


Gratis PCR testen: Een CTP-code is vereist voor vertrekkende reizigers.
Betalende PCR testen voor:
o personen die vaccinatie geweigerd hebben
o personen die vaccinatie uitgesteld hebben
o personen die al 2 gratis PCR testen hebben gebruikt:
 Belgische inwoners (dus met een Belgisch rijksregisternummer): Een
CTP-code is wel vereist om een online afspraak te boeken.
 Personen zonder Belgisch rijksregisternummer: een CTP-code is
verplicht.

1. Aanvragen Corona Test Prescription Code (CTPC) via www.mijngezondheid.belgië.be
-

2 gratis PCR testen (vanaf 28/06/2021 t.e.m. 30/09/2021): CTPC is 10 dagen geldig. CTPC kan
aangevraagd worden vanaf 26/06/2021 via www.mijngezondheid.belgië.be

-

Betalende testen (vanaf 28/06/2021 t.e.m. 30/09/2021): CTPC is 30 dagen geldig (aanvragen
vanaf 26/06 via www.mijngezondheid.belgië.be)

-

Meld u aan via u E-ID, itsme of via een andere digitale sleutel.
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-

Meld u aan als “burger”
Indien u een CTP-code aanvraagt voor uw kind: kies het profiel van uw kind

-

Vraag u CTPC aan voor een gratis PCR test. U kan ook opteren om een betalende test aan te
vragen (bv. reizen in het kader van beroepsredenen).
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2.Afspraak maken voor een test met activatiecode (= CTPC)

-

Via “Kies een staalnamepost” kunt u “Testcentrum Beneluxpark 2” (dit is Medisch Labo
Bruyland) selecteren.
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3.Opvragen van een resultaat via CTP-code op www.mijngezondheid.belgië.be


Belgische inwoners: resultaat kan geraadpleegd worden met CTP-code of met Belgisch
rijksregisternummer op www.mijngezondheid.be.



Personen zonder Belgisch rijksregisternummer moeten steeds hun CTP-code gebruiken om
hun resultaat te raadplegen via www.mijngezondheid.be

Vul uw CTPC &
andere gevraagde
gegevens in.
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4.EU Digitaal COVID-Certificaat
Het EU Digitaal COVID-Certificaat is geldig vanaf 1 juli in de EU en het bewijst volledige
vaccinatie, negatieve PCR test of herstel na een COVID-infectie. Het EU COVID-Certificaat kan
geraadpleegd worden via:
-

-

De post
o Het vaccinatie- en herstelcertificaat kunnen gratis opgevraagd worden door te bellen
(24/7) naar 078/78.78.50 (Vlaanderen). PCR resultaat kan niet via de post worden
opgevraagd. Hou hierbij rekening met 1 week wachttijd tussen het opvragen en het
afleveren van het certificaat.
Digitaal:
o Wanneer het PCR resultaat gekend is in het labo, dan duurt het nog 2 uren voordat
het resultaat beschikbaar in het EU Digitaal COVID-Certificaat.
o COVIDSafeBE-app (beschikbaar voor iOS en Android)
o www.mijngezondheid.belgië.be

Om het certificaat digitaal op te vragen heb je ofwel je identiteitskaart, pincode en kaartlezer nodig
ofwel een andere geactiveerde digitale sleutel (bv. itsme).
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Het gewenste bewijs wordt geselecteerd:

Enkel dit beveiligd EU
digitaal COVIDcertificaat is geldig
om te reizen binnen
de EU vanaf 1 juli
2021.

We raden aan om
het EU digitaal
COVID-certificaat ook
af te printen.
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