
Legitimatiebewijzen D6 

D6 Modellen van legitimatiebewijzen [toelichting) 

De vanwege de Minister van Buitenlandse Zaken uitgegeven legitimatiebewijzen wor- 
den onderscheiden in die volgens het oude en het nieuwe model. 
Het nieuwe model wordt met ingang van 1 augustus 1987 geleidelijk ingevoerd. Legiti- 
matiebewijzen van het oude model behouden tot nader order hun geldigheid. 

De nieuwe legitimatiebewijzen zijn ingedeeld in vier soorten: 
D = leden van in Nederland werkzame diplomatieke missies (oranje) 
C = leden van in Nederland werkzame consulaire posten (groen) 
O = personeelsleden van internationale organisaties (bruin) 
S = functionarissen met bijzondere status (bijvoorbeeld deelnemers internationa- 

le conferenties met een meer dan tijdelijk karakter) (blauw) 

De nieuwe legitimatiebewijzen zijn voor zover noodzakelijk voorzien van een nadere 
aanduiding, waaruit de eventuele bijzondere status van de houder binnen de vier 
hiervoor genoemde groepen blijkt. 
Op legitimatiebewijzen van hen op wie de Vreemdelingenwet wel van toepassing is 
staat de aanduiding: DV= duurzaam in Nederland verblijvende vreemdeling. 
Wat betreft de aanduiding ZF = zelfstandige functie, dient te worden opgemerkt dat 
het hier functies van gezinsleden van leden van diplomatieke missies of consulaire 
posten betreft, die op grond van een bilaterale overeenkomst met de zendstaat of op 
grond van het EG-Verdrag gerechtigd zijn een niet-diplomatieke functie uit te oefe- 
nen. Men denke hierbij aan de overeenkomst met de Verenigde Staten. 

De schema's van D6-5 en D6-6 geven aan de hand van de Verdragen van Wenen inza- 
ke het Diplomatieke Verkeer c.q. de Consulaire Betrekkingen aan oplwelke voorrech- 
ten en immuniteiten de houders van legitimatiebewijzen aan de hand van de daarop 
vermelde aanduiding recht hebben. 
De schema's zijn van toepassing op de groepen D en C. De voorrechten van de groe- 
pen O en S variëren van volledige gelijkstelling met D tot een geringer pakket van 
voorrechten en immuniteiten, naar gelang de op hen toepasselijke volkenrechtelijke 
bepalingen. 

De huidige modellen legitimatiebewijzen afgegeven v66r 11 augustus 1997 verliezen 
hun geldigheid op 1 januari 1999. 

Daarnaast wordt vanaf 11 augustus 1997 het Identiteitsbewijs Geprivilegieerden vanwe- 
ge de minister van Buitenlandse Zaken afgegeven aan geprivilegieerden, welke groep 
omvat de personeels- en gezinsleden van het Corps Diplomatique, het Corps Consulai- 
re en de Internationale Organisaties. 
Het Identiteitsbewijs Geprivilegieerden is tevens aangewezen als document voor de 
vaststelling van de identiteit van personen, in het kader van de Wet op de Identificatie- 
plicht. 

Op het Identiteitsbewijs Geprivilegieerden wordt vermeld: 
- naam; 
- geboortedatum; 
- nationaliteit; 
- functie. 
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D6 Legitimatiebewijzen 

Tevens is het bewijs voorzien van een elektronisch overgebrachte handtekening en 
kleurenfoto van de houder. 

Ter onderscheiding van de status van de houder wordt een van de volgende coderingen 
op het bewijs aangebracht: 

Voor personeel van Ambassades: 
AD Diplomatiek Personeel 
BD Administratief en Technisch Personeel 
ED Bedienend Personeel in dienst van de Ambassade 
PD Bedienend Personeel in dienst van het Personeel van de Ambassade 
TD Lid van de huishouding van Personeel van de Ambassade 

Voor personeel van Consulaten: 
AC Consulair Personeel 
BC Administratief en Technisch Personeel 
EC Bedienend Personeel in dienst van het Consulaat 
PC Bedienend Personeel in dienst van het Personeel van het Consulaat 
TC Lid van de huishouding van Personeel van het Consulaat 

Voor personeel van Internationale Oganisaties: 
A0 Personeel van Internationale Organisaties gelijkgesteld met Diplomatiek Perso- 

neel 
B 0  Administratief en Technisch Personeel 
EO Bedienend Personeel in dienst van de Internationale Organsatie 
PO Bedienend Personeel in dienst van het Personeel van de Internationale Organisatie 
T 0  Lid van de huishouding van Personeel van de Internationale Organisatie 

Nederlanders in dienst van genoemde instellingen worden onderscheiden door achter 
de bovengenoemde codering de aanduiding /NL te plaatsen, duurzaam in Nederland 
verblijvende vreemdelingen krijgen als toevoeging IDV. Experts op Bijzondere Missie, 
in dienst van bepaalde Internationale Organisaties, krijgen de toevoeging IEM. 
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