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Besluit van  

houdende de wijziging van het Tijdelijk Besluit DCC in verband met het aanwijzen van 

de GGD Twente, het expliciteren van de verwerkingsverantwoordelijke, het schrappen 

van de samenloop met het coronatoegangsbewijs en het opnemen van een grondslag 

voor het bijhouden van lijsten van ingetrokken DCC’s 

 

 

 

 

 

Op de voordracht van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 

van                                    , kenmerk                       ; 

  

Gelet op artikel 4 van de Verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de 

Raad van 14 juni 2021 betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding 

van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en herstelcertificaten (digitaal EU-

COVID-certificaat) teneinde het vrije verkeer tijdens de COVID-19-pandemie te 

faciliteren (PbEU 2021, L211/1) en artikel 6ba, eerste en tweede lid, van de Wet 

publieke gezondheid; 

 

De Afdeling advisering van de Raad van State gehoord (advies van                          ,  

no.                               ); 

 

Gezien het nader rapport van Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport van                                                   

                                     , kenmerk                                   ); 

 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

 

Artikel I 

 

Het Tijdelijk besluit DCC wordt als volgt gewijzigd: 

 

A 

 

In artikel 3 vervalt ‘, waarbij een verzoek om een coronatoegangsbewijs als bedoeld in 

artikel 58a, eerste lid, van de wet tevens wordt aangemerkt als een verzoek om een 

certificaat’.  
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B 

 

Artikel 4 wordt als volgt gewijzigd: 

1. Voor de tekst wordt de aanduiding ‘1.’ geplaatst. 

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende: 

 

2. De minister is verwerkingsverantwoordelijke voor het verwerken van de 

persoonsgegevens, waaronder in ieder geval de persoonsgegevens uit de bijlage van de 

verordening, voor zover dit noodzakelijk is voor het verstrekken van een certificaat en 

voor de werking van de applicatie.  

 

 

C 

 

In artikel 9, eerste lid, wordt na ‘Rotterdam-Rijnmond’ ingevoegd ‘, Twente,’.  

 

D 

 

In artikel 10 vervalt ‘en een coronatoegangsbewijs als bedoeld in artikel 58a, eerste lid, 

van de Wet publieke gezondheid’.  

 

E 

 

Na artikel 12 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 12a  

 

Een certificaat wordt als ongeldig aangemerkt indien het is opgenomen in een door de 

Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aangelegde lijst van certificaten waarvan 

bij de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport het gegronde vermoeden bestaat 

dat handelingen zijn verricht met of met betrekking tot het certificaat, die het 

vertrouwen in het certificaat hebben geschaad of zullen schaden. 

 

 

Artikel II 

 

Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het 

Staatsblad waarin het wordt geplaatst. Dit besluit vervalt op het tijdstip waarop artikel 

6ba van de wet vervalt. 

 

 

Lasten en bevelen dat dit besluit met de daarbij behorende nota van toelichting in het 

Staatsblad zal worden geplaatst. 

 

 

De Minister van Volksgezondheid,  

Welzijn en Sport, 


