Coronabewijs: veel gestelde vragen
Nu overal in Europa de cijfers de goede kant op gaan, wordt alles in gereedheid gebracht om onze
samenlevingen weer wat te openen. We krijgen weer toegang tot locaties die lange tijd gesloten
waren en ook het reizen in Europa komt weer op gang. Er zullen daarbij nog steeds extra regels
kunnen gelden, zoals het handhaven van de basismaatregelen of het beperken van hoeveelheden
bezoekers. Maar er wordt ook meer mogelijk als mensen gevaccineerd zijn of als blijkt uit
testresultaten dat ze niet besmettelijk zijn: hun zgn. coronastatus. Daarvoor is een coronabewijs
ontwikkeld. Met dat bewijs kan iemand aantonen dat er een beperkt risico is op het overdragen van
COVID-19, omdat hij of zij 1:
• Volledig is gevaccineerd of
• Recent (d.w.z. minder dan 72 uur geleden) negatief is getest of
• Onlangs (d.w.z. minder dan zes maanden geleden) zelf corona heeft doorgemaakt
Het coronabewijs heeft twee toepassingen:
1. Om te kunnen reizen binnen de EU. Daarvoor is er het EU Digitaal Corona Certificaat (DCC).
Vanaf 1 juli 2021 is het beschikbaar voor iedereen boven de 12 jaar.
2. Om toegang te verkrijgen tot locaties en evenementen in NL die een coronabewijs vragen.
Daarvoor is er een Nederlands coronabewijs 2
Via de app of op papier
Informatie over je coronastatus komt van het RIVM en uit de vaccinatieregistratie en testuitslagen
van de GGD-en, de ziekenhuizen en de Stichting Open Nederland. Zij beschikken over de testdata en
de vaccinatiedata.
Die data kunt u ophalen met de speciale CoronaCheck app (gratis te downloaden in de app stores).
Eind juni is het mogelijk uw vaccinatie toe te voegen in CoronaCheck. Vanaf dat moment kunt u uw
vaccinatiegegevens opvragen door via de CoronaCheck-app of de website in te loggen met de DigiD
app of sms-controle van DigiD. Check op tijd of uw DigiD op orde is.
Er wordt door deze app een QR-code aangemaakt die kan worden uitgelezen aan de grens of
bijvoorbeeld op het vliegveld, en bij de toegang van evenementen en locaties die een coronabewijs
vragen. Mensen zonder smartphone of mensen die liever een papieren bewijs hebben, kunnen de
QR-code via de website www.coronacheck.nl downloaden en uit (laten) printen. U kunt de
CoronaCheck nu al downloaden! Dus je hoeft niet te wachten tot 1 juli.

