Tweedelijns echtheidskenmerken

Echtheidskenmerken nooddocumenten

6. Ultraviolet drukbeeld

De nooddocumenten (noodpaspoort en Laissez-Passer) bevatten geen chip.
Voor het personaliseren van het noodpaspoort wordt gebruik gemaakt van een printtechniek.
De houderpagina van de Laissez-Passer wordt handmatig gepersonaliseerd.
De nooddocumenten bevatten de echtheidskenmerken genoemd onder nummer 5 en 8.
Daarenboven bevatten de nooddocumenten de volgende echtheidskenmerken.
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8. Microtekst

Plaats(en)
Op diverse plaatsen in de ondergrondbedrukking van de kunststof
houderpagina en papieren pagina’s van de paspoorten en in de
Nederlandse identiteitskaart bevinden zich regels microtekst.
Eigenschap(pen)
Repeterende tekst “NLDPP” (houderpagina), “KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN” (papieren pagina’s) en “NLDID” (Nederlandse
identiteitskaart).
Wijze van controle
Met behulp van een loep.

8

‘‘NLDPP’’ (houderpagina)

9. Folie met holografisch beeld

Plaats(en)
Houderpagina van het noodpaspoort en de Laissez-Passer.
Eigenschap(pen)
Transparant beeld dat van kleur en vorm kan wijzigen.
Wijze van controle
Kantelen van het document.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

10. Tweede gezichtsopname in het noodpaspoort

Plaats(en)
Houderpagina van het noodpaspoort.
Eigenschap(pen)
De houderpagina van het noodpaspoort is voorzien van een
tweede gezichtsopname (schaduwfoto).
Wijze van controle
Zichtbaar met het blote oog.

Houderpagina noodpaspoort

8

10

‘‘NLDPP’’ (Noodpaspoort)

8
Tweede gezichtsopname

‘‘KONINKRIJK DER NEDERLANDEN’’ (papieren pagina’s)

9

8

7

7

‘‘NLDID’’ (Nederlandse identiteitskaart)

Chip

Holografisch beeld

Plaats(en)
In de kunststof houderpagina van de paspoorten
en in de Nederlandse identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
De chip bevat de gezichtsopname, vingerafdrukken en
gegevens van de machine leesbare zone (MRZ). In de chip
in de Nederlandse reisdocumenten zijn de volgende
veiligheidsmechanismen toegepast:
• Basic Access Control;
• Extended Access Control;
• Active Authentication;
• Passive Authentication.
Wijze van controle
Voor het controleren van de authenticiteit van de
gegevens in de chip is het noodzakelijk te beschikken
over het CSCA-certificaat. Het CSCA-certificaat is te vinden
op www.paspoortinformatie.nl.

Nederlandse

reisdocumenten

7. Parelmoer inkt en onder UV oplichtende vezels

Plaats(en)
Visapagina’s in de paspoorten.
Eigenschap(pen)
Afhankelijk van de lichtinval wordt “NLD” zichtbaar in een parelmoerachtige glans.
Wijze van controle
Afhankelijk van de lichtinval wordt “NLD” zichtbaar in een
parelmoer inkt. “NLD” licht op onder ultraviolet licht.
Daarnaast zijn in de papieren pagina’s van de paspoorten vezels
toegevoegd, die rood of blauw oplichten onder ultraviolet licht.

Kenmerken

Kindersticker
Kinderbijschrijvingen

Kinderen tot de leeftijd van 16 jaar kunnen tot 26 juni 2012
worden bijgeschreven in een paspoort, indien de houder van
dat paspoort het wettelijke gezag over het kind heeft.
In Model 2011 kan een bijschrijving alleen nog voorkomen in
de vorm van een kindersticker. De datum van afgifte die op de
kindersticker wordt vermeld, komt overeen met of is gelegen
na de datum verstrekking van het desbetreffende paspoort.
Op 26 juni 2012 verliezen alle bijschrijvingen hun geldigheid.
Het paspoort waarin de bijschrijving is aangebracht blijft wel
geldig tot de datum einde geldigheid zoals vermeld in het
paspoort.

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

MODE L 2011

Plaats(en)
Kunststof houderpagina van de paspoorten en de N
 ederlandse
identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
Een deel van de kunststof houderpagina van de paspoorten en
de Nederlandse identiteitskaart licht groengeel op onder ultraviolet licht.
Wijze van controle
Onder ultraviolet licht zichtbaar.

