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 datum 3 september 2020 

 
 
Betreffende wetsvoorstel: 
 
35538 
Tijdelijke bepalingen in verband met de inzet van een notificatieapplicatie bij de bestrijding 
van de epidemie van covid-19 en waarborgen ter voorkoming van misbruik daarvan 
(Tijdelijke wet notificatieapplicatie covid-19) 
 
Eindstemming wetsvoorstel 
Het wetsvoorstel is op 3 september 2020 aangenomen door de Tweede Kamer.  
Voor: SP, PvdA, GroenLinks, 50PLUS, D66, VVD, SGP, CDA en ChristenUnie. 
Tegen: PVV, PvdD, DENK, FvD, Krol, Van Haga, Van Kooten-Arissen. 
 
Aangenomen amendementen 
 
Artikel I, onderdeel A, artikel 6d, achtste lid 
6  7  9  13  19 (Hijink c.s.) over het nadrukkelijker in de wettekst vastleggen van 
de antimisbruikbepaling  
 
In het wetsvoorstel is een antimisbruikbepaling vastgelegd waarmee voorkomen wordt dat 
iemand verplicht kan worden de notificatieapp te gebruiken. Deze bepaling is van belang 
omdat het gebruik van de Coronamelder te allen tijde dient te gebeuren op basis van 
vrijwilligheid.  
Indieners zijn van mening dat de reikwijdte van de huidige formulering van de 
antimisbruikbepaling te beperkt is. Het gebruik van de app kan niet verplicht worden maar 
de huidige bepaling biedt geen bescherming voor mensen die formele of informele druk 
ervaren om informatie over het gebruik van de app te delen met derden. Immers, ook 
zonder formele verplichting kan binnen afhankelijkheidsrelaties druk ontstaan om de app te 
gebruiken of om informatie over het appgebruik te delen. 
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Indieners willen voorkomen dat gebruik van de app of het geven van informatie over 
gebruik van de app voorwaardelijk wordt gesteld aan de toegang tot een gebouw of 
voorziening, deelname aan het arbeidsproces of ieder ander gebeurtenis waarbij sprake is 
van intermenselijk contact, of het verkrijgen van enig voordeel. Denk bijvoorbeeld aan 
bedrijven of instellingen die geen mensen willen ontvangen die een melding hebben gehad 
en derhalve mensen hier naar vragen of voor laten tekenen als voorwaarde om binnen te 
komen. Ook kan gedacht worden aan een werkgever die aan een uitzendbureau vraagt om 
alleen mensen te sturen die aangeven dat zij recent geen melding van CoronaMelder 
hebben gehad. Dergelijke verzoeken voldoen niet expliciet aan de antimisbruikbepaling 
zoals deze nu is vastgelegd maar zijn, in de ogen van de indieners, toch ongewenst omdat 
mensen die geen gebruik van de app willen óf kunnen maken worden uitgesloten.  
Met dit amendement wordt de bestaande antimisbruikbepaling nadrukkelijker in de 
wettekst zelf vastgelegd zodat het artikel ook beter in overeenstemming is met de 
memorie van toelichting bij onderhavige wet. Niet alleen is het verboden om een ander te 
verplichten tot gebruik van de app, het is ook verboden om het gebruik van de app of  het 
delen van informatie van de app, of het meedelen van het al dan niet hebben ontvangen 
van notificaties via de app, als voorwaarde te stellen voor toegang of deelname aan welke 
maatschappelijke activiteit dan ook, of voor het verkrijgen van enig voordeel.  
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
Toevoegen lid 9 in artikel I, onderdeel A, artikel 6d 
11 (Verhoeven en Van der Graaf) over het wettelijk regelen van niet-herleidbaarheid  
 
