuze.

› Uw Kamer is hierover op 3 juni jl. geïnformeerd middels een Kamerbrief.

› In deze brief geven de ministers van IenW en VWS aan te werken aan een inzet 
op een combinatie van drie sporen:
1. De reisbranche vergoeden voor daadwerkelijk afgenomen testen

2. Het starten van een aanbesteding of Open House

3. Het benutten van testcapaciteit van (een aantal) GGD’en)

Testen voor reizigers en inzet vervoerders
Hoe gaan we testen voor reizigers mogelijk maken? Hoe 
helpen we vervoerders bij DCC implementatie?56

Testen voor reizigers - Toelichting:



› Reisbranche stelt zich zeer constructief op

› Dit spoor is ingewikkeld, maar nodig omdat:
› De consument reeds testvouchers heeft ontvangen van reisbureaus;
› De reisbureaus al enige tijd succesvol bezig zijn met het nemen van initiatief om 

testcapaciteit te regelen voor de zomerperiode;
› De reisbureaus hebben de benodigde infrastructuur al opgezet. 

› Binnen dit spoor zijn twee routes mogelijk:
1. Het declareren van tests via de grote touroperators die reeds testvouchers verstrekken

2. Het declareren van testvouchers via de ongeveer 120 MKB reisbureaus die bij de ANVR 
zijn aangesloten
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Testen voor reizigers en inzet vervoerders
Hoe gaan we testen voor reizigers mogelijk maken? Hoe 
helpen we vervoerders bij DCC implementatie?56

Testen voor reizigers:
Stand van zaken spoor I: de reisbranche 



› Open House in verband met het korte tijdpad (operationeel op 1 
juli

› Dit is een toelatingssysteem waarmee testinstellingen worden 
gecontracteerd tegen een vooraf vastgestelde prijs. 

› Enkel daadwerkelijk afgenomen tests worden vergoed.

› Er zullen duidelijke kwaliteitseisen gelden voor toelating.

› De Open House is gepubliceerd en open voor inschrijving.

› Stichting Open Nederland helpt met kennis en kunde. 
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Testen voor reizigers en inzet vervoerders
Hoe gaan we testen voor reizigers mogelijk maken? Hoe 
helpen we vervoerders bij DCC implementatie?56

Testen voor reizigers:
Stand van zaken spoor II: Open House



› De afgelopen weken zijn meerdere gesprekken gevoerd tussen de 
GGD’en, VWS en IenW. 

› De GGD’en hebben op het gebied van testen primair de taak van 
pandemiebestrijding(testen bij klachten en bron- en 
contactonderzoek).

› Indien zij overcapaciteit hebben, kan dit benut worden voor het 
aanbieden van tests voor reizigers.

› Mogelijke inzet van bestaande GGD-infrastructuur (testhallen etc.)  
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Testen voor reizigers en inzet vervoerders
Hoe gaan we testen voor reizigers mogelijk maken? Hoe 
helpen we vervoerders bij DCC implementatie?56

Testen voor reizigers:
Stand van zaken spoor II: GGD’en



› Momenteel wordt in EU-verband de herziening van 
Raadsaanbeveling 2020/1475 besproken

› Het kabinet zet hierbij in op de volgende zaken ter minimalisering 
van het benodigde budget en het aantal tests:
› EU-brede acceptatie van antigeentesten
› Verhogen leeftijdsgrens waaronder niet getest hoeft te worden
› Verhogen ECDC-incidentiedrempel waaronder niet getest hoeft te worden
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Testen voor reizigers en inzet vervoerders
Hoe gaan we testen voor reizigers mogelijk maken? Hoe 
helpen we vervoerders bij DCC implementatie?56

Testen voor reizigers:
Europese inzet kabinet



› Enkel testen via reisorganisaties kan mogelijk gekwalificeerd 
worden als staatssteun

› Commerciële testcapaciteit en ICT-systemen mogelijk 
fraudegevoelig

› Mogelijk geen aanbieders indien eisen Open House te streng zijn
› Niet doelmatig indien Nederland niet langer als hoogrisicogebied

wordt aangemerkt door andere EU-lidstaten
› Wie is aansprakelijk indien een reiziger door het te laat ontvangen 

van het testresultaat een geboekte reis niet kan maken?
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Testen voor reizigers en inzet vervoerders
Hoe gaan we testen voor reizigers mogelijk maken? Hoe 
helpen we vervoerders bij DCC implementatie?56

Testen voor reizigers:
Risico’s



› Doelstelling: 
Implementatie DCC bij vervoerders (1) Luchtvaart, (2) Treinen, (3) 
Bussen en (4) Boten. Hierbij zorgen wij voor: 

1. Informatievoorziening over de verordening richting de vervoerders
2. Coördinatie met de verschillende vervoersmodaliteiten betreft de implementatie en 

operationalisering van het DCC : Airlines, Schiphol, NS, FLIXbus, ferry- en 
cruisemaatschappijen

3. Doorontwikkelen corona scanner app (geschikt maken -> van binnenlands gebruik naar 
crossborder)
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Testen voor reizigers en inzet vervoerders
Hoe gaan we testen voor reizigers mogelijk maken? Hoe 
helpen we vervoerders bij DCC implementatie?56

Operationalisering DCC door frequent contact met 
vervoerders
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7 juni - 30 juni 1 juli augustus

Start uitbouw scanner-app
Aansluiten op gateway en eerste 
publiek gebruik app

> Wekelijks 
gesprek met 
vervoerders

> Starten 
uitbouwen App 
om DCC te 
scannen in 
nauw overleg 
met 
vervoerders.

> Scan App 
aangesloten op 
EU-gateway 

> Inreisregels
enkele LS op te 
halen uit EU-
gateway. 

> Alle 
inreisregels EU 
LS op te halen 
uit EU-gateway

> DCC EU-breed 
operationeel 
(positieve test

Alle LS maken gebruik van DCC

Testen voor reizigers en inzet vervoerders
Hoe gaan we testen voor reizigers mogelijk maken? Hoe 
helpen we vervoerders bij DCC implementatie?56

Tijdlijn contact vervoerders en app-ontwikkeling
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Interdepartementale stuurgroep implementatie

Voorzitter: VWS
Departementen: BZ, BZK, EZK, IenW, JenV en VWS

Bewindsliedenoverleg (BWO)

Departementen: 
BZ, BZK, EZK, IenW, JenV en VWS

Een stevige programmaorganisatie om het 
complexe DCC traject tot uitvoering te brengen

VWS sub-werkgroepen

DCC VWS

5
Interdepartementale sub-werkgroepen

Testen voor Reizigers

IenW
i.s.m. BZK, EZK en VWS

1

Vervoerders

IenW i.s.m. VWS

2
Controle en handhaving 

(eigen vervoer) 

JenV i.s.m. BZK, IenW, 
Defensie en VWS

3

BZ i.s.m. IenW, EZK en 
VWS

Reizen en toerisme

4

BijlagenB




