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re reden door een handelen of nalaten van de desbetreffende autoriteit een veilige 
aflevering niet mogelijk is, draagt de transporteur de zending niet over. 

Artikel 83 Meer afgifteposten in een gemeente 

1. Indien de gemeente beschikt over decentrale posten waar reisdocumenten worden 
verstrekt, kunnen deze, mits de beveiliging van deze posten voldoet aan de beveili- 
gingseisen als bedoeld in artikel 92 en in de circulaire van 17 december 1991, 
IBI911U1997-RD, als afleveradres worden opgegeven. 

2. Indien de aflevering door de leverancier aan één adres plaatsvindt, vindt het trans- 
port van blanco reisdocumenten naar de decentrale afgifteposten plaats met 
gebruikmaking van een waardetransporteur, tenzij de zending minder dan 10 
documenten bedraagt. 

3. Artikel 79 is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van ieder door een 
gemeente opgegeven afleveradres. 

Artikel 84 Ontvangstbevestiging en controle zendingen 

1. Na ontvangst van de zending wordt deze terstond veilig gesteld. 
Indien de aflevering niet aan de kluis geschiedt, ziet de persoon die gemachtigd was 
de zending in ontvangst te nemen erop toe, dat de zending terstond in de kluis 
wordt opgeslagen. 

2. De bij de zending gevoegde ontvangstbevestiging wordt, na vergelijking van de ver- 
pakkingseenheden van de zending met de opgave in de leveringsbevestiging, bin- 
nen vijf werkdagen na aflevering van de zending aan de leverancier geretourneerd. 

3. De controle van de inhoud van de verpakkingseenheden als bedoeld in het tweede 
lid, geschiedt door de in het eerste lid bedoelde persoon en ten minste een andere 
persoon. Van de controle wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat bij de voor- 
raadadministratie wordt gearchiveerd. 

4. Bij constatering van afwijkingen tussen de inhoud van de zending en de opgave in 
de leveringsbevestiging, wordt terstond contact opgenomen met de leverancier. De 
geconstateerde afwijkingen worden schriftelijk medegedeeld aan de Minister van 
Binnenlandse Zaken. 

§ Z  Beheer van reisdocumenten 

Artikel 85 Voorraadadministratie en nummeradministratie 

1. Van de beschikbaar gestelde reisdocumenten wordt, uitgesplitst naar soort, een 
voorraadadministratie bijgehouden. 

2. De aan het einde van de maand december daadwerkelijk in voorraad zijnde blanco 
reisdocumenten worden met vermelding van soort en documentnummers in een 
procesverbaal opgenomen. Dit proces-verbaal, opgemaakt op briefpapier van de 
gemeente, wordt met de in artikel 3, eerste lid, van het Besluit paspoortgelden 
bedoelde verantwoording over de maand december meegezonden aan de leveran- 
cier. 

3. Uit de voorraadadministratie dient aan de hand van de documentnummers te allen 
tijde te blijken welke blanco reisdocumenten in voorraad zijn, met vermelding van 
soort, documentnummer en de datum van levering. Tevens blijkt uit de voorraad- 
administratie welke reisdocumenten aan de voorraad zijn onttrokken omdat zij zijn 
verstrekt, verschreven, gestolen, vermist of anderszins als onbruikbaar moesten 
worden beschouwd. 
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4. Met betrekking tot de aan de voorraad onttrokken reisdocumenten wordt een num- 
meradministratie bijgehouden, waarin per opeenvolgend documentnummer apart 
wordt geregistreerd aan wie het desbetreffende reisdocument is verstrekt, dan wel 
om welke andere reden het desbetreffende reisdocument aan de voorraad is ont- 
trokken. 

5. De burgemeester van 's-Gravenhage houdt een aparte voorraadadministratie en 
nummeradministratie bij van nooddocumenten verstrekt aan vluchtelingen en 
staatlozen. Het eerste, tweede, derde en vierde lid zijn van overeenkomstige toe- 
passing. 

Artikel 86 

1. Indien op enig moment een omissie in de voorraad of in de administratie wordt 
geconstateerd, wordt terstond een inventarisatie opgemaakt van de aanwezige reis- 
documenten. 

2. De inventarisatie wordt opgesteld door ten minste twee personen. 
3. Van de inventarisatie wordt een proces-verbaal opgemaakt, dat, opgemaakt op 

briefpapier van de gemeente, naar de Minister van Binnenlandse Zaken wordt 
gezonden. 

Artikel 87 Verbruik van reisdocumenten 

1. De blanco reisdocumenten worden in volgorde van de nummers aan de hoofdvoor- 
raad onttrokken. 

2. Het is een tot verstrekking bevoegde autoriteit niet toegestaan reisdocumenten te 
verbruiken, die aan een andere autoriteit daartoe ter beschikking zijn gesteld. 