Nederlandse reisdocumenten

2. Kinegram ®

Houderpagina nationaal paspoort

Nederland brengt met ingang van 9 oktober 2011 een nieuw model (model 2011) van de Nederlandse reisdocumenten in omloop.
In het model 2011 is, binnen de door ICAO toegestane ruimte, maximale ruimte gemaakt voor de foto. Verstoring van de foto is zoveel
mogelijk vermeden. Daarmee wordt de controleur gefaciliteerd om vast te stellen of het reisdocument door de rechtmatige houder
wordt gebruikt. Opnieuw bevatten het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart, tegen fotovervanging, een tweede afbeelding van
de foto. Nieuw is dat het noodpaspoort een tweede afbeelding van de foto op de houderpagina bevat.

1
2
3

Deze brochure informeert u over de (echtheids)kenmerken die zijn toegepast, waar de kenmerken zich in de documenten bevinden
en hoe de kenmerken gecontroleerd kunnen worden.

2

Overzicht
Nationaal paspoort
34 pagina’s

Plaats(en)
Over de rechter onderhoek van de gezichtsopname en over een
deel van het handtekeninggebied op de kunststof houderpagina
van de paspoorten en de Nederlandse identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
Transparant beeld dat van kleur en vorm kan wijzigen.
Wijze van controle
Door het document te kantelen.

Nederlandse identiteitskaart
2

Nederlandse
identiteitskaart

3

2
4

Dienstpaspoort
66 pagina’s

Eerstelijns echtheidskenmerken
Reisdocument
voor vreemdelingen
34 pagina’s

Noodpaspoort
8 pagina’s

Laissez-Passer
8 pagina’s

Geldigheidsduur

Modelnummer

Op de houderpagina van de paspoorten en van de nooddocumenten en op de voorkant van de Nederlandse identiteitskaart staat het
modelnummer vermeld.

3. Voelbaar reliëf

Plaats(en)
Aan de linker- en rechterrand van de kunststof houderpagina
van de paspoorten en de Nederlandse identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
Het reliëf is voelbaar en onder bepaalde lichtval ook zichtbaar.
Wijze van controle
Voelbaar en de reliëfstructuur “NLD” is met behulp van een loep
te lezen.

Met uitzondering van de nooddocumenten zijn alle versies van het paspoort
uitgevoerd met een kunststof houderpagina.
De kunststof houderpagina bevat specifieke echtheidskenmerken.
Alle paspoorten en nooddocumenten bevatten papieren p
 agina’s met
echtheidskenmerken.

1. ImagePerf ®

De Nederlandse reisdocumenten (inclusief de Nederlandse
identiteitskaart) zijn maximaal 5 jaar geldig.
Noodpaspoorten en Laissez-Passers hebben een geldigheidsduur
van ten hoogste 1 jaar.

4

4

2

Reisdocument
voor vluchtelingen
34 pagina’s

Plaats(en)
Houderpagina en de Nederlandse identiteitskaart.
Papieren pagina’s na de houderpagina van de p
 aspoorten.
Eigenschap(pen)
Het nummer is gelasergraveerd op de kunststof houderpagina van de
paspoorten en op de Nederlandse identiteitskaart. Conische laserperforatie in iedere papieren pagina na de houderpagina.
Opbouw nummer: positie 1 en 2: letters, positie 3 t/m 8: letters en/of
cijfers en positie 9: een cijfer. De letter “O” komt in deze
documentnummers van de Nederlandse reisdocumenten niet voor.
Het cijfer “0” (nul) kan wel voorkomen.
Wijze van controle
Leesbaar met het blote oog (gelasergraveerd documentnummer).
Zichtbaar met behulp van doorzichtlicht (geperforeerd documentnummer).

1

Zakenpaspoort
66 pagina’s

Diplomatiek
paspoort
66 pagina’s

4. Documentnummer

Plaats(en)
In de kunststof houderpagina van de paspoorten en de Nederlandse
identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
Door middel van perforatie aangebrachte tweede afbeelding van de
gezichtsopname.
Wijze van controle
Met behulp van doorzichtlicht.

1

3

5. Watermerk

Plaats(en)
Papieren pagina’s van de paspoorten.
Eigenschap(pen)
Meertonig watermerk.
Wijze van controle
Met het blote oog en doorzichtlicht.

