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De verordening betreffende het Europees digitaal
coronacertificaat is in werking getreden op 1 juli 2021. EU-
burgers en -ingezetenen kunnen nu hun digitaal
coronacertificaat in de hele EU aanvragen en laten
controleren.

Selecteer uw land op de interactieve kaart hieronder
om te weten te komen hoe u het certificaat van uw
nationale gezondheidsautoriteit kunt krijgen.

Europees digitaal coronacertificaat
ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-

certificate_nl

Nieuwe regels geldigheid Europees digitaal coronacertificaat en
coördinatie veilig reizen in de EU

Sinds 1 februari 2022 zijn er nieuwe regels voor vaccinatiecertificaten die worden

gebruikt voor reizen binnen de EU.

De lidstaten moeten certificaten aanvaarden voor een periode van 9 maanden na de

toediening van de laatste dosis van de primaire vaccinatie. Voor het vaccin van Johnson

and Johnson (Janssen) betekent dit 270 dagen na de eerste en enige dosis. Voor een

vaccin met twee doses betekent dit 270 dagen na de tweede dosis, of (afhankelijk van het

vaccinatiebeleid van het betrokken land) na de eerste en enige dosis voor iemand die

hersteld is van COVID-19.

De lidstaten mogen niet afwijken van deze aanvaardingstermijn voor reizen binnen de

Europese Unie. De standaardaanvaardingstermijn geldt niet voor certificaten voor

boosterdoses.

Deze regels zijn alleen van toepassing op vaccinatiecertificaten die worden gebruikt voor

reizen binnen de EU. De lidstaten mogen andere regels toepassen bij het gebruik van het

Europees digitaal coronacertificaat in eigen land, maar worden wel verzocht zich aan te

sluiten bij de op EU-niveau vastgestelde aanvaardingstermijn.

Iemand met een geldig Europees digitaal coronacertificaat mag, ongeacht de plaats in de

EU waar hij op reis vertrekt, in principe niet worden onderworpen aan extra

beperkingen, zoals tests of quarantaine.

Wie geen Europees digitaal coronacertificaat heeft, moet kunnen reizen als hij voor of na

zijn aankomst een negative test aflegt. Wie uit zwaar getroffen (donkerrode) gebieden

komt, kan bovendien verplicht worden om in quarantaine of zelfisolatie te gaan.

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl
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tegen COVID-19 is ingeënt, of

negatief op corona is getest, of 

van COVID-19 is hersteld

Maatregelen die het vrij verkeer beperken, moeten niet-discriminerend en evenredig

zijn. De lidstaten zouden in principe de toegang niet mogen weigeren aan reizigers die

hun grondgebied willen binnenkomen vanuit andere lidstaten.

Wat is het Europees digitaal coronacertificaat?

Het Europees digitaal coronacertificaat (EUDCC) is het digitale bewijs dat iemand:

Belangrijkste kenmerken

Elektronisch en/of op papier

Met een QR-code

Gratis

In de landstaal en in het Engels

Veilig en betrouwbaar

Geldig in alle EU-landen

Wie kan een Europees digitaal coronacertificaat krijgen?

Alle EU-burgers en hun gezinsleden.

Niet-EU-burgers die legaal in een EU-lidstaat verblijven of wonen en die het recht

hebben naar andere lidstaten te reizen.

Kunnen kinderen een Europees digitaal coronacertificaat krijgen?

Kunnen EU-burgers of legaal in de EU wonende niet-EU-burgers, die
buiten de EU zijn ingeënt, het Europees digitaal coronacertificaat
krijgen? Zo ja, op welke manier?
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Het Europees digitaal coronacertificaat bevat een QR-code met een digitale
handtekening als bescherming tegen vervalsing.

Hoe krijg je zo'n certificaat?

De nationale overheden regelen de afgifte van het certificaat. Het kan bijvoorbeeld

worden verkregen bij de testcentra, de gezondheidsautoriteiten, of via een e-

gezondheidsportaal. 

Vaccinatiecertificaten worden afgegeven door het land waar de vaccinatie werd

toegediend.

Testcertificaten worden afgegeven door het land waar de test is afgenomen.

Herstelcertificaten worden afgegeven door het land waar de genezen persoon

verblijft.

