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Een nieuwe Rijkspas

Per 1 februari 2015 wordt een nieuwe versie van de Rijkspas geïntroduceerd. In het afgelopen jaar zijn de wensen
van de gebruikers geïnventariseerd en is gekeken naar de marktontwikkelingen van de technologie die in de Rijkspas
toegepast wordt. Dit heeft geleid tot Rijkspas 2.0. Elke pas die vanaf 27 januari wordt besteld, is automatisch een
‘nieuwe’ Rijkspas .

De nieuwe Rijkspas geeft gewoon toegang tot panden, dient als interdepartementaal identiteitsbewijs en biedt
mogelijkheden voor aanvullende toepassingen als veilig printen en inloggen.

Aangepaste lay-out
Het meest zichtbaar is de aangepaste vormgeving van de P-pas
voor interne en de E-pas voor externe medewerkers. Deze
aanpassing heeft voornamelijk plaatsgevonden om (optioneel) ook
de partnernaam¹ op de pas af te kunnen drukken. De pas bevat ook
extra ruimte voor zeer lange achternamen. Als gevolg hiervan is
het noodzakelijk om de velden geboortedatum en geslacht² op een
andere plaats op de pas af te drukken en is de uitgiftedatum en het
pasnummer³ naar de achterzijde verhuisd. Voor slechtzienden is de
letter die het kaarttype aanduidt⁴ in reliëf afgedrukt.
Visueel is de Rijkspas een ‘echte’ Rijkspas geworden. De nieuwe
Rijkspas bevat op de achterkant niet meer de naam van de
uitgevende organisatie en het retouradres⁵ van een gevonden pas
is een antwoordnummer van FM Haaglanden geworden. Dat maakt
het eenvoudiger om uw Rijkspas mee te verhuizen wanneer iemand
in de toekomst bij een andere rijksoverheidsorganisatie gaat
werken.

De Rijkspas. Toegang tot meer.
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Aangezien de Rijkspas een interdepartementaal legitimatiebewijs
is dienen de persoonsgegevens op de pas zichtbaar te zijn. Een
aantal organisaties heeft er echter voor gekozen om de plaats van
de geboortedatum af te schermen door een ondoorzichtig balkje
in de kunststof pashouder. De noodzakelijke verplaatsing van de
geboortedatum leidt ertoe dat deze niet meer wordt afgedekt.
Het is mogelijk om andere pashouders aan te schaffen indien dit
toch gewenst is. Kosten daarvoor komen voor rekening van de
organisatie.
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Het blijft mogelijk de uitgevende organisatie te herleiden vanuit het
documentnummer. Dit documentnummer staat op de achterkant
van de Rijkspas. Het nummer bestaat uit twee delen, die gescheiden
zijn door een ‘-’ minteken. Het rechterdeel is het zogenaamde
kaartnummer⁶ dat ook in de toegangscontrolesystemen worden
gebruikt. Het linkerdeel geeft de uitgever⁷ aan.
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De laatste vier cijfers van het eerste deel van het documentnummer
is de unieke organisatiecode⁸.

Via onderstaande tabel kan de uitgevende organisatie worden bepaald.

Organisatiecode

Naam organisatie

Organisatiecode

Naam organisatie

1290

Ministerie van Algemene Zaken

1380

Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

1300

Ministerie van Buitenlands Zaken

1400

Openbaar Ministerie

1310

Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap

1410

Ministerie van Economische Zaken

1320

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

1420

Ministerie van Veiligheid en Justitie

1440

Ministerie van Financiën

1330

Raad voor de Rechtspraak

1450

Tweede Kamer der Staten Generaal

1350

Ministerie van Infrastructuur en Milieu

1480

Belastingdienst

1370

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties

5134

Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

5137

Ministerie van Binnenlandse Zaken en
Koninkrijksrelaties
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