5

Nederlandse reisdocumenten

2. Kinegram ®

Houderpagina nationaal paspoort

Nederland brengt met ingang van 9 oktober 2011 een nieuw model (model 2011) van de Nederlandse reisdocumenten in omloop.
In het model 2011 is, binnen de door ICAO toegestane ruimte, maximale ruimte gemaakt voor de foto. Verstoring van de foto is zoveel
mogelijk vermeden. Daarmee wordt de controleur gefaciliteerd om vast te stellen of het reisdocument door de rechtmatige houder
wordt gebruikt. Opnieuw bevatten het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart, tegen fotovervanging, een tweede afbeelding van
de foto. Nieuw is dat het noodpaspoort een tweede afbeelding van de foto op de houderpagina bevat.

1
2
3

Deze brochure informeert u over de (echtheids)kenmerken die zijn toegepast, waar de kenmerken zich in de documenten bevinden
en hoe de kenmerken gecontroleerd kunnen worden.

2

Overzicht
Nationaal paspoort
34 pagina’s

Plaats(en)
Over de rechter onderhoek van de gezichtsopname en over een
deel van het handtekeninggebied op de kunststof houderpagina
van de paspoorten en de Nederlandse identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
Transparant beeld dat van kleur en vorm kan wijzigen.
Wijze van controle
Door het document te kantelen.

Nederlandse identiteitskaart
2

Nederlandse
identiteitskaart

3

2
4

Dienstpaspoort
66 pagina’s

Eerstelijns echtheidskenmerken
Reisdocument
voor vreemdelingen
34 pagina’s

Noodpaspoort
8 pagina’s

Laissez-Passer
8 pagina’s

Geldigheidsduur

Modelnummer

Op de houderpagina van de paspoorten en van de nooddocumenten en op de voorkant van de Nederlandse identiteitskaart staat het
modelnummer vermeld.

3. Voelbaar reliëf

Plaats(en)
Aan de linker- en rechterrand van de kunststof houderpagina
van de paspoorten en de Nederlandse identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
Het reliëf is voelbaar en onder bepaalde lichtval ook zichtbaar.
Wijze van controle
Voelbaar en de reliëfstructuur “NLD” is met behulp van een loep
te lezen.

Met uitzondering van de nooddocumenten zijn alle versies van het paspoort
uitgevoerd met een kunststof houderpagina.
De kunststof houderpagina bevat specifieke echtheidskenmerken.
Alle paspoorten en nooddocumenten bevatten papieren p
 agina’s met
echtheidskenmerken.

1. ImagePerf ®

De Nederlandse reisdocumenten (inclusief de Nederlandse
identiteitskaart) zijn maximaal 5 jaar geldig.
Noodpaspoorten en Laissez-Passers hebben een geldigheidsduur
van ten hoogste 1 jaar.
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Reisdocument
voor vluchtelingen
34 pagina’s

Plaats(en)
Houderpagina en de Nederlandse identiteitskaart.
Papieren pagina’s na de houderpagina van de p
 aspoorten.
Eigenschap(pen)
Het nummer is gelasergraveerd op de kunststof houderpagina van de
paspoorten en op de Nederlandse identiteitskaart. Conische laserperforatie in iedere papieren pagina na de houderpagina.
Opbouw nummer: positie 1 en 2: letters, positie 3 t/m 8: letters en/of
cijfers en positie 9: een cijfer. De letter “O” komt in deze
documentnummers van de Nederlandse reisdocumenten niet voor.
Het cijfer “0” (nul) kan wel voorkomen.
Wijze van controle
Leesbaar met het blote oog (gelasergraveerd documentnummer).
Zichtbaar met behulp van doorzichtlicht (geperforeerd documentnummer).

1

Zakenpaspoort
66 pagina’s

Diplomatiek
paspoort
66 pagina’s

4. Documentnummer

Plaats(en)
In de kunststof houderpagina van de paspoorten en de Nederlandse
identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
Door middel van perforatie aangebrachte tweede afbeelding van de
gezichtsopname.
Wijze van controle
Met behulp van doorzichtlicht.