De epidemiologische situatie verandert voortdurend. Dus deze voorwaarden kunnen de komende
weken/maanden ook nog wijzigen.
2
Het kabinet kiest ervoor om vaccinatiebewijzen in Nederland in te zetten zodra stap 4 van het openingsplan
wordt gezet. Dan is het medisch verantwoord gelet op de epidemiologische situatie. Verwachting is dat dit op
30 juni het geval zal zijn.
1
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Veel gestelde vragen
Wat is de CoronaCheck?
Met de CoronaCheck-app kunnen mensen in Nederland vanaf 1 juli 2021 op verschillende manieren
digitaal hun corona-status laten zien. Met de app kun je laten zien dat je:
- recent negatief getest bent op corona of
- (volledig) gevaccineerd bent tegen corona of
- de afgelopen 6 maanden hersteld bent van een coronabesmetting.
Waar is de CoronaCheck geldig?
De CoronaCheck maakt QR-codes die gebruikt kunnen worden voor reizen binnen Europa en in
Nederland voor toegang tot voorzieningen die een coronabewijs vragen. Landen in Europa bepalen
zelf welke bewijzen worden geaccepteerd bij binnenkomst in het land en onder welke voorwaarden.
Check dus altijd op WijsopReis.nl de voorwaarden van het land waarnaar je wilt reizen.
Hoe kom ik aan een CoronaCheck?
De CoronaCheck app kan gedownload worden in de app store of via CoronaCheck.nl. Met behulp
van de app en je test-, vaccinatie of herstelbewijs kun je twee QR-codes maken:
− een EU Digitaal Corona Certificaat voor gebruik om te reizen binnen Europa
− en een Corona Toegangsbewijs voor gebruik in Nederland.
Je kunt de CoronaCheck laten zien in de app op je telefoon of een papieren versie afdrukken vanuit
CoronaCheck.nl.
Wat is er nodig om een CoronaCheck app te gebruiken
CoronaCheck werkt op iOS en Android-telefoons vanaf Android 6 en iOS 12 (de iPhone 5s en
nieuwer). De app is gratis te downloaden uit de Apple App Store en Google Play Store. Om uw
vaccinatiegegevens straks op te vragen moet u via de CoronaCheck-app of de website in loggen met
de DigiD app of sms-controle van DigiD. Check op tijd of uw DigiD op orde is.
Een papieren bewijs kan afgedrukt worden vanuit CoronaCheck.nl.
Maakt het uit of je vaccinatie-, test- of herstelgegevens gebruikt voor je Corona Toegangsbewijs?
Je kunt op 3 manieren een Toegangsbewijs verkrijgen, namelijk als je:
- recent negatief getest bent op corona (dit is nu al mogelijk) of
- (volledig) gevaccineerd bent tegen corona (vanaf 1 juli 2021) of
- de afgelopen 6 maanden hersteld bent van een coronabesmetting (vanaf 1 juli 2021).
Vaccineren is vrijwillig. Daarom zal in Nederland de CoronaCheck app, wanneer je hem gebruikt om
toegang te krijgen niet laten zien of je getest, gevaccineerd of recent hersteld bent.
Vanaf welke leeftijd kan ik een CoronaCheck gebruiken?
De CoronaCheck kan gebruikt worden vanaf 12 jaar met het test- of herstelbewijs. De CoronaCheck
kan met het vaccinatiebewijs gebruikt worden door iedereen die gevaccineerd is.
Wat is een EU Digitaal Corona Certificaat (DCC)?
Voor reizen binnen Europa kan vanaf 1 juli 2021 met de CoronaCheck-app een EU Digitaal Corona
Certificaat (DCC) gemaakt worden. Het EU Digitaal Corona Certificaat maakt het mensen
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gemakkelijker om binnen de Europese Unie te reizen zolang de coronapandemie nog niet voorbij is.
Het EU Digitaal Corona Certificaat is het digitale bewijs dat iemand:
- recent negatief getest is op corona of
- gevaccineerd is tegen corona met een door EMA goedgekeurd vaccin of
- de afgelopen 6 maanden hersteld is van een coronabesmetting.

Waar is het EU Digitaal Corona Certificaat geldig?
Het EU Digitaal Corona Certificaat kan in alle EU-lidstaten (en in Noorwegen, IJsland en
Liechtenstein) worden gebruikt. Landen in Europa bepalen zelf welke van deze bewijzen worden
geaccepteerd bij binnenkomst in het land en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld welke type
testen geaccepteerd worden en hoe oud een test mag zijn. Ook andere maatregelen, zoals
quarantaine voor reizigers, bepalen de lidstaten zelf. Nederland zet zich binnen Europa in om de
voorwaarden zoveel mogelijk gelijk te trekken.
Hoe kom ik aan mijn EU Digitaal Corona Certificaat?
Een EU Digitaal Corona Certificaat kan gemaakt worden met de CoronaCheck-app. Deze kan
gedownload worden in de app store of via CoronaCheck.nl. Je kan de CoronaCheck laten zien in de
app op je telefoon of via de website uitprinten op papier.
Maakt het uit of je vaccinatie-, test- of herstelgegevens gebruikt voor het EU Digitaal Corona
Certificaat
Landen in Europa bepalen zelf welke van deze bewijzen worden geaccepteerd bij binnenkomst in het
land en onder welke voorwaarden. Bijvoorbeeld welke type testen geaccepteerd worden en hoe oud
een test mag zijn. Check dus altijd op WijsopReis.nl de voorwaarden van het land waarnaar je wilt
reizen. Nederland zet zich binnen Europa in om de voorwaarden zoveel mogelijk gelijk te trekken.
Wat is het verschil tussen de Nederlandse en de Europese QR-code?
Met de Europese QR-code worden meer gegevens zichtbaar wanneer deze gescand wordt, zoals het
soort vaccin dat u heeft ontvangen, wanneer u dat vaccin hebt ontvangen en of u volledig bent
gevaccineerd. Met de Nederlandse QR-code worden alleen uw initialen en geboortedatum zichtbaar
ten behoeve van identificatie voor toegang.
Kan ik QR-codes voor meer personen vanuit één app laten zien?
Nee, de app toont de QR-codes van één persoon. Als je bijvoorbeeld met kinderen wil reizen en niet
iedereen heeft een eigen app, kun je eventueel de print-functie gebruiken.

