
 

 

 
 
 
Aan:  de Minister van Volksgezondheid,   Utrecht, 16 september 2021 

Welzijn en Sport, 
 H. M. de Jonge 
 
 
Geachte heer de Jonge 
 
De Raad van Ouderen vraagt uw aandacht voor het volgende. 
 
De Raad heeft met grote belangstelling het debat in de Tweede Kamer der Staten Generaal 
gevolgd inzake het “Coronapaspoort”. 
 
Met inachtneming van alle bezwaren is de Raad van mening dat het -tijdelijk- invoeren van het 
Coronapaspoort alleszins te billijken is. 
De Raad constateert dat een substantieel aantal mensen, waaronder veel ouderen- geen toegang 
heeft tot internet en dus zeer moeizaam een geprinte versie van het Coronapaspoort kan krijgen. 
 
De Raad heeft ervoor gekozen u ter zake ongevraagd van advies te dienen. 
 
Het is de Raad bekend dat vanaf 1 juli jl. het mogelijk is telefonisch een geprinte versie te 
verkrijgen. De procedure beslaat twee weken. 
 
De Raad uit bij deze haar zorgen over het volgende: 

▪ De invoering van het Coronapaspoort zal naar verwachting ook de behoefte aan een 
geprinte versie van het Coronapaspoort doen toenemen. 

▪ Het telefonisch verkrijgen van een geprinte versie is niet breed gecommuniceerd en is 
daardoor bij een breed publiek niet bekend. 

▪ Het telefonisch verkrijgen van een geprinte versie zal door een grote toename van de 
vraag, mogelijk niet bestand zijn tegen deze plotseling druk 

 
Het invoeren van het Coronapaspoort is een kabinetsbesluit op nationaal niveau. 
De Raad adviseert u -indien de geschetste zorgen bewaarheid worden- de uitvoering op lokaal 
niveau te beleggen. 
 
Gemeenten kunnen -zo nodig door u gefaciliteerd- de uitvoering op zich nemen, waarbij de Raad 
voor ogen heeft dat aanvragers zo snel mogelijk van een geprinte versie worden voorzien. 
De Raad vraagt zich af in hoeverre gemeenten via hun Burgerlijke stand/Bevolkingsregister 
direct toegang kunnen krijgen tot de databanken van RIVM/GGD-en.  
Aanvragen voor een geprinte versie kunnen dan direct verwerkt worden.  
Hiermee ontstaat een korte en heldere procedure.  
De Raad bepleit overigens niet de telefonische aanvraag hiermee te beëindigen.  
 
Tot slot adviseert de Raad u het voorgaande -wellicht in samenwerking met de VNG- vergezeld 
te doen gaan van een korte toegankelijke publiciteitscampagne.  
 
 
 
De Raad van Ouderen 
 


