Bezoekerspasje – Voorwaarden en Condities
Inleiding
Een bezoekerspasje is een uitnodiging aan iemand wiens naam op het pasje staat om
tot een of meer herdenkingsdiensten (Commemorations) toegelaten te worden.
Het doel van de herdenkingsdiensten is om het publiek toestemming te geven
herdenkingsdiensten bij te wonen die de dienst en opoffering erkennen van alle
Australische militairen. Anzac Centenary herdenkingsdiensten herdenken de Eerste
Wereldoorlog. Century of Service herdenkingsdiensten herdenken alle daarop
volgende oorlogen, conflicten en vredesoperaties.
Diensten die door de Australische regering worden uitgevoerd kunnen ook samen met
de regering van Nieuw-Zeeland gehouden worden, die de verantwoordelijkheid delen
van de uitvoering van de herdenkingsdienst. In dit geval wordt de dienst en opoffering
van militairen uit Nieuw-Zeeland ook erkend en zal de Australische regering overleg
plegen met de regering van Nieuw-Zeeland voordat de rechten onder deze
voorwaarden en condities worden uitgevoerd.
1. In deze voorwaarden en condities betekent
a. Australian Commemorations: de herdenkingsdiensten die alleen
georganiseerd worden door de Australische regering en dusdanig
geïdentificeerd worden op het aanvraagformulier en op
www.dva.gov/overseascommemorations.
b. Joint Commemorations: de herdenkingsdiensten die gezamenlijk door de
Australische regering en de regering van Nieuw-Zeeland georganiseerd
worden en dusdanig geïdentificeerd worden op het aanvraagformulier en op
www.dva.gov.au/overseascommemorations.

Aanvraag en interpretatie van deze voorwaarden en condities
2. Dit is een overeenkomst tussen u en de Australische regering, die de partijen zijn
in deze overeenkomst. Met het oog op de mogelijkheid om een aanvraag te doen
om een bezoekerspasje voor een of meer herdenkingsdiensten te krijgen, stemt u
erin toe gebonden en in overeenstemming te zijn met de voorwaarden en condities
die in dit document uiteengezet worden, de toekenningsregels voor het
bezoekerspasje (die in Schedule A, Schema A, staan) (Allocation Rules,
toekenningsregels), de voorwaarden van toegang (die in Schedule B, Schema B
staan) en instructies die op de herdenkingswebsite(s) staan. U moet zich ervan
bewust zijn dat het indienen van uw aanvraag, in eigen persoon of door een
instantie, aangeeft dat u akkoord gaat gebonden te zijn aan deze voorwaarden en
condities. Als u een bezoekerspasje aanvraagt door een instantie (inclusief een
touroperator, reisbureau, school of door een ander of andere organisatie), staat u
garant en gaat u ermee akkoord dat u bent voorzien van een kopie van deze
voorwaarden en condities en dat u deze gelezen en begrepen hebt. Uw aandacht is
vooral gericht op de clausules onder de titel “Limitatie van wettelijke
aansprakelijkheid”.
3. U gaat akkoord dat de Australische regering van tijd tot tijd volgens eigen oordeel

deze voorwaarden en condities mag aanpassen door de aangepaste voorwaarden
en condities te plaatsen op www.dva.gov.au/overseascommemorations en door u
een bericht met de informatie dat deze voorwaarden en condities aangepast zijn
naar het e-mail account te sturen dat u in uw aanvraag heeft aangegeven. U gaat
ermee akkoord gebonden te zijn door de voorwaarden en condities zoals die van
tijd tot tijd worden aangepast.
4. In dit document geldt een enkel woord ook voor het meervoud en vice versa, en
voorbeelden zijn niet begrensd door de reeks van de voorwaarden waarin ze
voorkomen. Verwijzingen naar een document of overeenkomst of een voorwaarde
van een document of overeenkomst zijn verwijzingen naar dat document of
overeenkomst of voorwaarde zoals die van tijd tot tijd worden aangepast.
Geheimhouding van krachten die uit te voeren zijn door de Australische regering
onder deze voorwaarden en condities kunnen uitgevoerd worden door de
secretaris van het ministerie van veteranenzaken en zijn of haar afgevaardigden.

