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PUBLICATIEBLAD 
 
 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 8ste oktober 2021 houdende 
voorschriften als bedoeld in artikel 23 van de Lei Estado di Emergensia1 in verband met de 
introductie van EU Digitale COVID Certificaten (Tijdelijke regeling DCC Curaçao) 

____________ 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
in overeenstemming met de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, 

 
 Overwegende: 
 
dat de COVID-19 pandemie woedt en het virus ook Curaçao in zijn greep houdt;  

dat ingevolge artikel 25 van de Staatsregeling van Curaçao op de overheid de verplichting rust 
om maatregelen te nemen ter bevordering van de volksgezondheid; 

dat de wens en noodzaak bestaat om de verspreiding van het SARS-CoV-2 virus, dat de 
infectieziekte COVID-19 veroorzaakt, op Curaçao zoveel mogelijk te belemmeren; 
 
dat een volledige vaccinatie voldoende bescherming biedt tegen het virus en een negatieve 
testuitslag een indicatie is dat de geteste persoon gedurende de geldigheid ervan  niet 
besmettelijk is voor anderen;  
 
dat gezien het vorenstaande de tijdelijke inzet van zogenaamde coronatoegangsbewijzen in de 
vorm van een bewijs van een negatieve testuitslag, dan wel een bewijs van volledige vaccinatie, 
mede op grond van economische overwegingen, kunnen bijdragen aan het verantwoord openen 
of geopend houden van de samenleving; 
 
dat verscheidene sectoren gebaat zijn bij een snelle, eenvoudige en betrouwbare controle van 
coronatoegangsbewijzen; 
 
dat op 1 juli 2021 de verordening (EU) 2021/953 van het Europees Parlement en de Raad van de 
Europese Unie van 14 juni 2021, betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding 
van interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en/of herstelcertificaten teneinde het vrije verkeer 
tijdens de COVID-19-pandemie te faciliteren, in werking is getreden; 
 
dat voornoemde verordening de lidstaten van de Europese Unie (hierna: EU), of door de 
lidstaten aangewezen instanties, verplicht tot het uitgeven van EU Digitaal COVID Certificaten 
(hierna: DCC)  betreffende vaccinatiestatus,  testuitslagen of  herstelstatus met betrekking tot    

                     
1 P.B. 2020, no. 136. 
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het SARS-CoV-2 virus; 
 
dat Curaçao in samenwerking met Nederland op basis van een Memorandum van 
overeenstemming  de DCC hier te lande kan uitgeven; 
 
dat het wenselijk is deze DCC hier te lande te gebruiken als coronatoegangsbewijs, omdat dit 
certificaat voldoende veilig en niet-fraudegevoelig wordt geacht en kan worden toegepast om de 
verspreiding van het SARS-CoV-2 virus effectief te beheersen, alsmede de toegang tot  
Nederland of andere EU-landen te faciliteren;  
 

Gelet op: 

artikel 23 van de Lei Estado di Emergensia;  
 

Heeft besloten: 
 

Begripsbepaling 
Artikel 1 

 
In deze regeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 
a. controleur:  degene die op grond van de Tijdelijke regeling maatregelen 

uitzonderingstoestand belast is met de controle van personen op hun 
mate van bescherming, dan wel hun mate van besmettelijkheid voor 
de toegang tot of deelneming aan een activiteit of voorziening; 

b. COVID-19  
 antigeentestuitslag:  het resultaat van een test, uitgevoerd door een laboratorium gevestigd 

in Curaçao, die aantoont of er bepaalde eiwitten van het SARS-CoV-2 
virus in neus- en keelslijm aanwezig zijn; 

c. COVID-19  
 PCR-testuitslag:  resultaat van een polymerase kettingreactie test, uitgevoerd door een 

laboratorium gevestigd in Curaçao, die de aanwezigheid van het RNA 
van het SARS-CoV-2 virus aantoont in neus- en keelslijm; 

d. DCC:  een interoperabel Digitaal COVID-19 Certificaat uitgegeven in 
Curaçao; 

e. houder:  een persoon aan wie overeenkomstig deze regeling een interoperabel 
DCC is afgegeven dat informatie bevat over zijn of haar COVID-19-
vaccinatie of -testresultaat;  

f. identiteitsdocument:  een document zoals bedoeld in artikel 2 van de Landsverordening 
Identificatieplicht2; 

g. interoperabiliteit:  het vermogen van de verificatiesystemen in een lidstaat van de  
Europese Unie om gegevens te gebruiken die door een andere lidstaat 
zijn gecodeerd; 

h. minister:  de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur; 
i. ministerie:  het Ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur; 

                     
2 P.B. 2002, no. 76. 
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j. QR-code:  Quick Response code, zijnde een automatisch gegenereerd teken, 
bestaande uit vierkante patronen, die versleutelde informatie bevat; 

k. toezichthouder:  de ambtenaar als bedoeld in artikel 12 van de Tijdelijke regeling 
maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie3. 

