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VOORLOPIG VERSLAG 
Vastgesteld 27 mei 1988 

De vaste Commissies voor Buitenlandse Zaken1 en voor Binnenlandse 
Zaken2, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, 
hebben de eer van haar voorlopige bevindingen als volgt verslag uit te 
brengen. 

1. Algemeen 

De leden van de C.D.A.-fractie hadden met grote belangstelling kennis 
genomen van het onderhavige wetsvoorstel en konden zich in grote 
lijnen vinden in de inhoud daarvan. Ook na bestudering van het voorstel 
was het de C.D.A.-fractie nog steeds niet duidelijk waarom een en ander 
zo lang op zich moest laten wachten. De regering stelt immers zelf dat 
de kiem voor de ontwikkeling van een nieuw paspoort c.q. Paspoortwet 
al gelegd werd op de Europese top van 9 tot 10 december 1974 te 
Parijs. Bij die top werd als doel gesteld in de jaren tachtig te komen tot 
een uniform paspoort en harmonisatie van vreemdelingenwetgeving. De 
C.D.A.-fractie stelde vast dat zowel aan het een als het ander thans nog 
steeds niet voldaan is. Niet alleen loopt de harmonisatie van de vreemde-
lingenwetgeving binnen het zogenaamde Schengen-overleg nog stroef 
maar ook is er nog steeds geen sprake van één Europees paspoort. 

Behalve de kleur van de omslag van het zogenaamde visumboekje is 
elk paspoort in ieder EG-land verschillend. Voor wat betreft Nederland is 
het visumboekje voorts alleen nodig in geval van bijschrijving van 
kinderen en indien landen bezocht worden waarvoor een visum benodigd 
is. In principe kan men alleen met de paspoortkaart volstaan. 

Hoe ligt dit in de overige EG-landen en is met betrekking tot de 
vervaardiging van reisdocumenten over en weer ervaring uitgewisseld? 
Hoe verhoudt de kleur en de opdruk van het Nederlandse visumboekje 
zich tot die van de Nederlandse Antillen en Aruba? Wat zal de praktijk 
zijn met betrekking tot bij voorbeeld Franse en Britse overzeese gebieds-
delen? Is hier tussen de EG-lidstaten onderling overleg geweest? Een 
belangrijke vraag hierbij is in hoeverre door een en ander de controle aan 
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de buitengrenzen niet bemoeilijkt zal worden waar het onderscheid 
Europees en niet-Europees op basis van de kleur van het visumboekje 
kan komen weg te vallen. 

Voor de C.D.A.-fractie was het voorts nog steeds onduidelijk hoe het 
zogenaamde diplomatiek paspoort er zal gaan uitzien en wie dit al dan 
niet zal ontvangen. Zijn hierover binnen de EG afspraken gemaakt? 

Voor wat betreft het bijschrijven c.q. verlenen van paspoorten aan 
kinderen is de C.D.A.-fractie, mede met het oog op kidnapping, het met 
de regering eens dat de toestemming van beide ouders vereist is. Bij 
twist wordt hier de kinderrechter ingevoerd. Zijn er, zo vroeg de 
C.D.A.-fractie, hier twijfelgevallen mogelijk bij voorbeeld door langere 
ontstentenis van één der ouders? En hoe snel kan hier een kinderrechter 
ingeschakeld worden? 

De leden van de P.v.d.A.-fractie hadden met gemengde gevoelens 
kennis genomen van het wetsvoorstel. Zij constateerden met tevre-
denheid dat de regering uiteindelijk toch nog had voldaan aan de wens 
van de Kamer om eerst een paspoortwet in te dienen alvorens een nieuw 
paspoort naar Europees model in te voeren, zoals in 1981 (de motie-
Patijn) en in 1985 (de motie-Van lersel) werd vastgesteld. 

Zij betreurden het dat zulks eerder werd veroorzaakt door het 
technisch en organisatorisch onvermogen van de regering een fraudebe-
stendig model te ontwerpen dan aan haar wetgevende capaciteiten. 

Het verlangen van de Kamer naar een paspoortwet ter vervanging van 
het verouderde Souverein Besluit van Willem I van 12 december 1813 
(Stcrt. 1813/1814 no.4) dateerde al uit het begin van de zeventiger 
jaren, evenals de toezeggingen van de regering om aan dat verlangen te 
voldoen. Dat op 11 februari van dit jaar een Interimwet paspoorten van 
kracht werd om aan de grondwettelijke plichten (artikel 2 vierde lid, van 
de Grondwet) van de regering te voldoen, terwijl nog steeds geen nieuw 
model paspoort is ingevoerd, stemde deze leden enigszins bitter. 
Niettemin waren zij verheugd dat het wetsvoorstel thans ter discussie 
staat. 

Deze leden hadden destijds met waardering en instemming kennis 
genomen van de gedegen kritiek die prof. mr. C. A. Groenendijk van het 
Instituut voor Rechtssociologie van de Katholieke Universiteit van 
Nijmegen heeft gegeven op het voorontwerp in zijn artikel: «Tussen 
bewegingsvrijheid, fraudebestrijding en regelzucht» voor het jubileum-
nummer van het maandblad Burgerzaken (mei 1987). Zij zouden het op 
prijs stellen wanneer de regering op de hoofdpunten van zijn kritiek 
commentaar wilde geven. 

Zij stelden na bestudering van het wetsvoorstel vast dat het voorstel 
een centralistische benadering verraadt, met als centrum het Ministerie 
van Buitenlandse Zaken. In strijd met de geest en inhoud van het uit 
1983 daterende. 

De leden van de P.v.d.A.-fractie wilden weten welke gegevens op een 
toekomstig Nederlands paspoort machinaal leesbaar zullen worden 
aangebracht. 

De leden van de V.V.D.-fractie spraken hun teleurstelling uit over de 
late indiening van het voorliggende wetsvoorstel. Door een paspoort-
beleid te ontwikkelen voordat de nieuwe Paspoortwet voldoende 
vaststaat loopt de regering risico's, zo stelden zij. Het is immers niet 
ondenkbaar dat als gevolg van wijzigingen in het wetsvoorstel ook de 
uitvoeringspraktijk wijzigingen zal moeten ondergaan. Nadere bestu-
dering van het wetsvoorstel bevestigde hen in deze mening. De regering 
heeft er geen goed aan gedaan de juridische aspecten van het paspoort-
beleid zo traag af te doen. De Tweede Kamer kan hiervan geen verwijt 
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worden gemaakt, nu zij een en andermaal op mogelijke risico's gewezen 
heeft, zo stelden deze leden. 

De leden behorende tot de fractie van D66 hadden met belangstelling 
kennis genomen van het wetsvoorstel. Gezien de inhoud van het 
wetsvoorstel hadden zij zich opnieuw afgevraagd waarom het zo 
bijzonder lang op zich had laten wachten, zo lang zelfs dat in verband 
met het verlopen van de fatale termijn voor deze organieke wet, te weten 
5 jaar na het van kracht worden van de nieuwe Grondwet, drie maanden 
geleden moest worden overgegaan tot het indienen van een Interim-
wetsvoorstel. Bij de parlementaire behandeling van evengenoemde lnte-
rimwet hadden deze leden reeds aangegeven de nodige moeite te 
hebben met verschillende onderdelen van dat, en derhalve van het 
onderhavige wetsvoorstel. 

De leden van de fractie van D66 betreurden het daarenboven in hoge 
mate dat de feitelijke voorbereidingen voor de invoering van een nieuw 
Nederlands paspoort naar Europees model bij de indiening van het 
onderhavige wetsvoorstel reeds ver gevorderd waren. Daardoor dreigen 
naar het oordeel van de leden van de D66-fractie de mogelijkheden van 
het parlement in zijn functie van medewetgever onnodig te worden 
beperkt. De leden van de D66-fractie meenden er goed aan te doen 
vooreerst hun algemene visie op de (grond)wettelijke aspecten van 
paspoortverstrekking en -weigering uiteen te zetten. 