1
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5. Watermerk

Plaats(en)
Papieren pagina’s van de paspoorten.
Eigenschap(pen)
Meertonig watermerk.
Wijze van controle
Met het blote oog en doorzichtlicht.
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Nederlandse reisdocumenten

2. Kinegram ®

Houderpagina nationaal paspoort

Nederland brengt met ingang van 9 oktober 2011 een nieuw model (model 2011) van de Nederlandse reisdocumenten in omloop.
In het model 2011 is, binnen de door ICAO toegestane ruimte, maximale ruimte gemaakt voor de foto. Verstoring van de foto is zoveel
mogelijk vermeden. Daarmee wordt de controleur gefaciliteerd om vast te stellen of het reisdocument door de rechtmatige houder
wordt gebruikt. Opnieuw bevatten het paspoort en de Nederlandse identiteitskaart, tegen fotovervanging, een tweede afbeelding van
de foto. Nieuw is dat het noodpaspoort een tweede afbeelding van de foto op de houderpagina bevat.

1
2
3

Deze brochure informeert u over de (echtheids)kenmerken die zijn toegepast, waar de kenmerken zich in de documenten bevinden
en hoe de kenmerken gecontroleerd kunnen worden.

2

Overzicht
Nationaal paspoort
34 pagina’s

Plaats(en)
Over de rechter onderhoek van de gezichtsopname en over een
deel van het handtekeninggebied op de kunststof houderpagina
van de paspoorten en de Nederlandse identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
Transparant beeld dat van kleur en vorm kan wijzigen.
Wijze van controle
Door het document te kantelen.

Nederlandse identiteitskaart
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identiteitskaart

3

2
4

Dienstpaspoort
66 pagina’s

Eerstelijns echtheidskenmerken
Reisdocument
voor vreemdelingen
34 pagina’s

Noodpaspoort
8 pagina’s

Laissez-Passer
8 pagina’s

Geldigheidsduur

Modelnummer

Op de houderpagina van de paspoorten en van de nooddocumenten en op de voorkant van de Nederlandse identiteitskaart staat het
modelnummer vermeld.

3. Voelbaar reliëf

Plaats(en)
Aan de linker- en rechterrand van de kunststof houderpagina
van de paspoorten en de Nederlandse identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
Het reliëf is voelbaar en onder bepaalde lichtval ook zichtbaar.
Wijze van controle
Voelbaar en de reliëfstructuur “NLD” is met behulp van een loep
te lezen.

Met uitzondering van de nooddocumenten zijn alle versies van het paspoort
uitgevoerd met een kunststof houderpagina.
De kunststof houderpagina bevat specifieke echtheidskenmerken.
Alle paspoorten en nooddocumenten bevatten papieren p
 agina’s met
echtheidskenmerken.

1. ImagePerf ®

De Nederlandse reisdocumenten (inclusief de Nederlandse
identiteitskaart) zijn maximaal 5 jaar geldig.
Noodpaspoorten en Laissez-Passers hebben een geldigheidsduur
van ten hoogste 1 jaar.
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Reisdocument
voor vluchtelingen
34 pagina’s

Plaats(en)
Houderpagina en de Nederlandse identiteitskaart.
Papieren pagina’s na de houderpagina van de p
 aspoorten.
Eigenschap(pen)
Het nummer is gelasergraveerd op de kunststof houderpagina van de
paspoorten en op de Nederlandse identiteitskaart. Conische laserperforatie in iedere papieren pagina na de houderpagina.
Opbouw nummer: positie 1 en 2: letters, positie 3 t/m 8: letters en/of
cijfers en positie 9: een cijfer. De letter “O” komt in deze
documentnummers van de Nederlandse reisdocumenten niet voor.
Het cijfer “0” (nul) kan wel voorkomen.
Wijze van controle
Leesbaar met het blote oog (gelasergraveerd documentnummer).
Zichtbaar met behulp van doorzichtlicht (geperforeerd documentnummer).

1

Zakenpaspoort
66 pagina’s

Diplomatiek
paspoort
66 pagina’s

4. Documentnummer

Plaats(en)
In de kunststof houderpagina van de paspoorten en de Nederlandse
identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
Door middel van perforatie aangebrachte tweede afbeelding van de
gezichtsopname.
Wijze van controle
Met behulp van doorzichtlicht.