 
Digitaal COVID Certificaat 

Artikel 2 
 
1. Het DCC is een pdf-document met een afbeelding van de Curaçaose vlag, een onderdeel met 

gebruiksinstructie en: 
a. de uitslag van een COVID-19 PCR-test of COVID-19 antigeentest, zowel versleuteld in 

een QR-code als opgenomen in een schriftelijke niet-gecodeerde verklaring op grond van 
een test die is uitgevoerd door een  in Curaçao gevestigd laboratorium; of 

b. de bevestiging middels zowel een QR-code als een niet-gecodeerde schriftelijke 
verklaring, dat  de houder ervan is gevaccineerd tegen het SARS-CoV-2 virus . 

2. Het DCC wordt verkregen door deze te downloaden van een website, beschikbaar gesteld 
door de minister, dan wel door deze bij een daartoe door de minister aangewezen locatie op 
te halen. 

3. De minister is de verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onderdeel d, van de 
Landsverordening bescherming persoonsgegevens4 voor de verwerking van 
persoonsgegevens bij het gebruik van de website en het aanmaken van het DCC. 

4. De minister draagt zorg voor de inrichting en het beheer van de website en treft waarborgen 
om ervoor te zorgen dat middels het DCC uitsluitend betrouwbare resultaten getoond 
worden. 

5. De minister draagt zorg voor de beveiliging van de website tegen verlies en onrechtmatige 
verwerking. 

 
Curaçao Health Applicatie 

Artikel 3 
 
1. De minister stelt gratis een applicatie beschikbaar waarin het DCC opgeslagen kan worden. 
2. De minister draagt zorg voor de inrichting en het beheer van de applicatie en treft 

waarborgen om ervoor te zorgen dat met de applicatie uitsluitend betrouwbare resultaten 
getoond worden. 

3. De minister is de verantwoordelijke in de zin van artikel 1, onder d, van de Landsverordening 
bescherming persoonsgegevens voor de verwerking van persoonsgegevens bij het gebruik 
van de applicatie. 

4. De minister draagt zorg voor de beveiliging van de applicatie tegen verlies en onrechtmatige 
verwerking. 

 
  

                     
3 P.B. 2020, no. 143, zoals laatstelijk gewijzigd bij  P.B. 2021, no. 100.  
4 A.B. 2010, no. 84. 
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Geldigheid DCC op basis van testuitslag 
Artikel 4 

 
1. Een DCC op basis van testuitslag als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel a, is geldig 

indien: 
a. het DCC betrekking heeft op de persoon die het aantoont;  
b. een negatieve COVID-19 PCR-testuitslag of een negatieve COVID-19 antigeentestuitslag;   
c. op het moment van gebruikmaking van het DCC, niet meer  uren zijn verstreken, sinds 

het tijdstip van afname van de COVID-19 PCR- of antigeentest, dan bepaald in de 
Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie; en 

d. het wordt getoond tezamen met een geldig identiteitsdocument. 
2. Het DCC, bedoeld in het eerste lid, bevat de volgende gegevens: 

a. de naam en de geboortedatum van de geteste persoon; 
b. de aanduiding van de ziekteverwekker; 
c. de datum en het tijdstip van testafname; 
d. het type test dat is uitgevoerd; 
e. de naam van de test en de naam van de testproducent; 
f. het testresultaat; 
g. de aanduiding van het testcentrum of de testfaciliteit; 
h. het land waar de test is afgenomen; 
i. de afgever van het certificaat; en 
j.  het unieke certificaatnummer.  

