
Datum: Amsterdam, 26 november 2021

Aan: José Manshanden, GGD Amsterdam

Onderwerp: QR-code, ook voor ongedocumenteerden

Beste José Manshanden,

Deze brief is geschreven en ondertekend door een brede groep maatschappelijke
organisaties, ongedocumenteerde mensen en migranten-zelforganisaties uit de stad. Wij
vragen u, als directeur van GGD Amsterdam, om actie te ondernemen zodat
ongedocumenteerde mensen weer toegang kunnen krijgen tot de stad. Zij ervaren nu dat zij
op veel plekken geweigerd worden omdat voor hen het bemachtigen van een QR-code
onmogelijk is, terwijl zij wel gevaccineerd zijn.

Zeker 10.000 ongedocumenteerde mensen hebben zich in Amsterdam laten vaccineren de
afgelopen maanden. Het is fijn dat dit kon en goed dat het werd geregeld. Veel
ongedocumenteerden hebben bovenal actief campagne gevoerd binnen hun eigen
gemeenschappen, opvangorganisaties en inloophuizen om de vaccinatiegraad te verhogen;
ter bescherming van henzelf en voor de volksgezondheid in het algemeen. Maar vervolgens
is het in Amsterdam onmogelijk een QR-code te krijgen als iemand niet in het bezit is van
DigiD en een BSN-nummer. Dit leidt tot verdere uitsluiting van deze toch al zeer kwetsbare
en gemarginaliseerde groep. De GGD Utrecht gebruikt het HKVI (Hulpverleners Kunnen
Verklaringen Invullen) systeem om handmatig QR-codes aan te maken voor
ongedocumenteerden die door de GGD Utrecht gevaccineerd zijn. Onze vraag is: waarom
kan dit niet in Amsterdam?

De burgemeester van Amsterdam heeft aangegeven streng te zullen handhaven op plekken
waar een QR-code nodig is. Dit leidt tot schrijnende situaties, ongedocumenteerden hebben
daardoor bijvoorbeeld geen toegang meer tot toiletten, debatcentra, sportscholen en andere
voor hen essentiële plekken. Een ander effect van deze situatie is dat de bereidheid om zich
te laten vaccineren zou kunnen dalen. Dat laatste heeft weer gevolgen voor de algemene
volksgezondheid; zo ontstaat er dus een situatie die voor niemand wenselijk is.

We hebben begrepen dat de GGD Amsterdam en ook de wethouder - Simone Kukenheim -
graag met een oplossing willen komen. Laten we dus samen optrekken en ons laten
inspireren door de oplossing die in Utrecht al gevonden is.
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