De grondwetgever, zo merkten de leden van de fractie van D66 op, 
heeft het recht het land te verlaten bij de jongste grondwetsherziening 
als het ware «opgewaardeerd» tot uitdrukkelijk erkend grondrecht. 
Blijkens de parlementaire behandeling van deze grondwetswijziging is 
daartoe onder meer besloten op grond van de voortschrijdende interna-
tionalisering van de samenleving als geheel, en die van Nederland en 
Europa in het bijzonder. Deze overwegingen werden en worden door 
deze leden ten volle gedeeld. 

Het had de leden van de fractie van D66 teleurgesteld dat het onder-
havige wetsvoorstel, alsmede de daarbij gevoegde memorie van 
toelichting op sommige onderdelen althans de schijn wekt aan het zojuist 
genoemde grondwettelijke en grondrechtelijke karakter afbreuk te willen 
doen. Zij doelden daarbij met name op verschillende voorstellen en 
toelichtende woorden, die doen vermoeden dat de regering allengs meer 
oog gekregen heeft voor de preventieve controlemogelijkheden van haar 
exclusieve bevoegdheid om een burger een paspoort te weigeren, dan 
wel het hem of haar af te nemen. 

Als een van de punten die deze indruk bij hen had doen ontstaan 
noemden de leden van de fractie van D66 de woordkeus op blz. 6 van de 
memorie van toelichting waar de regering, sprekend over hen die zich 
door het verlaten van het land aan inning van bepaalde vorderingen 
zouden willen onttrekken, stelt dat dit «een genoegzaam ernstige 
bedreiging van de maatschappelijke orde» vormt. Enige regels verder 
concludeert de regering op dit punt: «Evenzeer is in dit opzicht het 
beschermen van de staatsfinanciën een wezenlijk belang». 

Tegen deze achtergrond zouden de leden van de fractie van D66 het 
op prijs stellen indien de regering zou aangeven hoe het voorliggende 
wetsvoorstel naar haar oordeel kan worden gezien als het uitvoering 
geven aan een vernieuwend streven van de grondwetgever. 

Overigens hadden de leden van de fractie van D66 behoefte aan een 
cijfermatige onderbouwing van de in de ogen van de regering kennelijk 
vele dreigende inbreuken op «fundamentele belangen van de samen-
leving». Deze leden achtten het van belang dat de regering bij voorbeeld 
aangeeft per weigeringsgrond om hoeveel gevallen het daarbij in de 
afgelopen 5 jaar is gegaan of zou zijn gegaan. Voorts zouden de leden 
van de D66-fractie het op prijs stellen te vernemen in hoeveel en in welk 
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soort gevallen over dezelfde periode vanuit Nederlandse autoriteiten in 
het buitenland dan wel vanuit buitenlandse autoriteiten verzoeken tot 
toetsing aan het bestand van uitgifte-gegevens zijn gedaan, en hoeveel 
van die gevallen spoedeisend waren. 

Met de regering waren de leden van de fractie van D66 van oordeel 
dat onder de huidige omstandigheden het hebben van een geldig 
paspoort een absolute voorwaarde is om het grondrecht om het land te 
mogen verlaten te kunnen uitoefenen. Op grond van deze vaststelling 
meenden deze leden dan ook dat in het vervolg discussies over het 
verstrekken, weigeren of intrekken van een paspoort in feite discussies 
zijn over het al dan niet beperken van het betreffende grondrecht. 
Intussen had het de leden van de fractie van D66 teleurgesteld dat de 
regering zich hiervan kennelijk niet steeds bewust is geweest, nu zij op 
verschillende plaatsen voorstellen doet die naar de mening van de leden 
tamelijk ruim invulling geven aan de door de Grondwet geboden 
mogelijkheid om - zij het bij formele wet - het betrokken grondrecht te 
beperken. Een en ander had deze leden temeer verbaasd nu de regering 
aan het begin van de memorie van toelichting aankondigt: «In het 
wetsvoorstel is er voor gewaakt, dat geen overwegingen van algemene 
preventie aan de weigering of vervallenverklaring van reisdocumenten 
ten grondslag ligt». 

De leden van de fractie van D66 hadden in het algemeen bezwaren 
tegen die bepalingen in het wetsvoorstel, die impliciet of expliciet 
beogen het afgeven van paspoorten te hanteren als oneigenlijk dwang-
middel jegens bepaalde groepen burgers. 

In de eerste plaats hadden zij hun twijfels over het daadwerkelijke 
nuttige gevolg van het onthouden van een Nederlands paspoort. In de 
tweede plaats trokken zij de vergelijking met beperkingen van andere 
grondrechten, zoals de vrijheid van meningsuiting. Dit laatste recht is 
weliswaar aan beperkingen onderhevig, doch deze treden eerst achteraf 
in werking. Met betrekking tot de uitgifte van een paspoort wenst de 
regering in feite een systeem van controle vóóraf. In de derde plaats 
hadden de leden van de D66-fractie grote moeite met het bij voorbeeld 
in de memorie van toelichting voortdurend identificeren van «funda-
mentele belangen van de samenleving» met belangen die zeer primair 
belangen van de overheid zelve zijn. Deze leden memoreerden dat het bij 
grondrechten nu juist gaat om die gevallen waarin de belangen van de 
overheid, de staat en die van het individu tegengesteld kunnen zijn. In de 
vierde plaats - in het verlengde van het vorige punt - hadden deze leden 
met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten bezwaar 
tegen het feit dat de overheid als geheel beschouwd ten deze in 
bepaalde gevallen als rechter in eigen zaak optreedt. 

In algemene zin hadden de leden van de fractie van D66 bezwaar 
tegen het met enige regelmaat door de regering opvoeren van 
beschermwaardige belangen als argument om een paspoort te weigeren 
of in te trekken, zonder dat per onderdeel een gedegen beschouwing is 
gewijd aan de vraag of ter zake geen andere voorzieningen bestaan, en 
zo deze bestaan, of deze voorzieningen zodanig ontoereikend zijn dat een 
preventieve inbreuk op het grondrecht het land te verlaten is gerecht-
vaardigd. Deze leden vroegen de regering bij haar reactie de vraag te 
betrekken waarom niet is gekozen voor een stelsel waarbij, zoals ten 
aanzien van diverse andere grondrechten, een beslissing over het al dan 
niet afgeven c.q. intrekken van een paspoort is voorbehouden aan de 
onafhankelijke rechter. Kenmerkend voor grondrechten achtten deze 
leden immers het feit dat de burger te allen tijde de mogelijkheid moet 
hebben om dat recht uit te oefenen, dat wil zeggen zonder voorafgaande 
beperking door de overheid, en dat eerst dan de vraag aan de orde komt 
of dat grondrecht daadwerkelijk mag worden beperkt. 

De leden van de fractie van D66 vroegen de regering om een uitdruk-
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kelijke reactie op hun inleidende beschouwing. De leden van de 
D66-fractie hadden kennis genomen van de uitvoerige beschouwing in 
de memorie van toelichting ten aanzien van de volgens de regering inter-
nationale en volkenrechtelijke toelaatbaarheid van haar voorstellen tot 
inperking van het in artikel 2, vierde lid, Grondwet genoemde grondrecht. 
Zij konden zich niet geheel aan de indruk onttrekken dat de lengte van 
het betoog van de regering - kennelijk ingegeven door de op dit punt 
door de Raad van State opgeworpen vragen - omgekeerd evenredig is 
met de vanzelfsprekendheid van de rechtvaardiging. 