 
Geldigheid DCC op basis van vaccinatie 

Artikel 5 
 
1. Een DCC op basis van vaccinatie als bedoeld in artikel 2, eerste lid, onderdeel b, is geldig 

indien: 
a. het DCC betrekking heeft op de persoon die de deelname of de toegang wenst; 
b. de toediening van een op grond van de Landsverordening geneesmiddelenvoorziening5 

goedgekeurd vaccin tegen het SARS-CoV-2 virus, op één van de volgende wijzen is  
voltooid: 
1°.  de vaccinatie bestaat uit de toediening van één vaccin en dit vaccin is toegediend; 
2°.  de vaccinatie bestaat uit de toediening van twee vaccins  waarbij het tweede  vaccin 

is toegediend met minimaal inachtneming van het in de bijsluiter aanbevolen interval; 
of 

3°.  één vaccin is toegediend en is bevestigd dat de gevaccineerde persoon blijkens een 
positieve testuitslag van een COVID-19 PCR-testuitslag, eerder geïnfecteerd is 
geweest met het SARS-CoV-2 virus. 

2. Het DCC, bedoeld in het eerste lid, bevat de volgende gegevens: 
a. de naam en de geboortedatum van de gevaccineerde persoon; 
b. de aanduiding van de ziekteverwekker; 
c. de merknaam en naam van de producent van het vaccin dat is toegediend; 
d. het aantal toegediende doses van het vaccin en het aantal verstreken dagen sinds 

                     
5 PB 1969 no 24. 
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voltooiing van de vaccinatie; 
e. de datum van toediening van het vaccin; 
f. het land waar het vaccin is toegediend; 
g. de afgever van het certificaat; en 
h. het unieke certificaatnummer. 

 
Persoonsgegevens DCC 

Artikel 6 
 
1. De minister verstrekt op aanvraag van een geteste of gevaccineerde persoon een DCC. 
2. Op grond van de aanvraag bedoeld in het eerste lid, worden respectievelijk de gegevens, 

genoemd in artikel 4, tweede lid en in artikel 5 tweede lid, verwerkt.  
3. Ter uitvoering van de aanvraag, bedoeld in het eerste lid, worden de contactgegevens en het 

nummer van een geldig identiteitsdocument van de aanvrager en, voor zover van toepassing, 
het batchnummer van het eerste toegediende vaccin, geverifieerd aan de hand van het 
vaccinatiebestand van het ministerie, dan wel de COVID-19 testbestanden van de in Curaçao 
gevestigde laboratoria. 

4. Bij de uitvoering van het eerste lid, het aanmaken van het DCC, bedoeld in artikel 2, en het 
gebruik van de applicatie, bedoeld in artikel 3, wordt het IP-adres getoond dat de houder 
gebruikt. 

5. Op de website, bedoeld in artikel 2, vierde lid, wordt door de minister een privacyverklaring 
geplaatst waarin informatie wordt gegeven over de verwerking van gegevens ter uitvoering 
van deze regeling, zodat de gebruiker kan besluiten of hij wel of niet gebruik maakt van de 
diensten bedoeld in deze regeling. 

6. De controleur en de toezichthouder kunnen de gegevens, bedoeld in de artikelen 4, tweede 
lid en 5, tweede lid raadplegen, uitsluitend voor zover dat voor de vervulling van hun taak 
redelijkerwijze noodzakelijk is. 

 
Inwerkingtreding 

Artikel 7 
 
Deze regeling treedt in werking met ingang van 11 oktober 2021. 
 

Citeertitel 
Artikel 8 

 
Deze regeling wordt aangehaald als: Tijdelijke regeling DCC Curaçao. 
 

Gegeven te Willemstad, 8 oktober 2021 
De Minister van Algemene Zaken, 

G.S. PISAS 
 

Uitgegeven de 8ste  oktober 2021 
De Minister van Algemene Zaken,  

G.S. PISAS  
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Toelichting behorende bij de MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van 
de 8ste oktober 2021 houdende voorschriften als bedoeld in artikel 23 van de Lei Estado di 
Emergensia6 in verband met de introductie van EU Digitale COVID Certificaten (Tijdelijke 
regeling DCC Curaçao) 
 
Algemeen deel 
Curaçao bevindt zich vanwege de COVID-19 pandemie in een uitzonderingstoestand waarbij het 
SARS-CoV-2 virus (hierna: het virus), dat de COVID-19 ziekte veroorzaakt, nog steeds tot infecties 
leidt. Bovendien blijft het gevaar op grootschalige besmettingen aanwezig door het open karakter van 
de Curaçaose economie, die voor een groot deel gebaseerd is op toerisme. 
 
