Regeling van de Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 11 juni 2021, kenmerk 2378985-1011053-PDC19,
tot wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met de inzet van
coronatoegangsbewijzen op basis van vaccinatie of herstel
De Ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Justitie en Veiligheid en van
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
Handelende in overeenstemming met het gevoelen van de ministerraad;
Gelet op de artikelen 58e, eerste lid, 58ra, eerste lid, 58rd, 58re, tweede, zesde en zevende lid,
van de Wet publieke gezondheid;
Besluiten:
Artikel I
De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 wordt als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 6.26 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6.26a Vaccinatie
Een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 bestaat uit toediening van een vaccin tegen een
infectie veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, dat is goedgekeurd door het College ter
beoordeling van geneesmiddelen of het Europees Medicijn Agentschap.
B
Voor artikel 6.27 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6.26b Herstel
Herstel van het virus SARS-CoV-2 bestaat uit het herstel van een infectie veroorzaakt door het
virus SARS-CoV-2, welke infectie is vastgesteld door middel van een positieve testuitslag.
C
Na artikel 6.27 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6.27a Verklaring van vaccinatie
Om voor een resultaat te kunnen worden gebruikt, bevat een verklaring van vaccinatie tegen het
virus SARS-CoV-2:
a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon;
b. de merknaam en de naam van de fabrikant van elk vaccin dat is toegediend;
c. de datum van toediening van elk vaccin dat is toegediend;
d. indien van toepassing, een bevestiging van een eerdere positieve testuitslag.
D
Voor artikel 6.28 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6.27b Verklaring van herstel
Om voor een resultaat te kunnen worden gebruikt, bevat een verklaring van herstel van het virus
SARS-CoV-2 een testuitslag met:
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a.
b.
c.
d.

de naam en de geboortedatum van de herstelde persoon;
het type test dat is uitgevoerd;
de datum en het tijdstip van de afname van de test;
de uitslag van de uitgevoerde test.

E
Artikel 6.29 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "1. " geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Een coronatoegangsbewijs op basis van een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 is
geldig voor deelname aan een activiteit of toegang tot een voorziening waarvoor het
beschikken over een resultaat krachtens de wet is voorgeschreven indien:
a. het coronatoegangsbewijs betrekking heeft op de persoon die de deelname of de
toegang wenst; en
b. de vaccinatie is voltooid doordat:
1o. de vaccinatie bestaat uit de toediening van één vaccin en dit vaccin is
toegediend; of
2o. de vaccinatie bestaat uit de toediening van twee vaccins en
beide vaccins zijn toegediend met inachtneming van het aanbevolen
interval; of
één vaccin is toegediend en is bevestigd dat de gevaccineerde persoon
blijkens een positieve testuitslag eerder geïnfecteerd is geweest met het
virus SARS-CoV-2.
F
Aan artikel 6.29 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3.

Een coronatoegangsbewijs op basis van herstel van het virus SARS-CoV-2 is geldig voor
deelname aan een activiteit of toegang tot een voorziening waarvoor het beschikken over een
resultaat krachtens de wet is voorgeschreven indien:
a. het coronatoegangsbewijs betrekking heeft op de persoon die de deelname of de toegang
wenst;
b. een NAAT-test of een antigeentest is uitgevoerd;
c. de uitslag van de uitgevoerde test positief is; en
d. op het moment van aanvang van de deelname of toegang ten minste elf dagen en ten
hoogste 180 dagen zijn verstreken sinds het tijdstip van afname van de test, bepaald
overeenkomstig artikel 6.28, onder b, onder 2o.

G
Na artikel 6.31 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6.31a Persoonsgegevens vaccinatie
1.

2.

Op verzoek van de gevaccineerde persoon gaat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een
verklaring van vaccinatie na of het RIVM beschikt over gegevens met betrekking tot diens
vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 en zo nee, wie die persoon een vaccinatie tegen dat
virus heeft toegediend.
Het RIVM of, indien het RIVM niet beschikt over de gegevens, de toediener van de vaccinatie
tegen het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de gevaccineerde persoon ten behoeve
van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een verklaring van
vaccinatie de volgende gegevens:
a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon;
b. de merknaam en de naam van de fabrikant van elk vaccin dat is toegediend;
c. de datum van toediening van elk vaccin dat is toegediend;
d. indien van toepassing, de datum van een positieve testuitslag.
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3.

