
De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

Legitimatiekaart van het Departement van Buitenlandse zaken type H

— Ambassades, consulaten, permanente missies en internationale organisaties: persoon zonder voorrechten en 
immuniteiten

De houder van deze kaart is niet vrijgesteld van rechtsvervolging en heeft geen toegang tot de Zwitserse 
arbeidsmarkt

Der Inhaber dieser Karte hat keinen Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit und keinen Zugang zum 
schweizerischen Arbeitsmarkt

Legitimatiekaart van het Departement van Buitenlandse zaken type I

— Internationaal Comité van het Rode Kruis: medewerker
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De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken, maar heeft geen 
douanevoorrechten

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten. Er hat keine 
Zollprivilegien

Legitimatiekaarten van het dfae, type KB, KC, KD, KE, KH — geldig vanaf 11 December 2017

— KB: hoofd van een beroepsconsulaire post

De houder van deze kaart geniet vrijstelling van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

— KC: ambtenaar van een beroepsconsulaire post

De houder van deze kaart geniet vrijstelling van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

— KD: personeelslid van een beroepsconsulaire post
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De houder van deze kaart geniet vrijstelling van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

— KE: lid van het dienstpersoneel of plaatselijk aangeworven personeelslid van een beroepsconsulaire post

De houder van deze kaart geniet geen vrijstelling van rechtsvervolging

Der Inhaber dieser Karte hat keinen Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit

— KH: hoofd van een honoraire consulaire post

De houder van deze kaart geniet vrijstelling van rechtsvervolging, uitsluitend in verband met consulaire 
werkzaamheden

Der Inhaber dieser Karte hat Anspruch auf Immunität von der Gerichtsbarkeit lediglich für konsularische 
Tätigkeiten
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Legitimatiekaarten van het Departement van Buitenlandse zaken type K — geldig tot de vervaldag (uiterlijk tot medio 
december 2022)

— Consulaten — rode K-kaart: hoofd van een consulaire beroepspost en consulair beroepsambtenaar

De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

— Consulaten — blauwe K-kaart: consulair beroepsmedewerker

De houder van deze kaart is vrijgesteld van rechtsvervolging bij de uitoefening van zijn taken

Der Inhaber dieser Karte geniesst Immunität von der Gerichtsbarkeit für dienstliche Tätigkeiten

— Consulaten — paarse K-kaart: lid van het dienstpersoneel en plaatselijk aangeworven personeelslid
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