Uitnodiging tot deelname informatiebijeenkomst
én toelatingsprocedure uitbreiding testcapaciteit
– door Stichting Open Nederland
Aanleiding
Stichting Open Nederland heeft als doel een bijdrage te leveren aan het voornemen
van de Rijksoverheid om het sociale leven in Nederland door middel van testen
weer stapsgewijs te openen. Hiervoor werkt de Stichting aan een landelijk, fijnmazig
en laagdrempelig netwerk van testlocaties waar mensen zonder klachten zich op
COVID-19 kunnen laten testen. Met een wettelijk geldig negatief testbewijs kunnen
mensen zo onder voorwaarde weer deelnemen aan bepaalde culturele, sociale en
sportieve evenementen.
Stichting Open Nederland faciliteert dat proces van afspraak tot testbewijs.
Per wanneer welke sociale activiteiten en evenementen weer open mogen, bepaalt
de Rijksoverheid. Dit hangt af van actoren zoals het testbeleid, de routekaart,
hoeveel besmettingen er op dat moment zijn en mogelijk ook de vaccinatiegraad.
De Rijksoverheid bepaalt ook hoe de beschikbare testcapaciteit wordt verdeeld.

• Het dedicated (exclusief) beschikbaar stellen van deze testlocaties voor de 		

Toelatingsprocedure

•

Om de testcapaciteit te vergroten stelt de Stichting op zeer korte termijn voor een
tweede keer een toelatingssysteem open voor partijen die deze dienstverlening kunnen
bieden en aantoonbaar kunnen maken dat zij aan de bijbehorende eisen voldoen.
Alleen die partijen die aan nader te stellen voorwaarden voldoen, komen in aanmerking
voor de dienstverleningsovereenkomst die op 19 mei 2021 ingaat. Als in een bepaalde
regio geen of te weinig partijen zich melden, behoudt de stichting zich het recht voor
daar de nodige maatregelen te treffen om testcapaciteit ook daar zeker te stellen.

•

Informatiebijeenkomst
Geïnteresseerde partijen kunnen zich via de daarvoor bestemde button op de
website www.stichtingopennederland.nl aanmelden voor deelname aan de digitale
informatiebijeenkomst op 3 mei aanstaande. Ook partijen die eerder al hun interesse
kenbaar hebben gemaakt, wordt uitdrukkelijk verzocht zich aan te melden.
Tijdens deze bijeenkomst wordt een mondelinge toelichting gegeven over de
toelatingsprocedure, de bijbehorende planning en de voorwaarden.
Denk daarbij in ieder geval aan:
• Het kunnen beschikken over meerdere testlocaties met vergunning (van de betrokken
veiligheidsregio), personeel en benodigde faciliteiten waaronder beveiliging;

gevraagde dienstverlening;

• Het over meerdere locaties realiseren van en kunnen beschikken over een minimale
•
•
•

•
•
•

testcapaciteit van 15.000 testen per dag. En deze capaciteit kan op zeer korte termijn
beschikbaar worden gesteld;
Het voldoen aan de LCI-richtlijn(en) COVID-19 en de daarbij behorende (wettelijke)
verplichtingen en voorwaarden waaronder de Uitgangspunten voor inzet van testen
op COVID-19 (waaronder antigeen(snel)testen) buiten de GGD-locaties;
Het kunnen aantonen dat de dienstverlening rond en van (snel)testen door de IGJ is
goedgekeurd al dan niet naar aanleiding van controle(s) door de IGJ;
Het kunnen maken van de koppeling met het IT-platform, zodat personen via een
afsprakenportaal online een afspraak kunnen maken en met de testuitslag naar een
evenement kunnen;
Het beschikken over de benodigde en relevante verzekeringen, zoals bijvoorbeeld een
aansprakelijkheidsverzekering;
Het reeds beschikken over de ervaring met testen: in de afgelopen zes maanden zijn
reeds 5.000 tests uitgevoerd;
Een inschrijving in het Handelsregister;
Het verklaren dat de organisatie in ieder geval niet verkeert in staat van faillissement
en geen betalingsachterstanden bij de belastingdienst heeft;
Een akkoordverklaring met de dienstverleningsovereenkomst die de stichting zal
aanbieden.

Planning toelatingsprocedure
Beschikbaar stellen benodigde documentatie voor de
Vrijdag 30 april 2021
toelatingsprocedure via www.stichtingopennederland.nl			
Digitale informatiebijeenkomst

Maandag 3 mei 2021 om 16:00 uur

Deadline voor het doen van een verzoek tot toelating

Maandag 10 mei 2021 om 12:00 uur

Verifiëren aanmeldingen

Uiterlijk t/m maandag 17 mei 2021

Contracteren

Woensdag 19 mei 2021		

