
DIGITAAL CORONA PASPOORT IN DE MAAK 
 
 
“De bovenstaande mededeling heeft de reguliere media nog niet bereikt, en 
waarschijnlijk is daar een reden voor. Op 11-05-20 publiceerde ‘Verdict’, een online 
mediabedrijf op het gebied van technologie het volgende artikel: “Coronavirus digital 
health passport to be supplied to 15 countries (digitaal coronavirus paspoort gaat 
geleverd worden in 15 landen). 
Volgens Verdict heeft het Engelse bedrijf ‘VST Enterprises’ een zakelijke 
overeenkomst gesloten met het bedrijf ‘Circle Pass Enterprises’ voor het creëren van 
een digitaal “gezondheidspaspoort”. De Corona-maatregelen zijn nog lang niet 
voorbij. Integendeel, voorbereidingen voor het aanscherpen van de controle op de 
maatregelen zijn gaande. 
   

WILLEN WIJ EEN ‘DIGITAAL GEZONDHEIDSPASPOORT’? 

Volgens Verdict zijn de twee eerdergenoemde bedrijven een partnerschap 
aangegaan om “het meest veilige digitale gezondheidspaspoort ter wereld” te 
creëren, dat de naam Covi-pass zal krijgen. ‘VST Enterprises’ en ‘Circle Pas 
Enterprises’ zullen gaan samenwerken met overheden en de particuliere sector om 
de COVI-pass wereldwijd te introduceren . 
De volgende landen staan als eerste op de lijst: Italië, Portugal, Frankrijk, Panama, 
India, de VS, Canada, Zweden, Spanje, Zuid-Afrika, Mexico, de Verenigde Arabische 
Emiraten en Nederland. En het doel is om 50 miljoen COVI-passen te leveren. 
  

HOE HET DIGITALE GEZONDHEIDSPASPOORT WERKT 

“De Covi-pass zal werken met een kleurensysteem van groen, amber, rood om aan 
te geven of het individu positief of negatief is getest op Covid-19, evenals relevante 
gezondheidsinformatie. 
  
Eerst downloadt de gebruiker de app en voert belangrijke informatie in zoals naam, 
adres, leeftijd en verifieert zijn identiteit met behulp van zijn vingerafdruk of een 
gezichtsscan. 
  
Vervolgens doet hij een Covid-19 test, afgenomen door een geautoriseerde 
zorgprofessional, en worden de resultaten in de Covi-pass gescand. Daarna kan men 
het digitale gezondheidspaspoort gebruiken om de gezondheidstoestand van 
mensen te verifiëren, zodat ze “veilig kunnen terugkeren naar hun werk, en veilig 
kunnen reizen”. 

Een aanzienlijk tekort aan coronavirus testkits zou het testen echter tot een uitdaging 
kunnen maken. Desalniettemin is VST van mening dat de technologie de sleutel kan 
zijn tot het beëindigen van de lockdown. 
“Wij zijn er vast van overtuigd dat het digitale gezondheidspaspoort naast de door de 
overheid goedgekeurde testkits de sleutel is tot het geleidelijk en gecontroleerd 
opheffen van de lockdown-beperkingen”, aldus Louis-James Davis, CEO van VST 
Enterprises. En hij voegt eraan toe: 
  
“Het probleem met andere gezondheidspaspoorten is momenteel dat niet alleen de 
informatievoorziening vrijwillig is, maar dat de gebruikte technologie (in de meeste 



gevallen een QR-code of streepjescode) niet kan worden gebruikt buiten de veilige 
afstandszone.” 
  
“Zowel barcodes als QR-codes zijn oude tweede generatie technologie. De 
zogenaamde VCode & VPlatform vertegenwoordigen de volgende ‘derde generatie’ 
van ultraveilige en veelzijdige codetechnologie.” 

  
Het bedrijf ontwikkelt ook een “sportgezondheidspaspoort”, dat openbare 
sportevenementen weer op gang kan brengen zodra de beperkingen zijn opgeheven. 
 
En tenslotte deelt het artikel op ‘Verdict’ mee dat VST Enterprises ook gesprekken 
voert, die al in vergevorderde stadia zijn, met hoge Britse overheidsambtenaren en 
het ministerie van Binnenlandse Zaken over cybersecurity technologie. 
De farmaceutische industrie krijgt steun uit de technische hoek. Samen zullen zij in 
staat zijn de massa onder controle te houden. Tenzij de informatie die de massa aan 
het denken kan zetten hen op tijd bereikt uiteraard”. 
   