De nationale gezondheidsautoriteiten moeten u informatie geven over hoe u het

certificaat kunt krijgen. 

De digitale versie kan worden opgeslagen op een smartphone of tablet. Je kunt ook om

een papieren versie vragen. Beide versies bevatten een QR-code met essentiële

informatie en een digitale handtekening die de echtheid van het certificaat garandeert.

De lidstaten zijn het eens geworden over een gemeenschappelijk model van de

elektronische en de papieren versie om de erkenning te vergemakkelijken.

Selecteer uw land op de interactieve kaart hieronder om te weten te komen

hoe u het certificaat van uw nationale gezondheidsautoriteit kunt krijgen.

Erkenning door de EU van door derde landen (niet-EU-landen)
afgegeven covidcertificaten

Tot dusver hebben 35 landen en gebieden van buiten de EU zich aangesloten bij het

systeem van het Europees digitaal coronacertificaat, door middel van EU-

gelijkwaardigheidsbesluiten. 

 

De in deze 35 landen en gebieden afgegeven coronacertificaten worden in de EU

aanvaard onder dezelfde voorwaarden als het Europees digitaal coronacertificaat.

Omgekeerd wordt ook het Europees digitaal coronacertificaat in deze 35 landen

aanvaard.

Landen (en gebieden) buiten de EU die zich aangesloten hebben bij het
systeem van het Europees digitaal coronacertificaat

Hoe werkt het certificaat?

https://ec.europa.eu/info/publications/commission-implementing-decisions-eu-equivalence-covid-19-certificates-issued-non-eu-countries_nl
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Bij controle van het certificaat wordt de QR-code gescand en de handtekening
geverifieerd.

Elke instelling die certificaten afgeeft (bv. ziekenhuizen, testcentra en
gezondheidsautoriteiten) bezit een eigen digitale handtekeningsleutel. In elk
land zijn die sleutels opgeslagen in een beveiligde databank.

De Europese Commissie heeft een gateway ontwikkeld waarmee de digitale
handtekeningen van certificaten uit de hele EU kunnen worden gecontroleerd.
Aangezien dat niet nodig is om de elektronische handtekening te verifiëren,
gaan de persoonsgegevens van de houder van het certificaat niet langs de
gateway. De Europese Commissie heeft de EU-landen ook geholpen met de
ontwikkeling van nationale software en apps voor de afgifte, opslag en verificatie
van certificaten, en vertrouwd gemaakt met de gateway.

Hoe wordt het reizen er makkelijker door?

Het Europees digitaal coronacertificaat is geldig in alle EU-landen. Het draagt ertoe bij

dat de huidige beperkingen op gecoördineerde wijze kunnen worden opgeheven.

Wie zo'n digitaal coronacertificaat heeft, mag in principe vrij reizen. Alleen wanneer dit

voor de volksgezondheid nodig is, bijvoorbeeld bij een uitbraak van een nieuwe variant,

mogen EU-landen nog aanvullende eisen stellen, voor zover die niet disproportioneel

zijn.

Ze moeten die dan wel met opgave van redenen aan de Commissie en alle andere EU-

landen melden.

Kun je nog op reis naar een ander EU-land als je nog niet
gevaccineerd bent?

Ja. Het coronacertificaat moet het reizen binnen de EU weer makkelijker maken. Het is

geen voorwaarde voor vrij verkeer, dat een grondrecht in de EU is. 

Zonder certificaat kun je echter te maken krijgen met beperkingen, zoals tests of

quarantaine. De EU-lidstaten kunnen reisbeperkingen opleggen. Kijk altijd op Re-

openEU voor de laatste updates.

Om ervoor te zorgen dat niet-gevaccineerden niet worden gediscrimineerd, geldt het

Europees digitaal coronacertificaat ook voor mensen die getest zijn, of die hersteld zijn

van COVID-19. Op die manier profiteert iedereen van het coronacertificaat.

https://reopen.europa.eu/nl
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In januari 2022 werden de regels voor de coördinatie van veilig
en vrij verkeer in de EU geactualiseerd om rekening te houden
met de status van de persoon in plaats van met de
epidemiologische situatie op regionaal niveau, met uitzondering
van gebieden waar bijzonder veel virus circuleert.

