1996D0409 — NL — 01.07.2013 — 003.001 — 1
Dit document vormt slechts een documentatiehulpmiddel en verschĳnt buiten de verantwoordelĳkheid van de instellingen

►B

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN DE LIDSTATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,
van 25 juni 1996
betreffende de opstelling van een nood-reisdocument
(96/409/GBVB)
(PB L 168 van 6.7.1996, blz. 4)

Gewĳzigd bĳ:
Publicatieblad
nr.
►M1
►M2

Besluit 2006/881/GBVB van de vertegenwoordigers van de Regeringen
van de lidstaten, in het kader van de Raad bijeen van 30 november
2006
Verordening (EU) nr. 517/2013 van de Raad van 13 mei 2013

blz.

datum

L 363

422

20.12.2006

L 158

1

10.6.2013

L 236

33

23.9.2003

Gewĳzigd bĳ:
►A1

Akte betreffende de toetredingsvoorwaarden voor de Tsjechische Repu
bliek, de Republiek Estland, de Republiek Cyprus, de Republiek Let
land, de Republiek Litouwen, de Republiek Hongarije, de Republiek
Malta, de Republiek Polen, de Republiek Slovenië en de Slowaakse
Republiek en de aanpassing van de Verdragen waarop de Europese
Unie is gegrond

Gerectificeerd bĳ:
►C1

Rectificatie PB L 126 van 28.4.2004, blz. 2 (96/409/CFSP)

1996D0409 — NL — 01.07.2013 — 003.001 — 2
▼B
BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE
REGERINGEN VAN DE LID-STATEN, IN HET KADER VAN
DE RAAD BIJEEN,
van 25 juni 1996
betreffende de opstelling van een nood-reisdocument
(96/409/GBVB)

DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN DER LID-STATEN
VAN DE EUROPESE UNIE, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

Zich ervan bewust dat de invoering van een uniform reisdocument voor
noodgevallen dat de Lid-Staten verstrekken aan burgers van de Unie op
plaatsen waar hun land van herkomst geen permanente diplomatieke of
consulaire vertegenwoordiging heeft, of in andere omstandigheden die
in de in bijlage II van dit besluit neergelegde regels zijn vastgelegd, in
overeenstemming is met artikel 8 C van het Verdrag tot oprichting van
de Europese Gemeenschap,
Overwegende dat de invoering van dit nood-reisdocument, naar ver
wacht, daadwerkelijk hulp zal bieden aan in nood verkerende burgers
van de Unie,
Ervan overtuigd dat de invoering van zo'n document derhalve een dui
delijke demonstratie zal zijn van de praktische voordelen van het bur
gerschap van de Unie,
BESLUITEN:

Artikel 1
Er wordt een nood-reisdocument opgesteld waarvan het uniforme model
is opgenomen in bijlage I, die een integrerend deel van dit besluit
vormt.
De regels voor de afgifte van het nood-reisdocument, alsmede de daar
aan verbonden veiligheidsmaatregelen, zijn opgenomen in de bijlagen II
en III en vormen een integrerend deel van dit besluit. Deze regels
kunnen met eenparigheid van stemmen door de Lid-Staten worden ge
wijzigd. De wijzigingen worden een maand later van kracht, tenzij een
Lid-Staat om bespreking op ministerieel niveau verzoekt.
Artikel 2
Dit besluit wordt van kracht wanneer alle Lid-Staten het Secretariaatgeneraal van de Raad ervan in kennis hebben gesteld dat de op grond
van hun interne rechtsorde vereiste procedures voor de toepassing van
dit besluit zijn afgerond.
Artikel 3
Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad.
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▼B
ANNEX I — ANNEXE I — ANEXO I — BILAG I — ANLAGE I — ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I —
IARSCRÍBHINN I — ALLEGATO I — BIJLAGE I — ANEXO I — LIITE I — BILAGE I
►A1 PŘÍLOHA I — I LISA — I PIELIKUMS — I PRIEDAS — I. MELLÉKLET — ANNESS I
— ZAŁĄCZNIK 1 — PRILOGA I — PRÍLOHA I ◄ ►M1 — ПРИЛОЖЕНИЕ 1 — ANEXA I ◄
►M2 — PRILOG I ◄

►(1) A1
►(2) M1
►(3) M2
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►(1) (2) (3) A1
►(4) (5) M1
►(6) (7) M2
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►(1) A1
►(2) C1
►(3) M1
►(4) M2
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BIJLAGE II
REGELS VOOR DE AFGIFTE VAN HET NOOD-REISDOCUMENT
1.