Gezien de financiële situatie van het Land is het onwenselijk om verregaande inreisbeperkingen op 
te leggen, alsmede het bedrijfsleven volledig stil te leggen om de verspreiding van het virus tegen te 
gaan. Veel ondernemers kunnen nauwelijks nog hun hoofd boven water houden en verschillende 
ondernemers zijn reeds failliet gegaan. Steun van overheidswege biedt macro-economisch gezien 
geen soelaas. Immers, de economische schade verdwijnt niet door de steun, het verandert slechts wie 
de schade draagt. Naast de economische baten zijn er maatschappelijke baten bij het versoepelen van 
de maatregelen.  
 
Vrijetijdsbesteding, waaronder cultuurparticipatie, ‘farandula’ en sport, draagt bij aan onder andere 
de mogelijkheid voor ontspanning en gelegenheid om elkaar te ontmoeten, en kan vooral in tijden 
van spanning en onzekerheid veel verlichting bieden en bijdragen aan het (geestelijk) welzijn van de 
bevolking. Ook draagt het bij aan verbondenheid tussen mensen en groepen met verschillende 
achtergronden. De culturele en creatieve sector is hard geraakt door de crisis. Culturele, creatieve en 
andere activiteiten, alsmede andere vormen van sociale interactie kunnen weliswaar virtueel 
plaatsvinden, echter blijkt het niet altijd een bevredigend alternatief te zijn. Het Nederlandse Sociaal 
en Cultureel Planbureau stelt: ‘Digitale mogelijkheden van cultuurparticipatie kunnen de beleving 
en sociale effecten van een live-bezoek niet evenaren’.7  
 
Volgens de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie valt een deel 
van vrijetijdsbesteding thans echter onder hoog risicoactiviteiten. Om de epidemiologische risico’s 
die gepaard gaan met het toestaan van hoog risico activiteiten en voorzieningen te minimaliseren, 
dienen bezoekers of gebruikers hiervan tot voor kort te beschikken over hun vaccinatieboekje of een 
negatief COVID-19 antigeentestuitslag en diende dit ook effectief gecontroleerd te kunnen worden. 
Door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur, de afdeling Epidemiologie en Onderzoek in 
het bijzonder, wordt vooralsnog als voldoende bescherming beschouwd: een volledige vaccinatie. 
Een volledige vaccinatie zorgt tot nog toe voor voldoende bescherming tegen besmetting met het 
virus en eventuele ernstige ziekte veroorzaakt door het virus. Een negatieve testuitslag is een indicatie 
dat de houder gedurende de geldigheid ervan op dat moment niet besmettelijk is voor anderen, maar 
zegt niets over de bescherming om zelf geïnfecteerd te raken, dan wel (ernstig) ziek te worden.  
 
Tot voor kort konden personen dit aantonen met een papieren uitdraai van een negatieve COVID-19 

                     
6 P.B. 2020, no. 136. 
7 Regeling van de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, de Minister van Justitie en Veiligheid en de 
Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, van 28 mei 2021, kenmerk 2349594-1007451, houdende 
wijziging van de Tijdelijke regeling maatregelen covid-19 in verband met het doorvoeren van stap 3 uit het 
openingsplan en het inzetten van coronatoegangsbewijzen, p. 22. 
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testuitslag, dan wel met hun papieren vaccinatieboekje. Het vorenstaande was echter zeer 
fraudegevoelig. Het standpunt van het crisisteam is dat het digitaliseren van deze documenten 
voldoende oplossing hiervoor zou kunnen bieden.   
Zodoende wordt hierbij ten behoeve van de beheersing van de onderhavige COVID-19 
uitzonderingstoestand op grond van de Lei Estado di Emergensia de onderhavige tijdelijke regeling 
geïntroduceerd die het genereren van het digitaal bewijs moet reguleren. Personen kunnen dan hun 
mate van bescherming, dan wel hun mate van besmettelijkheid aantonen door gebruik te maken van 
een digitaal coronatoegangsbewijs in de vorm van een document bevattende een QR-code. Ongeacht 
het bovenstaande blijft de naleving van de algemene adviezen betreffende veilige afstand en 
handhygiëne onverkort van kracht. 
 