1

3

5. Watermerk

Plaats(en)
Papieren pagina’s van de paspoorten.
Eigenschap(pen)
Meertonig watermerk.
Wijze van controle
Met het blote oog en doorzichtlicht.
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Tweedelijns echtheidskenmerken

Echtheidskenmerken nooddocumenten

6. Ultraviolet drukbeeld

De nooddocumenten (noodpaspoort en Laissez-Passer) bevatten geen chip.
Voor het personaliseren van het noodpaspoort wordt gebruik gemaakt van een printtechniek.
De houderpagina van de Laissez-Passer wordt handmatig gepersonaliseerd.
De nooddocumenten bevatten de echtheidskenmerken genoemd onder nummer 5 en 8.
Daarenboven bevatten de nooddocumenten de volgende echtheidskenmerken.
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8. Microtekst

Plaats(en)
Op diverse plaatsen in de ondergrondbedrukking van de kunststof
houderpagina en papieren pagina’s van de paspoorten en in de
Nederlandse identiteitskaart bevinden zich regels microtekst.
Eigenschap(pen)
Repeterende tekst “NLDPP” (houderpagina), “KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN” (papieren pagina’s) en “NLDID” (Nederlandse
identiteitskaart).
Wijze van controle
Met behulp van een loep.

8

‘‘NLDPP’’ (houderpagina)

9. Folie met holografisch beeld

Plaats(en)
Houderpagina van het noodpaspoort en de Laissez-Passer.
Eigenschap(pen)
Transparant beeld dat van kleur en vorm kan wijzigen.
Wijze van controle
Kantelen van het document.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

10. Tweede gezichtsopname in het noodpaspoort

Plaats(en)
Houderpagina van het noodpaspoort.
Eigenschap(pen)
De houderpagina van het noodpaspoort is voorzien van een
tweede gezichtsopname (schaduwfoto).
Wijze van controle
Zichtbaar met het blote oog.

Houderpagina noodpaspoort

8

10

‘‘NLDPP’’ (Noodpaspoort)

8
Tweede gezichtsopname

‘‘KONINKRIJK DER NEDERLANDEN’’ (papieren pagina’s)

9

8

7

7

‘‘NLDID’’ (Nederlandse identiteitskaart)

Chip

Holografisch beeld

Plaats(en)
In de kunststof houderpagina van de paspoorten
en in de Nederlandse identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
De chip bevat de gezichtsopname, vingerafdrukken en
gegevens van de machine leesbare zone (MRZ). In de chip
in de Nederlandse reisdocumenten zijn de volgende
veiligheidsmechanismen toegepast:
• Basic Access Control;
• Extended Access Control;
• Active Authentication;
• Passive Authentication.
Wijze van controle
Voor het controleren van de authenticiteit van de
gegevens in de chip is het noodzakelijk te beschikken
over het CSCA-certificaat. Het CSCA-certificaat is te vinden
op www.paspoortinformatie.nl.

Nederlandse

reisdocumenten

7. Parelmoer inkt en onder UV oplichtende vezels

Plaats(en)
Visapagina’s in de paspoorten.
Eigenschap(pen)
Afhankelijk van de lichtinval wordt “NLD” zichtbaar in een parelmoerachtige glans.
Wijze van controle
Afhankelijk van de lichtinval wordt “NLD” zichtbaar in een
parelmoer inkt. “NLD” licht op onder ultraviolet licht.
Daarnaast zijn in de papieren pagina’s van de paspoorten vezels
toegevoegd, die rood of blauw oplichten onder ultraviolet licht.

Kenmerken

Kindersticker
Kinderbijschrijvingen

Kinderen tot de leeftijd van 16 jaar kunnen tot 26 juni 2012
worden bijgeschreven in een paspoort, indien de houder van
dat paspoort het wettelijke gezag over het kind heeft.
In Model 2011 kan een bijschrijving alleen nog voorkomen in
de vorm van een kindersticker. De datum van afgifte die op de
kindersticker wordt vermeld, komt overeen met of is gelegen
na de datum verstrekking van het desbetreffende paspoort.
Op 26 juni 2012 verliezen alle bijschrijvingen hun geldigheid.
Het paspoort waarin de bijschrijving is aangebracht blijft wel
geldig tot de datum einde geldigheid zoals vermeld in het
paspoort.

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

MODE L 2011

Plaats(en)
Kunststof houderpagina van de paspoorten en de N
 ederlandse
identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
Een deel van de kunststof houderpagina van de paspoorten en
de Nederlandse identiteitskaart licht groengeel op onder ultraviolet licht.
Wijze van controle
Onder ultraviolet licht zichtbaar.