De redenering waarmee de regering bij voorbeeld haar uitleg van het 
begrip «openbare orde» uit verschillende verdragen adstrueert, had de 
leden van de D66-fractie niet overtuigd. Onder verwijzing naar het begrip 
staan verschillende verdragen beperkingen op grondrechten toe. Om 
meer ruimte voor eigen interpretatie te scheppen deelt de regering 
vervolgens mede dat de verdragsteksten geen nadere omschrijving van 
het begrip geven, op grond waarvan de interpretatie zonder meer zou zijn 
overgelaten aan de Lid-Staten. Zonder verdere argumentatie - welke 
deze leden gaarne alsnog ontvingen - stelt de regering ten aanzien van 
artikel 48 van het EEG-verdrag dat «... de opstellers van dat artikel 
primair slechts tot doel hadden te voorkomen dat EG-onderdanen in 
andere Lid-Staten niet zouden worden toegelaten». Vervolgens erkent de 
regering wel dat het begrip «openbare orde» ook volgens staande juris-
prudentie van het Europese Hof van Justitie eng, restrictief moet worden 
uitgelegd, maar zwakt de betekenis van deze uitspraak af met een 
verwijzing naar de concrete casus-positie(s). 

De redenering leidt er ten slotte onder andere toe dat een aanvrager 
een Nederlands paspoort kan worden geweigerd als er reden is om aan 
te nemen dat hij of zij buiten Nederland de openbare orde of «andere 
gewichtige belangen» van een «met het Koninkrijk bevriende 
mogendheid» in gevaar zou kunnen brengen. De leden van de fractie van 
D66 hadden zich hierbij onder meer afgevraagd op grond waarvan de 
regering meent dat alle «bevriende mogendheden» dezelfde interpretatie 
aan het begrip «openbare orde» zullen geven als de Nederlndse regering. 

In dit verband hadden de leden van de D66-fractie ook gaarne 
antwoord op de vraag wat precies bedoeld wordt met de mededeling dat 
het wetsvoorstel «een marginale communautaire toetsing» kan 
doorstaan, en waarop deze veronderstelling is gebaseerd. 

Het lid van de G.P.V.fractie had met belangstelling kennis genomen 
van het lang verbeide wetsvoorstel. Hij had geen behoefte in dit kader 
nog eens uitvoerig stil te staan bij de lange voorgeschiedenis. Wel wilde 
hij opmerken, dat de verklaring welke in het nader rapport wordt 
gegeven van de late aanhangigmaking van het voorstel een onvoldoende 
rechtvaardiging vormt voor het niet tijdig uitvoeren van een grondwette-
lijke opdracht en van welke ondubbelzinnige Kameruitspraken. 

In dit verband meende hij nog, dat in het nader rapport (blz. 4) ten 
onrechte wordt gesteld, dat het resultaat van beide redeneringen - die 
op basis van artikel 120 van de Grondwet, dan wel die op basis van 
artikel 140 van de Grondwet - is, dat de paspoortinstructie ook na 17 
februari 1988 toegepast zou mogen worden. Voor wat betreft artikel 120 
kan zijns inziens niet gesproken worden van een «mogen» toepassen, 
maar hooguit van een «feitelijke kunnen» toepassen. 

Kennisneming van het wetsvoorstel had bij het lid van de G.P.V.-fractie 
ook de mening bevestigd, dat veel problemen rond het nieuwe paspoort 
hadden kunnen worden voorkomen als de behandeling van de 
Paspoortwet voorafgaan zou zijn aan de invoering van een nieuw model. 
Veel zaken, welke nu tot discussie en onzekerheid aanleiding hebben 
gegeven, hadden dan kunnen worden beslist in het kader van de behan-
deling van het wetsvoorstel. 
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Het lid van de R.P.F.-fractie had met meer dan gewone belangstelling 
kennisgenomen van het voorstel tot een Paspoortwet. Hij erkende de 
aanwezigheid van de factoren die in het nader rapport genoemd worden 
als oorzaken voor het lange uitblijven van genoemd voorstel. Wel achtte 
hij het een gemis dat hierover geen meer uitgebreide verantwoording is 
afgelegd in de memorie van toelichting. Dit temeer dat het hier een 
organieke wet betreft, die «op termijn» gesteld was. Voor 17 februari 
1988 had het wetsvoorstel in werking behoren te treden. Op herhaal-
delijk en dringend verzoek van de Kamer werd op dit punt toch nog de 
koninklijke weg bewandeld door tijdige indiening en afhandeling van de 
Interimwet Paspoorten. De parlementaire behandeling van de 
Paspoortwet kan nu in een wat rustiger vaarwater voortgaan. Ten einde 
toch een spoedige afhandeling van het wetsvoorstel mogelijk te maken 
beperkte hij zich in dit stadium van voorbereiding tot de bespreking van 
enkele hoofdlijnen. 

Als kanttekening vooraf stelde hij nog het volgende. Na het indienen 
van het wetsvoorstel hadden zich diverse ontwikkelingen voorgedaan. Dit 
lid dacht daarbij met name aan de beslissing van de staatssecretarissen 
van Buitenlandse en van Binnenlandse Zaken, verwoord in hun brief van 
18 januari 1988, bijschrijving van kinderen tot 12 jaar mogelijk te maken. 
Dit was nog niet in de wettekst verwerkt. Hij nam aan dat dit in een nota 
van wijziging bij de memorie van antwoord zou worden opgenomen. 

2. Hoofdlijnen van het wetsvoorstel 

Voor het C.D.A. telt zwaar de zeer privacy-gevoelige gegevens omtrent 
de gronden tot weigering of vervallenverklaring zo beperkt mogelijk te 
verspreiden. Dit lijkt er voor te pleiten dit soort gegevens waar mogelijk 
in één hand, i.c. die van de Minister van Buitenlandse Zaken, te houden. 

Dit alles laat onverlet dat zowel centrale aanmaak als personalisering 
van reisdocumenten niet ten koste van de serviceverlening aan de burger 
mogen gaan. De C.D.A. fractie toonde zich dan ook ingenomen met de 
toezegging van de regering dat het in beginsel mogelijk moet zijn om 
binnen 48 uur na de aanvraag het reisdocument uit te reiken. Bij de aan 
het woord zijnde leden bestond echter wel twijfel of zulks ook voor de 
Nederlandse Antillen het geval zal zijn. 

De C.D.A.-fractie toonde verder begrip voor het feit dat, hangende de 
invoering van de Wet gemeentelijke basisadministratie (GBA), nog geen 
duidelijkheid kan bestaan over de uiteindelijke wijze waarop de paspoort-
bestandsoperatie geregeld zal worden. De regering spreekt in dat 
verband over een evaluatie binnen twee jaar nadat de gemeentelijke 
bestanden zijn geautomatiseerd in het kader van de GBA. 

Welke redenen liggen, zo vroegen de leden van de C.D.A. fractie, er 
aan ten grondslag tot juist een termijn van twee jaar te komen? Vindt er 
in de tussentijd permanent overleg plaats tussen het Ministerie van 
Buitenlandse Zaken, de VNG en de gemeenten teneinde tot een zo goed 
mogelijk inzicht te komen ten aanzien van de opslag van persoonsbe-
standen over en weer? 

Ten slotte zouden de leden van de C.D.A.-fractie gaarne nader geïnfor-
meerd willen worden over de gronden van intrekking en in het bijzonder 
de vraag in hoeverre hier binnen de EG tot harmonisatie is gekomen. Dit 
geldt in het bijzonder voor de verlening van reisdocumenten aan vreerrv 
delingen. Met het oog op de implementatie van het zogenaamde 
Schengen Accoord en de Europese Acte lijkt het immers zeer ongewenst 
dat met betrekking tot de verlening of intrekking de praktijk in de 
verschillende lidstaten te veel zou variëren. 