Aanvraag voor een bezoekerspasje
5.

Australische (en Nieuw-Zeelandse voor gezamenlijke herdenkingsdiensten)
burgers en permanente inwoners, burgers van het gastland waarin een
herdenkingsdienst zal plaatsvinden en burgers van andere landen die een
bezoekerspasje mogen aanvragen. Bezoekerspasjes zijn gelimiteerd tot één pasje
per persoon.
6. Aanvragen voor bezoekerspasjes kunnen online gedaan worden op
www.dva.goc.au/overseascommemorations, of per post als u het formulier
gebruikt zoals voorgeschreven is door de Australische regering en dat u kunt
vinden op www.dva.gov.au/overseascommemorations of opbellen naar 1300
364 002.
7. Aanvragen voor bezoekerspasjes zijn open en dicht op de tijden die gepubliseerd
worden door de Australische regering op
www.dva.gov.au/overseascommemorations. Aanvragers van wie de aanvraag na
sluitingstijd is ontvangen zullen op een wachtlijst geplaatst worden in
overeenkomst met de Allocation Rules, de regels voor allocatie. Aanvragen die
minder dan 24 uur voor de aanvang van de relevante herdenkingsservice(s)
zullen worden afgewezen.
8. Om een bezoekerspasje te kunnen krijgen moet u volgens de clausule 10
hieronder, volledige persoonlijke en andere informatie geven zoals vereist is op
het aanvraagformulier.
9. De Australische regering zal bezoekerspasjes uitgeven in overeenkomst met de
regels voor allocatie. U erkent en gaat ermee akkoord dat er een beperkt aantal
bezoekerspasjes voor de herdenkingsdiensten beschikbaar zijn, en dat een
aanvraag niet garandeert dat u een bezoekerspasje zult krijgen.
10. U moet uw paspoortnummer geven, een Australisch (of Nieuw-Zeelands voor
gezamenlijke herdenkingsdiensten) burgernummer, een Australisch (of NieuwZeelands voor gezamenlijke herdenkingsdiensten) visanummer (als u geen
burger bent), of een nummer van een nationale identificeringskaart (ID
Information, ID informatie) ten tijde van uw aanvraag voor een bezoekerspasje.
Online en op de papieren formulieren wordt hiervoor ruimte gegeven. Als u
geen ID informatie op uw aanvraag geeft, kan de Australische regering een
bezoekerspasje voor u reserveren. U moet uw ID informatie binnen 60 dagen
geven na de datum waarop uw bezoekerspasje wordt gereserveerd, of binnen 14

dagen voor de herdenkingsdienst, welke het eerst is, door gebruik te maken van
het relevante online formulier op www.dva.gov.au/overseascommemorations,
door te bellen naar 1300 364 002, of door het voorgeschreven papieren formulier
te gebruiken. Als u uw ID informatie niet binnen die tijd geeft, zal uw
gereserveerde bezoekerspasje aan de volgende in aanmerking komende
aanvrager uitgegeven worden, in overeenkomst met de regels voor allocatie.
11. De Australische regering accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor
technische storingen of defecten of andere problemen die als gevolg kunnen
hebben dat een e-mail of aanvraag niet goed wordt opgenomen of ontvangen.
12. Als u een keer een aanbod van een bezoekerspasje van de Australische regering
afslaat, zal uw aanvraag voor een bezoekerspasje gezien worden alsof het
verlopen is en zult u een nieuwe aanvraag moeten doen voor het geval dat u van
gedachten verandert.

Toegang tot plaatsen van herdenkingsdiensten
1.

2.

3.
4.

5.

6.