Bron voor dit artikel: https://www.verdict.co.uk/vst-enterprises/ 
 

• https://vstenterprises.com/ i.s.m. Circle Pass Enterprise (CPE) die eigenaar is van de COVI 

pass 

• https://www.enterprisetimes.co.uk/2020/05/13/vste-helps-covi-pass-get-people-back-to-

work/adamjtpalmer/ 

 

• https://www.covipass.com/ Sinds kort verandert in Tento Health. Op de oorspronkelijke site 

stond dat Nederland één van de deelnemers is en fors geïnvesteerd heeft. Dit bericht is ook 

al verdwenen: https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/corona/nederland-een-van-de-

eerste-15-landen-die-digitaal-gezondheidspaspoort-invoert/ Binnenkort geen toegang meer 

tot werk, openbaar vervoer en publieke gebouwen als je geen COVI-pas hebt, die je pas krijgt 

als je bent getest, je vingerafdruk of gezichtsscan hebt gegeven, en (vanaf volgend jaar) 

mogelijk ook als je het corona vaccin hebt gehaald. Deze sites hebben de censoren over het 

hoofd gezien: https://prepareforchange.net/2020/07/13/mass-tracking-covi-pass-immunity-

passports-slated-to-roll-out-in-15-countries-2/  

https://stralingsleed.nl/blog/covi-pas-in-het-gezondheidspaspoort-enof-

vaccinatiepaspoort/ 

 

 

• Geen website van CPE gevonden. Geen idee wie de geldschieters achter deze bedrijven zijn. 

Deze bedrijven willen alles van je weten net als Google, Facebook etc. Privacy is er niet meer. 

Exact het Chinese model om de bevolking te onderwerpen en te controleren. 

Twee uitstekend onderbouwde links met bewijzen en bronvermeldingen: 

• https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek/nationale-politiek/gvap-evap-nl/ 

• https://stichtingvaccinvrij.nl/politiek/nationale-politiek/time-line-evap-nederland/  

Officiële websites: 

• EVAP: https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/vaccines-and-

immunization/publications/2014/european-vaccine-action-plan-20152020-2014 

• GVAP: 

https://www.who.int/immunization/global_vaccine_action_plan/GVAP_doc_2011_2020/en/ 

 

 



“Het probleem van een wereldwijd vaccinatiebeleid is dat landen waar extreme armoede 
heerst, en de sterfte aan infectieziektes dus hoger is, de norm worden voor een noodzaak 
die in Nederland niet aanwezig is.” Mw. D. Frankema. 

 

Waarom heeft Bill Gates, met al zijn miljarden, in Afrika niet gezorgd dat de hygiëne goed is, veilig en 

schoon drinkwater, lokale eigen energievoorziening met zonnepanelen, gemeenschappen 

zelfvoorzienend maken zonder milieuvervuiling, waterbronnen, zorgen dat de mensen werk hebben 

om in hun levensonderhoud te voorzien? Antwoord dan blijven mensen afhankelijk, je hebt 

meetbare doelen zoals X-miljoen vaccinaties tegen hiv, malaria etc., het blijft symptoom bestrijding. 

Uiteindelijk gaan de mensen dood van de honger en slecht drinkwater. Uiteraard de vele miljarden 

die door Bill verdiend worden middels grote pakketten aandelen in big pharma en de veel te grote 

invloed bij de WHO, Bill betaald en bepaald. 

In april 2020 gaan Bill & Melinda al hun geld inzetten op de bestrijding van corona want dat scoort 

momenteel. Dat dit ten koste gaat van de funding aan hiv, malaria en tuberculose is dan jammer 

terwijl ze zoveel geld hebben dat beiden kan. Voor hiv kun je ook geld steken in betere voorlichting, 

acceptatie en goede verkrijgbaarheid van condooms, zo voorkom je besmetting en bescherming van 

vrouwen en hun nog ongeboren baby’s. 

We zien al sinds ca. 1965 Biafra ondervoede Afrikaanse kinderen in TV spotjes van NGO’s. Vraag uzelf 

af hoe is dit mogelijk met al het geld op de wereld en de honderden miljarden die sindsdien naar 

Afrika zijn gegaan. 

 

• WAAROM BILL GATES GEEN AANSPRAKELIJKHEID WIL – BENT U BEREID HET RISICO TE 

NEMEN? 