De leden van de C.D.A.-fractie waren het met de Minister van Justitie 
eens, het afschaffen van de paspoortcontrole aan de binnengrenzen te 
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laten afhangen van het al dan niet harmoniseren van het visumbeleid 
binnen het zogenaamde Schengen-gebied c.q. de E.E.G. 

In het decentralisatieplan van de regering worden alle bevoegdheden 
neergelegd bij de Minister van Buitenlandse Zaken, aldus de leden van 
de P.v.d.A.fractie. Voor de gemeenten resteert slechts uitvoerend werk. 
In het decentralisatieplan werd juist bepaald dat de bevoegdheid tot het 
verstrekken en uitreiken van paspoorten van de Commissarissen van de 
Koningin naar de burgemeesters zou moeten overgaan. De nadelen van 
de thans voorgestelde centralisatie werden eveneens door de Raad van 
State en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten in hun adviezen 
onderkend. Ook het recentelijk gebleken onvermogen om het privatise-
ringsproject KEP, dat voorziet in centrale aanmaak en distributie van een 
fraudebestendig paspoort, tot een goed einde te brengen, deed deze 
leden huiveren voor dit voorstel. Zij verzochten de regering dan ook om 
het wetsvoorstel grondig te toetsen aan de normen van decentralisatie. 
Die decentralisatie beoogde immers om de belangen van de burger 
optimaal tot hun recht te laten komen. Het wetsvoorstel beoogt een 
paspoortverstrekking door het Ministerie van Buitenlandse Zaken die de 
dienstverlening aan de burger star en traag zal maken. De «klaar terwijl u 
wacht» procedure die, zeker na de invoering van een geautomatiseerde 
bevolkingsadministratie als landelijke procedure mogelijk leek, wordt 
door het thans voorliggende wetsvoorstel onmogelijk gemaakt. 
Bovendien, zo vreesden deze leden, zal een groot bureaucratisch centraal 
orgaan bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken nodig zijn ter uitvoering 
van de voorgestelde wet. Vooral in de gevallen dat niet zonder meer tot 
verstrekking van een paspoort kan worden overgegaan zal dit leiden tot 
een weinig burgervriendelijke afhandeling. 

Zij herinnerden zich voorts dat de befaamde «stammenoorlog» tussen 
de Ministeries van Binnenlandse en Buitenlandse Zaken, in wezen ging 
om een keuze tussen decentralisatie en burgervriendelijkheid enerzijds 
en centralisatie en fraudebestendigheid anderzijds. 

Zij refereerden aan het rapport van de Algemene Rekenkamer van eind 
1987 gewijd aan de paspoortkwestie, waarin werd vermeld dat het 
Ministerie van Binnenlandse Zaken destijds op grond van onjuiste infor-
matie nolens volens accoord was gegaan met centralisatie. 

Nu het belang van de fraudebestendigheid wat genuanceerder lijkt te 
worden benaderd, en ook de centrale produktie door KEP nog geenszins 
vast blijkt te staan, meenden zij dat het wetsvoorstel nog eens goed 
tegen het licht van de decentralisatie zou moeten worden gehouden. Zij 
achtten de noodzaak tot de thans voorgestane centralistische benadering 
geenszins aangetoond. 

Het gevaar van voor de burger te voorziene vertraging in de dienstver-
lening wordt vergroot door artikel 60, dat de Minister van Buitenlandse 
Zaken de bevoegdheid geeft aanwijzigingen te geven aan de burge-
meesters over de uitvoering. Deze leden vreesden een stroom van circu-
laires waarin allerlei gedetailleerde uitvoeringsvoorschriften zouden 
worden gegeven. Zij achtten een dergelijke ontwikkeling moeilijk te 
aanvaarden. Ook staatsrechtelijk was dit artikel moeilijk verteerbaar voor 
deze leden, omdat het impliceert dat de burgemeesters hun uitvoerende 
werkzaamheden verrichten onder verantwoording van de Minister van 
Buitenlandse Zaken. Deze leden meenden dat de afgifte van paspoorten 
tot de verantwoordelijkheid behoort van de burgemeester, en achtten dit 
artikel in strijd met de geldende bestuurlijke verhoudingen in ons land. 

Ook artikel 59 achtten zij zeer gevaarlijk met het oog op de gedetail-
leerde regelgeving waarmee het Ministerie van Buitenlandse Zaken de 
gemeenten zal gaan teisteren. Waarom heeft de regering het advies van 
de Vereniging van Nederlandse Gemeenten niet opgevolgd om in de wet 
de weigeringsgronden te regelen en de zo beperkt mogelijke uitvoerings-
regels in een algemene maatregel van bestuur? 
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Ook de inhoud van het wetsvoorstel kon de leden van de V.V.D.-fractie 
niet in alle opzichten aanspreken. De leden van de V.V.D.-fractie hadden 
begrepen dat de regering de wijze van uitvoering van het paspoortbeleid 
ingrijpend wil veranderen. Zij stelden vast dat tot nu toe de Commissa-
rissen van de Koningin en een honderdtal burgemeesters van grotere 
gemeenten zelfstandig bevoegd waren te beslissen inzake de afgifte en 
weigering van paspoorten. De betrokken ambtsdragers toetsten daarbij 
ook aan de zogenaamde signaleringslijst. Tevens werd de administratie 
terzake door de provincies resp. gemeenten bijgehouden. 

De leden van deze fractie hadden er kennis van genomen, dat de 
regering de afgiftebevoegdheid van de genoemde Commissarissen der 
Koningin en burgemeesters wil overbrengen naar de Minister van Buiten-
landse Zaken. Bij de daarvoor aangevoerde redenen zetten deze leden 
vraagtekens. In het kader van het decentralisatiestreven had de regering 
moeten aangeven waarom decentralisatie naar de gemeenten tot grote 
problemen zou leiden. Dat leek de leden aan het woord hier moeilijk aan 
te tonen, nu de paspoortverlening al door veel gemeenten wordt verricht, 
zonder dat sprake is van noemenswaardige moeilijkheden. 

Dat kan van de rijksbemoeienis nog niet in alle opzichten gezegd 
worden, zo was deze leden de afgelopen jaren gebleken. Juist concen-
tratie van de beslissingsbevoegdheid houdt het risico in zich van toene-
mende verambtelijking, vertraging en ondoelmatigheid, welke niet ten 
gunste van de burger zal werken. Wat is in het huidige gedecentrali-
seerde systeem eigenlijk fout gegaan, zo vroegen deze leden. 

De leden van de V.V.D.-fractie vermoedden, dat decentralisatie op dit 
punt minder als een mogelijk probleem behoefde te worden gezien, nu 
het hier hoofdzakelijk gebonden beschikkingen betreft. Het leek hen 
goed mogelijk om door middel van een administratieve rechtsgang 
rechtsgelijkheid te waarborgen. Zij vroegen de regering aan te geven aan 
welke rechtsgang zij de voorkeur zou geven indien de afgiftebevoegdheid 
bij de burgemeesters zou komen te liggen. 

Vervolgens vroegen de leden van de V.V.D.-fractie waarom in het 
wetsvoorstel een aanwijzingsbevoegdheid zijdens de Minister van Buiten-
landse Zaken ten opzichte van de burgemeester is opgenomen. Kan de 
regering op grond daarvan circulaires uitbrengen? Waarom heeft de 
regering hieraan behoefte naast de bestaande algemene voorziening in 
de gemeentewet terzake van de ambtsuitoefening door de burgemeester 
in medebewindstaken? 

De leden van de V.V.D.-fractie veronderstellen dat het bestaan van 
aparte signaleringslijsten oude stijl overbodig zal worden bij het inwer-
kingtreden van de nieuwe gemeentelijke basisadministratie (GBA). Is dat 
juist? Ook voordat de GBA van kracht is leek het deze leden mogelijk te 
werken met een stelsel terzake van de signalering, dat de persoonlijke 
levenssfeer beschermt, zonder tot een beslissingsbevoegdheid van de 
minister te hoeven leiden. De Vereniging van Nederlandse Gemeenten 
heeft terzake enige oplossingen genoemd. Deze leden ontvingen daarop 
gaarne een reactie. 

