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BIJLAGE

De bijlage bij Verordening (EG) nr. 1683/95 wordt vervangen door:
„BIJLAGE

Veiligheidskenmerken
1. Er wordt een volgens hoge veiligheidsnormen vervaardigde kleurenfoto van de houder geïntegreerd.
2. In deze zone komt een diffractief optisch variabel beeldmerk („kinegram” of soortgelijk beeldmerk). Afhankelijk van
de gezichtshoek worden de letters „EU”, „EUE” en kinematische guillochelijnen zichtbaar in verschillende grootten en
kleuren.
3. Deze rubriek bevat in optisch variabele inkt de in ICAO-document 9303 betreffende machineleesbare reisdocumenten
vermelde drieletterige landencode van de afgevende lidstaat, of het acroniem „BNL” indien de afgevende lidstaat
België, Luxemburg of Nederland is. Afhankelijk van de gezichtshoek zijn verschillende kleuren zichtbaar.
4. In deze zone komt in hoofdletters:
a) het woord „VISUM”. De afgevende lidstaat kan de equivalente benaming opnemen in een andere officiële taal van
de instellingen van de Unie;
b) de naam van de afgevende lidstaat, in het Engels, het Frans en een andere officiële taal van de instellingen van de
Unie;
c) de in ICAO-document 9303 vermelde drieletterige landencode van de afgevende lidstaat.
5. Deze rubriek bevat het negencijferige nationale nummer van de visumzelfklever in horizontale richting, dat is
voorgedrukt in zwart. Er wordt een bijzonder lettertype gebruikt.
6. Deze rubriek bevat het negencijferige nationale nummer van de visumzelfklever in verticale richting, dat is
voorgedrukt in rood. Er wordt een bijzonder lettertype gebruikt, dat verschilt van het in rubriek 5 gebruikte
lettertype. Het „nummer van de visumzelfklever” is de in ICAO-document 9303 vermelde drieletterige landencode en
het nationale nummer als bedoeld in de rubrieken 5 en 6.
7. Deze rubriek bevat de letters „EU” met een latent-beeldeffect. Die letters zijn donker wanneer zij worden weggedraaid
van het oog en licht wanneer zij vervolgens 90o worden gedraaid.
8. Deze rubriek bevat de code als bedoeld in rubriek 3, met een latent-beeldeffect. Die code is donker wanneer hij
wordt weggedraaid van het oog en licht wanneer hij vervolgens 90o wordt gedraaid.
In te vullen rubrieken
De onderschriften bij de rubrieken zijn in het Engels en in het Frans gesteld. De afgevende lidstaat kan daaraan een
vertaling in een andere officiële taal van de instellingen van de Unie toevoegen.
9.

Deze rubriek begint met de woorden „geldig voor”. De afgevende autoriteit vermeldt het grondgebied waarin de
houder van het visum mag reizen.
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10. Deze rubriek begint met het woord „van” en verder op de lijn komt het woord „tot”. De afgevende autoriteit
vermeldt de periode gedurende welke de houder van het visum door het visum tot verblijf gerechtigd is. Verder op
de lijn komen de woorden „verblijfsduur” (d.w.z. de door de aanvrager beoogde verblijfsduur) en „dagen”.
11. Deze rubriek begint met de woorden „type visum”. De afgevende autoriteit vermeldt de visumcategorie. Verder op
de lijn komen de woorden „paspoortnr.” en „aantal binnenkomsten”.
12. Deze rubriek begint met de woorden „afgegeven te” en dient om de plaats van de afgevende autoriteit te vermelden.
Verder op de lijn komt het woord „op” (gevolgd door de datum van afgifte die door de afgevende autoriteit wordt
ingevuld).
13. Deze rubriek begint met de woorden „naam, voornaam”.
14. Deze rubriek begint met het woord „opmerkingen”. De ruimte onder het woord „opmerkingen” wordt door de
afgevende autoriteit gebruikt voor bijkomende gegevens.
15. Deze rubriek bevat de relevante machineleesbare informatie om controles aan de buitengrenzen te vergemakkelijken.
Het machineleesbare gedeelte bevat in de zichtbare ondergrondbedrukking een gedrukte tekst met de woorden
„Europese Unie” in alle officiële talen van de instellingen van de Unie. Deze tekst mag de technische elementen van
het machineleesbare gedeelte of de leesbaarheid ervan niet beïnvloeden.
16. Deze rubriek is uitsluitend bestemd voor de mogelijke toevoeging van een gemeenschappelijke 2D-barcode.”.

