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Bijlage(n) 
1. Aanleiding 	 3 
Er is een wijziging van het Tijdelijk besluit DCC (TbDCC) voorbereid in de vorm 
van een AMvB. Hiermee worden de gemeentelijke gezondheidsdiensten die reeds 
op basis van een spoedregeling een vaccinatiecertificaat kunnen afgeven aan 
personen die in een derde land zijn gevaccineerd opgenomen in het TbDCC. 

2. Geadviseerd besluit 
U wordt gevraagd om in te stemmen met: 

- 	bijgaande concept-regeling; en 
- 	verzending van deze regeling naar EK en TK voor de verplichte voorhang. 

3. Kernpunten 
• Voorgesteld wordt om de aanwijzing van de GGD regio's Groningen, 

Rotterdam-Rijnmond en Amsterdam-Amstelland aan artikel 9, lid 1 van 
het TbDCC toe te voegen. 

▪ De aanwijzing van de regio's Groningen en Rotterdam-Rijnmond is 
momenteel in twee spoedregelingen geregeld. De regels in deze 
regelingen worden voor maximaal 3 maanden vastgesteld. 

• De regio Amsterdam-Amstelland is nu nog niet aangewezen. 
• Door de regio's Groningen en Rotterdam-Rijnmond nu aan het TbDCC toe 

te voegen, kunnen zij langer dan drie maanden na ingang van de 
betreffende spoedregelingen vaccinatiebewijzen aan de betreffende 
doelgroep blijven uitgeven. 

• Verder kan de regio Amsterdam-Amstelland vanaf het moment van 
inwerkingtreding van deze AMvB starten met de uitgifte van de 
vaccinatiecertificaten aan de hierboven beschreven doelgroep. 

4. Toelichting 

a. Draagvlak politiek 
De verwachting is dat de voorgestelde wijziging kan rekenen op draagvlak van de 
politiek, omdat het hierdoor langer en op meer plekken voor meer personen uit 
derde landen mogelijk wordt hun buitenlandse vaccinatiebewijs via de 'Utrecht-
route' om te laten zetten in een vaccinatiecertificaat dat toegang geeft tot een 
CTB en DCC. 
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In dit kader wordt opgemerkt dat, in overleg met GGD GHOR, wordt verkend of 
de regio's Maastricht, Twente en/of Eindhoven ook de hiervoor beschreven service 
kunnen gaan verlenen. De gesprekken zijn niet zo ver dat deze regio's nu al 
aangewezen kunnen worden. 

b. Draagvlak maatschappelijk en eenduidige communicatie 
De verwachting is dat de voorgestelde wijziging kan rekenen op draagvlak omdat 
de doelgroep die gebruik wenst te maken van deze 'Utrecht-route' aanzienlijk is 
en in de toekomst, naarmate de brede inzet van het CTB voortduurt en eventueel 
wordt uitgebreid, groeit. 

c. Financiële en personele gevolgen 
Aan dit besluit zijn financiële gevolgen verbonden. De werkzaamheden van GGD 
regio's Groningen en Rotterdam-Rijnmond worden slechts verlengd. De GGD regio 
Amsterdam-Amstelland gaat deze werkzaamheden nu echter opzetten. Naast een 
betere regionale verspreiding van de dienstverlening kunnen hiermee potentieel 
meer personen geholpen worden. Daarmee zijn er straks vier GGD regio's die de 
bedoelde taak uit voeren. De kosten voor al de regio's lopen zoals nu al het geval 
is mee in de meerkostenregeling. 

d. Juridische aspecten haalbaarheid 
Deze AMvB moet voor de duur van een week worden voorgehangen. Vervolgens 
zal de AMvB aan de Raad van State worden voorgelegd en vastgesteld. Het 
uiterlijke moment van inwerkingtreding is 16 januari 2022 in verband met het 
verlopen van de vastgestelde regels in de spoedregeling waarin GGD regio 
Groningen is aangewezen (per 16 oktober 2021). 

e. Afstemming (intern, interdepartementaal en met veldpartijen) 
Afstemming heeft binnen VWS plaatsgevonden met WJZ en FEZ. 
Het voorstel is afgestemd in DOC en ACC. 

f. Gevolgen administratieve lasten 
N.v.t. 

g. Toezeggingen 
N.v.t. 

h. Fraudetoets 
N.v.t. 

5. Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 
In deze nota zijn alle tot personen herleidbare gegevens op ambtelijk niveau 
onleesbaar gemaakt. 

Datum 
18 november 2021 

Kenmerk 
3285334-1020304-PDC19 

Pagina 2 van 2 


	Page 1
	Page 2