4.

5.
6.

Ter uitvoering van het verzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid, worden de volgende
gegevens van de gevaccineerde persoon verwerkt:
a. zijn naam en geboortedatum;
b. zijn burgerservicenummer.
De gevaccineerde persoon kan met de gegevens, bedoeld in het tweede lid, door middel van
de applicatie, bedoeld in artikel 58re, eerste lid, onder a, onder 1o, van de wet een door de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gegenereerd coronatoegangsbewijs
verkrijgen.
Bij de uitvoering van de voorgaande leden en het gebruik van de in het vorige lid bedoelde
applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de gevaccineerde persoon gebruikt.
De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6.28, onder b,
door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te
zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de
gegevens zijn, bedoeld in artikel 6.28, onder b, onder 1o.

H
Voor artikel 6.32 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6.31b Persoonsgegevens herstel
1.

2.

3.
4.

De verklaarder van het herstel van het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de
herstelde persoon ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op
basis van herstel van het virus SARS-CoV-2 de volgende gegevens:
a. de naam en de geboortedatum van de herstelde persoon;
b. het type test dat is uitgevoerd;
c. de datum en het op hele uren afgeronde tijdstip van afname van de test;
d. de uitslag van de uitgevoerde test;
e. een code voor het opvragen van de gegevens, bedoeld onder a tot en met d, tenzij de
geteste persoon voor het opvragen van deze gegevens gebruikmaakt van DigiD.
De herstelde persoon kan met de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d,
door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, eerste lid, onderd a, onder 1o, van de
wet een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gegenereerd
coronatoegangsbewijs verkrijgen.
Bij de uitvoering van het eerste en tweede lid en het gebruik van de in het vorige lid bedoelde
applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de geteste persoon gebruikt.
De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6.28, onder b,
door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te
zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de
gegevens zijn, bedoeld in artikel 6.28, onder b, onder 1o.

Artikel II
De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Bonaire wordt als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 6b.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6b.1a Vaccinatie
Een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 bestaat uit toediening van een vaccin tegen een
infectie veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, dat is goedgekeurd door het College ter
beoordeling van geneesmiddelen of het Europees Medicijn Agentschap.
B
Voor artikel 6b.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
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Artikel 6b.1b Herstel
Herstel van het virus SARS-CoV-2 bestaat uit het herstel van een infectie veroorzaakt door het
virus SARS-CoV-2, welke infectie is vastgesteld door middel van een positieve testuitslag.
C
Na artikel 6b.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6b.2a Verklaring van vaccinatie
Om voor een resultaat te kunnen worden gebruikt, bevat een verklaring van vaccinatie tegen het
virus SARS-CoV-2:
a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon;
b. de merknaam en de naam van de fabrikant van elk vaccin dat is toegediend;
c. de datum van toediening van elk vaccin dat is toegediend;
d. indien van toepassing, een bevestiging van een eerdere positieve testuitslag.
D
Voor artikel 6b.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6b.2b Verklaring van herstel
Om voor een resultaat te kunnen worden gebruikt, bevat een verklaring van herstel van het virus
SARS-CoV-2 een testuitslag met:
a. de naam en de geboortedatum van de herstelde persoon;
b. het type test dat is uitgevoerd;
c. de datum en het tijdstip van de afname van de test;
d. de uitslag van de uitgevoerde test.
E
Artikel 6b.4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "1. " geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Een coronatoegangsbewijs op basis van een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 is
geldig voor deelname aan een activiteit of toegang tot een voorziening waarvoor het
beschikken over een resultaat krachtens de wet is voorgeschreven indien:
a. het coronatoegangsbewijs betrekking heeft op de persoon die de deelname of de
toegang wenst; en
b. de vaccinatie is voltooid doordat:
1o. de vaccinatie bestaat uit de toediening van één vaccin en dit vaccin is
toegediend; of
2o. de vaccinatie bestaat uit de toediening van twee vaccins en
beide vaccins zijn toegediend met inachtneming van het aanbevolen
interval; of
één vaccin is toegediend en is bevestigd dat de gevaccineerde persoon
blijkens een positieve testuitslag eerder geïnfecteerd is geweest met het
virus SARS-CoV-2.
F
Aan artikel 6b.4 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3.