Dit amendement beoogt het wettelijk regelen van niet-herleidbaarheid. Dit amendement 
volgt daarmee de tweede aanbeveling van Privacy Management Partners, die in opdracht 
van het Ministerie van VWS een tweede opinie gaven over de DPIA. Het is van groot belang 
de privacy van de gebruikers van de CoronaMelder zo adequaat mogelijk te beschermen. 
Dit is ook zeer belangrijk bij de privacy van geïnfecteerde gebruikers. Het is een goede 
zaak dat gegevens zo veel mogelijk decentraal verwerkt worden. Echter zijn er nog enkele 
waarborgen die genomen kunnen worden in de omgang met persoonsgegevens, zoals een 
wettelijk verbod op herleidbaarheid. 
De in de CoronaMelder gebruikte Temporary Exposure keys (TEKs) en Diagnosis keys 
(DKs) zijn naar hun aard anoniem, maar zijn in combinatie met de IP-adressen in de back 
end wel herleidbaar tot een gebruiker. De TEKs en de DKs zijn aan te merken als 
persoonsgegevens omdat ze voldoen aan de volgende criteria: de unieke codes worden 
steeds gekoppeld aan een datum; de TEKs zijn samen met een bij de GGD op naam 
bekende autorisatiecode geüpload; de IP-adressen worden zeven dagen bewaard door het 
CIBG (met als doel het beveiligen van de CIBG infrastructuur tegen aanvallen van 
buitenaf). 
Afspraak is dat het CIBG IP-adressen en overige gegevens apart zal opslaan. Deze 
afspraak lijkt niet te voldoen als adequate waarborg voor het tegengaan van gebruik van 
de gegevens door de overheid voor andere doeleinden. Het CBIG is namelijk een 
uitvoeringsorganisatie van het Ministerie van VWS, en onder de AVG niet gescheiden van 
de Minister. Een wettelijk verbod op herleidbaarheid kan ertoe dienen om extern 
gehandhaafd te kunnen worden, als beter alternatief op een interne afspraak tussen 
Ministerie en een daaronder vallende uitvoeringsorganisatie.  
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Als het verboden is om de IP-adressen te koppelen dan wel te laten koppelen aan de TEK’s 
van de gebruiker, dan zal dit ook betekenen dat TEK’s en DK’s in de backend niet langer 
zijn aan te merken als persoonsgegevens en dus niet onder de AVG vallen. Dit lost twee 
eerder geconstateerde problemen op, zoals het feit dat het praktisch gezien onmogelijk is 
voor besmette gebruikers om hun toestemming in te trekken en het feit dat het ministerie 
van VWS zich bij de uitoefening van inzage, correctie of verwijderingsrechten van de 
betrokkene steeds moet beroepen op art. 11 AVG, waardoor de AVG-rechten van de 
betrokkenen in de praktijk betekenisloos zijn. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
Toevoegen leden 9 en 10 in artikel I, onderdeel A, artikel 6d 
12 (Van den Berg c.s.) over interoperabiliteit van door lidstaten gebruikte 
notificatieapplicaties  
 
De regering werkt in Europees verband aan de interoperabiliteit van de door de 
verschillende lidstaten gebruikte notificatieapplicaties. Interoperabiliteit kan een 
belangrijke bijdrage leveren aan het breder en sneller waarschuwen van mogelijk besmette 
mensen. Dit geldt zeker voor de grensregio’s maar bijvoorbeeld ook voor vakantieverkeer.       
Hiermee wordt aangesloten bij het advies van de Raad van State om, gezien de huidige 
ontwikkelingen ten aanzien van het virus, in dit wetsvoorstel te voorzien in de juridische 
grondslag voor interoperabiliteit. 
Het spreekt voor zich dat pas mag worden overgegaan tot interoperabiliteit van de 
CoronaMelder indien aan alle randvoorwaarden en waarborgen van dit wetsvoorstel en de 
AVG is voldaan. 
Aangenomen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Van 
Kooten-Arissen, D66, de VVD, de SGP, het CDA en de ChristenUnie 
 
Artikel II 
8 (Van der Graaf en Verhoeven) over aanpassing van de vervaltermijnen 
 
In het kader van de bestrijding van covid-19 worden veel maatregelen genomen die in 
meer of mindere mate ingrijpen in onze samenleving. Indieners achten het van belang dat 
dergelijke maatregelen, en de wetgeving die daaraan ten grondslag ligt, op gezette 
momenten opnieuw aan de Kamer wordt voorgelegd. Gezien het onvoorspelbare verloop 
van de epidemie en onvoorzienbaarheid van de gevolgen van een dergelijke applicatie voor 
de samenleving en voor de capaciteit van de GGD, vinden indieners een duur van drie 
maanden meer passend. Indieners staan ook bij andere tijdelijke wetgeving in het kader 
van de bestrijding van het covid-19 eenzelfde tijdsduur voor. 
Met algemene stemmen aangenomen. 
 
Moties 
 
14 (Hijink c.s.) over gelijktijdig met de landelijke invoering van CoronaMelder het 
testbeleid uitbreiden  
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, 50PLUS, Krol, Van 
Kooten-Arissen, de SGP, de PVV en FvD 
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15 (Van Haga/Baudet) over in kaart brengen en rapporteren van de cumulatieve 
onzekerheid van de corona-app  
Verworpen. Voor: SP, de PvdA, GroenLinks, de PvdD, DENK, Krol, Van Kooten-
Arissen, de PVV, FvD en Van Haga 
 
16 (Middendorp c.s.) over maandelijks monitoren van de effecten van de CoronaMelder 
Met algemene stemmen aangenomen.   
 
17 (Middendorp/Van den Berg) over eerst een waarschuwend gesprek tenzij er sprake is 
van kwade opzet   
Aangehouden 
 
18 (Van der Graaf/Buitenweg) over afspraken over het exposure notification framework 
Aangehouden 
 