Om toegang tot een plaats van herdenkingsdiensten te krijgen, moeten alle
personen die ouder zijn dan twee jaar op de dag van de herdenkingsdienst in hun
bezit hebben:
a. een bezoekerspasje of officiële uitnodiging van de Australische regering (of
regering van Nieuw-Zeeland voor een gezamenlijke herdenkingsdienst) met
daarop hun naam, en
b. of een geldig paspoort (of een kopie van hun paspoort), een geldig
Australisch (of Nieuw-Zeelands voor gezamenlijke herdenkingsdiensten)
rijbewijs, of een geldige nationale identificatiekaart.
Kinderen die op de dag van de herdenkingsdienst ouder zijn dan twee jaar
mogen naar de plaats voor de herdenkingsdienst komen met een volwassene met
een bezoekerspasje. Als alle bezoekerspasjes op zijn, moeten die kinderen
tijdens de gedeeltes van de herdenkingsdienst waar men zit, op schoot zitten van
een volwassene.
Bezoekerspasjes mogen alleen gebruikt worden door de genoemde persoon op
het pasje.
Als u de plaats van de herdenkingsdienst betreedt, bent u gebonden aan en volgt
u de condities voor toegang zoals die beschreven zijn in Schedule B van deze
voorwaarden en condities.
U erkent en gaat ermee akkoord dat uw bezoekerspasje u geen besproken
zitplaats geeft, of een garantie dat u goed zicht heeft op de
herdenkingsceremony.
De Australische regering kan, in haar enige en absolute discretie, iemand
toegang tot de herdenkingsdienst weigeren, zonder vooraf enige reden notitie te
geven, bijvoorbeeld wanneer het op redelijke gronden de pasjeshouder ervan
verdenkt dat deze gedrag zal tonen dat in het nadeel is, of niet overeenkomt met
het doel van de herdenkingsdienst of met de waardigheid, plechtigheid of
veiligheid.

Bezoekerspasjes zijn niet overdraagbaar
7. Bezoekerspasjes zijn beslist niet overdraagbaar. U mag een bezoekerspasje niet
verkopen, overdragen, toekennen, geven, uitwisselen of op een andere mannier

geven ten gunste van een derde persoon, of trachten of aanbieden om een van
deze dingen te doen. De Australische regering mag een pasje annuleren dat onder
deze clausule valt. Iemand die van u een pasje ontvangt terwijl u zich niet aan
deze clausule houdt zal toegang tot, of deelname in de herdenkingsdienst
geweigerd worden.
8. Niets in clausule 7 hierboven heeft invloed op het recht van de Australische
regering om een bezoekerspasje uit te geven of te annuleren in overeenstemming
met de voorwaarden en condities en/of de regels van allocatie.

Annulering van bezoekerspasjes en herdenkingsdiensten
9. De Australische regering kan te allen tijde, voor elke reden, zonder u van tevoren
bericht te geven, en zonder een reden te geven:
a. elk bezoekerspasje annuleren dat aan u of een lid van uw reisgezelschap
uitgegeven is, en
b. een herdenkingsdienst of deel van een herdenkingsdienst uitstellen,
veranderen, aanpassen of annuleren.

Beperking van wettelijke aansprakelijkheid
10. U bent verantwoordelijk voor de betaling van de reis, accomodatie,
reisverzekering en alle andere kosten die gepaard gaan met uw aanwezigheid op
een herdenkingsdienst.
11. U gaat ermee akkoord dat de Australische regering geen wettelijke
aansprakelijkheid heeft voor verlies, schade, kosten of onkosten (inclusief
schade aan persoonlijke eigendommen) dat geleden is of opgelopen werd
omreden, of als gevolg van uw aanwezigheid, of voorgenomen aanwezigheid op
een herdenkingsdienst. Onder geen omstandigheden zal de Australische regering
wettelijke aansprakelijkheid hebben voor te voorzien of niet te voorzien, of
direct of indirect verlies of schade in welke vorm dan ook. Dit houdt in elk
verlies, alle schade, kosten of onkosten die door u opgelopen zijn of zullen zijn
als gevolg van de annulering, verandering of uitstel van een herdenkingsdienst,
of een annulering van een of meer bezoekerspasjes.
12. Het uitgeven van een bezoekerspasje aan u garandeert niet, of verzekert u niet
van toegang tot het land waarin de herdenkingsdienst wordt gehouden en
constitueert geen verklaring door de Australische regering dat u recht hebt op, of
toestemming krijgt voor toegang tot dat land.
13. Uw aandacht wordt ook gevraagd voor paragraaf 7 van de condities van toegang
tot de plaats van de herdenkingsdienst (bij Schedule B voor deze voorwaarden
en condities).