Een coronatoegangsbewijs op basis van herstel van het virus SARS-CoV-2 is geldig voor
deelname aan een activiteit of toegang tot een voorziening waarvoor het beschikken over een
resultaat krachtens de wet is voorgeschreven indien:
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a.
b.
c.
d.

het coronatoegangsbewijs betrekking heeft op de persoon die de deelname of de toegang
wenst;
een NAAT-test of een antigeentest is uitgevoerd;
de uitslag van de uitgevoerde test positief is; en
op het moment van aanvang van de deelname of toegang ten minste elf dagen en ten
hoogste 180 dagen zijn verstreken sinds het tijdstip van afname van de test, bepaald
overeenkomstig artikel 6b.3, onder b, onder 2o.

G
Na artikel 6b.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6b.6a Persoonsgegevens vaccinatie
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Op verzoek van de gevaccineerde persoon gaat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een
verklaring van vaccinatie na of het RIVM beschikt over gegevens met betrekking tot diens
vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 en zo nee, wie die persoon een vaccinatie tegen dat
virus heeft toegediend.
Het RIVM of, indien het RIVM niet beschikt over de gegevens, de toediener van de vaccinatie
tegen het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de gevaccineerde persoon ten behoeve
van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een verklaring van
vaccinatie de volgende gegevens:
a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon;
b. de merknaam en de naam van de fabrikant van elk vaccin dat is toegediend;
c. de datum van toediening van elk vaccin dat is toegediend;
d. indien van toepassing, de datum van een positieve testuitslag.
Ter uitvoering van het verzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid, worden de naam en
geboortedatum van de gevaccineerde persoon verwerkt.
De gevaccineerde persoon kan met de gegevens, bedoeld in het tweede lid, door middel van
de applicatie, bedoeld in artikel 58re, eerste lid, onder a, onder 1o, van de wet een door de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gegenereerd coronatoegangsbewijs
verkrijgen.
Bij de uitvoering van de voorgaande leden en het gebruik van de in het vorige lid bedoelde
applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de gevaccineerde persoon gebruikt.
De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6b.3, onder b,
door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te
zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de
gegevens zijn, bedoeld in artikel 6b.3, onder b, onder 1o.

H
Voor artikel 6b.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6b.6b Persoonsgegevens herstel
1.

2.

De verklaarder van het herstel van het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de
herstelde persoon ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op
basis van herstel van het virus SARS-CoV-2 de volgende gegevens:
a. de naam en de geboortedatum van de herstelde persoon;
b. het type test dat is uitgevoerd;
c. de datum en het op hele uren afgeronde tijdstip van afname van de test;
d. de uitslag van de uitgevoerde test;
e. een code voor het opvragen van de gegevens, bedoeld onder a tot en met d, tenzij de
geteste persoon voor het opvragen van deze gegevens gebruikmaakt van DigiD.
De herstelde persoon kan met de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d,
door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, eerste lid, onder a, onder 1o, van de
wet een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gegenereerd
coronatoegangsbewijs verkrijgen.

Pagina 5 van 11

3.
4.

Bij de uitvoering van het eerste en tweede lid en het gebruik van de in het vorige lid bedoelde
applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de geteste persoon gebruikt.
De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6b.3, onder b,
door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te
zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de
gegevens zijn, bedoeld in artikel 6b.3, onder b, onder 1o.