Veelgestelde vragen over het Europees digitaal coronacertificaat, vaccinaties en

reisbeperkingen

Kunnen niet-EU-burgers naar de EU reizen?

De Raad heeft op 22 februari 2022 beslist om reizen naar de EU eenvoudiger te maken.

De lidstaten zijn overeengekomen deze regeling met ingang van 1 maart 2022 toe te

passen.

Reizigers van buiten de EU die zijn gevaccineerd met een door de EU of de WHO

goedgekeurd vaccin, kunnen voortaan naar de EU reizen, mits zij ten minste 14 dagen en

niet meer dan 270 dagen voor aankomst de laatste dosis van de primaire vaccinatiereeks

hebben ontvangen, of op voorwaarde dat zij een boosterdosis hebben ontvangen.

Bovendien moet wie niet meer dan 180 dagen voordien van COVID-19 is hersteld, naar

de EU kunnen reizen als dat kan worden aangetoond met een Europees digitaal

coronacertificaat of een als gelijkwaardig beschouwd niet-EU-certificaat.

Reizigers uit een land of gebied dat is opgenomen in de lijst van landen vanwaar alle

reizen mogelijk moeten zijn en die in het bezit zijn van een bewijs van een negatieve

PCR-test, moeten ook naar de EU kunnen reizen. Op basis van een evaluatie herziet de

Raad regelmatig een lijst van die landen, en past die zo nodig aan. Reizen van de landen

op de lijst naar de EU moet voor alle doeleinden mogelijk zijn, ongeacht de

vaccinatiestatus.

EU-burgers en -ingezetenen, hun gezinsleden en iedereen die een essentiële reden heeft

om naar Europa te komen, zou daar ook niet in belemmerd mogen worden.

Hoe kunnen reizigers van buiten de EU bewijzen dat zij gevaccineerd
zijn? Kunnen zij een Europees digitaal coronacertificaat krijgen?

Maakt het wat uit welk vaccin je hebt gekregen?

Iedereen die tegen COVID-19 is ingeënt, ongeacht met welk vaccin, krijgt een

vaccinatiecertificaat. Het certificaat moet duidelijk de naam van het toegediende vaccin

vermelden.

Voor de opheffing van beperkingen op het vrije verkeer moeten de lidstaten alleen

vaccinatiecertificaten accepteren voor alle vaccins waarvoor een EU-vergunning voor het

in de handel brengen is verleend. Zij kunnen beslissen om ook reizigers die een ander

https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/eu-citizenship/movement-and-residence/eu-digital-covid-certificate-vaccinations-and-travel-restrictions_nl
https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans/eu-digital-covid-certificate_nl
https://www.consilium.europa.eu/nl/policies/coronavirus/covid-19-travel-into-the-eu/
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vaccin hebben ontvangen, bijvoorbeeld een dat op de VN-lijst staat, vrij te stellen van

beperkingen, maar zij zijn daar niet toe verplicht. Bent u ingeënt met een vaccin dat

in de EU niet is goedgekeurd, raden wij u aan om van tevoren na te gaan of

dat vaccin wordt aanvaard door het land waar u heen reist.

Volledig gevaccineerde personen met een Europees digitaal coronacertificaat moeten 14

dagen na hun laatste dosis van een voor de hele EU goedgekeurd COVID-19-vaccin

worden vrijgesteld van reisgerelateerde tests of quarantaine. Dit geldt ook voor personen

die genezen zijn van COVID-19 en die in het bezit zijn van het certificaat.

Kan het Europees digitaal coronacertificaat al na de eerste vaccindosis
worden afgegeven?

Ik ben ingeënt met twee doses in verschillende EU-landen. Kan ik dan
het Europees digitaal coronacertificaat krijgen?

Ik heb een gemengde vaccinatie ontvangen (twee doses van
verschillende producenten). Kan ik dan het Europees digitaal
coronacertificaat krijgen?

Kunnen boosterdoses worden opgenomen in het Europees
digitaal coronacertificaat?

De meeste lidstaten zijn al begonnen met het toedienen van COVID-19-

vaccinboosterdoses. Na toediening van elke dosis moet een Europees digitaal

coronacertificaat worden afgegeven. Dit betekent dat de lidstaten na toediening van een

aanvullende dosis ook een vaccinatiecertificaat in het formaat van het Europes digitaal

coronacertificaat moeten afgeven.

