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URGENT 

 

Aan de Minister van VWS, de heer Hugo de Jonge, en de Vaste Kamercommissie voor VWS 

 

Cc: Karlijn Eduard, hoofd communicatie NBTC. 

 

Betreft: Erkenning Coronabewijzen, -vaccins en -vaccinatiebewijzen 

 

Olten, 25 september 2021 

 

Zeer geachte heer De Jonge, zeer geachte commissieleden 

De Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN) vertegenwoordigt de belangen 

van de meer dan één miljoen Nederlanders en onvrijwillige ex-Nederlanders1 in het 

buitenland. Al op 23 mei jl. richtten we ons tot u vanwege onze zorgen omtrent de 

geldende coronaregels voor bezoekers aan Nederland. Met de invoering per 25 

september van het Coronabewijs als toegangsbewijs voor steeds meer 

gelegenheden nemen onze zorgen toe. Deze betreffen, voor wat betreft onze 

achterban, ten eerste de beperkte mogelijkheden om aan een Coronabewijs te 

komen en ten tweede de erkenning van de buitenlandse vaccinatiebewijzen en 

vaccins. 

Wij hebben recentelijk ingediende kamervragen (15 september jl.,D66/VVD), die 

deels over dit probleem gaan, opgemerkt.2 Deze brief bouwt hier op voort. 

1  Het verkrijgen van een Nederlands coronabewijs moet makkelijker 

worden voor de (ex) Nederlanders buiten Nederland èn mogelijk zijn voor hen 

die genezen zijn van COVID-19 of ertegen zijn gevaccineerd. 

 
1 Door de restrictieve Nederlandse nationaliteitswetgeving zijn er veel mensen die – noodgedwongen, 
of soms zelfs onbewust – hun Nederlanderschap hebben moeten opgeven of automatisch hebben 
verloren. Ook voor hen zet de SNBN zich in. 
2 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2021Z15582&did=2021D33472 
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Vanuit onze achterban bereiken ons steeds meer signalen van mensen die genezen 

zijn van COVID-19, of ertegen zijn gevaccineerd, maar moeilijk of niet in het bezit van 

een Nederlands Coronabewijs kunnen komen. 

Lang niet alle landen geven coronabewijzen uit die direct compatibel zijn met het 

Nederlandse coronabewijs. Dit is vooral het gevolg van de door Nederland gekozen 

software, die van lang niet alle landen de coronabewijzen kan herkennen3. De 

betreffende persoon moet dan een afspraak maken bij de GGD in Utrecht om een 

Nederlands coronabewijs te krijgen. Dit is vrij bewerkelijk (voor een bezoekje aan 

Nederland moet speciaal naar Utrecht gereisd worden) en bovendien staat deze 

mogelijkheid alléén open voor Nederlanders met een BSN. Alle andere bezoekers 

aan Nederland rest dus niets anders dan zich telkens opnieuw te laten testen – ook 

al zijn zij gevaccineerd of genezen. Dit raakt onze achterban – en hun gezinsleden – 

direct. 

Dit is niet acceptabel. Noch het COVID-19-virus, noch de daartegen ingezette 

vaccins maken onderscheid op grond van software, nationaliteit of het bezit 

van een BSN. Wij verwachten dat Nederland dat evenmin doet bij het afgeven 

van coronabewijzen en u daarvoor de nodige maatregelen neemt. 

Locatie speelt eveneens een rol. Het is het onnodig gecompliceerd om voor een 

coronabewijs persoonlijk naar Utrecht te moeten komen. We stellen ook vast dat 

andere EU-landen hiervoor digitale oplossingen hebben (bijvoorbeeld Frankrijk). 

Daarnaast ontgaat ons de noodzaak voor het persoonlijk verschijnen aan een 

Utrechts loket. Zo zijn medewerkers van de GGD niet opgeleid in het vaststellen van 

de echtheid van een buitenlands identiteitsbewijs. Wij verwachten dat u zich ervoor 

inzet, dat Nederland het makkelijker maakt om een Coronabewijs te krijgen, 

bijvoorbeeld door het volgen van het voorbeeld van andere Europese lidstaten.  

2 Erkenning buitenlandse vaccinatiebewijzen en vaccins 

We stellen vast, dat Nederland bij het erkennen van vaccinaties strenge eisen aan de 

buitenlandse vaccinatiebewijzen stelt. Daardoor worden veel buitenlandse 

vaccinatiebewijzen uitgesloten, waaronder bijvoorbeeld Nederlanders die met Pfizer 

(!) zijn gevaccineerd. Daarbij valt te denken aan het precieze productieland van het 

vaccin (ontbreekt o.a in de USA en Australië), de naam op het bewijs (Nederland 

hanteert als enige land ter wereld strikt de meisjesnaam en zo kan de naam op het 

 
3 Zie https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/vraag-en-antwoord/wat-is-het-eu-
digitaal-corona-certificaat voor een overzicht van landen waarvan de coronabewijzen wel herkend 
worden. Het is wel duidelijk dat de meeste landen van de wereld niet op deze lijst staan. 
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Nederlandse paspoort afwijken van die op het vaccinatiebewijs) en het nummer van 

het paspoort (ontbreekt in veel landen; ook kan het zijn dat niet het nummer van het 

(Nederlandse) paspoort maar bv. dat van de verblijfsvergunning wordt vermeld). 

Wij roepen u hierbij op het verkrijgen van een coronabewijs niet te koppelen 

aan de juiste administratieve gegevens maar dat met gezond mensenverstand 

wordt gekeken naar de door de diverse landen afgegeven documenten en 

daarbij de nodige soepelheid wordt gehanteerd. 

Tevens herhalen we onze oproep uit onze brief van 23 mei jl. om brede(re) erkenning 

van vaccins. Het is goed dat Nederland alle EMA- en WHO-erkende vaccins 

accepteert. Tegelijkertijd moet Nederland zich ervan bewust zijn dat – mede door de 

gekozen Nederlandse lijn, dat men zich zo veel mogelijk in het woonland moet laten 

inenten – mensen niet voor een bepaald vaccin kúnnen kiezen. We denken daarbij in 

het bijzonder aan de vaccins die vanwege politieke strubbelingen niet worden erkend 

(Sputnik) of vaccins die alleen erkend worden als ze in bepaalde landen 

geproduceerd zijn (i.h.b. AstraZeneca). We herhalen onze oproep om een zo 

breed mogelijke erkenning van vaccins. 

Uw reactie 

Wij herhalen onze oproep op de Nederlandse regering om de menselijke maat te 

hanteren bij elke volgende corona/vaccinatiemaatregel, zeker richting de (ex) 

medeburgers in het buitenland. Wij verzoeken u vriendelijk met spoed aandacht te 

geven aan deze brief en we zien uit naar een snelle reactie van uw kant.  

Met vriendelijke groet, 

 

Twan Laan, secretaris SNBN 
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