
Instructie aanvragen van een EU DCC (QR code) door zeevarenden die in Nederland 
tegen corona zijn gevaccineerd bij Port Health Services/ Arbo Unie of bij KLM Health 
Services 

U kunt een EU DCC (QR-code) aanvragen als u in Nederland als zeevarende bent 
gevaccineerd door een arts van Port Health Services/ Arbo Unie of bij KLM Health 
Services. U moet dan het bijgevoegde formulier invullen waarin u uw persoonlijke e-
mailadres opgeeft. U voegt een goed leesbare foto of scan van uw RIVM-
registratiekaartje dat U tijdens de vaccinatie heeft ontvangen, én van uw ID of paspoort 
bij. Dit formulier en de foto’s/scans stuurt u als u door een arts van Port Health Services/ 
Arbo Unie bent gevaccineerd naar EUDCC@kvnr.nl. En als u bij KLM Health Services 
(Schiphol Airport) bent gevaccineerd naar covid19vaccination.health@klm.com. U 
ontvangt dan op het door u opgegeven persoonlijke e-mailadres een EU DCC. De QR-code 
op de EU DCC kunt u scannen en aan de Dutch CoronaCheck app toevoegen. 

Let op: 

- Niet goed ingevulde en of onvolledig ingevulde formulieren worden niet in 
behandeling genomen. Hetzelfde geldt als er geen kopie/scan/foto van het RIVM-
kaartje en/of van uw ID of paspoort is meegezonden. 

- Als u een Nederlandse BSN heeft, kunt u in Nederland via de CoronaCheck-app een 
digitaal coronabewijs maken. Of op CoronaCheck.nl een papieren bewijs uitprinten. 
De app en de website maken hiervan een QR-code voor gebruik in het buitenland. 
U kunt dan geen aanvraag doen via EUDCC@kvnr.nl of 
covid19vaccination.health@klm.com .  

- Als u niet bent gevaccineerd door een arts van Port Health Services/ Arbo Unie of 
KLM Health Services dan kunt u niet via EUDCC@kvnr.nl of 
covid19vaccination.health@klm.com een QR-code aanvragen. Neem dan contact 
op met de zorgverlener die u heeft gevaccineerd. Zij kunnen een coronabewijs 
voor u maken met de juiste gegevens. Zie ook: 
https://coronacheck.nl/nl/wegwijzer 

- Als u niet in Nederland bent gevaccineerd maar in een ander EU-land, dan moet u 
in dat andere EU-land een EU DCC (QR-code aanvragen). Zie 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/coronabewijs/vaccinatiebewijs/gevaccineerd-in-het-buitenland 

- Een zeevarende die buiten de EU is gevaccineerd, kan in bepaalde gevallen een EU 
DCC (QR-code) aanvragen. Zie hiertoe: 
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-
19/coronabewijs/vaccinatiebewijs/gevaccineerd-in-het-buitenland 
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