Tweedelijns echtheidskenmerken

Echtheidskenmerken nooddocumenten

6. Ultraviolet drukbeeld

De nooddocumenten (noodpaspoort en Laissez-Passer) bevatten geen chip.
Voor het personaliseren van het noodpaspoort wordt gebruik gemaakt van een printtechniek.
De houderpagina van de Laissez-Passer wordt handmatig gepersonaliseerd.
De nooddocumenten bevatten de echtheidskenmerken genoemd onder nummer 5 en 8.
Daarenboven bevatten de nooddocumenten de volgende echtheidskenmerken.
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8. Microtekst

Plaats(en)
Op diverse plaatsen in de ondergrondbedrukking van de kunststof
houderpagina en papieren pagina’s van de paspoorten en in de
Nederlandse identiteitskaart bevinden zich regels microtekst.
Eigenschap(pen)
Repeterende tekst “NLDPP” (houderpagina), “KONINKRIJK DER
NEDERLANDEN” (papieren pagina’s) en “NLDID” (Nederlandse
identiteitskaart).
Wijze van controle
Met behulp van een loep.

8

‘‘NLDPP’’ (houderpagina)

9. Folie met holografisch beeld

Plaats(en)
Houderpagina van het noodpaspoort en de Laissez-Passer.
Eigenschap(pen)
Transparant beeld dat van kleur en vorm kan wijzigen.
Wijze van controle
Kantelen van het document.

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

10. Tweede gezichtsopname in het noodpaspoort

Plaats(en)
Houderpagina van het noodpaspoort.
Eigenschap(pen)
De houderpagina van het noodpaspoort is voorzien van een
tweede gezichtsopname (schaduwfoto).
Wijze van controle
Zichtbaar met het blote oog.

Houderpagina noodpaspoort

8

10

‘‘NLDPP’’ (Noodpaspoort)

8
Tweede gezichtsopname

‘‘KONINKRIJK DER NEDERLANDEN’’ (papieren pagina’s)

9

8

7

7

‘‘NLDID’’ (Nederlandse identiteitskaart)

Chip

Holografisch beeld

Plaats(en)
In de kunststof houderpagina van de paspoorten
en in de Nederlandse identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
De chip bevat de gezichtsopname, vingerafdrukken en
gegevens van de machine leesbare zone (MRZ). In de chip
in de Nederlandse reisdocumenten zijn de volgende
veiligheidsmechanismen toegepast:
• Basic Access Control;
• Extended Access Control;
• Active Authentication;
• Passive Authentication.
Wijze van controle
Voor het controleren van de authenticiteit van de
gegevens in de chip is het noodzakelijk te beschikken
over het CSCA-certificaat. Het CSCA-certificaat is te vinden
op www.paspoortinformatie.nl.

Nederlandse

reisdocumenten

7. Parelmoer inkt en onder UV oplichtende vezels

Plaats(en)
Visapagina’s in de paspoorten.
Eigenschap(pen)
Afhankelijk van de lichtinval wordt “NLD” zichtbaar in een parelmoerachtige glans.
Wijze van controle
Afhankelijk van de lichtinval wordt “NLD” zichtbaar in een
parelmoer inkt. “NLD” licht op onder ultraviolet licht.
Daarnaast zijn in de papieren pagina’s van de paspoorten vezels
toegevoegd, die rood of blauw oplichten onder ultraviolet licht.

Kenmerken

Kindersticker
Kinderbijschrijvingen

Kinderen tot de leeftijd van 16 jaar kunnen tot 26 juni 2012
worden bijgeschreven in een paspoort, indien de houder van
dat paspoort het wettelijke gezag over het kind heeft.
In Model 2011 kan een bijschrijving alleen nog voorkomen in
de vorm van een kindersticker. De datum van afgifte die op de
kindersticker wordt vermeld, komt overeen met of is gelegen
na de datum verstrekking van het desbetreffende paspoort.
Op 26 juni 2012 verliezen alle bijschrijvingen hun geldigheid.
Het paspoort waarin de bijschrijving is aangebracht blijft wel
geldig tot de datum einde geldigheid zoals vermeld in het
paspoort.

Dit is een uitgave van:
Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
Postbus 20011 | 2500 EA Den Haag
www.rijksoverheid.nl

MODE L 2011

Plaats(en)
Kunststof houderpagina van de paspoorten en de N
 ederlandse
identiteitskaart.
Eigenschap(pen)
Een deel van de kunststof houderpagina van de paspoorten en
de Nederlandse identiteitskaart licht groengeel op onder ultraviolet licht.
Wijze van controle
Onder ultraviolet licht zichtbaar.

