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RAAD

BESLUIT VAN DE VERTEGENWOORDIGERS VAN DE REGERINGEN VAN

DE LID-STATEN, IN HET KADER VAN DE RAAD BIJEEN,
van 19 december 1995

betreffende bescherming van de burgers van de Europese Unie door de diploma
tieke en consulaire vertegenwoordigingen
(95/553/EG)
DE VERTEGENWOORDIGERS VAN

DE

REGERINGEN

VAN DE LID-STATEN VAN DE EUROPESE UNIE, IN HET

KADER VAN DE RAAD BIJEEN,

— geen toegankelijke permanente vertegenwoordiging,
en

— geen toegankelijke en bevoegde honorair consul heeft.

Vastbesloten voort te gaan met het proces van totstand
brenging van een Unie die steeds dichter bij de burgers

Artikel 2

staat,

Overtuigd van het belang van verdere ontwikkeling van
het bij het Verdrag betreffende de Europese Unie inge
stelde concept burgerschap van de Unie, dat verschilt van
het nationale burgerschapsconcept en geenszins in de
plaats daarvan komt,

Verlangend te voldoen aan de verplichting van artikel 8 C
van het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeen
schap,

Overwegende dat dit gemeenschappelijke beschermings
systeem eveneens de identiteit van de Unie in derde

1 . De aangezochte diplomatieke en consulaire
vertegenwoordigingen geven gevolg aan het verzoek om

bescherming indien wordt vastgesteld, door overlegging
van een paspoort of identiteitsbewijs, dat betrokkene de
nationaliteit van een Lid-Staat van de Unie bezit.

2.
In geval van verlies of diefstal van documenten
kunnen alle andere bewijzen van nationaliteit worden

aanvaard, zo nodig na controle bij de centrale autoriteiten
van de Lid-Staat waarvan de betrokkene de nationaliteit

beweert te hebben, of bij de dichtstbijzijnde diplomatieke
of consulaire vertegenwoordiging van die Staat.

landen zal versterken ;

Artikel 3

Overwegende dat het instellen van een gemeenschappe
lijk systeem ter bescherming van de burgers van de Unie
in derde landen tevens het gevoel van Europese solidari

De diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen die
de bescherming verlenen, behandelen de aanvrager op
dezelfde wijze als een onderdaan van de Lid-Staat die zij

teit bij de betrokken burgers zal versterken,

vertegenwoordigen.
Artikel 4

BESLUITEN :

Artikel 1

Elke burger van de Europese Unie geniet de consulaire
bescherming van de diplomatieke of consulaire vertegen
woordigingen van elke andere Lid-Staat indien zijn eigen
Lid-Staat of een andere Staat die zijn Lid-Staat permanent

Onverminderd artikel 1 , kunnen de diplomatieke en
consulaire vertegenwoordigingen zo nodig praktische
regelingen voor een doeltreffende behandeling van
verzoeken om bescherming overeenkomen.
Artikel, 5

vertegenwoordigt, op het grondgebied waarop hij zich
bevindt :

1.

De in artikel 1 bedoelde bescherming behelst :
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a)
b)
c)
d)
e)
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bijstand bij sterfgevallen ;
bijstand bij ernstige ongevallen of ernstige ziekten ;
bijstand bij arrestatie of detentie ;
bijstand aan slachtoffers van geweldmisdrijven ;
hulp aan en repatriëring van in moeilijkheden verke
rende burgers van de Unie .

2. Daarnaast kunnen de diplomatieke en consulaire
vertegenwoordigingen van de Lid-Staten in een derde
Staat, voor zover zij daartoe bevoegd zijn, eveneens voor
andere gevallen hulp verlenen aan burgers van de Unie
die daarom verzoeken .
Artikel 6

1 . Niettegenstaande artikel 3 en behalve in geval van
uiterste nood kunnen geen voorschotten of geldelijke
steun worden gegeven en kunnen geen uitgaven ten
behoeve van een burger van de Unie worden gedaan
zonder de goedkeuring van de bevoegde autoriteiten van
de Lid-Staat waarvan hij de nationaliteit heeft, namelijk
het Ministerie van Buitenlandse Zaken of de dichtstbij
zijnde diplomatieke missie.
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hem zijn gedaan of van de som die hem is verstrekt, plus
de eventuele rechten .

4. De Regering van de Lid-Staat waarvan de aanvrager
de nationaliteit heeft, betaalt alle kosten terug op verzoek
van de Regering van de Lid-Staat die bijstand verleent.
5.