Het verheugde de leden van de V.V.D.-fractie dat de regering in 
beginsel heeft besloten de paspoortadministratie door de gemeenten te 
laten voeren. Zulks past in het algemene regeringsbeleid. Toch wenste de 
regering ook na de inwerkingtreding van de GBA-wet nog een slag om 
de arm te houden en de mogelijkheid open te houden te heroverwegen 
of de paspoortadministratie wel in GBA-kader behoorlijk kan worden 
bijgehouden. Zulks verbaasde deze leden wel. Immers ook de invoering 
van de gemeentelijke basisadministratie vindt plaats onder 
(mede)-verantwoordelijkheid van de regering. Wat let de regering ervoor 
te zorgen, dat zich hier geen problemen zullen voordoen? 
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Deze leden vroegen of het voor de hand ligt om voor korte tijd een 
centrale administratie op te bouwen, waarvan het toch in beginsel de 
bedoeling is dat zij weer beëindigd zal worden. Daar komt bij dat deze 
tijdelijke administratie de eerste jaren lang niet volledig zal zijn. Regis-
tratie door de gemeenten lijkt voor deze overheden geen probleem te 
zijn. Leidt decentrale registratie in de overgangsperiode voor het rijk wel 
tot onoverkomelijke problemen? 

Het onderhavig wetsvoorstel beoogt, naast het regelen van de gevallen 
waarin het grondrecht het land te mogen verlaten kan worden beperkt, 
de burger een «toegankelijke regeling» met betrekking tot de aanvraag-
procedure en dergelijke te verschaffen. Met deze doelstelling konden de 
leden van de D66-fractie vanzelfsprekend van harte instemmen. Zij 
hadden echter grote twijfels omtrent de vraag of het voorliggende 
voorstel van wet aan die doelstelling voldoet. 

In het licht van recente ontwikkelingen verband houdend met de 
samenwerkingsovereenkomst tussen de Staat der Nederlanden en de 
firma KEP, moesten de leden van de fractie van D66 aannemen dat bij de 
in de memorie van toelichting geschetste aanvraagprocedures en derge-
lijke thans een algemeen voorbehoud moest worden gemaakt. Deze 
leden konden zich immers voorstellen dat er zich rond de sluitingsdatum 
van dit voorlopig verslag ontwikkelingen zouden voordoen die de 
regering zouden kunnen doen besluiten ter zake met nadere voorstellen 
te komen. Deze leden behielden zich dan ook het recht voor om op dit 
punt in een later stadium terug te komen. 

Ten aanzien van de vraag of de met het paspoort samenhangende 
bestuurlijke infrastructuur centraal dan wel decentraal zou moeten 
worden ingericht, wilden de leden van de fractie van D66 wel enige 
opmerkingen maken. 

Andermaal riepen de leden van de fractie van D66 het ook door de 
regering meermalen beleden uitgangspunt in herinnering, dat met name 
zaken die de dienstverlening aan de burger rechtstreeks betreffen - zoals 
de onderhavige kwestie - decentraal dienen te worden geregeld, tenzij er 
zwaarwegende argumenten zijn om ze centraal te regelen. 

Uit de memorie van toelichting kan worden afgeleid dat de regering op 
dit punt een duidelijke keuze heeft gemaakt voor een centrale opzet. Uit 
de memorie van toelichting kan echter niet worden afgeleid of de 
regering daarbij de evengenoemde afweging heeft gemaakt, laat staan 
op grond van welke argumenten de regering tot haar uiteindelijke keuze 
is gekomen. Merkwaardig is in dit verband het begin van het betoog van 
de regering, waarin zij memoreert dat zij in 1983 en daarna het principe-
besluit heeft genomen om ter zake te decentraliseren tot alle Neder-
landse Burgemeesters. Daarop volgt een aantal elementen - waarop de 
leden van de D66-fractie nog kwam te spreken - die er in feite toe leiden 
dat het gehele paspoortsysteem sterk gecentraliseerd wordt opgezet, 
waarna de regering toch nog meent te kunnen concluderen dat een en 
ander «in de lijn van de besluitvorming op het gebied van de decentrali-
satie» is. Gaarne ontvingen de leden van de D66-fractie een nadere 
toelichting op deze redenering. 

De regering stelt dat «uit een oogpunt van rechtszekerheid en rechts-
gelijkheid», «beoordeling door één landelijke instantie dient te preva-
leren» boven een stelsel waarin de burgemeesters van de 714 Neder-
landse gemeenten de aanvragen en dergelijke beoordelen. 

In reactie op dit onderdeel merkten de leden van de D66-fractie het 
volgende op. ledere vorm van decentralisatie leidt per definitie tot diffe-
rentiatie en dus tot een zekere mate van ongelijkheid, en derhalve 
mogelijk ook tot een zekere mate van rechtsongelijkheid. Wie streeft 
naar absolute gelijkheid, komt nimmer tot een keuze voor decentralisatie. 
Anders ligt het naar de mening van deze leden met de begrip rechtsze-
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kerheid. Daarvan kan niet gezegd worden dat deze bij decentralisatie 
minder eenvormig gewaarborgd is dan bij centralisatie. In verband met 
de kortere afstand burgerbestuur is het zelfs denkbaar dat de rechtsze-
kerheid decentraal beter gewaarborgd is dan in een gecentraliseerd 
systeem. 

Voor beide begrippen geldt dat er steeds verschillende modaliteiten 
denkbaar zijn ten aanzien van de mate waarin een decentraal orgaan 
volledig vrij is te beschikken zoals het wenst. In de voorliggende stukken 
geeft de regering zelf als zijnde een verbetering ten opzichte van de 
huidige situatie aan, dat de thans voorgestelde regeling zeer precies 
aangeeft in welke gevallen een paspoort kan worden geweigerd c.q. 
ingetrokken. De leden van de D66-fractie konden zich zeer wel 
voorstellen dat met een dergelijk uitgewerkt systeem ook bij decentrale 
bevoegdheidstoedeling voldoende recht gedaan wordt aan eisen van 
rechtszekerheid en rechtsgelijkheid. Ten slotte verwezen deze leden nog 
naar hun eerdere opmerkingen betreffende de vraag of evenzeer uit 
oogpunt van rechtszekerheid en rechtsgelijkheid het niet beter ware de 
onafhankelijke rechter te laten beslissen in gevallen waarin een paspoort 
zou moeten worden geweigerd c.q. ingetrokken. 

Op blz. 11 van de memorie van toelichting voegt de regering nog een 
derde en vierde element toe: centrale inrichting zou doelmatiger zijn, en 
bovendien de privacy van de burger beter waarborgen. In reactie op deze 
twee elementen merkten de leden van de D66-fractie op dat het doelma-
tigheidsargument zoals het door de regering wordt gehanteerd op zijn 
best doelmatigheid kan betreffen zoals bezien vanuit de invalshoek van 
de Minister van Buitenlandse Zaken, die te allen tijde alle relevante 
beslissingen aan zich wenst te houden. Wordt de kwestie bezien vanuit 
het belang van de burger, dan valt niet in te zien waarom de keuze van 
de regering de beste zou zijn; in tegendeel, er is dan naar het oordeel 
van de leden van de fractie van D66 evenveel te zeggen voor een decen-
trale benadering. Deze leden meenden dat de regering op dit punt geen 
juiste afweging heeft gemaakt van de betrokken belangen. Met 
betrekking tot de privacy van de burger hadden de leden zich afgevraagd 
of de regering van oordeel is dat deze op andere even relevante punten 
thans bij de betrokken gemeentelijke ambtenaren niet in goede handen 
is, en zo ja op grond waarvan de regering deze mening is toegedaan. 

