
  

 

 

Digitaal Health Control Formulier 

Het is verplicht voor alle reizigers om binnen 48 uur voor vertrek een digitaal Health Control 

Formulier in te vullen.  

Dit kan via de App SpTH. Je kunt ook het formulier invullen via https://www.spth.gob.es/.  Indien je 

het formulier niet invult en dus geen QR-code kunt aantonen, mag je niet aan boord van het 

vliegtuig.  

Om onduidelijkheden te voorkomen leggen wij je hieronder uit hoe je het individuele Health Control 

formulier moet invullen via de SpTH app. Het formulier moet voor elke reiziger worden ingevuld, ook 

voor baby’s en kinderen.  

Stap 1 

Hier word je gevraagd om je naam, achternaam, geboortedatum, geslacht en passpoortnummer in te 

vullen. Dit is het documentnummer van je identiteitsbewijs of paspoort. Als laatste dien je hier ook je 

mobiele telefoonnummer en e-mailadres op te geven.  

Stap 2  

Hier vul je je huisadresgegevens in.   

Stap 3  

Geef aan met welke luchtvaartmaatschappij je vliegt, je vluchtnummer, stoelnummer en dag van 

aankomst in Spanje. Heb je nog geen stoelnummer ontvangen? Vul dan een fictief stoelnummer in 

om zo het formulier af te kunnen ronden. Ook vul je hier de adresgegevens in van je verblijfplaats in 

Spanje. Vul bij provincie het volgende in; Costa del Sol: Andalucia, Canarische Eilanden: Canarias en 

Mallorca & Ibiza: Illes Balears. 

Stap 4  

Hier geef je de reden van je bezoek aan en welk land je evt. hebt bezocht in de afgelopen 14 dagen. 

Stap 5 

Bevat vragen met betrekking tot COVID-19.  

Heb je een PCR-test of Antigeen Sneltest bij Corendon geboekt? Dan vul je ‘No UE Certificate’ in. Bij 

Type test vul je NAAT in voor een PCR-test en RAT als je een Antigeen Sneltest hebt laten afnemen. 

Bij reden vul je diagnostic test in, mits je kunt aantonen 14 dagen volledig gevaccineerd te zijn of een 

bewijs hebt dat je de afgelopen 180 dagen positief bent getest. De datum van afname kun je 

aangeven als jjjj/mm/dd.  

Let op: een RIVM Registratiekaart voldoet niet als geldig vaccinatiebewijs.  

Rond het formulier af en klik op ‘Get QR’. 

Nadat je het formulier hebt verzonden, ontvang je een QR-code per e-mail. Deze QR-code moet je 

digitaal of geprint kunnen tonen bij aankomst op de bestemming. Het kan voorkomen dat je een 
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foutmelding krijgt en dus geen QR-code ontvangt. Zonder QR-code mag je niet aan boord van het 

vliegtuig. Er is een aantal dingen dat je kunt doen: 

• Maak een eerder gestarte sessie af via deze link. 

• Ophalen van je QR-code van een eerder gestarte sessie kan hier. 

• Aanpassen van je aanvraag kan hier. 

 

https://www.spth.gob.es/recover
https://www.spth.gob.es/recoverqr
https://www.spth.gob.es/modifyqr

