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Geacht College, 
 
In aansluiting op het gestelde in onze kaderbrief 2017 – 2020, aan u voorgelegd per mail van 16 
december 2015, kenmerk UIT/15005564/DIR,  en vastgesteld in de vergadering van het algemeen 
bestuur van 17 maart 2016, breng ik het volgende onder uw aandacht. 
 
In de beleidsbrief van 28 augustus 2014 aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal heeft de Minister 
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport haar voornemen met betrekking tot de stevige wettelijke 
verankering  van het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) kenbaar gemaakt. 
Conform artikel 4a van de Wet publieke gezondheid (Wpg) is op dit moment het Rijk geheel 
verantwoordelijk voor de uitvoering van het RVP. De minister van VWS stelt op advies van de 
Gezondheidsraad de inhoud van het programma vast. Het RIVM regelt de aanschaf en distributie van 
vaccins naar de uitvoerende organisaties, zorgt voor oproep en registratie van de doelgroep en 
verzorgt de voorlichting naar publiek en professionals. Voor het toedienen van de vaccinaties sluit het 
RIVM overeenkomsten met dezelfde organisaties die, in opdracht van gemeenten, de JGZ uitvoeren. 
Om de huidige praktijk zoveel mogelijk te borgen wil de Minister in de Wpg opnemen dat het Rijk 
verantwoordelijk blijft voor de inhoud van het programma (welke vaccins worden aangeboden), de 
aanschaf en distributie van vaccins, de oproep en registratie van kinderen en de voorlichting. Om de 
koppeling met de JGZ te behouden worden de gemeenten formeel verantwoordelijk voor het feitelijk 
zetten van de vaccinaties. Daartoe wordt ook in de wet vastgelegd dat het RVP en de JGZ altijd door 
dezelfde partij uitgevoerd moeten worden. Ook wordt vastgelegd aan welke kwaliteitseisen de 
uitvoering dient te voldoen. Het wetsvoorstel is 10 mei jongstleden ingediend bij de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal (nr. 34472). 
 
In onderstaand overzicht zijn de verantwoordelijkheden voor de Friese situatie weergegeven: 
 
Wie  Wat  

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport (VWS)  

Eindverantwoordelijk voor het gehele 
Rijksvaccinatieprogramma. De minister beslist welke 
vaccinaties in het vaccinatieprogramma worden 
opgenomen. 

Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 
Milieu (RIVM)  

• Regie op het vaccinatieprogramma 
• Coördinatie van de uitvoering 
• Communicatie en voorlichting 
• Onderzoek naar veiligheid en werkzaamheid 
• Professionele ondersteuning 
• Registratie, inkoop, opslag en distributie van 

vaccins 

GGD Fryslân • Uitvoering van de vaccinaties voor kinderen 
• Voorlichting, registratie en melding van 

bijwerkingen  



Wie  Wat  

Bijwerkingencentrum Lareb  Verzamelen en analyseren van meldingen van bijwerkingen 
en onderzoek naar veiligheid en bijwerkingen.  

Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)  Toezicht op uitvoering volgens professionele richtlijnen. 

Gezondheidsraad  Adviseert de minister van VWS over de inhoud van het 
Rijksvaccinatieprogramma  en beoordeelt vaccins op 
werkzaamheid en veiligheid. 

College beoordeling Geneesmiddelen (in 
Nederland) en de European Medicines 
Agency (op Europees niveau)  

Beoordeling van onderzoek over nieuwe vaccins en 
toelating tot de markt. 

 

Het voornemen van de Minister betekent dat aan de feitelijke uitvoering van het RVP niets veranderd. 
Wel zal de financiering van de uitvoering veranderen. GGD Fryslân ontvangt thans op basis van het 
aantal vaccinaties een vergoeding van het Rijk. Na de wetswijziging Wpg (naar verwachting per 1 
januari 2018) zal de uitvoering door de GGD ten laste komen van de deelnemende gemeenten. De 
rapportage over de compensatie van de gemeenten door toevoeging van middelen aan het 
gemeentefonds is onlangs gereed gekomen. 
 
Ik ga er van uit dat de komende circulaires met betrekking tot het gemeentefonds de nodige informatie 
over de toevoeging van middelen zullen bevatten. Het is mijn voornemen deze informatie te delen in 
de Bestuurscommissie Gezondheid en u op de hoogte te houden van de besprekingen in genoemde 
commissie ter zake. 
 
 
Hoogachtend, 
De voorzitter van de Bestuurscommissie  
Gezondheid, 
 
 
 
D. Fokkema 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  