Ten aanzien van alle vier de elementen, rechtszekerheid, rechtsge-
lijkheid, doelmatigheid en privacybescherming vroegen de leden van de 
fractie van D66 de regering uitdrukkelijk te reageren op de reactie en de 
alternatieven van de VNG bij brief van 30 maart 1988 aan de vaste 
Commissie voor Buitenlandse Zaken. 

De regering gaat blijkens het wetsvoorstel uit van twee, al dan niet 
centrale registers: één zogenaamde signaleringslijst zoals bedoeld in 
artikel 26 en één bestand waarin wordt bijgehouden welke reisdocu-
menten zijn uitgereikt, zoals bedoeld in artikel 3. 

De leden van de fractie van D66 waren van oordeel dat met de inhoud 
van met name het signaleringsregister in verband met de privacy van de 
betrokken burgers uiterst zorgvuldig moet worden omgegaan. Mocht het 
tweede register eveneens in voorkomende gevallen een vorm van signa-
lering bevatten - waarover deze leden graag uitsluitsel van de regering 
ontvingen - dan zou een en ander mutatis mutandis ook gelden voor het 
tweede register. 

Het had deze leden dan ook verbaasd dat de regering meent te kunnen 
volstaan met een slechts marginale toetsing aan de formele voorwaarden 
van artikel 26 ten aanzien van de vraag of een verzoekende autoriteit 
terecht om signalering verzoekt. Nadrukkelijk wezen de leden van de 
fractie van D66 in dit verband op een der uitgangspunten van de onlangs 
behandelde Wet op de persoonsregistratie, te weten dat de houder van 
een bestand verantwoordelijk is voor de juistheid van de daarin 
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opgenomen gegevens. Marginale toetsing leek deze leden in dit verband 
onvoldoende. Hoe wordt onder deze omstandigheden, zo vroegen deze 
leden, gewaarborgd dat de inhoud van het register juist is? Voorts 
vroegen deze leden de regering aan te geven waarom geen gevolg is 
gegeven aan de aanbeveling van de voorlopige raad voor de persoonsin-
formatievoorziening om op het onderhavige register ofwel de Wet 
Persoonsregistratie van toepassing te verklaren, ofwel een aparte 
regeling ten aanzien van bij voorbeeld een inzage- en correctierecht in de 
Paspoortwet op te nemen (zie Advies voorontwerp paspoortwet 
november 1986 blz. 2). Deze leden meenden dat niet kon worden 
volstaan met de bepaling in artikel 26, zesde lid, dat de betrokken 
minister een reglement zal vaststellen. Gezien het feit dat sprake is van 
beperking van een grondrecht, meenden de leden van de D66-fractie dat 
tenminste de belangrijkste bepalingen van een dergelijk reglement bij 
formele wet zouden dienen te worden geregeld. 

Ook wilden de leden van de D66-fractie weten wie behalve de Minister 
van Buitenlandse Zaken c.q. de gemeenten toegang heeft tot welke 
gegevens (bij voorbeeld de pasfoto's) uit beide registers, en welke regels 
gelden ten aanzien van eventuele koppeling van de registers aan andere 
bestanden. 

Het was de leden van de fractie van D66 niet duidelijk op welke 
bevoegdheden van autoriteiten die bevoegd zijn tot het in onvangst 
nemen van paspoortaanvragen de regering doelt als zij zegt dat deze «in 
eerste instantie de aanvraag behandelen en voor een belangrijk deel 
nagaan of er een aanspraak op een paspoort of ander reisdocument 
bestaat». Op welk deel van het nagaan wordt bedoeld, en waarom acht 
de regering dit belangrijk, zo vroegen deze leden. Indien hierbij de 
regering het oog heeft op het enkele controleren van de juiste invulling 
van de aanvraag, neigden deze leden tot de conclusie van de VNG dat de 
gemeenten «slechts een loket-functie rest». Wil immers sprake zijn van 
reële decentralisatie, dan dienen de aan medeoverheden over te dragen 
taken en bevoegdheden wel de nodige substantie te hebben. 

Het lid van de G.P.V. fractie kon weinig bewondering opbrengen voor 
de gang van zaken rond de voorgestelde bevoegdhedenverdeling. De 
aangekondigde decentralisatie van de afgifte van paspoorten naar de 
burgemeesters is uiteindelijk geworden een decentralisatie van de 
uitreiking van paspoorten, waarbij de bevoegdheid tot het verstrekken of 
weigeren aan de Minister van Buitenlandse Zaken blijft voorbehouden. 

Dit lid ontkende niet, dat voor dit laatste goede argumenten zijn aan te 
voeren, maar de wetgever dient zich te realiseren dat de burgemeester 
geen ambtenaar is van een gedeconcentreerde rijksdienst, maar 
bestuursorgaan van een gemeente, waarvan in medebewind taken van 
regeling en bestuur kunnen worden gevorderd. Hoe zien de bewinds-
lieden de positie van de burgemeester in dit verband? In hoeverre is hier 
nog sprake van medebewind? Past het bij de moderne opvattingen over 
medebewind, dat de wetgever extra toezichtmogelijkheden creëert in een 
situatie waarin vrijwel elke beleidsruimte ontbreekt? 

Dit lid meende, dat voor een beoordeling van de voorgestelde 
bevoegdhedenverdeling ook van belang is welke ervaringen zijn 
opgedaan met de huidige situatie. In hoeverre is tot nu toe sprake van 
een tekort aan rechtszekerheid en rechtsgelijkheid? Kan daaraan worden 
tegemoet gekomen door een verplichting tot overleg met de Minister van 
Buitenlandse Zaken in gevallen waarin sprake is van vermelding op de 
(beperkte) signaleringslijst? 

Het lid van de G.P.V.-fractie stemde in met het uitgangspunt, dat de 
verschillende rechten niet meer zullen bedragen dan nodig is ter 
vergoeding van de terzake gemaakte werkelijke kosten. Hij vroeg hoe in 
dit verband de uitspraak moet worden verstaan, dat het beleid erop 
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gericht is te komen tot een redelijke verhouding tussen de te heffen 
rechten en de werkelijk gemaakte kosten (blz. 13). Hij vroeg voorts een 
nadere toelichting op de toerekening van kosten van consulaire taken in 
het buitenland. Aan welke taken moet in dit verband worden gedacht? 
Hoe wordt het gedeelte van de kosten dat wordt toegerekend aan de 
kosten van reisdocumenten bepaald? 

Moeite had dit lid met het gestelde over de gemeentelijke rechten. Tot 
nu toe is aanvaard, dat gemeenten een matige winst mogen maken met 
hun leges. Een praktisch argument daarvoor is gelegen in de rechtsze-
kerheid. Immers, als de werkelijke kosten het maximum vormen kunnen 
procedures verwacht worden met als inzet of de werkelijke kosten 
werkelijk niet worden overschreden. 

Dit lid zou het ook op prijs stellen als nader werd ingegaan op de stand 
van de jurisprudentie inzake gedifferentieerde tarieven afhankelijk van de 
leeftijd van de aanvrager. 

Het lid van de G.P.V. fractie onderkende de voordelen welke uit een 
oogpunt van fraudebestendigheid verbonden kunnen zijn aan centrale 
aanmaak van de reisdocumenten, mits ook aan opslag en transport hoge 
eisen worden gesteld. Hij zag echter niet in wat de voordelen zijn van het 
onderscheiden van een kaart en een visumboekje, waarbij de kaart op 
zich een volwaardig reisdocument zal zijn. Weliswaar zal in veel gevallen 
geen visum nodig zijn, maar dit zal veelal niet bekend zijn op het moment 
van aanvragen van een paspoort. Het risico bestaat dan dat alsnog een 
visumboekje moet worden aangevraagd voordat een visum kan worden 
aangevraagd. Bovendien kan het visumboekje een rol spelen bij het 
bijschrijven van kinderen en het vermelden van andere gegevens. 