Met ingang van 1 februari moeten ook nieuwe regels worden toegepast voor het

vermelden van boosters in het certificaat. Boosters worden geregistreerd als: 3/3 voor

een boosterdosis na een primaire vaccinatiereeks van 2 doses 2/1 voor een boosterdosis

na een vaccin met 1 dosis of na 1 dosis van een vaccin met 2 doses voor iemand die

hersteld is van COVID.

Hoe werkt het certificaat?

Personen met een negatieve test in hun Europees digitaal coronacertificaat moeten

worden vrijgesteld van eventuele quarantaine, behalve wanneer zij afkomstig zijn uit

gebieden die zwaar door het virus zijn getroffen. De lidstaten hebben overeenstemming

bereikt over de standaardgeldigheidstermijn voor tests: 72 uur voor PCR-tests en, indien

aanvaard door een lidstaat, 48 uur voor snelle antigeentests.

Welke tests worden aanvaard voor het testcertificaat?

Welke tests kunnen worden gebruikt voor een herstelcertificaat?

https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/coronavirus-response/safe-covid-19-vaccines-europeans_nl
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX:32021D2014
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Welke informatie bevat het Europees digitaal coronacertificaat?
En zijn die gegevens wel veilig?

Het Europees digitaal coronacertificaat bevat alleen noodzakelijke gegevens zoals naam,

geboortedatum, datum van afgifte, informatie over de vaccinatie, de coronatest of het

herstel van COVID-19, en een unieke identificatiecode. Ze zijn niet nodig om het

certificaat in een ander EU-land te verifiëren. 

Het gaat om een beperkt aantal noodzakelijke gegevens, die niet mogen worden

opgeslagen door de bezochte landen. Voor authenticatiedoeleinden worden alleen de

geldigheid en de echtheid van het certificaat gecontroleerd door na te gaan wie het heeft

afgegeven en ondertekend. Alle medische gegevens blijven in het land waar het Europees

digitaal coronacertificaat is afgegeven.

Wat kun je doen als het certificaat vergissingen of onjuiste gegevens
bevat?

Geldigheid van de certificaten

Een geldig Europees digitaal coronacertificaat omvat:

een vaccinatiecertificaat waarbij ten minste 14 en niet meer dan 270 dagen zijn

verstreken sinds de laatste dosis van de primaire vaccinatiereeks of indien de persoon

een boosterdosis heeft gekregen

OF

een negatieve PCR-test die niet meer dan 72 uur vóór de verplaatsing is afgenomen of

een negatieve snelle antigeentest die niet meer dan 24 uur vóór de verplaatsing is

afgenomen

OF

een herstelcertificaat waaruit blijkt dat niet meer dan 180 dagen zijn verstreken sinds de

datum van het eerste positieve PCR-testresultaat.

Geldigheid van certificaten die zijn afgegeven na een
boosterdosis

In dit stadium stelt de Commissie geen geldigheidsduur voor certificaten op basis van

boosters voor. Dit betekent dat de geldigheidsperiode van 9 maanden niet van

toepassing mag zijn op certificaten die worden afgegeven na boosters. Er kan van

worden uitgegaan dat de bescherming na een boosterprik langer zal aanhouden dan na

de primaire reeks.

De Commissie zal nieuwe wetenschappelijke gegevens in dat verband nauwlettend

monitoren. Op basis hiervan kan de Commissie in een later stadium zo nodig voorstellen

om ook een geldigheidsduur in te voeren voor vaccinatiecertificaten die na een booster
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zijn afgegeven.

Mogelijk gebruik van certificaten voor faciliteiten

Het gebruik van het Europees digitaal coronacertificaat om vrij verkeer binnen de EU

mogelijk te maken valt onder het EU-recht. 

Het certificaat kan ook binnenlands gebruikt worden, bijvoorbeeld voor de toegang tot

evenementen of locaties, maar dit is niet op EU-niveau geregeld.

Als een EU-lidstaat een systeem van coronacertificaten voor binnenlands gebruik

aanneemt, moet het ervoor zorgen dat ook het Europees digitaal coronacertificaat

volledig aanvaard wordt. Dit moet ervoor zorgen dat reizigers die naar een andere

lidstaat gaan, geen aanvullend nationaal certificaat nodig hebben.