5 3 Materialen 

Artikel 88 Paspoortpennen, inktlinten en handtekeningstickers 

1. Paspoortpennen voorzien van onuitwisbare inkt alsmede intktlinten voor de docu- 
mentenprinter, worden bij een door de Minister van Binnenlandse Zaken aan te 
wijzen instelling besteld. 

2. Handtekeningstickers kunnen door de burgemeester van 's-Gravenhage in verband 
met artikel 46 uitsluitend worden besteld bij de leverancier. 

Artikel 89 Dienststempels, clausulestempels en droogstempels 

1. De dienststempels zijn inktstempels van een rond formaat met een diameter van 15 
mm en bevatten hetzij het Rijkswapen, hetzij het gemeentewapen. 

2. Voor het vermelden van standaardclausules in reisdocumenten kan gebmik wor- 
den gemaakt van clausulestempels. 

3. Het door de gemeente 's-Gravenhage te gebruiken droogstempel is van een rond 
formaat en bevat het wapen van deze gemeente. De stempelafdruk heeft een door- 
snede van circa 27 mm. De in gebmik zijnde droogstempels worden geregistreerd 
door de Minister van Binnenlandse Zaken. 

Artikel 90 Fototangen en standaardformulieren 

1. De fototangen kunnen uitsluitend worden besteld bij de leverancier, die een regis- 
ter bijhoudt van de geleverde fototangen en de daarin opgenomen coderingen. De 
artikel 80,82,83 en 84 zijn van overeenkomstige toepassing op de wijze van bestel- 
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ling, de aflevering en het transport van de fototang, met inachtneming van het 
bepaalde in het tweede, derde en vierde lid. 

2. De bestelopdracht wordt gesteld op briefpapier van de tot bestelling bevoegde 
autoriteit en vermeldt de reden van bestelling. 

3. Indien de bestelling geschiedt ter aanvulling van de in gebruik zijnde fototangen, 
wordt in de bestelopdracht het aantal gewenste nieuwe fototangen vermeld. De 
aflevering vindt maximaal tien werkdagen na de op de leveringsbevestiging vermel- 
de dagtekening plaats. 

4. Indien de bestelling geschiedt ter vervanging van ontvreemde of vernietigde foto- 
tangen, wordt in de bestelopdracht het aantal in gebruik zijnde fototangen, met 
inbegrip van de inmiddels ontvreemde of vernietigde fototangen, met de bijbeho- 
rende codering vermeld en tevens aangegeven of het ontvreemde dan wel vernie- 
tigde fototangen betreft. De bestelopdracht kan spoedshalve reeds worden gefaxt 
aan de leverancier. De leverancier bevestigt de bestelling per omgaande door toe- 
zending van een leveringsbevestiging aan de tot bestellen bevoegde autoriteit. De 
aflevering vindt maximaal drie werkdagen na ontvangst door de leverancier van de 
bestelopdracht plaats. 

5. De geleverde fototangen worden separaat door de leverancier aan de tot bestelling 
bevoegde autoriteit gefactureerd. In bijlage G zijn de bedragen opgenomen, die de 
leverancier in rekening mag brengen voor de leveringen, bedoeld in het derde en 
vierde lid. 

6. De standaardformulieren worden bij de leverancier besteld en kosteloos aan de tot 
bestelling bevoegde autoriteit verstrekt. 
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XV Overgangs- en slotbepalingen 

Artikel 101 Reisdocumenten verstrekt voor de inwerkingtreding van deze 
regeling 

1. De voor 1 januari 1992 verstrekte toeristenkaarten C, behouden gedurende vijf jaar 
na die datum hun geldigheid. 

2. De reisdocumenten die voor 1 januari 1995 zijn verstrekt, behouden hun geldigheid 
voor de in het betreffende document vermelde duur. 

3. De voor 1 januari 1995 verstrekte toeristenkaarten BIBJ, worden voor de toepassing 
van de regelgeving behandeld als Europese identiteitskaarten voor de resterende 
geldigheidsduur. 

Artikel 102 Kennisgeving 

Van de deflnitieve onttrekking aan het verkeer van een reisdocument dat voor 1 janu- 
ari 1992 door de Minister van Buitenlandse Zaken is verstrekt, niet zijnde een nooddo- 
cument, wordt met gebmikmaking van modelformulier 3 kennisgegeven aan de 
Minister van Buitenlandse Zaken. 

Artikel 103 Intrekking Paspoortuitvoeringsregehg Nederland 1995 

De Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995 (Stcrt. 1994, 188) wordt ingetrokken. 

Artikel 104 Inwerkingtreding 

1. Deze regeling treedt in werking met ingang van de tweede dag na de dagtekening 
van de Staatscourant waarin zij wordt geplaatst. 

Artikel 105 Citeertitel 

Deze regeling wordt aangehaald als 'Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 1995'. 
Deze regeling zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst. 

's-Gravenhage, 8 december 1997 

De Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, 

J. Kohnstamm 
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