Privacy
14. De Australische regering zal alle persoonlijke informatie beheren die van u
verzameld wordt in overeenstemming met haar Privacybeleid voor Buitenlandse
Herdenkingsdiensten. U geeft toestemming aan het DVA de persoonlijke
informatie te gebruiken en te onthullen, dat gegeven is met als doel (Purposes)
geschiktheid vast te stellen voor het bijwonen van herdenkingsdiensten, een
toegangspasje uit te geven, en of u succesvol bent een pasje te bemachtigen

waardoor u een herdenkingsdienst mag bijwonen, in verband met de
herdenkingsdiensten en management van het evenement. Dit kan inhouden dat
uw informatie gedeeld wordt met personen die betrokken zijn met de organisatie
en management van het evenement en dat uw informatie onthuld wordt aan
relevante regeringsinstanties (binnenlands en buitenlands, federaal en staat)
inclusief politie en veiligheidsinstanties. Door informatie te delen geeft u
toestemming aan relevante regeringsinstanties die dit in relatie met u kunnen
bewaren om de ‘Purposes’ te bevorderen.
15. U erkent dat ontvangers van uw persoonlijke informatie die zich buiten
Australië bevinden, zich misschien niet houden aan privacy wetten zoals de
Australische Privacybeginselen en dat, als een gevolg van het geven van deze
toestemming DVA niet genoodzaakt is om stappen te ondernemen om vast te
stellen dat de buitenlandse ontvanger zich houdt aan de Australische
Privacybeginselen en niet aansprakelijk is voor activiteiten of praktijken van
buitenlandse ontvangers die niet consistent zijn met de Australische
Privacybeginselen.
16. DVA tracht de buitenlandse ontvanger te verzoeken persoonlijke informatie in
overeenstemming met de Australische Privacybeginselen te behandelen.

Diversen
17. Dit document zowel als alle disputen die hiervan het gevolg zijn of hiermee in
verband staan, worden bepaald door de wetten van de Australian Capital
Territory (territorium van de Australische hoofdstad) en de rechtbanken van dit
territorium zullen non-exclusieve jurisdictie hebben om een besluit te nemen
betreffende zaken die voortkomen uit deze voorwaarden en condities.

Schema A
Regels voor allocatie
Allocatie van bezoekerspasjes
1. De Australische regering zal met betrekking tot elke herdenkingsdienst de
beschikbare bezoekerspasjes verdelen over elk van de volgende categoriën
geschikte aanvragers in proporties die deze vaststelt in haar eigen en absolute
discretie:
Categorie A: Australische burgers en permanente inwoners van
Australië (met het oog op Australische herdenkingsdiensten) of
Australische en Nieuw-Zeelandse burgers en permanente inwoners van
Australië en Nieuw-Zeeland (met het oog op de gezamenlijke
herdenkingsdiensten),
Categorie B: Burgers van het land waarin de herdenkingsdienst zal
worden gehouden, en
Categorie C: Burgers van andere landen.
2. De Australische regering kan, in haar eigen en absolute discretie bezoekerspasjes
tussen de Categories A, B en C opnieuw verdelen.

3. Bezoekerspasjes zullen worden toegewezen aan geschikte aanvragers in elk van
die categorieën op basis van wie het eerst komt is het beste gediend. Als de
bezoekerspasjes voor een categorie op zijn, zullen geschikte aanvragers op de
wachtlijst geplaatst worden overeenkomstig clausule 5 van deze bezoekersregels.
4. Aanvragers die na de uiterste datum een aanvraag indienen voor een
bezoekerspasje zoals beschreven in clausule 7 van de voorwaarden en condities
van het bezoekerspasje, zullen onmiddellijk op de wachtlijst worden geplaatst
overeenkomstig hun categorie.