De gemeenschappelijke modellen van verbintenis

sen tot terugbetaling zijn weergegeven in de bijlagen I en
II.

Artikel 7

Dit besluit wordt vijf jaar na de inwerkingtreding ervan
herzien in het licht van de opgedane ervaring en van de
doelstelling van artikel 8 C van het Verdrag tot oprichting
van de Europese Gemeenschap.
Artikel 8

Dit besluit treedt in werking wanneer alle Lid-Staten aan
het Secretariaat-generaal van de Raad hebben meegedeeld
dat de procedures die in hun rechtsorde vereist zijn om
dit besluit te kunnen toepassen, zijn voltooid.
Artikel 9

2. Tenzij de autoriteiten van de Lid-Staat waarvan de
aanvrager de nationaliteit bezit, uitdrukkelijk afzien van
deze eis, dient de aanvrager zich te verbinden tot volle

dige terugbetaling van het voorschot of de geldelijke
steun, plus de gedane uitgaven en eventueel een door de
bevoegde autoriteiten bekendgemaakt consulair recht.
3 . De verbintenis tot terugbetaling wordt vastgelegd in
een document waarin de in moeilijkheden verkerende

aanvrager zich verplicht tot terugbetaling, aan de Lid-Staat
waarvan hij de nationaliteit heeft, van de uitgaven die voor

Dit besluit wordt bekendgemaakt in het Publikatieblad
van de Europese Gemeenschappen.
Gedaan te Brussel, 19 december 1995.
Voor de Raad
De Voorzitter
L. ATIENZA SERNA
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BIJLAGE I

GEMEENSCHAPPELIJK FORMULIER „VERBINTENIS TOT TERUGBETALING VAN EEN VOORSCHOT"

Ik, ondergetekende (dhr./mevr./mej.) (volledige naam in blokletters)

houder van paspoort nr

afgegeven te

erken hierbij te hebben ontvangen van de Ambassade/Consulaat van
te

het bedrag van

bij wijze van voorschot voor

(inclusief de eventuele consulaire kosten) en verbind mij ertoe om op
verzoek aan het Ministerie van Buitenlandse Zaken/Regering overeenkomstig het nationale recht van dat land

het equivalent van het genoemde bedrag (valuta)

terug te betalen tegen de wisselkoers van de dag waarop het voorschot werd uitbetaald

Mijn adres (*) (in blokletters) (land)
is

DATUM

HANDTEKENING .

(*) Hebt u geen vast adres, geef dan een contactadres op .
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BIJLAGE II

GEMEENSCHAPPELIJK FORMULIER „VERBINTENIS TOT TERUGBETALING" (REPATRIËRING)
Ik, ondergetekende (dhr./mevr./mej .) (volledige naam in blokletters)
geboren te (gemeente)

in (land)

op (datum)
houder van paspoort nr

afgegeven te

op

en identiteitskaart nr

verbind mij ertoe om op verzoek aan de Regering van

overeenkomstig het nationale recht van dat land het equivalent terug te betalen van alle bedragen die
voor mij zijn betaald of mij zijn voorgeschoten door de EG-consulair functionairs van de

Regering te
samenhang met de repatriëring naar

met het oog op of in
van mijzelf en de leden van mijn gezin die mij

vergezellen, en alle consulaire kosten te voldoen die verband houden met de repatriëring.
Dit zijn :

i) (*) Vervoerskosten
Kosten van levensonderhoud
Diverse kosten

VERMINDERD MET mijn eigen bijdrage
CONSULAIRE KOSTEN :

Repatriëringskosten

Kosten van verzorging
Kosten van paspoort/bijstand in noodsituatie

(. . . uur

per uur

)

ii) (**) Alle bedragen die voor mij met het oog op of in samenhang met de repatriëring van mijzelf en de
leden van mijn gezin die mij vergezellen werden gemaakt, en die niet kunnen worden vastgesteld op
het tijdstip dat deze verbintenis tot terugbetaling door mij wordt ondertekend .
Ik weet dat paspoortfaciliteiten voor mij normaliter niet beschikbaar zijn totdat mijn schuld volledig is
terugbetaald .
Mijn adres (***) (in blokletters) (land)

is :

DATUM

O

HANDTEKENING

Doorhalen wat niet van toepassing is; de consulair functionaris en de aanvrager moeten elke doorhaling in de kantlijn

paraferen.

(**) Doorhalen wat niet van toepassing is; de consulair functionaris en de aanvrager moeten elke doorhaling in de kantlijn
paraferen.

(***) Hebt u geen vast adres, geef dan een contactadres op.