Het lid van de G.P.V. fractie ging ervan uit, dat de bewindslieden bij 
nota van wijziging zullen voorstellen het bijschrijven van kinderen tot 
twaalf jaar alsnog mogelijk te maken. 

Dit lid plaatste wel enige vraagtekens bij de mogelijkheid het reisdo-
cument binnen 48 uur na de aanvraag uit te reiken. Hierbij spelen 
immers ook de openingstijden van de gemeentesecretarie en de 
tijdstippen waarop de aanvragen worden opgehaald en de documenten 
worden afgeleverd een rol. Bovendien is de termijn gebaseerd op een 
overeenkomst waarbij de gemeente geen partij is. Wie zal in de praktijk 
worden verantwoordelijk gesteld als het reisdocument niet aanwezig 
blijkt te zijn binnen 48 uur? Ongetwijfeld de burgemeester, maar wie kan 
hij op zijn beurt aanspreken? De Minister van Buitenlandse Zaken? 

Onduidelijk vond dit lid het gestelde over de spoedaanvraagprocedure. 
Wat betekent het voor de aanvrager als het bedrijf op speciaal verzoek 
een aanvraag komt ophalen en binnen zes uur weer aflevert? Worden 
dan de (zeer hoog oplopende) kosten van zo'n speciale behandeling in 
rekening gebracht? Wat kant dit betekenen voor een inwoner van 
Groningen die genoodzaakt is een beroep op deze procedure te doen? 
Wat betekent dit vergeleken met de huidige situatie als hij voor de 
spoedprocedure terecht kan bij de burgemeester? Wat wordt voorts 
bedoeld met de uitspraak «Een en ander is afhankelijk van de begelei-
dende omstandigheden»? (blz. 16). 

Het lid van de G.P.V. fractie had er geen bezwaar tegen dat gestreefd 
wordt naar een paspoort naar Europees model zolang dat niet afdoet aan 
de kwaliteiten van het paspoort. Hij herhaalde echter zijn bezwaren tegen 
een paspoort, dat primair het stempel van de Europese Gemeen-
schappen draagt. Het op deze wijze tot een tastbare werkelijkheid maken 
van het Europa van de burger verhult slechts de werkelijkheid. 

Dit lid informeerde naar de stand van zaken in Europa met betrekking 
tot de invoering van een Europees model. 

Zowel het recht het land te verlaten, als de mogelijkheid daar bij wet 
uitzonderingen op aan te brengen zijn in artikel 2, vierde lid van onze 
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huidige Grondwet opgenomen, aldus het lid van de R.P.F, fractie. Dit lid 
onderschreef de opvatting van de regering, dat het recht het land te 
verlaten (en daarnaar terug te keren) zich in beginsel uitstrekt tot Neder-
landers en niet-Nederlanders, voorzover deze laatste zich op enige status 
hetzij als vreemdeling, hetzij als staatloze kunnen beroepen. Wel vroeg 
hij of de mogelijkheid voor Molukkers een zogenoemd «faciliteitenpas-
poort» aan te vragen is begrepen onder het bepaalde in artikel 2, eerste 
lid onder 9. 

Dit lid achtte het een goede zaak, dat de weigeringsgronden en 
eventueel beperkende voorwaarden die aan het recht het land te verlaten 
kunnen worden verbonden, limitatief in de wet zijn opgesomd. Gaarne 
zou hij meer informatie ontvangen in hoeverre de opgenomen gronden 
de laatste jaren toepassing hebben gevonden. Voorts zou hij het op prijs 
stellen te worden geïnformeerd over de verwachtingen, die bij de 
bewindslieden leven ten aanzien van de toekomstige toepassing: zullen 
de gronden vaker worden gebruikt of blijft de toepassing op gelijk 
niveau? Valt tevens te verwachten dat een centraal bestand, in grotere 
mate dan thans via de signaleringslijst het geval is, er toe zal bijdragen 
dat de weigeringsgronden of beperkende voorwaarden toepassing zullen 
moeten vinden vanwege een meer adequate controle? 

Met betrekking tot de in het wetsvoorstel geformuleerde bevoegdhe-
denverdeling merkte hij het volgende op. Het is een feit, dat de afgifte-
bevoegdheid van paspoorten inmiddels via mandatering en delegatie van 
de Commissarissen der Koningin naar vrijwel alle burgemeesters is of 
binnenkort wordt overgeheveld. In dat licht achtte het lid van de 
R.P.F.-fractie het juist aan deze gang van zaken een wettelijke basis te 
verschaffen. Hij voegde hier aan toe dat dit standpunt direct samenhing 
met zijn instemming terzake van de keuze voor een centrale produktie 
van het nieuwe paspoort. 

Transport van de producent via de provincies en vervolgens naar de 
gemeenten zou slechts extra vertraging opleveren, ten koste van de 
service aan de burger. Dat gekozen is voor een centrale produktie kwam 
hem, gelet op de geavanceerde apparatuur die daarbij gebruikt wordt en 
het feit dat in de huidige situatie met enige regelmaat blanco paspoorten 
worden ontvreemd, als juist voor. Wel realiseerde hij zich dat het 
transport van producent naar de gemeenten (over langere afstanden) een 
extra risico zou vormen. 

Een kritische kanttekening plaatste hij bij het voornemen de 
bevoegdheid een reisdocument te verstrekken of te weigeren te doen 
berusten bij de Minister van Buitenlandse Zaken. De bewindslieden 
geven aan hier voor te kiezen op basis van rechtszekerheid en rechtsge-
lijkheid. Bovendien zouden met de toepassing van deze gronden boven-
gemeentelijke belangen zijn gemoeid. Het lid van de R.P.F.-fractie zou 
deze redenering kunnen volgen wanneer gepleit zou worden voor een 
blijvende bevoegdheid van de Minister van Buitenlandse Zaken. Het ziet 
er echter naar uit dat, mede gezien de wens van de Kamer de paspoor-
tenbestandsadministratie in de GBA op te nemen, de bevoegdheid van 
de minister na een x aantal jaren zal worden overgeheveld naar de 
burgemeesters. Het R.P.F, fractielid vroeg zich af of de voorgestelde 
bevoegdheidsverdeling voor deze interimperiode wel wenselijk is. Hij zou 
zich dit wel kunnen voorstellen als dit uit praktische - bij voorbeeld 
automatiseringsoverwegingen - zou geschieden. Wanneer bij voorbeeld 
het centrale bestand, dat nu zou worden opgebouwd, vrij eenvoudig op 
de GBA zou kunnen worden overgezet. In dit verband vroeg hij een 
reactie op de kritiek van de VNG, dat zich in de huidige situatie regel-
matig problemen voordoen ingeval een tot zelfstandig afgeven bevoegde 
burgemeester een beroep doet op het ministerie terzake van weigerings-
gronden. Zij zouden volgens de VNG pas na lange tijd of in het geheel 
geen antwoord ontvangen (brief van 30 maart 1988, kenmerk AJZ/ 
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22954). Is deze kritiek juist en op welke wijze zal daaraan eventueel in de 
toekomst tegemoet worden gekomen? 

Over de gevolgen voor de burger was in de opvatting van het lid van 
de R.P.F.-fractie al vele malen gesproken. De feiten van deze paragraaf 
zijn op essentiële punten achterhaald. Inmiddels is de vermelde 
aanvraagprocedure via baliemodules vervallen. De daarmee bespaarde 
kosten zullen in aanvang worden aangewend voor inkomstenderving 
vanwege de langere duur van kinderbijschrijving. Welke ervaringen zijn 
inmiddels opgedaan met de optische leesbaarheid van de aanvragen? 
Kan tevens nader de werking van de spoedprocedure worden uiteengezet 
(levering binnen zes uur)? Gesteld dat een paspoortaanvraag in het 
uiterste noorden van Groningen moet worden opgehaald kan dan nog 
aan die toezegging worden voldaan (gelet op de benodigde reistijd naar 
de producent)? Het leek hem dat een voorzichtiger opstelling geboden 
was. Zijn aan die spoedprocedure extra kosten verbonden? 

