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C37 Reizigerslijst voor schoolreizen 

Voor schoolreizen binnen de Europese Unie is een document beschikbaar, geheten: 
'Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie'. 

De 'reizigerslijst' is een visumvervangend document, dat het reizen vereenvoudigt 
voor scholieren uit derde landen die legaal in een van de Lid-Staten van de Europese 
Unie verblijven. Indien zij visumplichtig zijn, stelt het document dergelijke leerlingen 
in staat visumvrij te reizen. 
Indien dergelijke leerlingen niet in het bezit zijn van de benodigde reisdocumenten, 
kan de reizigerslijst bovendien als paspoortvervangend document dienen. 

Het document kan worden gebrnikt voor scholieren van: 
- basisscholen; 
- scholen voor speciaal onderwijs; 
- scholen voor voortgezet onderwijs (vbo, mavo, havo, vwo). 
Het betreft scholieren in de leeftijdscategorie van 4 tot 18 jaar. 

Erkenning 
Het document is door alle Lid-Staten van de Europese Unie als visum- en paspoort- 
vervangend document erkend. 

Binnenlands toezicht 
Voor leerlingen reizend vanuit de overige Lid-Staten van de Europese Unie en die in 
het bezit zijn van een geldig reis- of identiteitsbewijs geldt dat zij op het grondgebied 
van de Lid-Staten van de Europese Unie visumvrij kunnen reizen indien zij op het 
document staan vermeld. Voor deze leerlingen geldt dat er geen foto op de leerlingen- 
lijst hoeft te zijn aangebracht. Voor wat betreft het reis- of identiteitsbewijs geldt dat 
dit ruim uitgelegd dient te worden: ook een door een onderwijsinstelling afgegeven 
legitimatiebewijs kan als identiteitsbewijs worden overgelegd. 
Voor leerlingen die niet in het bezit zijn van een geldig reis-of identiteitsdocument 
geldt dat zij zonder eigen reis- of identiteitsdocument op het grondgebied van de Lid- 
Staten van de Europese Unie kunnen reizen indien zij op het document staan vermeld 
en hun foto op het document is aangebracht. Zoals hierboven reeds aangegeven zijn 
deze leerlingen vervolgens ook visumvrij. 
De foto's zijn op het document geplakt (maximaal tien scholieren per lijst). 

Indien het document bij controle door omstandigheden niet beschikbaar blijkt te zijn 
(bijvoorbeeld door verlies of diefstal), neemt de korpschef ter verificatie en toezen- 
ding van een kopie contact op met de betreffende school en de politie van de gemeen- 
te waarin de school is gelegen. 

De begeleidende leerkracht dient aan alle normale voorwaarden voor binnenkomst 
en verblijf te voldoen. 
Indien de begeleidende leerkracht niet (langer) aan deze voorwaarden voldoet, dient 
contact te worden opgenomen met de IND. 

Indien bij controle een minderjarige vreemdeling verklaart deel uit te maken van een 
groep, maar dit niet kan aantonen, neemt de korpschef ter verificatie contact op met 
de betreffende school en de politie van de plaats of gemeente waarin de school is gele- 
gen, met het verzoek een kopie van de leerlingenlijst op te sturen. 
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Zie voor waarborgen tevens onder 'vorm' en 'afgifte en gebruik'. 

Vorm 
Het door Nederland af te geven document is op beveiligd papier gedrukt, voorzien 
van een schaduw- of lijnwatermerk. In het papier zitten onder UV oplichtende vezels 
in twee kleuren. Het formaat is A4. Elk document is rechtsboven uniek genummerd. 
Het betreft een 9-cijferig nummer, voorafgegaan door de landcode in letter(s) en 
gevolgd door een letter. Voor Nederland bijvoorbeeld NL-123456789 A. 
De vorm van de 'reizigerslijst voor schoolreizen' kan per Lid-Staat verschillen. 

Afgifte door de korpschef 
De afgifte als visumvervangend document dient met de volgende waarborgen te zijn 
omkleed: 
a. de scholieren nemen in het kader van een schoolexcursie deel aan een groepsreis 

van leerlingen van een school voor algemeen vormend onderwijs (zie onder 'alge- 
meen' voor nadere specificatie); 

b. de groep wordt begeleid door een leerkracht van de school in kwestie; 
c. middels het formulier kunnen de begeleide scholieren worden geïdentificeerd; 
d. doel en omstandigheden van het verblijf of de doorreis die tot het programma 

behoren zijn vermeld; 
e. het document wordt bij afgifte gewaarmerkt door zowel het schoolhoofd als de 

vreemdelingendienst. 

De afgifte als paspoortvervangend document dient met de volgende waarborgen te 
zijn omkleed: 
a. de scholieren nemen in het kader van een schoolexcursie deel aan een groepsreis 

van leerlingen van een school voor algemeen vormend onderwijs (zie onder 'alge- 
meen' voor nadere specificatie); 

b. de groep wordt begeleid door een leerkracht van de school in kwestie; 
c. middels het formulier kunnen de begeleide scholieren worden geïdentificeerd; 
d. doel en omstandigheden van het verblijf of de doorreis die tot het programma 

behoren zijn vermeld; 
e. op het formulier zijn recente foto's aangebracht van de op de lijst vermelde scholie- 

ren die niet in het bezit zijn van een identiteitsbewijs met foto; 
f. de verantwoordelijke vreemdelingendienst heeft de verblijfsstatus van de betrok- 

ken scholieren en hun recht om opnieuw tot het land te worden toegelaten beves- 
tigd en heeft ervoor gezorgd dat het formulier dienovereenkomstig gewaarmerkt is; 

g. de scholieren voldoen overigens aan de voorwaarden genoemd in art. 8 Vw; 
h. het document wordt bij afgifte gewaarmerkt door zowel het schoolhoofd als de 

vreemdelingendienst. 
De geldigheid van het reisdocument van de begeleidende leerkracht(en) dient te wor- 
den gecontroleerd bij afgifte van de leerlingenlijst, teneinde eventuele problemen bij 
grenscontrole of controle in het kader van binnenlands vreemdelingentoezicht te 
voorkomen. 
Bij afgifte dient de korpschef een kopie van het gewaarmerkte exemplaar achter te 
houden. 

DistributielBestellen 
Het adres en telefoonnummer van het IND-onderdeel waar de coördinatie van distri- 
butie en nabestelling van deze 'reizigerslijst' (zie D821 plaatsvindt is: 

2 - c37 Sdu J&F - VC (juli 1996, Aanv. 15) 





c37 Reizigerslijst voor schoolreizen 

Sdu J&F - VC (juli 1996, Aanv. 15) 