Naast de lokale inzet van het digitale coronatoegangsbewijs, faciliteert dit bewijs ook het vrije verkeer 
binnen de EU. Ingaande 1 juli 2021 is binnen de EU het zogenaamde EU Digital COVID Certificate 
(DCC) van kracht. Dit betekent dat burgers van Europese lidstaten bij het reizen binnen de EU hun 
COVID-19 vaccinatiestatus, dan wel hun mate van besmettelijkheid kunnen tonen door middel van 
het DCC. Curaçao, als deel van de Europese lidstaat het Koninkrijk der Nederlanden, wordt via 
Nederland aangesloten op het systeem van het DCC. Hierdoor kunnen Curaçaose ingezetenen onder 
dezelfde voorwaarden als Europese Rijksgenoten naar en in de EU blijven reizen. 
 
Mede vanwege de beperkte capaciteit, van onder andere menskracht en financiën, maar ook vanwege 
het feit dat het DCC als veilig, betrouwbaar en snel te introduceren wordt beschouwd, wordt het DCC 
op Curaçao thans geïntroduceerd als digitaal coronatoegangsbewijs   ten behoeve van de uitvoering 
van de desbetreffende bepalingen in de Tijdelijke regeling maatregelen uitzonderingstoestand 
COVID-19 pandemie voor bepaalde activiteiten en voorzieningen.  
 
Het DCC bestaat uit een zogenoemde Quick Response-code (QR-code) die, versleuteld, personalia 
bevat, alsmede informatie over testuitslagen of vaccinatiestatus van de houder van die QR-code. 
Burgers die een DCC wensen, dienen een aanvraag hiertoe in bij het ministerie. Op de website 
www.curacaohealthapp.com, die beschikbaar is gesteld door de minister, vult de aanvrager hiertoe 
de noodzakelijke persoonlijke gegevens in op het aanmeldingsformulier. Om de aanvraag voor een 
QR-code in te kunnen dienen is namelijk eerst een verificatiecode nodig, die de aanvrager na 
voltooiing van het aanmeldingsformulier per automatisch gegenereerd e-mailbericht ontvangt op een 
door de aanvrager opgegeven e-mailadres. Wanneer het aanmeldingsformulier ontvangen is door 
het ministerie worden de gegevens automatisch geverifieerd. Ingeval er informatie ontbreekt of de 
informatie onjuist is, bericht de administrateur de aanvrager, zodat het formulier gecorrigeerd kan 
worden. Als de informatie volledig en correct is krijgt de aanvrager een unieke combinatiecode 
waarmee de aanvrager op de website een persoonlijk DCC kan activeren. Het DCC, in de vorm van 
een QR-code, kan de aanvrager downloaden en opslaan op een daarvoor geschikt elektronisch 
apparaat, zoals een telefoon, laptop, tablet of computer, al dan niet middels de Curaçao Health App. 
Ook kan de QR-code direct van de website worden afgedrukt. De QR-code is interoperabel en kan 
derhalve door elk verificatiesysteem van EU-lidstaten (en eventuele andere landen) worden gelezen, 
waaronder de Nederlandse ‘DCC cross border Scanner NL’. Laatstgenoemde applicatie, is in 
Nederland beschikbaar gesteld door de Nederlandse minister van Volksgezondheid Welzijn en Sport 
en is voor eenieder gratis te downloaden uit de Google Playstore of de Apple Store. De DCC cross 
border Scanner NL is ook te gebruiken zonder internetverbinding (offline). 
De inzet van het DCC raakt aan verschillende mensenrechten. Het gaat om het recht op persoonlijke 
levenssfeer, de bewegingsvrijheid, het eigendomsrecht, het recht op lichamelijke integriteit en het 
recht op gelijke behandeling. Hierbij dient een afweging plaats te vinden tussen deze belangen en het 

http://www.curacaohealthapp.com/
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doel van de toepassing van het DCC. Dit doel dient in verhouding te staan tot de beperking van 
mensenrechten. Het gaat om de afweging tussen enerzijds het belang van het bevorderen van de 
volksgezondheid door het terugdringen van de virusverspreiding, waardoor minder mensen ziek 
zullen worden of zullen overlijden aan de gevolgen van het virus en anderzijds het belang van een 
persoon om niet in zijn mensenrechten te worden beperkt.  De toepassing van het digitaal COVID 
certificaat levert belangrijke voordelen op voor zowel individuen als de samenleving als geheel. Bij 
deze afweging spelen de volgende aspecten een belangrijke rol: de eerder beschreven sociale, 
maatschappelijke en economische situatie van Curaçao, het welzijn van de bevolking, het actuele 
epidemiologisch beeld van de incidentie van SARS-CoV-2 besmettingen, de druk op de zorgcapaciteit 
en de gevolgen voor de reguliere (non-COVID) zorg. Daarbij moet rekening worden gehouden met 
het feit dat er geen effectief alternatief voorhanden is, waarmee meer bezoekers kunnen worden 
toegelaten tot risicoactiviteiten dan het aantal dat op dit moment verantwoord wordt geacht zonder 
toepassing van een DCC.  
 