Wachtlijst
5. Aanvragers kunnen op de wachtlijst geplaatst worden in overeenstemming met
hun categorie (van categorie A tot categorie C) en dan volgens de datum en tijd
waarop hun aanvraag voor een bezoekerspasje werd ontvangen van de eerste in de
tijd naar de laatste.
6. Bezoekerspasjes zullen aan geschikte aanvragers op de wachtlijst worden
toegewezen tot 14 dagen voor de herdenkingsdienst. Bezoekerspasjes die
beschikbaar komen na die tijd zullen besschikbaar zijn op basis van wie het eerst
komt is het beste gediend, bij de ingang tot de herdenkingsdienst overeenkomstig
de clausule 7 hieronder.

Beschikbaar bij de ingang
7. Bezoekerspasjes die 24 uur beschikbaar blijven voor het begin van de
herdenkingsdienst zullen bij de ingang van de herdenkingsdienst beschikbaar zijn
om in persoon te worden afgehaald bij het tonen van een paspoort, een
Australisch of Nieuw-Zeelands rijbewijs of een nationale identificatiekaart,
ongeacht hun nationaliteit.
8. Bezoekerspasjes zullen worden uitgegeven onder clausule 7 hierboven op basis
van een wie het eerst komt is het beste gediend, totdat de voorraad
bezoekerspasjes op is.

Algemene discretie wat betreft bezoekerspasjes
9. De Australische regering kan onder deze clausule in haar absolute discretie te
allen tijde een bezoekerspasje uitgeven of opnieuw toewijzen (ook voor het begin
van het aanvraagproces). De Australische regering kan in haar absolute discretie
voorwaarden stellen voor de uitgave of opnieuw toe te wijzen pasjes. Voor
geschiktheid om een bezoekerspasje te ontvangen onder deze clausule, moet de
ontvanger van het opnieuw toegewezen bezoekerspasje de Australische regering
voorzien van een ingevuld aanvraagformulier en akkoord gaan met de
voorwaarden en condities van het bezoekerspasje.

Geen limiet aan discretie om te annuleren
10. Niets in deze regels voor aanwezigheid limiteert de discretie van de Australische
regering om een bezoekerspasje te annuleren, zoals beschreven in clausule 9 van
de voorwaarden en condities van bezoekerspasjes.

Schema B
Voorwaarden voor toegang tot plaatsen van
herdenkingsdiensten
1.

Toegang tot de plaats van herdenkingsdiensten wordt beperkt tot personen met
een geldig bezoekerspasje dat uitgegeven is door de Australische regering, en
uitgenodige officiële vertegenwoordigers (de pass-holder of pass-holders).
2. Aanwezigen moeten gehoorzamen aan de voorwaarden en condities van het
bezoekerspasje.
3
Aanwezigen moeten te allen tijde gehoorzamen aan de aanwijzingen van
geautoriseerd evenement personeel en aan instructies op notitieborden.
4. Aanwezigen moeten te allen tijde de plechtigheid en waardigheid van de
herdenkings dienst in acht nemen en zich netjes gedragen.
5. Aanwezigen moeten niet met opzet, kwaadwillig of achteloos schade
veroorzaken aan de plaats van de herdenkingsdienst.
6. Aanwezigen komen op eigen risico bij de herdenkingsdienst. De Australische
regering zal niet wettelijk aanspreekbaar zijn voor verlies, schade, kosten of
onkosten (inclusief schade aan persoonlijke eigendommen) geleden of
opgelopen door een aanwezige in verband met de herdenkingsdienst. Onder
geen omstandigheid zal de Australische regering wettelijk aansprakelijkheid
hebben voor te voorzien of niet te voorzien, of direct of indirect, verlies of
schade in welke vorm dan ook.
7. Alle aanwezigen moeten, te allen tijde tijdens hun aanwezigheid bij de
herdenkingsdienst hun bezoekerspasje of officiële uitnodiging en hun paspoort,
of geldige nationale identiteitskaart in hun bezit hebben.
8. Aanwezigen zullen onderworpen zijn aan veiligheidsscreening en
doorzoekingen wanneer dat vereist is door geautoriseerd evenement personeel,
ook voor de toegang tot de plaats(en) van de herdenkingsdienst.
9. Ieder die weigert om door het geautoriseerd evenement personeel doorzocht te
worden, of die faalt in het geven van een identiteit of een geldig pasje, of
officiële uitnodiging als daar naar gevraagd wordt, kan toegang geweigerd
worden, of van de herdenkingsdienst verwijderd worden.
10. De volgende items zijn verboden:
a. Alle gevaarlijke en schadelijke items , inclusief vuurwerk, signaalvlammen,
lasers en rookbommen,
b. Adverteer- en marketingberichten,
c. Grote rugzakken (dagpakken, bijv. tassen die zo groot zijn als handbagage
in vliegtuigen, zijn niet toegestaan),
d. Meubels of kampeerspullen zoals tenten, opvouwbare stoelen en
stretchbedden,
e. Elke soort alcahol,
f. Alle soorten glazen containers en blikken,
g. Geopende flessen met vloeistof,
h. Ontvlambare vloeistoffen,
i. Wapens of scherpe objecten, inclusief paraplu’s (een poncho zal in het

