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Papieren coronatoegangsbewijs aanvragen of printen 

Met het coronatoegangsbewijs laat je zien dat je gevaccineerd bent, negatief getest of dat je corona 

hebt gehad. Het coronatoegangsbewijs heb je nodig om naar binnen te kunnen in onder andere 

horeca, bioscoop, theater of een concert. Of wanneer je op reis gaat naar het buitenland. Het 

coronatoegangsbewijs is een QR-code. Je kunt hiervoor de CoronaCheckApp gebruiken om QR-code 

te laten zien. Je kan het ook op papier printen of aanvragen. Bijvoorbeeld omdat je geen DigiD hebt of 

een andere reden hebt op de CoronaCheckApp niet te gebruiken. 

Het coronatoegangsbewijs printen 

Je hebt voor het printen van het coronatoegangsbewijs je persoonlijke DigiD nodig. En een printer. 

1. Ga naar pagina coronacheck.nl/nl/print

2. Klik op het vierkantje bij Ik heb de privacyverklaring gelezen en begrijp hoe CoronaCheck mijn

gegevens gebruikt.

3. Klik op Volgende.

4. Klik op de optie die van toepassing is: Vaccinatiebewijs, Herstelbewijs of Testbewijs.

5. Klik op Log in met DigiD.

6. Het inloggen is extra beveiligd. Inloggen kan alleen met de DigiD-app of met sms-controle. Klik op

welke manier je de controle wilt doen en volg de inlogstappen die volgen.

7. Uiteindelijk verschijnt de pagina met de bekende vaccinatie-, test- of herstelgegevens. Klik

op Maak bewijs.

8. Klik op Open PDF.

9. Druk de pdf af met de printer zoals je dat gewend bent. Doe dat minimaal 2 keer zodat je 1

papieren bewijs thuis kan bewaren. De andere print kan je meenemen.

10. Heb je geen printer? Sla na de stap 'Open pdf' het bestand op. Zet het bestand op een usb-stick

en ga daarmee naar vrienden of een copyshop en druk het bestand daar af.

11. Laat bij het tonen van het bewijs alleen de QR-code zien. Vouw de pagina dubbel zodat jouw

persoonlijke gegevens niet zichtbaar zijn.

De pdf heeft 4 pagina's: 

• Pagina 1 geeft informatie over het bewijs voor Nederland. Deze pagina kan je wegdoen.

• Pagina 2 is het coronatoegangsbewijs.

• Pagina 3 geeft informatie over het bewijs buiten Nederland. Deze pagina kan je wegdoen.

• Pagina 4 is het internationale bewijs. Bewaar deze voor het geval je op reis gaat naar een

ander land.
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Het coronatoegangsbewijs op papier aanvragen 

Heb je geen DigiD of een smartphone, computer of printer? Dan kan je een coronatoegangsbewijs 

aanvragen op papier. Deze ontvang je thuis in je brievenbus. Dit gaat telefonisch: 

1. Zoek je BSN-nummer op, dit is je Burgerservicenummer. Je BSN-nummer heeft 9 cijfers. Het staat

op de achterkant van je: Identiteitskaart (ID-kaart), paspoort of rijbewijs.

2. Je naam, adres, postcode en geboortedatum kunnen ook gevraagd worden. Schrijf dit eventueel

op een papier.

3. Zorg dat je rustig kan bellen. Leg je BSN-nummer en je gegevens naast je neer. Lees nog even de

volgende stappen door dan weet je wat je kunt verwachten.

4. Bel naar 0800 1351

5. Je krijgt iemand aan de telefoon en je zegt dat je een QR-code op papier wilt ontvangen.

6. Je wordt doorverbonden. Je hoort een bandje met een vrouwenstem.

7. Toets 1 zodat je het BSN-nummer kan intoetsen, het BSN-nummer wordt herhaald. Als het klopt

toets dan een 1.

8. Er wordt gevraagd de 4 cijfers van je postcode in te toetsen. De postcode wordt herhaald. Als dit

klopt toets je een 1.

9. Je krijgt te horen dat je binnen 5 dagen het coronatoegangsbewijs thuis gestuurd krijgt.

Soms kan je aan de telefoon niet verder geholpen worden. Er wordt gewerkt met het registratie- 

systeem van het RIVM. Ben je daarin niet bekend, dan zijn je gegevens (nog) niet doorgestuurd. 

Dat kan verschillende oorzaken hebben: 

• Je bent gevaccineerd via de GGD maar je hebt geen toestemming gegeven om je gegevens door

te geven aan het RIVM. Bel de GGD voor een papieren coronabewijs. Het telefoonnummer is:

0800 5090.

• Je bent gevaccineerd door of via de eigen huisarts. Bel de huisarts en vraag of deze de

vaccinatiegegevens door wil sturen naar het RIVM. Bel drie dagen later weer het telefoonnummer

0800 1351 en vraag het coronatoegangsbewijs aan.


