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Samenvatting 

Sinds 2019 zijn gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering voor het Rijksvaccinatieprogramma 

voor de jeugd tot 18 jaar. Voor 2021 wordt het pakket uitgebreid met het MenACWY 

v(meningokokken) voor 14-jarigen.  In deze ledenbrief informeren wij de gemeenten daarover. 
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Geacht college en gemeenteraad, 

 

Inleiding 

Op 1 januari 2019 is de wijziging van de Wet publieke gezondheid in werking getreden waarmee 

gemeenten verantwoordelijk zijn geworden voor de uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma 

(RVP) voor de jeugd tot 18 jaar.  Het macrobudget wat hiertoe is toegevoegd aan het 

gemeentefonds bedraagt 31,7 miljoen euro (inclusief de loon- en prijsontwikkeling 2019).  

Vanaf 2021 wordt daar de verantwoordelijkheid aan toegevoegd voor uitvoeren van het MenACWY 

(meningokokken) vaccin voor 14-jarigen. De daarmee gemoeide middelen worden toegevoegd aan 

de reeds eerder overgehevelde middelen voor de uitvoering van het RVP in het gemeentefonds. 

 

Uitbreiding RVP 

Het terrein van de vaccinatiezorg is in beweging en het programma wordt telkens vernieuwd. De 

overdracht van Rijksoverheid naar gemeenten is daardoor niet een eenmalige gebeurtenis, maar 

een voortdurend proces. De komende jaren zijn er relatief veel aanpassingen te voorzien, die elkaar 

snel opvolgen. De Gezondheidsraad publiceert gemiddeld twee adviezen per jaar over vaccinaties 

en verbetering van de vaccinatiestrategie. De verwachting is dat er de komende jaren verschillende 

aanpassingen zullen plaatsvinden aan het Rijksvaccinatieprogramma. Om geen gezondheidswinst 

te laten liggen in de beoogde doelgroep, is het in de meeste gevallen gewenst om zo snel mogelijk 

te starten met vaccineren of de aanpassing aan het programma door te voeren.  Het Rijk heeft 

daarom met ons afgesproken dat nieuwe vaccinaties in de startfase eerst landelijk uit te rollen 

onder verantwoordelijkheid van het ministerie van VWS. Zodra het Besluit publieke gezondheid is 

aangepast en de benodigde financiën zijn overgeheveld naar het gemeentefonds, worden 

gemeenten wettelijk verantwoordelijk. Vanaf 2021 geldt dit dus voor het MenACWY vaccin. De 

wijziging in het gemeentefonds wordt aangekondigd in de BZK- decembercirculaire van het 

gemeentefonds. De daadwerkelijke storting in het gemeentefonds zal achteraf plaatsvinden en 
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worden bekend gemaakt in de voorjaarscirculaire van het gemeentefonds. Vooralsnog gaat het 

ministerie uit van een tarief voor 2021 van 20,66 per vaccinatie.  

 

Gemeenten worden gevraagd met de organisaties voor jeugdgezondheidszorg zo snel mogelijk 

afspraken te maken over uitvoering van de nieuwe vaccinatie en de financiering van de kosten.  

 

Verdere ontwikkelingen in het Rijksvaccinatieprogramma 

In de loop van 2021 verwachten wij een verdere uitbreiding van het RVP met: 

• het HPV vaccin voor jongens tot 18 jaar 

• uitbreiding van het  RVP voor personen van 18 tot en met 26 jaar. Aan deze groep 

personen zullen alle vaccinaties beschikbaar worden gesteld die eerder voorbehouden 

waren voor personen tot 18 jaar. Bij deze groep is geen (juridische) relatie met de 

jeugdgezondheidszorg en zal om die reden niet worden toegevoegd aan het gemeentelijke 

RVP pakket. 

• een toekomstig SARS-CoV-2 vaccin. Het vaccin zal worden opgenomen in het RVP voor 

de gehele bevolking. Gemeenten krijgen hiervoor geen medeverantwoordelijkheid. 

 

 

Met vriendelijke groet, 

 

Vereniging van Nederlandse Gemeenten 

L.K. Geluk 

Algemeen directeur 