CoronaCheck met Testbewijs
Waar kan ik mij laten testen?
A: U kun zich voor een toegangstest laten testen bij een van de teststraten die aangesloten zijn bij
testenvoortoegang.nl
Is testen gratis?
A: Ja, toegangstesten zijn gratis.
Kan ik me bij de GGD laten testen?
A: U kunt zich bij de GGD laten testen als u klachten hebt of als u zich moet laten testen in het kader
van bron- en contactonderzoek of quarantaine.
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Moet ik - bij terugkeer - in het buitenland betalen voor een test?
A: Een niet noodzakelijke reis naar landen met een oranje of rood reisadvies wordt afgeraden. Gaat
u desondanks toch naar zo’n land dan moet u voor terugkeer een test laten uitvoeren. U mag alleen
inreizen met een negatieve testuitslag. Elk Europees land heeft zijn eigen regels aangaande het
betalen voor testen.

CoronaCheck met Vaccinatiebewijs
Hoe kan ik mijn vaccinatie straks toevoegen in CoronaCheck?
In de loop van juni is het mogelijk uw vaccinatie toe te voegen in CoronaCheck. Vanaf dat moment
kunt u uw vaccinatiegegevens opvragen door via de CoronaCheck-app of de website in te loggen met
de DigiD app of sms-controle van DigiD. Check op tijd of uw DigiD op orde is. Uw gegevens worden
dan automatisch opgehaald uit de systemen van: RIVM (als je daarvoor toestemming hebt gegeven),
GGD en ziekenhuizen.
Staan uw vaccinatiegegevens in een ander systeem, bijvoorbeeld bij uw huisarts? Of bent u in het
buitenland gevaccineerd? Dan volgt binnenkort meer informatie over hoe u uw vaccinatie kan
toevoegen.
Kan ik ook een QR-code maken in mijn CoronaCheck als ik nog maar één prik heb gehad, terwijl ik
er twee moet hebben?
Het is mogelijk om een QR-code te maken voor het EU Digitaal Corona Certificaat nadat u één prik
hebt gehad. Landen bepalen zelf of ze u op basis van slechts één prik toelaten. Check daarom altijd
voor u op reis gaat WijsopReis.nl voor de eisen die het land van uw bestemming (en doorreis)
hanteert. Wanneer u met het Janssen-vaccin bent geprikt, is één prik voldoende. Het is niet mogelijk
om een toegangsbewijs in Nederland bewijs te genereren wanneer u niet volledig bent
gevaccineerd.
Als u bij het maken van uw vaccinatieafspraak hebt aangegeven dat u al op een eerder moment een
infectie hebt doorgemaakt, ben u al met één prik volledig gevaccineerd. In dat geval kunt u in de
CoronaCheck een Digitaal Corona Certificaat laten aanmaken na het zetten van die vaccinatie.
Tot wanneer is mijn CoronaCheck met vaccinatiebewijs geldig?
Op dit moment is nog niet duidelijk hoelang vaccinatie beschermt tegen Corona. Er is nu geen
einddatum opgenomen voor de werking van de vaccinatie. Het kan zo zijn dat in de toekomst een
nieuwe vaccinatie nodig is om de bescherming op peil te houden.

CoronaCheck met Herstelbewijs
Hoe kan ik aantonen dat ik Corona heb gehad?
Herstelbewijzen van corona komen (digitaal) beschikbaar vanaf 1 juli 2021.
Een herstelbewijs wordt uitgegeven op basis van een positieve test bij de GGD die minimaal twaalf
dagen oud is. De test mag niet ouder zijn dan 180 dagen. Een herstelbewijs kan opgehaald worden in
de CoronaCheck app op dezelfde manier als waarop je een negatieve test ophaalt. Het herstelbewijs
kan afgegeven worden vanaf de 12de dag na een positieve test.
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Voor reizen met een herstelbewijs in Europa geldt alleen een positieve PCR-test van minimaal 12 en
maximaal 180 dagen oud. Een positieve antigeentest kan daar niet voor gebruikt worden.
Ik heb Corona gehad, maar ik heb me niet laten testen
Als u bij het maken van uw vaccinatieafspraak hebt aangegeven dat u al op een eerder moment een
infectie hebt doorgemaakt, ben u al met één prik volledig gevaccineerd. In dit geval kunt u in de
CoronaCheck een Digitaal Corona Certificaat laten aanmaken na het zetten van die vaccinatie.
Het is niet mogelijk om een herstelbewijs aan te maken in de CoronaCheck als u zich destijds niet
hebt laten testen.
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