Kenmerkenfolder

Echtheidskenmerken voor nooddocumenten en kindersticker

Nederlandse reisdocumenten model 2001
Noodpaspoort
Het noodpaspoort wordt in tegenstelling
tot de andere documenten decentraal
voorzien van gegevens. Voor de invulling
wordt gebruik gemaakt van een
printtechniek. De houderpagina is van
papier en wordt na de invulling voorzien
van een folie.

Laissez-Passer
Het laissez-passer wordt in tegenstelling
tot de andere documenten decentraal met
de hand ingevuld. De houderpagina is van
papier en wordt na de invulling voorzien
van een folie.

Echtheidskenmerk Noodpaspoort en Laissez-Passer
Kenmerk:
plaats
eigenschap
controlewijze

Folie met holografisch beeld
komt voor op de houderpagina
transparant beeld dat van kleur en vorm
kan wijzigen
door het document te kantelen

Voor meer informatie
Voor vragen over de echtheidskenmerken van de Nederlandse reisdocumenten kunt u terecht bij de Infodesk van het agentschap
Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten (BPR) op werkdagen van half negen tot vijf uur, telefoon 070-362 24 35
of www.bprbzk.nl

Echtheidskenmerk kindersticker
De kindersticker is voorzien van een eigen vormgeving en speciale inkt op de randen

Kenmerk:
plaats
eigenschap
controlewijze

O p t i s c h Va r i a b e l e I n k t
rand van de sticker
verandering van kleur
door het document te kantelen

Basisadministratie Persoonsgegevens en Reisdocumenten

1e lijns echtheidskenmerken

Inleiding
Vanaf 1 oktober 2001 wordt door het Ministerie van Binnenlandse Zaken en

van de variabele gegevens wordt gebruik gemaakt van verschillende

Koninkrijksrelaties een nieuwe reeks Nederlandse Reisdocumenten uitgegeven.

lasertechnieken waarbij de pasfoto geïntegreerd wordt in het ontwerp van de

Naast de nieuwe vormgeving worden de reisdocumenten, anders dan bij de

houderpagina. Om de echtheid van het document te kunnen vaststellen, wordt

documenten van 1995 en 1997, op één centraal punt voorzien van variabele

naast een aantal traditionele kenmerken, ook gebruik gemaakt van nieuw

gegevens.

ontwikkelde echtheidskenmerken. De nieuwe vormgeving, echtheidskenmerken

De controleerbaarheid van het reisdocument vormde een belangrijke bron van

en technieken voor het invullen van de gegevens bieden goede uitgangspunten

inspiratie voor de vormgever bij de keuze voor de lay-out. Voor de invulling

voor een betrouwbare controle.

Nederlandse reisdocumenten

1

plaats
eigenschap
controlewijze

Schaduwwatermerk
in iedere bladzijde van het boekje
afbeelding nationaal wapen in het papier
met behulp van doorzichtlicht

1

Kenmerk:
plaats
eigenschap
controlewijze

ultramarijn

dennengroen

Diplomatiek paspoort (66 bladzijden)

Kenmerk:
plaats
eigenschap

dennengroen

controlewijze

Dienstpaspoort (66 bladzijden)

Kinegram®
kunststof houderpagina en identiteitskaart
aan de onderzijde pasfoto
transparant beeld dat van kleur en vorm
kan wijzigen
door het document te kantelen

2

Kenmerk:
plaats
eigenschap
controlewijze

antraciet

sepia

Reisdocument voor vreemdelingen (34 bladzijden)

Reisdocument voor vluchtelingen (34 bladzijden)

Nederlandse Identiteitskaart (creditcard formaat)

3

Kenmerk:
plaats
eigenschap
controlewijze

Nooddocumenten

Vo e l b a a r re l i ë f
linker- en rechter zijkant van de kunststof
houderpagina en identiteitskaart
voelbaar element
voelen met de vingertoppen

Bijschrijvingen

geen identiteitsdocumenten

wijnrood

Noodpaspoort (8 bladzijden)

UV bedrukking
glansinkt op iedere pagina van het
binnenwerk en schutbladen
fluoresceert geel wanneer het document
onder UV licht wordt gehouden
aanstraling met UV licht

De reeks documenten die per 1 oktober 2001 wordt uitgegeven bestaat uit:

2
Nationaal paspoort (34 bladzijden)
Zakenpaspoort (66 bladzijden)

Kenmerk:

2e lijns echtheidskenmerken

4

aubergine

Laissez-Passer (8 bladzijden)

Kinderbijschrijvingen (links: direct in document, rechts:
sticker, sticker komt voor in model 1995, 1997 en 2001)

Kenmerk:
plaats
eigenschap
controlewijze

Bijschrijvingen

Controleniveau

Het bijschrijven van kinderen is gewijzigd. Van bijgeschreven kinderen wordt

Voor de beveiliging van de reisdocumenten wordt gebruik gemaakt van

ook een pasfoto opgenomen. Als de bijschrijving plaats vindt bij de aanvraag

verschillende kenmerken van echtheid. De kenmerken worden gebruikt om de

van het reisdocument van de ouder wordt de informatie direct in het document

verschillende niveaus van beveiliging te realiseren.

geprint. Als een bijschrijving na uitgifte van het reisdocument plaatsvindt wordt

Een aantal kenmerken kan worden gecontroleerd zonder dat gebruik wordt

daarvoor gebruik gemaakt van een speciale sticker die in het document van de

gemaakt van hulpmiddelen. Dit zijn de zogenaamde 1e lijns echtheidskenmerken

ouder wordt geplakt. De printlay-out is voor beide bijschrijvingen gelijk.

ook wel acceptantenkenmerken genoemd. Deze kenmerken zijn in een
acceptantengerichte folder bij een breed publiek bekend gemaakt.
Er wordt ook gebruik gemaakt van kenmerken die alleen gecontroleerd kunnen
worden met hulpmiddelen. Dit zijn de 2e lijns echtheidskenmerken. Deze
kenmerken worden alleen aan beroepsmatige controleurs bekend gemaakt.

ImagePerf ®
kunststof houderpagina en identiteitskaart
tweede pasfoto geperforeerd in kunststof
houderpagina en identiteitskaart
met behulp van doorzichtlicht

Extra kleine druk
lijn boven de machine leesbare zone
tekst “Koninkrijk der Nederlanden” met
een lettergrootte van ± 0,22 mm
met behulp van een loep

N I N K R