Financiële toelichting 
De introductie van het Digitaal Covid Certificaat (DCC) oftewel de uitgifte van een digitaal 
coronatoegangsbewijs op Curaçao voor controle van personen op hun mate van bescherming in 
verband met Covid-19 bij het reizen of voor toegang tot bepaalde activiteiten zal financiële gevolgen 
hebben voor het Land. Het gaat om het volgende: 
i. Om de EU DCC-applicatie, die door Nederland ter beschikking is gesteld, aan te passen aan de 

Curaçaose situatie zijn IT-bedrijven ingeschakeld. De eenmalige kosten voor ontwikkeling, 
implementatie van de benodigde IT-systemen en applicaties voor aansluiting op EU DCC en 
het projectmanagement hierop worden op NAf 240.030,-begroot. Deze eenmalige kosten zullen 
ten laste komen van begrotingspost 18700.4468, de huidige post voor financiering van uitgaven 
in verband met bestrijding van corona-19 pandemie; 

ii. Verder zijn structurele jaarlijkse kosten verbonden aan het beheer, onderhoud en hosting van 
het DCC-systeem begroot op NAf 166.600, -. De dekking van deze kosten zullen voor het 
lopende begrotingsjaar ten laste komen van voormelde begrotingspost 18700.4468 maar zullen 
voor de volgende begrotingsjaren verantwoord moeten worden bij de UO G&GZ, onder 
begrotingspost 187101.4372, “onderhoud kantooruitrusting”; 

iii. In de beginfase wordt verwacht dat burgers bij het invullen van hun verzoek persoonlijk, 
telefonisch of per mail assistentie nodig zullen hebben. In verband hiermee zal een tijdelijke 
DCC-helpdesk bij “Vergunningenloket” opgezet worden. Hiervoor zal extra personeel, die 
reeds ingezet is bij de vaccinatiecampagne tijdelijk op contractbasis aangetrokken worden. De 
hiermee verbonden kosten worden vooralsnog op NAf 115.000,- begroot en zullen eveneens 
gedekt worden uit de voormelde post voor Covid-19 gerelateerde uitgaven; 

iv. Voorts zal communicatie en voorlichting over het gebruik van de website en de app voorbereid 
en verzorgd worden door de Dienst Communicatie & Voorlichting, die hiervoor over 
voldoende personeel en middelen beschikt. De kosten zijn dus budgetneutraal; 

v. De kosten van toezichthouders, zoals immigratieambtenaren en controle ambtenaren betrokken 
bij de controle van COVID-19 maatregelen, zullen als onderdeel van hun reguliere taken, gedekt 
worden uit middelen begroot bij de betrokken ministeries en zijn ook budgetneutraal.” 

 
Artikelsgewijze toelichting 
Artikel 2 Digitaal COVID certificaat 
Curaçao kan op basis van het Memorandum van overeenstemming inzake de uitgifte van EU Digitale 
COVID Certificaten tussen Curaçao en Nederland DCC’s uitgeven.  
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De voorwaarden waar het DCC aan moet voldoen zijn gesteld door de Europese Unie in de 
Verordening (EU) 2021/953 van 1 juli 2021 van het Europees Parlement en de Raad van de Europese 
Unie van 14 juni 2021, betreffende een kader voor de afgifte, verificatie en aanvaarding van 
interoperabele COVID-19-vaccinatie-, test- en/of herstelcertificaten, teneinde het vrije verkeer tijdens 
de COVID-19-pandemie te faciliteren. 
 
Het DCC bevat informatie over de vaccinatiestatus van de houder, dan wel over de uitslag van een 
COVID-19 PCR-test of een COVID-19 antigeentest. Voor de uitgifte van DCC’s in Curaçao, moet 
informatie in de database van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur alsmede van 
laboratoria hier te lande, ter authenticatie geraadpleegd worden. Het is daarom niet mogelijk om 
DCC’s in Curaçao af te geven op basis van vaccinaties en testen die in het buitenland zijn ondergaan. 
 