11.
12.
13.

14.

15.

16.

17.

18.

informatiepakket worden verstrekt),
j. Grote objecten,
k. Alle muziekinstrumenten en elk ander object dat gebruikt kan worden om
een storing te veroorzaken inclusief toeters en vuvuzela’s,
l. Wandelstokken (medische hulpmiddelen zoals rollators en wandelstokken
worden toegestaan indien nodig),
m. Grote vlaggen of spandoeken,
n. Professionele cameraspullen (bijv. grote zoomlenzen, audio-visueel of film
apparatuur, behalve voor de erkende media,
o. ‘selfie’ stokken en grote camera statieven,
p. Drones en remote control apparaten, en
q. Elk ander item dat publieke veiligheid of plezier in de herdenkingsdienst in
gevaar kan brengen, of dat illigaal is onder de wetten van Australië of het
gastland.
Alle verboden items kunnen geconfisceerd en vernietigd worden.
Roken en gebruik van alcohol is verboden binnen de plaats van de
herdenkingsdienst.
Aanwezigen die tekenen tonen door alcohol of een andere substantie te zijn
beïnvloed kunnen toegang tot de plaats van de herdenkingsdienst geweigerd
worden.
Dieren worden niet toegestaan bij de herdenkingsdienst(en), behalve
geleidehonden voor blinde mensen, gehoorhonden voor dove mensen en
assistentiehonden voor gehandicapte aanwezigen.
De herdenkingsdienst(en) zullen worden gefilmd voor live en opgenomen
uitzendingen, inclusief internet streaming. Aanwezigen kunnen worden gefilmd
of gefotografeerd. Door naar de plaats van de herdenkingsdienst te gaan, geven
aanwezigen toestemming dat hun beeld, uiterlijk of stem wordt opgenomen of
gebruikt als deel van een opname van het/de evenement(en) of andere zaak in
elke media en in elke context over de hele wereld voor altijd, zonder
compensatie of attributie.
Surveillance apparaten kunnen opereren binnen en in de omgeving van de
plaats(en) van herdenkingsdiensten. Aanwezigen geven toestemming tot
informatie over zichzelf (inclusief beelden) door te worden opgenomen door
zulke apparaten en tot de onthulling van die informatie aan iedereen (inclusief de
politie en andere autoriteiten tot zover de Australische regering of de autoriteiten
in het gastland noodzakelijk denken.
Aanwezigen kunnen toegang weigeren, of zich verwijderen van de
herdenkingsdienst als ze:
a. falen te gehoorzamen aan deze condities van toegang, aan verzoeken of
instructies van geautoriseerd evenement personeel of aan instructies op
notitieborden,
b. een verboden gebied ingaan zonder toestemming, of
c. zich op een manier gedragen die niet overeenkomt met de waardigheid en
plechtigheid van de herdenkingsdiensten.
Onder geautoriseerd evenement personeel wordt ook begrepen geautoriseerde
vertegenwoordigers van de Australische regering, staff van het evenement,
geautoriseerde vertegenwoordigers van het gastland en autoriteiten van de
politie.

