
CoronaCheck Scanner 
 
Voor de controle op de coronatoegangsbewijzen (CTB’s) is een CoronaCheck Scanner beschikbaar. 
Deze app kan de QR-code van het lid, bezoekende partij en/of toeschouwers controleren. 
Onderstaand wordt per stap toegelicht op welke manier de controle op de CTB’s werkt.  
 
Stap 1: Scan de QR-code 
Vraag de bezoeker naar een QR-code in de CoronaCheck-app of op papier. Scan de QR-code met de 
CoronaCheck Scanner op je telefoon of tablet.  
 
Stap 2: Controleer het identiteitsbewijs 
Controleer bij bezoekers altijd of de gegevens op jouw scherm hetzelfde zijn als die op het 
identiteitsbewijs van de bezoeker. Zo weet je zeker dat de QR-code van de bezoeker is. 
 
Stap 3: Soms vallen gegevens weg 
Om de privacy van de bezoeker te beschermen, kunnen er soms gegevens wegvallen. Je ziet dan een 
streepje (-) staan. Controleer in dat geval alleen de gegevens die je wel ziet. 
 
Stap 4: Uitkomst 
Bij een groen scherm mag de bezoeker naar binnen. Wordt het scherm rood? Bij een rood scherm 
met kruis krijg je uitleg om de bezoeker te helpen. Blijft het scherm rood? Dan mag je de bezoeker 
geen toegang geven.  
 
De bovenstaande stappen zijn tevens in de CoronaCheck-app terug te vinden.   



Vaccinatiebewijs, herstelbewijs of testen voor toegang 

Uw bezoekers kunnen de volgende coronabewijzen gebruiken voor 
toegang: 

• een vaccinatiebewijs; of 
• een herstelbewijs; of 
• een negatieve testuitslag via testen voor toegang. 

Bezoekers kunnen deze 3 mogelijkheden tonen via CoronaCheck. 

Controle van coronatoegangsbewijs, identiteitsbewijs en 
gezondheidscheck 

Om toegang te krijgen tot deze gelegenheden dient de ondernemer het 
coronatoegangsbewijs te scannen en het identiteitsbewijs van de 
bezoeker te vergelijken met de gegevens van de scan. 

Ondernemers moeten deelnemers de gelegenheid bieden om hun 
contactgegevens achter te laten voor het bron- en contactonderzoek. 
Daarnaast moet vooraf de gezondheidscheck uitgevoerd worden. Aan 
een persoon mag toegang verleend worden als: 

• de scanner groen kleurt; 
• het identiteitsbewijs overeenkomt; en 
• de bezoeker geen corona-gerelateerde gezondheidsklachten heeft. 

Bezoekers naar binnen bij groen scherm 

Een coronatoegangsbewijs-controle gebeurt door met de CoronaCheck 
Scanner-app de QR-code van het coronatoegangsbewijs te scannen (deze 
kan zowel op papier als digitaal getoond worden). 

Bij groen scherm: controle legitimatiebewijs 

Bij een groen scherm volgt een controle van het legitimatiebewijs en 
eventueel van het toegangskaartje of de reservering. Daarna mag de 
bezoeker toegelaten worden. 

Bij rood scherm: bezoeker niet naar binnen 

https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/vaccinatiebewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/coronabewijs/herstelbewijs
https://www.testenvoortoegang.org/
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/cultuur-uitgaan-en-sport/coronatoegangsbewijs
https://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/coronavirus-covid-19/gezondheid-en-zorg/gezondheidscheck


Bij een rood scherm mag de bezoeker niet toegelaten worden. Indien de 
controle niet aan deur heeft plaatsgevonden, dient de bezoekers 
gevraagd te worden de locatie te verlaten. 

CoronaCheck Scanner-app voor de controle van bezoekers 

Om het coronabewijs van uw bezoekers te kunnen scannen, heeft u de 
CoronaCheck Scanner-app nodig. Medewerkers kunnen de CoronaCheck 
Scanner-app downloaden in de Apple App Store (iPhone) of op Google 
Play Store (Android). Daarmee kunnen zij bij de ingang de QR-codes van 
bezoekers scannen. 

 