Artikel III
De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Sint Eustatius wordt als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 6a.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a.1a Vaccinatie
Een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 bestaat uit toediening van een vaccin tegen een
infectie veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, dat is goedgekeurd door het College ter
beoordeling van geneesmiddelen of het Europees Medicijn Agentschap.
B
Voor artikel 6a.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a.1b Herstel
Herstel van het virus SARS-CoV-2 bestaat uit het herstel van een infectie veroorzaakt door het
virus SARS-CoV-2, welke infectie is vastgesteld door middel van een positieve testuitslag.
C
Na artikel 6a.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a.2a Verklaring van vaccinatie
Om voor een resultaat te kunnen worden gebruikt, bevat een verklaring van vaccinatie tegen het
virus SARS-CoV-2:
a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon;
b. de merknaam en de naam van de fabrikant van elk vaccin dat is toegediend;
c. de datum van toediening van elk vaccin dat is toegediend;
d. indien van toepassing, een bevestiging van een eerdere positieve testuitslag.
D
Voor artikel 6a.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a.2b Verklaring van herstel
Om voor een resultaat te kunnen worden gebruikt, bevat een verklaring van herstel van het virus
SARS-CoV-2 een testuitslag met:
a. de naam en de geboortedatum van de herstelde persoon;
b. het type test dat is uitgevoerd;
c. de datum en het tijdstip van de afname van de test;
d. de uitslag van de uitgevoerde test.
E
Artikel 6a.4 wordt als volgt gewijzigd:
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1.
2.

Voor de tekst wordt de aanduiding "1. " geplaatst.
Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Een coronatoegangsbewijs op basis van een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 is
geldig voor deelname aan een activiteit of toegang tot een voorziening waarvoor het
beschikken over een resultaat krachtens de wet is voorgeschreven indien:
a. het coronatoegangsbewijs betrekking heeft op de persoon die de deelname of de
toegang wenst; en
b. de vaccinatie is voltooid doordat:
1o. de vaccinatie bestaat uit de toediening van één vaccin en dit vaccin is
toegediend; of
2o. de vaccinatie bestaat uit de toediening van twee vaccins en
beide vaccins zijn toegediend met inachtneming van het aanbevolen
interval; of
één vaccin is toegediend en is bevestigd dat de gevaccineerde persoon
blijkens een positieve testuitslag eerder geïnfecteerd is geweest met het
virus SARS-CoV-2.

F
Aan artikel 6a.4 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Een coronatoegangsbewijs op basis van herstel van het virus SARS-CoV-2 is geldig voor
deelname aan een activiteit of toegang tot een voorziening waarvoor het beschikken over een
resultaat krachtens de wet is voorgeschreven indien:
a. het coronatoegangsbewijs betrekking heeft op de persoon die de deelname of de toegang
wenst;
b. een NAAT-test of een antigeentest is uitgevoerd;
c. de uitslag van de uitgevoerde test positief is; en
d. op het moment van aanvang van de deelname of toegang ten minste elf dagen en ten
hoogste 180 dagen zijn verstreken sinds het tijdstip van afname van de test, bepaald
overeenkomstig artikel 6a.3, onder b, onder 2o.
G
Na artikel 6a.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a.6a Persoonsgegevens vaccinatie
1.

2.

3.
4.

5.

Op verzoek van de gevaccineerde persoon gaat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een
verklaring van vaccinatie na of het RIVM beschikt over gegevens met betrekking tot diens
vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 en zo nee, wie die persoon een vaccinatie tegen dat
virus heeft toegediend.
Het RIVM of, indien het RIVM niet beschikt over de gegevens, de toediener van de vaccinatie
tegen het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de gevaccineerde persoon ten behoeve
van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een verklaring van
vaccinatie de volgende gegevens:
a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon;
b. de merknaam en de naam van de fabrikant van elk vaccin dat is toegediend;
c. de datum van toediening van elk vaccin dat is toegediend;
d. indien van toepassing, de datum van een positieve testuitslag.
Ter uitvoering van het verzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid, worden de naam en
geboortedatum van de gevaccineerde persoon verwerkt.
De gevaccineerde persoon kan met de gegevens, bedoeld in het tweede lid, door middel van
de applicatie, bedoeld in artikel 58re, eerste lid, onder a, onder 1o, van de wet een door de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gegenereerd coronatoegangsbewijs
verkrijgen.
Bij de uitvoering van de voorgaande leden en het gebruik van de in het vorige lid bedoelde
applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de gevaccineerde persoon gebruikt.
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6.