Het nood-reisdocument (NRD) is een reisdocument dat kan worden verstrekt
voor een reis naar de Lid-Staat waarvan de aanvrager onderdaan is, dan wel
naar het land waar deze permanent verblijft of, in uitzonderlijke gevallen,
naar een andere bestemming. Het document kan worden verstrekt aan onder
danen van de Lid-Staten, onder het gezag van de Staat waarvan de aan
vrager onderdaan is.

2.

NRD's kunnen worden afgegeven:
a) aan een onderdaan van een Lid-Staat van de Europese Unie wiens pas
poort of reisdocument verloren, gestolen of vernietigd, dan wel tijdelijk
niet beschikbaar is, en
b) in landen waar het land waarvan de aanvrager onderdaan is, geen toe
gankelijke diplomatieke of consulaire vertegenwoordiging heeft die een
reisdocument mag verstrekken of waar dat land niet anderszins vertegen
woordigd is, en
c) nadat toestemming van de autoriteiten van de Lid-Staat van herkomst
van de aanvrager is verkregen.

3.

Personen die het NRD aanvragen, dienen hiertoe een aanvraagformulier in te
vullen dat, samen met door de vertegenwoordiging voor echt gewaarmerkte
fotokopieën van beschikbare bewijsstukken waaruit de identiteit en de na
tionaliteit van de aanvrager blijkt, wordt doorgezonden naar een daartoe
aangewezen autoriteit van de Lid-Staat waarvan de aanvrager onderdaan
is. Dit hoeft niet noodzakelijkerwijs de dichtstbijzijnde autoriteit te zijn
indien een andere autoriteit in de regio daarvoor eerder in aanmerking komt.
De vertegenwoordiging die het document verstrekt, rekent de aanvrager de
kosten en leges aan die normaliter voor de afgifte van een paspoort voor
noodgevallen in rekening worden gebracht.
Aanvragers die niet over voldoende middelen beschikken om andere ter
plaatse te maken onkosten te dekken, ontvangen in voorkomend geval de
nodige middelen overeenkomstig de instructies die de Lid-Staat van her
komst van de aanvrager op het tijdstip van de aanvraag geeft.

4.

Een NRD moet een geldigheidsduur krijgen die niet veel langer is dan de
minimumperiode die nodig is voor het maken van de reis waarvoor het
document wordt verstrekt. Bij de berekening van deze periode dienen even
tueel noodzakelijke overnachtingen of aansluitingen in aanmerking te wor
den genomen.

5.

Een fotokopie van elk verstrekt document dient in de archieven van de
vertegenwoordiging van afgifte te worden bewaard. Een fotokopie moet
worden gestuurd naar de autoriteit van de Lid-Staat waarvan de aanvrager
onderdaan is.

6.

Elke Lid-Staat kan de toepassing van deze regels uitbreiden tot andere
personen die banden met hem onderhouden en die hij bereid is toe te laten.
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BIJLAGE III
VEILIGHEIDSMAATREGELEN VOOR NOOD-REISDOCUMENTEN
Voor de vervaardiging en afgifte van nood-reisdocumenten (NRD's) gelden de
volgende veiligheidsmaatregelen:
1.

2.

Formaat
opengevouwen:

18 × 13 cm;

dichtgevouwen:

9 × 13 cm.

Papier
NRD's worden gedrukt op waardepapier zonder optische witmakers (circa
90 g/m2), waarbij gebruik wordt gemaakt van een ten behoeve van de ver
vaardiger van het document wettelijk beschermd model watermerk met een
„kettingdraadmotief”, met twee kleuren onzichtbare vezels (blauw en geel,
SSI/05) die fluoresceren onder ultraviolet licht, en van reagentia tegen che
mische radering.

3.

