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Geachte voorzitter, 

Op 16 november jl. stuurde ik uw Kamer een brief1, waarin ik u informeerde over 
onregelmatigheden die waren gesignaleerd bij een testaanbieder tijdens de 
actieve monitoring van het HKVI-portaal.   
 
De onregelmatigheden heb ik voorgelegd aan een forensisch onderzoeksbureau. 
In het rapport van dit onderzoeksbureau is geconcludeerd dat er 
vaccinatiebewijzen, herstelbewijzen en testbewijzen zijn afgegeven met gebruik 
van HKVI door vier accounts die te koppelen zijn aan medewerkers van de 
testaanbieder. Dit gaf mij aanleiding de testaanbieder de toegang tot CoronaCheck 
tijdelijk te ontzeggen ter bescherming van het CoronaCheck-stelsel. Ook is dit 
rapport aanleiding geweest om aangifte te doen.  
 
Dinsdag 16 november heeft de testaanbieder uitgebreide informatie verstrekt, 
waaronder (voor)genomen maatregelen en verklaringen van medewerkers. Op 
basis hiervan is nader onderzoek gestart naar de onderzoeksresultaten. 
Dit vervolgonderzoek heeft bevestigd dat de testaanbieder op grote schaal 
handelingen heeft verricht die geleid hebben tot het uitgeven van in ieder geval 
herstelbewijzen. Het op deze schaal uitgeven van herstelbewijzen door een 
testaanbieder is in strijd met de gebruikersvoorwaarden van het HKVI-portaal.  
Daarnaast is geconstateerd dat de praktische handelswijze van de testaanbieder 
niet overeenkomt met de handelingswijze die door de testaanbieder is beschreven 
in het CoronaCheck aansluitdossier. De testaanbieder heeft verklaard per 
ommegaande te stoppen met het gebruik van HKVI en er is een verbeterplan met 
maatregelen ingediend. 
 
De nadere controle heeft ook uitgewezen dat de in het onderzoeksrapport 
getrokken conclusies over het uitgeven van vaccinatiebewijzen niet met zekerheid 
zijn komen vast te staan. Daarmee is het vermoeden van opzettelijk frauduleus 
handelen komen te vervallen. Dat maakt dat er geen directe aanleiding meer is  
  

 
1 Kamerstuk 25295, nummer 1521 
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om de tijdelijke ontzegging van de toegang tot CoronaCheck te handhaven. Wij 
hebben de testaanbieder vanochtend laten weten dat ze daarom vandaag weer 
toegang krijgen tot CoronaCheck. De nieuwe informatie wordt ook aan het OM en 
de IGJ gemeld.  

Hoogachtend, 

de minister van Volksgezondheid,  
Welzijn en Sport, 
 
 
 
 
 
 
Hugo de Jonge


