
 [ENGLISH BELOW] 
  
Ongedocumenteerden die door de GGD gevaccineerd of positief getest zijn, kunnen een QR-code 
aanvragen via het nieuwe systeem GKVI. Deze manier is ook toegankelijk voor mensen met een BSN 
die geen DigiD kunnen aanvragen omdat zij niet ingeschreven zijn bij de gemeente. 
  
De volgende zaken zijn nodig:  

1. Identificatiebewijs: nationaal paspoort, oud W-document of ander bewijs 
2. Beschikking over e-mail en mobiele telefoon i.v.m. veilig verzenden  

  
Vul het aanmeldformulier in: https://vragen.coronatest.nl/ggd-geprikt-zonder-bsn/    
Indien mogelijk, vul uw BSN of V-nummer in.   
  
Wij checken de gegevens 

- Is er een V-nummer of BSN in ons systeem geregistreerd dat overeenkomt met het 
aanmeldformulier? Dan ontvangt de aanvrager de QR-code per beveiligde e-mail.     

- Is er geen V-nummer of BSN in ons systeem geregistreerd of missen andere gegevens? Dan 
ontvangt de aanvrager een beveiligde e-mail waarin we vragen om een kopie van het 
identiteitsbewijs/paspoort en (wanneer mogelijk) de vaccinatieregistratiekaart. 

 
Privacy 
Alle documenten die de ongedocumenteerde toestuurt gebruiken we alleen om de identiteit te 
verifiëren. We delen ze niet met andere instanties en verwijderen ze na de identiteitscheck.  Alleen 
na toestemming registreren we het documentnummer in het corona-informatiesysteem. Hierdoor 
kan bij een volgend contact sneller geïdentificeerd worden. 
  
Fysiek loket 
Voor ongedocumenteerden die niet deze digitale route af kunnen leggen komt er nog een fysiek 
loket. Hierover volgt later meer. 
Hier vindt u andere routes: https://ggdghor.nl/uitleg-routes-corona-toegangsbewijs/ 
  
Bewaar de vaccinatieregistratiekaart 
De vaccinatieregistratiekaart moet goed bewaard worden, ook na het krijgen van de QR-code.  
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ENG 
 
Undocumented migrants who have been vaccinated by the GGD or who have tested positive can 
request a QR code via the new GKVI system. This system is also suitable for people who have a BSN 
but cannot request a DigiD because they are not registered at the municipality. 
  
The following is necessary: 

1. Proof of identification:  Foreign passport or national identity card, old W-document, other 
2. Availability of e-mail and mobile telephone for sending a secure e-mail. 

  
Fill in the registration form: https://vragen.coronatest.nl/en/ggd-geprikt-zonder-bsn/  
If possible, enter your BSN or V-number.  
  
We check the data 

 Is there a V-number or Citizen Service Number (BSN) in our system that corresponds to the 
registration form? Then the applicant will receive the QR code by secure e-mail. 

 Is there no V-number or Citizen Service Number (BSN) in our system or are other data 
missing? The applicant receives a secure email asking to return a copy of the ID/passport and 
(when possible) the vaccination registration card. 

  
Privacy 
We only use the documents that the undocumented person sends to verify the identity. We do not 
share them with other authorities and delete them after the identity check. We only register the 
document number in the corona information system after permission. This allows faster 
identification at a subsequent contact. 
  
Physical counter 
For undocumented migrants who cannot make use of this digital route, there will be a physical 
counter in future. More on this later. 
Here you will find other routes: https://ggdghor.nl/uitleg-routes-corona-toegangsbewijs/ (Dutch) 
  
Keep the vaccination registration card 
The vaccination registration card must be kept well, even after receiving the QR code. 
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