Nummering
Iedere Lid-Staat voorziet de documenten van een gecentraliseerde num
mering, in combinatie met de initialen van de Lid-Staat van afgifte, op de
volgende wijze:

▼M2
België

= B

Bulgarije

= BG — [OOOOO]

Tsjechië

= CZ — [OOOOO]

Denemarken

= DK — [OOOOO]

Duitsland

= D

Estland

= EE — [OOOOO]

Griekenland

= GR — [OOOOO]

Spanje

= E

— [OOOOO]

Frankrijk

= F

— [OOOOO]

Kroatië

= HR — [OOOOO]

Ierland

= IRL — [OOOOO]

Italië

= I

Cyprus

= CY — [OOOOO]

Letland

= LV — [OOOOO]

Litouwen

= LT — [OOOOO]

Luxemburg

= L

Hongarije

= HU — [OOOOO]

Malta

= MT — [OOOOO]

Nederland

= NL — [OOOOO]

Oostenrijk

= A

Polen

= PL — [OOOOO]

Portugal

= P

— [OOOOO]

— [OOOOO]

— [OOOOO]

— [OOOOO]

— [OOOOO]

— [OOOOO]
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▼M2
Roemenië

= RO — [OOOOO]

Slovenië

= SI

Slowakije

= SK — [OOOOO]

Finland

= FIN — [OOOOO]

Zweden

= S

Verenigd Koninkrijk

= UK — [OOOOO]

— [OOOOO]

— [OOOOO]

▼B
Het nummer wordt gedrukt in boekdruk op de bladzijden 1 en 4 van het
document, in zwarte OCR-B-karakters die onder ultraviolet licht groen
fluoresceren.
4.

Bevestiging van de foto van de houder
De foto van de houder van het document moet naar behoren in het docu
ment bevestigd worden om te voorkomen dat zij makkelijk kan worden
verwijderd. De foto wordt overeenkomstig de nationale praktijk gelami
neerd, met dien verstande dat de Lid-Staten de nodige maatregelen treffen
om het document passend te beveiligen.

5.

Invullen van de persoonsgegevens van de houder
Er wordt een coherente benadering gevolgd voor het invullen van de
persoonsgegevens van de houder op het NRD. Deze gegevens worden
met de hand of in machineschrift ingevuld en met een laminaat overtrok
ken.

6.

Stempel van de autoriteit van afgifte
De stempel van de autoriteit die het document afgeeft, wordt gedeeltelijk
op het document en gedeeltelijk op de foto van de houder geplaatst.

7.

Aanvullende veiligheidsmaatregelen
De NRD's hebben als beveiliging een geguillocheerde ondergrondbedruk
king in indirecte vierkleurenboekdruk op de bladzijden waar gegevens
moeten worden ingevuld; hierbij wordt naar behoren rekening gehouden
met irisdruk.
De volgende druktechnieken worden toegepast:
— PLAATDRUK, recto, inclusief de tekst op bladzijde 1, latent beeld
en microprint in blauwe reflecterende inkt;
— OFFSET, recto en verso, in twee kleuren en IRIS-druk;
— blz. 1:

tekst, in blauwe reflecterende inkt;

— blz. 2:

tegen scannen beveiligde lichtblauwe ondergrondbedruk
king;

— blz. 3:

geguillocheerde ondergrondbedrukking met IRIS-effect in
twee kleuren, groen en violet, de laatste met gele fluores
centie onder ultraviolet licht.

De gebruikte inktsoorten zijn tegen kopiëren beveiligd. Pogingen om
kleurkopieën te maken dienen duidelijk zichbare kleurafwijkingen te ver
oorzaken. Bovendien worden aan ten minste één kleur fluorescerende
agentia toegevoegd. De inktsoorten bevatten tevens reagentia tegen che
mische radering.
8.

Drukvormen
Er wordt gebruik gemaakt van speciaal voor dit document gecreëerde
drukvormen voor een geguillocheerde ondergrondbedrukking in meerdere
kleuren, met geïntegreerde microprinting.

9.

Opslag van blanco NRD's
Teneinde het risico van vervalsing of namaak zoveel mogelijk te beperken,
zorgen alle Lid-Staten voor een tegen diefstal beveiligde opslag van blanco
NRD's.