Originele artikel van Robert F. Kennedy: 

https://childrenshealthdefense.org/news/heres-why-bill-gates-wants-indemnity-are-

you-willing-to-take-the-risk/ 
 

• https://www.transitieweb.nl/algemeen/een-grafisch-antwoord-op-de-vragen-van-longarts-

david-prins/ 

• https://corona-tegenlicht.nl/bill-melinda-gates-foundation/. Zie het schema met alle 

vertakkingen ook naar de WHO 

• https://www.telegramnl.eu/al-het-nieuws/corona/bill-gates-geeft-in-tv-interview-toe-dat-

700-000-mensen-kunnen-sterven-door-zijn-vaccin/ 

• https://www.telegraaf.nl/video/188862121/naar-verwachting-volgende-zomer-vaccinatie-

tegen-corona  21.08.2020. Wilson Boldewijn. 7” vaccins veel onzekerheden. Ab: voordat je 

zeker weet dat een vaccin 100% veilig is moet je een paar miljoen mensen gevaccineerd 

hebben. Dit betekend dus dat deze mensen proefkonijnen zijn, geen enkele kritische vraag 

van Wilson. Zou hij samen met Ab vooraan staan om het vaccin te testen? Minister Wiebes in 

ieder geval niet aan een van de babbeltafels. 

Ik stel voor dat alle kabinetsleden, partners, kinderen en familieleden als eerste het 

vaccin krijgen ingespoten om aan te tonen dat het volledig veilig is. Uiteraard onder 

toezicht van notarissen van begin tot eind in de keten. 

 

• https://nos.nl/artikel/2338868-europese-commissie-wil-soepelere-regels-in-jacht-op-

vaccin.html 

Betekend dit genetisch manipulatie van het covid-19 vaccin dus ingrijpen in je DNA?  

Deze strenge regels zijn er niet voor niets gekomen. Als de EU al gaat marchanderen 

waar blijven we dan. 



• https://www.stopworldcontrol.com/planned  Geweldig overzicht van de feitelijke 

bewijzen. Oordeel zelf. 

• https://www.zwartelijstartsen.com/?s=W.+Schellekens 

 

SOCIALE UITSLUITING: 

• VVEM site: 'Daarnaast wordt Fieldlab onderdeel van het 

sneltestprogramma van VWS. Hierdoor kan Fieldlab ook input op dit 

gebied inbrengen en gevalideerde testen kunnen worden gebruikt in het 

Fieldlab-programma. Hiermee worden inzichten verkregen waardoor de 

sector de mogelijkheid krijgt de sneltest te implementeren in de 

organisatie van evenementen'. 

• Mijn conclusie is of je krijgt een sneltest voordat je bij een evenement 

binnen komt of een vaccinatiepas, daar wordt naar toe gewerkt. In de 

werkgroepen zitten vertegenwoordigers van de overheid die hoe dan 

ook het foute beleid van Rutten en de Jonge moeten uitvoeren hoeveel 

tegenbewijs je ook levert. De VVEM is gedreven door angst om maar niet 

helemaal kapot te gaan maar er gaat heel weinig overblijven als je niet 

kritischer gaat kijken en reageren.  

• VVEM laat zich gebruiken door VWS want de IFR is al sinds eind april ca 

0,23% zoals voor een middelzware griep. ‘Besmettingen’ zijn gebaseerd 

op een PCR test die daar niet geschikt voor is zoals van Dissel en Fauci 

ook bevestigen. Een totaal onbetrouwbare test. Evenals de sneltesten. 

• De grote theater producenten hebben eur40 miljoen steun gekregen. 

Wat denkt u zou daar het invoeren van een COVI pas tegenover staan? 

• In feite kun je al niet meer reizen met het vliegtuig, veel landen eisen een 

negatieve PCR test niet ouder dan 72 uur. Ben je een aantal maanden 

terug verkouden geweest kun je al positief testen. 

• Op Schiphol staan al scanners voor een COVI pas 

• De grote theater producenten hebben eur40 miljoen gekregen die gaan 

ook een vaccinatie pas verplicht stellen voorspel ik. 

• https://corona-nuchterheid.nl/2020/04/26/vaccin-illusie/  

• https://enerzijdsanderzijds.nl/wat-covid-gaat-losmaken-1/  zie het 

blauwe kader over Rutte. 

• https://www.niburu.co/lezersbrieven/15664-vind-je-dit-normaal 

Gedurende de twee jaren voorafgaand aan de pandemie werden er over 

de hele wereld opeens honderden miljoenen virus test kits verspreid. In 

de officiële database van de wereldhandel hadden ze zelfs het label 

‘covid-29 test kit’. 



Afgelopen zomer werd er een wet goedgekeurd in Nederland dat de 

komende vaccins voor covid allerlei genetisch gemanipuleerde stoffen 

mogen bevatten, zonder dat dit op de ingrediënten lijst vermeld hoeft te 

worden. 

• https://www.bitchute.com/video/aXy6BjM2Nmqa/   Covid-19 exposed 

 

 
 