Zoals reeds aangegeven wordt het DCC  automatisch gegenereerd en is het te downloaden van de 
website www.curacaohealthapp.com. Het DCC is persoonsgebonden en uniek, dat wil zeggen dat 
elke DCC, en dus QR-code, anders is.  
 
De beveiliging van de website is aan strenge Europese regels onderhevig, de minister is 
verantwoordelijk voor de naleving ervan. Als verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de 
Landsverordening bescherming persoonsgegevens is de minister tevens gehouden aan het bepaalde 
in die landsverordening.  
 
Artikel 3 Curaçao Health Applicatie 
Een applicatie is een computerprogramma dat wordt ingezet voor eindgebruikers. Het woord app is 
een afkorting van applicatie. Om het gebruik van de DCC te faciliteren stelt de minister een gratis 
app, namelijk de Curaçao Health App, beschikbaar. Deze app kan beschouwd worden als een digitale 
pashouder, waar met een druk op de knop de QR-codes kunnen worden opgeslagen en worden 
getoond. De app moet zowel Android als iOS besturingssystemen functioneren. 
 
Als verwerkingsverantwoordelijke draagt de minister ook zorg voor de beveiliging en het 
verantwoord beheer van de applicatie. 
 
Artikel 4 Geldig DCC op basis van testuitslag 
Functioneel moet het versleutelde onderdeel van het DCC zodanig in de QR-code zijn gegoten dat 
het lezen ervan met een scanner app, zoals de DCC Crossborder Scan NL, toont of er sprake is van 
een geldig DCC. Daartoe bevat de QR-code: een negatieve COVID-19 testuitslag, personalia van 
houder, aanduiding van de ziekteverwekker, informatie over moment van afname, het type test, de 
naam van de test en van de testproducent, de aanduiding van het testcentrum of de testfaciliteit, 
informatie over de afgever van het certificaat, het land waar de test is afgenomen en een uniek 
certificaatnummer van het DCC. Tevens zal bij het scannen van de QR-code met een gekleurd kruisje 
of vinkje moeten worden aangetoond of de houder, al dan niet aan de toegangsvereiste voldoet. Voor 
de geldigheid van de QR-code is het vereist dat deze getoond wordt in combinatie met een geldig 
identiteitsdocument, zodat vastgesteld kan worden dat de persoon die het DCC toont ook 
daadwerkelijk de houder, in de zin van artikel 1, onderdeel e, daarvan is. In hoeverre de 
desbetreffende QR-code ook leidt tot toegang tot het Land, dan wel een activiteit, is afhankelijk van 
de op dat moment geldende toegangsregels in de Tijdelijke regeling uitzonderingstoestand COVID-
19 pandemie en de regels van de verschillende landen en streken die ook bij de EU Digitale Certificaat 
systeem zijn aangesloten.  
 

http://www.curacaohealthapp.com/
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Daarnaast moet onder andere als een zogenaamde back up voor de houder de voormelde informatie 
ook in niet-gecodeerde verklaring in het DCC zijn opgenomen. Het kan bijvoorbeeld gebeuren dat 
een scanner niet goed werkt en dat er toch moet kunnen worden gecontroleerd of iemand over het 
nodige toegangsbewijs beschikt.  
 
Artikel 5 Geldig DCC op basis van vaccinatie 
De QR-code voor het DCC op basis van vaccinatie bevat: personalia van de houder, de aanduiding 
van de ziekteverwekker, de merknaam en de naam van de producent van het vaccin, het aantal 
toegediende doses en het aantal verstreken dagen sinds voltooiing van de vaccinatie, de datum van 
toediening van het vaccin, het land waar het vaccin is toegediend, de afgever van het certificaat en 
het unieke certificaatnummer van het DCC geldig. 
 
Een vaccinatie kan op verschillende manieren voltooid zijn. Een vaccinatie kan met één toediening 
volledig zijn zoals bijvoorbeeld bij het COVID-19 vaccin van Janssen. Dit geldt vooralsnog niet voor 
in Curaçao door het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur toegediende vaccinaties, aangezien 
thans alleen het BioNtech/Pfizer en het Moderna vaccin zijn toegediend. Het kan anders zijn voor 
vaccinaties die elders zijn toegediend en die conform het vaccinatiebeleid van het ministerie en -voor 
zover van belang- dat van het crisisteam, als gevalideerde vaccinaties in het vaccinatiebestand 
worden opgenomen. De meeste vaccinaties bestaan echter uit twee toedieningen. In dat laatste geval 
behoort ten minste het interval tussen beide toedieningen te worden aangehouden die in de bijsluiter 
van het vaccin is vermeld. Er kan ook met één toediening volstaan worden wanneer men eerder 
geïnfecteerd was met het SARS-CoV-2 virus, blijkend uit een positieve uitslag van een gevalideerde 
test. Deze voorwaarde sluit aan op de "Uitvoeringsrichtlijn COVID-19-vaccinatie; Professionele 
standaard voor COVID-19-vaccinatie 2021", versie 4 juni 2021, van het RIVM.  
De gegevens in het DCC zijn gebaseerd op de gegevens zoals opgenomen in het vaccinatiebestand 
van het ministerie. De volledige vaccinatie van een persoon die alhier een DCC aanvraagt, moet 
derhalve uit dit bestand blijken.  
 
