Naar een coronabewijs
Wekelijkse update stand van zaken

11 juni 2021

Na de vliegende start van vorige week nemen wij jullie graag voor de tweede week mee in de
wereld van coronabewijzen. Er is weer veel gebeurd, dus lees vooral verder!
(Juridisch) tijdspad
Je hoort overal veel data langskomen als het gaat om coronabewijzen. Graag zetten we de
belangrijkste data even voor je op een rij:
•
•
•

•

Op 1 juni is de Tijdelijke wet coronatoegangsbewijzen in werking getreden.
Op 5 juni zijn de wijzigingen van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in
werking getreden. Die maken coronatoegangsbewijzen op basis van negatieve
testuitslagen mogelijk.
Op 3 juni is bij de Tweede Kamer het wetsvoorstel tot wijziging van de Wet
publieke gezondheid ingediend. Dit is vanwege enkele verbeteringen van de
tijdelijke regels over de inzet van coronatoegangsbewijzen bij de bestrijding van
het coronavirus. Het streven is dat dit voorstel, dat de grondslag vormt voor
coronatoegangsbewijzen en het DCC, in week 25 in werking treedt.
Vanaf 1 juli geldt de Europese Verordening en kan het DCC in Europa worden
gebruikt.

Techniek
Het technische team heeft weer flink wat mijlpalen behaald. Zo is de aanmelding op EU Gateway
voltooid, waardoor Nederlandse Certificaten worden herkend in andere Europese landen. En ook de
RIVM aansluiting op CoronaCheck is gereed. Hierdoor is ontsluiting van de benodigde
vaccinatiegegevens via het RIVM mogelijk. Verder zijn de uitgifteregels van Digitale Corona
Certificaten geïmplementeerd in CoronaCheck en het vaccinatiezetter-portaal. Een portaal voor
vaccinatiezetters? Jazeker! Dit is een speciaal portaal ontwikkeld voor uitzonderingsgevallen (denk
hierbij bijvoorbeeld mensen die hun gegevens niet in de app kunnen ophalen). Uitvoerende
partijen van het vaccinatieprogramma kunnen dit portaal gebruiken om toch een vaccinatiebewijs
uit te geven. Dit is één van de oplossingen die ervoor zorgt dat niemand tussen wal en schip valt.
De laatste mijlpaal is de aanpassing van de klantreis in CoronaCheck, zodat straks ook vaccinatieen herstelbewijzen kunnen worden aangevraagd. Bonus: in de app is het wisselen tussen de NL
toegang modus en de EU reizen modus nog eenvoudiger geworden!
We zijn dus weer heel wat stappen verder. Komende week ligt de nadruk op de end-to-end
performance testen om ervoor te zorgen dat de gehele keten de belasting aankan. Ook wordt de
GGD aansluiting versneld gerealiseerd, zodat zij voldoende kunnen meedraaien in de end-to-end
performance testen. En natuurlijk wordt er ook gedacht aan onvoorziene incidenten; hiervoor
wordt een incidentenprocedure ingericht. Zo kunnen we incidenten straks adequaat opvangen en
oplossen.
Communicatie
Op het gebied van communicatie is ook veel gebeurd. Zo is de eerste set FAQ’s online gekomen op
Rijksoverheid.nl en gedeeld met de partners. Er komt steeds meer informatie beschikbaar op
Rijksoverheid.nl. Maak hier vooral gebruik van en laat het weten als je vanuit jouw
praktijk/omgeving aanvullende vragen of opmerkingen hebt. Dan nemen we die weer mee.
Ook is het communicatieplan voor een publiekscampagne opgezet, gericht op de brede
reisboodschap: Reisadvies + DCC + Quarantaine. Deze campagne start tegelijk met de lancering
van het DCC (eind juni). Het communicatieplan wordt z.s.m. met de partners gedeeld.
Verder is er een stap gemaakt in het stroomlijnen van alle helpdesks en informatieroutes, zodat
burgers straks zo snel en goed mogelijk geholpen kunnen worden. Hierover zijn de ministeries
Volksgezondheid, Welzijn en Sport, Buitenlandse Zaken, Infrastructuur en Waterstaat,
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Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid, GGD GHOR, het RIVM, Logius (DigiD) en
ondernemingen in de reisketen nu in gesprek. Zit je hier nog niet bij, maar wil je wel graag
meedenken? Laat dat dan vooral weten!
Uiteraard wordt binnen de communicatie ook rekening gehouden met individuele gevallen die een
maatwerk-antwoord vragen. Daarvoor bouwen we een extra (interdisciplinaire) faciliteit; hier
komen alle vragen terecht die niet door de normale helpdesks kunnen worden opgelost.
Tevens richten we een voorziening in voor zgn. ‘verhoogde dijkbewaking’, gericht op het oplossen
van knelpunten, storingen en andere crisissituaties. Die kunnen zich bijvoorbeeld voordoen als de
druk op de systemen extreem hoog wordt doordat grote hoeveelheden burgers er tegelijkertijd
gebruik van willen maken.
Komende week staat een verdieping van onder andere bovenstaande punten op de agenda. We
gaan, op basis van input van ketenpartners en een inventarisatie van publieksvragen, de FAQ’s
verder uitbreiden. De publiekscampagne wordt verder uitgewerkt en getest, net zoals een
communicatieplan voor inkomende reizigers. Tot slot verbeteren we de aansluiting van de
communicatie over toegangstesten op de communicatie over het DCC.
Wist je dat…
•