De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6a.3, onder b,
door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te
zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de
gegevens zijn, bedoeld in artikel 6a.3, onder b, onder 1o.

H
Voor artikel 6a.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a.6b Persoonsgegevens herstel
1.

2.

3.
4.

De verklaarder van het herstel van het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de
herstelde persoon ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op
basis van herstel van het virus SARS-CoV-2 de volgende gegevens:
a. de naam en de geboortedatum van de herstelde persoon;
b. het type test dat is uitgevoerd;
c. de datum en het op hele uren afgeronde tijdstip van afname van de test;
d. de uitslag van de uitgevoerde test;
e. een code voor het opvragen van de gegevens, bedoeld onder a tot en met d, tenzij de
geteste persoon voor het opvragen van deze gegevens gebruikmaakt van DigiD.
De herstelde persoon kan met de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d,
door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, eerste lid, onder a, onder 1o, van de
wet een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gegenereerd
coronatoegangsbewijs verkrijgen.
Bij de uitvoering van het eerste en tweede lid en het gebruik van de in het vorige lid bedoelde
applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de geteste persoon gebruikt.
De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6a.3, onder b,
door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te
zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de
gegevens zijn, bedoeld in artikel 6a.3, onder b, onder 1o.

Artikel IV
De Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 Saba wordt als volgt gewijzigd:
A
Na artikel 6a.1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a.1a Vaccinatie
Een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 bestaat uit toediening van een vaccin tegen een
infectie veroorzaakt door het virus SARS-CoV-2, dat is goedgekeurd door het College ter
beoordeling van geneesmiddelen of het Europees Medicijn Agentschap.
B
Voor artikel 6a.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a.1b Herstel
Herstel van het virus SARS-CoV-2 bestaat uit het herstel van een infectie veroorzaakt door het
virus SARS-CoV-2, welke infectie is vastgesteld door middel van een positieve testuitslag.
C
Na artikel 6a.2 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a.2a Verklaring van vaccinatie
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Om voor een resultaat te kunnen worden gebruikt, bevat een verklaring van vaccinatie tegen het
virus SARS-CoV-2:
a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon;
b. de merknaam en de naam van de fabrikant van elk vaccin dat is toegediend;
c. de datum van toediening van elk vaccin dat is toegediend;
d. indien van toepassing, een bevestiging van een eerdere positieve testuitslag.
D
Voor artikel 6a.3 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a.2b Verklaring van herstel
Om voor een resultaat te kunnen worden gebruikt, bevat een verklaring van herstel van het virus
SARS-CoV-2 een testuitslag met:
a. de naam en de geboortedatum van de herstelde persoon;
b. het type test dat is uitgevoerd;
c. de datum en het tijdstip van de afname van de test;
d. de uitslag van de uitgevoerde test.
E
Artikel 6a.4 wordt als volgt gewijzigd:
1. Voor de tekst wordt de aanduiding "1. " geplaatst.
2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:
2. Een coronatoegangsbewijs op basis van een vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 is
geldig voor deelname aan een activiteit of toegang tot een voorziening waarvoor het
beschikken over een resultaat krachtens de wet is voorgeschreven indien:
a. het coronatoegangsbewijs betrekking heeft op de persoon die de deelname of de
toegang wenst; en
b. de vaccinatie is voltooid doordat:
1o. de vaccinatie bestaat uit de toediening van één vaccin en dit vaccin is
toegediend; of
2o. de vaccinatie bestaat uit de toediening van twee vaccins en
beide vaccins zijn toegediend met inachtneming van het aanbevolen
interval; of
één vaccin is toegediend en is bevestigd dat de gevaccineerde persoon
blijkens een positieve testuitslag eerder geïnfecteerd is geweest met het
virus SARS-CoV-2.
F
Aan artikel 6a.4 wordt een lid toegevoegd, luidende:
3. Een coronatoegangsbewijs op basis van herstel van het virus SARS-CoV-2 is geldig voor
deelname aan een activiteit of toegang tot een voorziening waarvoor het beschikken over een
resultaat krachtens de wet is voorgeschreven indien:
a. het coronatoegangsbewijs betrekking heeft op de persoon die de deelname of de toegang
wenst;
b. een NAAT-test of een antigeentest is uitgevoerd;
c. de uitslag van de uitgevoerde test positief is; en
d. op het moment van aanvang van de deelname of toegang ten minste elf dagen en ten
hoogste 180 dagen zijn verstreken sinds het tijdstip van afname van de test, bepaald
overeenkomstig artikel 6a.3, onder b, onder 2o.
G
Na artikel 6a.6 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
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Artikel 6a.6a Persoonsgegevens vaccinatie
1.

