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Samenvatting 

 

Per 1 januari 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van het 

Rijksvaccinatieprogramma (RVP). Met het vervallen van de financiële en wettelijke basis van het 

RVP door opheffing van de AWBZ, heeft het kabinet besloten het RVP wettelijk te verankeren in de 

Wet Publieke Gezondheid (WPG). De WPG is hiertoe onlangs gewijzigd. De bepalingen inzake de 

gemeentelijke betrokkenheid bij het RVP treden in werking op 1 januari 2019.  

 

In deze ledenbrief informeren wij u over de wijzigingen. Meer achtergrondinformatie vindt u in de 

handreiking ‘Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten in samenhang met 

afspraken over de Jeugdgezondheidszorg’. Deze handreiking is opgesteld in opdracht van het 

ministerie van VWS, in samenwerking met VNG, RIVM, GGD GHOR Nederland en ActiZ. De 

handreiking verduidelijkt de gemeentelijke rol en informeert gemeenten en uitvoeringsorganisaties 

over de nieuwe uitvoering. 
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Geacht college, gemeenteraad en afdelingshoofd Sociaal Domein,  

 

 

Per 1 januari 2019 treden artikelen  rond het Rijksvaccinatieprogramma in de Wet Publieke 

Gezondheid in werking. Het RVP is hiermee wettelijk verankerd in de WPG. In de wetswijziging is 

besloten de uitvoering van het RVP onder bestuurlijke verantwoordelijkheid van de gemeente te 

laten vallen om de huidige samenhang tussen de uitvoering van het RVP en de 

Jeugdgezondheidszorg (JGZ) te borgen. De gemeente dient de uitvoering van het RVP en het 

basispakket JGZ bij dezelfde organisatie te beleggen. Op die manier voeren de 

uitvoeringsorganisaties het RVP en de JGZ programmatisch in samenhang uit. 

 

Handhaving huidige uitvoeringsstructuur 

In de WPG, de Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) en de Professionele Richtlijn RVP staat 

inhoudelijk beschreven hoe het RVP wordt uitgevoerd. De gemeente heeft beperkte beleidsvrijheid 

bij de uitvoering van het RVP. De huidige beproefde uitvoeringsstructuur van het RVP verandert 

niet. Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) blijft verantwoordelijk voor de inhoud, 

regie, coördinatie en landelijke registratie binnen het RVP. De uitvoeringsorganisaties blijven de 

vaccinaties toedienen. Voor de gemeenten is de belangrijkste verandering van de wetswijziging dat 

de gemeente als opdrachtgever contractuele afspraken moet maken met de uitvoeringsorganisaties 

van het RVP over de bekostiging en uitvoering. Tot 2019 heeft het RIVM afspraken met de 

uitvoeringsorganisaties over de uitvoering van het RVP. 

 

Financiering vanuit het gemeentefonds 

Vanaf 1 januari 2019 hevelt het rijk het macrobudget voor de RVP-taken over van de Rijksbegroting 

naar de gemeenten. De overheveling van het macrobudget voor de uitvoering van het deel van het 
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RVP waar gemeenten verantwoordelijk voor zijn, vindt plaats via een storting in algemene uitkering 

van het gemeentefonds. Het macrobudget wordt geïndexeerd en publicatie vindt plaats in de 

aanstaande decembercirculaire. 

 

Aanvullende afspraken met uitvoeringsorganisaties 

Door de wetswijziging moet de gemeente als opdrachtgever aanvullende (contractuele) afspraken 

maken met JGZ-uitvoeringsorganisaties over de uitvoering van het RVP. Bij het maken van deze 

aanvullende afspraken kan de gemeente, afhankelijk van de huidige contractvorm met de JGZ-

uitvoeringsorganisatie, kiezen uit twee opties: 

 

1. De modelovereenkomst in de bijlage van de handreiking integraal overnemen. De 
gemeente moet deze artikelen verder aanvullen met andere contractuele informatie zoals 
de looptijd van de overeenkomst en de financiële afspraken; 

2. Een addendum opstellen bij de bestaande overeenkomst door middel van het toevoegen 
van artikelen uit de modelovereenkomst. Gemeente en uitvoeringsorganisatie committeren 
zich aan de artikelen opgenomen in dit addendum door iedere pagina te paraferen en op de 
laatste pagina voor akkoord te tekenen. 

 

Bekostiging 

De gemeente heeft een keuze te maken in de wijze van bekostiging. Gemeenten kunnen kiezen de 

systematiek die voorheen werd gebruikt binnen het RVP (betalen per vaccinatie, ook wel 

inspanningsgerichte bekostiging genoemd) voort te zetten in de overeenkomst vanaf 2019. Het 

alternatief is te kiezen voor een systematiek van taakgerichte bekostiging (een vooraf bepaald 

totaalbedrag voor de taak). Voor beide keuzes zijn de uitkomsten nodig van het recente 

kostenonderzoek van onderzoeksbureau HHM dat in opdracht van het ministerie van VWS het 

onderzoek heeft uitgevoerd. Deze kosten vormen in beide bekostigingsvormen de basis voor 

financiële afspraken over het RVP. Bij beide vormen kunnen ook afspraken worden gemaakt over 

de beoogde resultaten van het RVP in samenhang met de JGZ. 

 

Kwaliteitsborging en monitoring uitvoering 

Om de kwaliteit van de uitvoering van het deel van het RVP waar gemeenten verantwoordelijk voor 

zijn te borgen, worden bij algemene maatregel van bestuur (AMvB) kwaliteitseisen en 

programmatische eisen vastgesteld. De gemeente zal in de nieuwe uitvoering de kwaliteitseisen 

aan de uitvoeringsorganisaties contractueel opleggen om de kwaliteit te waarborgen. 

De gemeente monitort de uitvoering van de gemaakte afspraken met betrekking tot het RVP onder 

andere via informatie van het RIVM. De gemeente treedt periodiek in overleg met de 

uitvoeringsorganisaties over de uitvoering van de overeenkomst, waarbij het RVP en de JGZ in 

samenhang worden besproken. 

 

Meer informatie op de website van de VNG 

De handreiking biedt de gemeente, de GGD en de Jeugdgezondheidszorgorganisatie 

ondersteuning bij de contractering van de bestaande RVP-activiteiten binnen het nieuwe wettelijk 

kader, de Wet Publieke Gezondheid. 

 

Mocht u naar aanleiding van deze ledenbrief of de informatie in de handreiking vragen hebben, dan 

vindt u op www.vng.nleen overzicht van ‘Vraag en Antwoord Rijksvaccinatieprogramma’. Vindt u uw 

vraag daarin niet terug, dan kunt u contact opnemen met de helpdesk telefonisch: 070 - 373 8393 

of via https://vng.nl/vragenformulier 

 

http://www.vng.nl/
https://vng.nl/vragenformulier
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Bijlage: 

 

- Handreiking ‘Uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma door gemeenten in samenhang 
met afspraken over de Jeugdgezondheidszorg’. 

 

 

 

 

Met vriendelijke groet, 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

 

 

 

 

 

 

J. Kriens 

Algemeen directeur 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Deze ledenbrief staat ook op www.vng.nl onder brieven. De ledenbrief is in afschrift verstuurd aan:  

Het RIVM, GGD GHOR Nederland en ActiZ. 
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