Hoe lang zal het Europees digitaal coronacertificaat in gebruik
blijven?

De verordening betreffende het Europees digitaal coronacertificaat is momenteel van

toepassing voor een periode van 12 maanden, vanaf 1 juli 2021. In februari 2022 heeft de

Commissie voorgesteld het met een jaar te verlengen, tot en met 30 juni 2023. De

verlenging van de verordening zorgt ervoor dat reizigers hun coronacertificaat kunnen

blijven gebruiken als zij in de EU reizen en de betrokken lidstaten bepaalde

volksgezondheidsmaatregelen behouden. 

Re-open EU: actuele informatie over reis- en
gezondheidsmaatregelen

Hier vindt u actuele informatie over reis- en gezondheidsmaatregelen in de EU-landen,

o.a. over quarantaine en testvereisten voor reizigers. Deze informatie wordt regelmatig

bijgewerkt en is beschikbaar in 24 talen. De site kan u helpen uw reis binnen Europa zo

te plannen dat uw veiligheid en gezondheid niet in gevaar komen.

Naar Re-open EU

Tijdlijn

27 januari

Het overleg dat de Commissie sinds november 2020 met de lidstaten binnen het e-

gezondheidsnetwerk voert, mondt uit in afspraken over een digitaal

vaccinatiecertificaat.

17 maart

De Commissie komt met een wetsvoorstel voor een gemeenschappelijk kader voor

een EU-certificaat.

https://reopen.europa.eu/nl
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_nl
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14 april

De Raad verleent toestemming om met het Europees Parlement over het voorstel

te onderhandelen.

22 april

De vertegenwoordigers van de lidstaten in het e-gezondheidsnetwerk worden het

eens over de technische specificaties van het systeem, wat nodig is om dit in de hele

EU te kunnen invoeren.

7 mei

De Commissie start een proef met het EU-systeem, de zogenaamde EU-gateway,

waarmee de EU-certificaten kunnen worden gecontroleerd.

20 mei

Het Europees Parlement en de Raad bereiken overeenstemming over het digitaal

EU-COVID-certificaat.

1 juni

De EU-gateway, de onderlinge koppeling van nationale systemen, gaat live.

1-30 juni

Aanloopfase: de lidstaten mogen het digitaal EU-COVID-certificaat invoeren als ze

er klaar voor zijn om certificaten af te geven en te controleren en dit ook juridisch

geregeld hebben.

Midden juni

De aanbeveling van de Raad over reizen binnen de EU wordt herzien.

1 juli

Het digitaal EU-COVID-certificaat wordt in de hele EU ingevoerd.

1 juli - 12 september

Overgangsfase: is een lidstaat er nog niet klaar voor, dan mag deze nog andere

formaten gebruiken die door de overige lidstaten in principe moeten worden

aanvaard.

Documenten

Commission Delegated Regulation amending Regulation (EU) 2021/953 as regards the

issuance of certificates of recovery based on rapid antigen tests

22 februari 2022

https://ec.europa.eu/health/ehealth/policy/network_nl
https://ec.europa.eu/health/ehealth/covid-19_nl
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Engels (362.9 KB - PDF)

Downloaden

Regulation amending Regulation (EU) 2021/953 on a framework for the issuance,

verification and acceptance of interoperable COVID-19 vaccination, test and recovery

certificates (EU Digital COVID Certificate)

03 februari 2022

Engels (643.2 KB - PDF)

Downloaden

Gedelegeerde verordening van de Commissie betreffende de geldigheid van

vaccinatiecertificaten die zijn afgegeven binnen het kader voor het digitale EU-

covidcertificaat

21 december 2021

Nederlands

Downloaden

Andere talen (23)

Uitvoeringsbesluit van de Commissie tot wijziging van Uitvoeringsbesluit (EU)

2021/1073 tot vaststelling van technische specificaties en regels voor de uitvoering van

het vertrouwenskader voor het digitaal EU-covidcertificaat

21 december 2021

Nederlands

Downloaden

Andere talen (23)

 

 

https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/commission_delegated_regulation_amending_regulation_eu2021_953.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/regulation_amending_regulation_eu_2021_-_953.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021R2288&qid=1643281793602
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/NL/TXT/?uri=CELEX%3A32021D2301