Voor de geldigheid van de QR-code is het vereist dat deze getoond wordt in combinatie met een 
geldig identiteitsdocument, zodat vastgesteld kan worden dat de persoon die het 
coronatoegangsbewijs toont ook daadwerkelijk de houder, in de zin van artikel 1, daarvan is. Ook 
hier geldt dat bij het scannen van de QR-code met een gekleurd kruisje dan wel vinkje moeten worden 
aangetoond of de houder, al dan niet aan de dan geldende toegangsvereiste voldoet. 
 
Artikel 6 Persoonsgegevens DCC  
Voor het DCC wordt in dit artikel bepaald welke persoonsgegevens de geteste dan wel gevaccineerde 
persoon, de minister en laboratoria gedurende het proces van het genereren van de QR-code delen 
en gebruiken. Ook is bepaald welke persoonsgegevens bij het scannen van de QR-code, zowel lokaal 
als internationaal, worden getoond, aan onder andere de controleur en toezichthouders, waaronder 
de grensbewaking.   
 
Zoals eerder aangegeven wordt het DCC verstrekt door de minister wanneer de houder daarom 
vraagt. Hiervoor zijn het nummer van een geldig identiteitsbewijs en informatie over de COVID-19-
test of –vaccinatie nodig. Administrateurs van het ministerie van Gezondheid, Milieu en Natuur 
krijgen, namens de minister, deze gegevens te zien. Deze administrateurs zijn de personen die belast 
zijn met het controleren van de aanvragen voor de QR-code en het eventueel ondersteunen van de 
aanvrager bij het invullen van het aanmeldingsformulier, het bedienen van de website of het 
downloaden van de app. Verwerking van contactgegevens is nodig voor communicatie met de 
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houder indien de aanvraag onvolledig of incorrect is en om de verzochte unieke combinatiecode toe 
te kunnen sturen. 
 
Zowel de aanvraag, als het versturen en invoeren van de unieke combinatiecode gebeurt via internet; 
hierdoor is het IP-adres van het toestel of het systeem dat de aanvrager gebruikt zichtbaar. Het IP-
adres is een persoonsgegeven, indien het herleidbaar is tot de persoon. Daarom is de verwerking van 
deze informatie uitdrukkelijk vermeld. 
 
Het vertrouwelijk en zorgvuldig omgaan met de persoonsgegevens is voor de overheid een prioriteit. 
De minister deelt de persoonsgegevens niet met derden, dit doet de houder zelf op het moment dat 
de houder onder andere gebruik maakt van de QR-code voor het verkrijgen van de wettelijk 
gereguleerde toegang tot het Land, dan wel een locatie zoals in de Tijdelijke regeling maatregelen 
uitzonderingstoestand COVID-19 pandemie wordt bepaald.   
 
De minister draagt in dit verband ook zorg voor een privacyverklaring op de onderhavige website 
waarin kan worden gelezen hoe met de (medische) gegevens van de gebruiker wordt omgegaan. 
Door akkoord te gaan met de privacyverklaring geeft een aanvrager toestemming om zijn 
persoonsgegevens, inclusief medische gegevens, te verwerken. Zonder deze toestemming is het niet 
mogelijk een DCC aan te vragen.  
 
Artikel 7 Inwerkingtreding 
Omdat de onderhavige regeling gebaseerd is op de Lei Estado di Emergensia vervalt deze van 
rechtswege bij het eindigen of opheffen van de uitzonderingstoestand COVID-19. Er wordt hierdoor 
gekozen om dit niet uitdrukkelijk in de regeling te vermelden. 
  
  
 
 

De Minister van Algemene Zaken, 
G.S. PISAS 
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