•
•
•

…de techniek van de CoronaCheck app en de papieren versie open worden ontwikkeld? Dat
betekent dat alle code open source is; code en designs zijn dus tussentijds inzichtelijk voor
iedereen. De code wordt ook continu geactualiseerd. Zo zijn afgelopen week de
tussentijdse app-designs van het vaccinatiebewijs (DCC) online gezet. Mocht je hier
interesse in hebben, kijk dan op https://github.com/minvws en zoek op "CoronaCheck".
Ook kan het interessant zijn om deel te nemen aan het open Slackkanaal (kanaal
#coronacheck).
…het ministerie voor Infrastructuur en Waterstaat afgelopen maandag een
vooraankondiging gepubliceerd voor de open-house voor het testen van uitgaande
reizigers?
…aanstaande dinsdag er een EU-Raad met gezondheidsministers is? Daar worden de
besluiten genomen over het Europese kader m.b.t. de Europese Verordening. Nederland
zet in op zoveel mogelijk harmonisatie.
…afgelopen woensdag een technische briefing over het DCC in de Tweede Kamer heeft
plaatsgevonden? Hierin zijn de algemene stand van zaken, de Nederlandse inbreng in de
EU-onderhandelingen over Raadsaanbeveling 1475 en het technische verhaal achter de
CoronaCheck app toegelicht. Ook is er een toelichting gegeven met betrekking tot het
testen van reizigers en de inzet van de vervoerders (zij scannen en controleren straks de
DCC’s van hun reizigers). Geïnteresseerd? Hier kan je de briefing terugkijken.

Rectificatie
De ontwikkelingen rondom de coronabewijzen gaan snel; er moet tussen veel partijen snel
geschakeld worden en soms gaat er tijdens dat schakelen iets mis. Zo stond in de update van
vorige week dat vaccinatiedata alleen van het RIVM komen; dit is niet het geval. De CoronaCheck
app haalt de voor het DCC of coronatoegangsbewijs benodigde vaccinatiedata op uit de systemen
van het RIVM en de GGD en het registratiesysteem ZKVI (dit staat voor: ziekenhuizen kunnen
vaccinaties invoeren). Het RIVM-systeem bevat alleen data van mensen die de uitvoerder van de
vaccinatie toestemming hebben gegeven zijn/haar data te delen met het RIVM. Daarom worden
ook andere systemen direct gekoppeld met de CoronaCheck app; nu dat van de GGD en
ziekenhuizen, later mogelijk nog meer.
Organisatie
Het coronabewijs raakt vele domeinen: testen, vaccineren, reizen, toerisme, evenementenbezoek
etc. Daarom is er een interdepartementale stuurgroep opgezet die zorgt dat activiteiten zoveel
mogelijk gecoördineerd plaatsvinden. De stuurgroep wordt voorgezeten door het ministerie van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Daarnaast zijn betrokken: Buitenlandse Zaken, Infrastructuur
en Waterstaat, Economische Zaken en Klimaat, Justitie en Veiligheid, Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties. Elk departement onderhoudt de relaties met de partners in de ketens waar zij
verantwoordelijkheid voor dragen.
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