2.

3.
4.

5.
6.

Op verzoek van de gevaccineerde persoon gaat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en
Sport ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een
verklaring van vaccinatie na of het RIVM beschikt over gegevens met betrekking tot diens
vaccinatie tegen het virus SARS-CoV-2 en zo nee, wie die persoon een vaccinatie tegen dat
virus heeft toegediend.
Het RIVM of, indien het RIVM niet beschikt over de gegevens, de toediener van de vaccinatie
tegen het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de gevaccineerde persoon ten behoeve
van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op basis van een verklaring van
vaccinatie de volgende gegevens:
a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon;
b. de merknaam en de naam van de fabrikant van elk vaccin dat is toegediend;
c. de datum van toediening van elk vaccin dat is toegediend;
d. indien van toepassing, de datum van een positieve testuitslag.
Ter uitvoering van het verzoek, bedoeld in het eerste of tweede lid, worden de naam en
geboortedatum van de gevaccineerde persoon verwerkt.
De gevaccineerde persoon kan met de gegevens, bedoeld in het tweede lid, door middel van
de applicatie, bedoeld in artikel 58re, eerste lid, onder a, onder 1o, van de wet een door de
Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gegenereerd coronatoegangsbewijs
verkrijgen.
Bij de uitvoering van de voorgaande leden en het gebruik van de in het vorige lid bedoelde
applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de gevaccineerde persoon gebruikt.
De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6a.3, onder b,
door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te
zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de
gegevens zijn, bedoeld in artikel 6a.3, onder b, onder 1o.

H
Voor artikel 6a.7 wordt een artikel ingevoegd, luidende:
Artikel 6a.6b Persoonsgegevens herstel
1.

2.

3.
4.

De verklaarder van het herstel van het virus SARS-CoV-2 verstrekt op verzoek van de
herstelde persoon ten behoeve van een elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs op
basis van herstel van het virus SARS-CoV-2 de volgende gegevens:
a. de naam en de geboortedatum van de herstelde persoon;
b. het type test dat is uitgevoerd;
c. de datum en het op hele uren afgeronde tijdstip van afname van de test;
d. de uitslag van de uitgevoerde test;
e. een code voor het opvragen van de gegevens, bedoeld onder a tot en met d, tenzij de
geteste persoon voor het opvragen van deze gegevens gebruikmaakt van DigiD.
De herstelde persoon kan met de gegevens, bedoeld in het eerste lid, onder a tot en met d,
door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, eerste lid, onder a, onder 1o, van de
wet een door de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport gegenereerd
coronatoegangsbewijs verkrijgen.
Bij de uitvoering van het eerste en tweede lid en het gebruik van de in het vorige lid bedoelde
applicatie wordt het IP-adres verwerkt dat de geteste persoon gebruikt.
De beheerder en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in artikel 6a.3, onder b,
door middel van de applicatie, bedoeld in artikel 58re, derde lid, van de wet verwerken om te
zien of het elektronisch of schriftelijk coronatoegangsbewijs geldig is en zo ja, wat de
gegevens zijn, bedoeld in artikel 6a.3, onder b, onder 1o.

Artikel V
Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van de
Staatscourant waarin zij wordt geplaatst, met uitzondering van de artikelen I, onderdeel B, D, F en
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H, II, onderdeel B, D, F en H, III, onderdeel B, D, F en H, en IV, onderdeel B, D, F en H, die in
werking treden met ingang van 1 juli 2021.
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst.
De Minister van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport,

H.M. de Jonge

De Minister van Justitie en Veiligheid,

F.B.J. Grapperhaus

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,

K.H. Ollongren
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