Voortdurend had het lid van de R.P.F.-fractie naar voren gebracht 
weinig gelukkig te zijn met de uitvoering van een nationaal paspoort naar 
uniform Europees model. Welke andere Europese landen hebben 
gekozen voor vermelding van hun nationale staat onder het begrip 
Europese Gemeenschap? 

Kan nader worden aangegeven om welke reden een uniform paspoort 
niet realiseerbaar was? Het onderwerp opheffing van de binnengrenzen 
liet hij rusten op grond van de toezegging van de minister van Justitie in 
de UCV over grensbewaking, dat de Kamer breder zou worden geïnfor-
meerd over de daaraan verbonden gevolgen. 

Het lid van de R.P.F.-fractie tekende bezwaar aan tegen het scheppen 
van een eigen rechtsingang bij de kinderrechter voor een minderjarige 
van zestien jaar of ouder voor verstrekking van een reisdocument. Bij wie 
leeft de wens jeugdigen voor het bereiken van de meerderjarigheids-
leeftijd bepaalde rechten te geven? Betekent dit niet opnieuw een 
verdere uitholling van de ouderlijke macht? Hoeveel reisdocumenten 
worden momenteel met toestemming van de ouders aan minderjarigen in 
de leeftijd van zestien tot achttien verstrekt en in hoeveel gevallen moest 
de laatste vijf jaar het reisdocument wegens het ontbreken van 
toestemming worden geweigerd? 

3. Aanspraken op reisdocumenten 

Het lid van de G.P.V.-fractie had moeite met de ruime marges welke 
het derde lid van artikel 2 de minister biedt om de territoriale geldigheid 
van reisdocumenten te beperken. Het voorbeeld van een oorlogssituatie 
ligt voor de hand, maar het begrip «internationale ontwikkelingen» is veel 
ruimer. Is het bij voorbeeld denkbaar dat een beroep op dit artikel zal 
worden gedaan om te voorkomen dat bezoeken worden gebracht aan 
landen met Nederland niet welgevallige regiems? Een duidelijker 
begrenzing van de ministeriële bevoegdheid leek dit lid van belang. 

Het lid van de G.P.V.-fractie meende, dat een beperking van de geldig-
heidsduur van een paspoort tot vijf jaar onvoldoende gemotiveerd is. 
Wellicht kunnen aan de gelijkenis van de houder met diens pasfoto 
argumenten ontleend wordt tot bij voorbeeld de 25-jarige leeftijd, daarna 
kan dit argument toch geen verhindering vormen voor de geldig-
heidsduur van 10 jaar. Het bereiken van een bepaalde omzet in verband 
met de overeengekomen prijs kan voor de wetgever uiteraard geen 
argument zijn voor een beperking van de geldigheidsduur. 

De argumenten waarom artikel 13 niet zou kunnen worden toegepast 
op asielgerechtigden hadden het lid van de G.P.V.-fractie nog niet 
overtuigd. In hoeverre is het verschil tussen de zogenaamde A-status en 
B-status nog relevant? 

Hij zou ook graag enig inzicht ontvangen in de gevallen waarin tot nu 
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toe om humanitaire redenen een reisdocument voor vreemdelingen 
wordt verstrekt. Om welke categorieën vreemdelingen ging het in de 
afgelopen jaren? Hoe vaak is van deze mogelijkheid gebruik gemaakt? 

4. Rechtsbescherming en gronden tot weigering of vervallenver-
klaring 

De leden van de C.D.A.-fractie beschouwden het als winstpunt, dat de 
bevoegdheid tot weigering en/of vervallenverklaring voortaan niet meer 
bij verschillende instanties maar bij één minister is komen te liggen. Sluit 
dit ook aan bij de ontwikkelde praktijk in het buitenland? Hoe benaderen 
landen als België en West-Duitsland deze kwestie? In ieder geval zijn de 
gronden tot weigeren of vervallen thans nauwkeuriger geformuleerd dan 
in de huidige paspoortinstructie. 

De leden van de P.v.d.A. fractie hadden grote bezwaren uit een 
oogpunt van rechtsbescherming tegen de wijze waarop in deze centralis-
tische wet de burger zijn weg moet vinden in de overheidsbureaucratie 
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, de autoriteit die paspoorten 
kan weigeren of kan laten vervallen en de instantie die de weigerings-
gronden aanvoert. Artikel 44 geeft de betrokken burger en de betrokken 
instantie maximaal twee maanden de tijd om met elkaar in het reine te 
komen. In die periode is de over de reisdocumenten beslissende 
autoriteit afhankelijk van de overlegresultaten die een andere autoriteit 
moet zien te bereiken met de burger. Dit leidt tot verwarring en vertroe-
beling van de verantwoordelijkheden. 

Waarom wordt de bevoegdheid tot verstrekking of weigering van 
paspoorten niet bij de burgemeester gelegd, waarbij de Commissaris van 
de Koningin als beroepsinstantie kan dienen, zo wilden deze leden weten. 
Zo zou een flexibeler, minder ambtelijke en snellere toetsing kunnen 
plaatsvinden dan bij de in de artikelen 44 t/m 46 voorgeschreven 
procedure. Ook beroep via de Wet administratieve rechtspraak zal 
meestal onvoldoende oplossing bieden, door de tijdrovendheid van deze 
procedure. De leden vroegen de regering zich nogmaals op de 
beroepsgang te willen bezinnen. 

Blijkens de memorie van toelichting is de regering van oordeel «dat er 
evenredigheid bestaat tussen de weigering of vervallenverklaring van het 
reisdocument van betrokkene en de ernst van in de gronden neergelegde 
feiten», zo spraken de leden van de D66-fractie. De regering laat deze 
stelling volgen door de opmerking «dat de rechtsbescherming tegen het 
onthouden van een reisdocument voldoende is gewaarborgd». De eerste 
stelling wordt overigens op geen enkele wijze ten aanzien van geen 
enkele grond nader onderbouwd; de tweede stelling wordt gevolgd door 
de mededeling dat in de huidige situatie er een administratieve rechter 
is, die er «naar mag worden aangenomen» ook in de toekomst zal zijn. 
De leden van de fractie van D66 konden zich met deze passages niet 
verenigen. Zoals zij eerder hadden gesteld, dient de regering per weige-
ringsgrond nauwkeurig de evenredigheid tussen doel en middel aan te 
geven. Voorts waren zij van oordeel dat de regering nauwkeurig zou 
dienen aan te geven in welk stadium van de aanvraag- c.q. intrekkings-
procedure de burger zich tot welke onafhankelijke rechter kan wenden. 

Terugkomend op de gronden waarop een paspoort kan worden 
geweigerd c.q. ingetrokken, merkten de leden van de D66-fractie op dat 
deze van zeer uiteenlopende aard en ernst waren. Ook de wijze van 
toepassing van de weigeringsgronden had bij deze leden de nodige 
vragen opgeroepen. Zo vroegen zij de regering om te beginnen om aan 
te geven wat dient te worden verstaan onder het «gegrond vermoeden» 
in bij voorbeeld artikel 18 van het voorstel. Voorts hadden deze leden 
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graag antwoord op de vraag bij wie dat vermoeden dient te bestaan, en 
op welk moment. Daarbij hadden deze leden zich ook afgevraagd hoe de 
toetsing van de gegrondheid van vermoedens zich verhoudt tot de 
marginale toetsing die de Minister van Buitenlandse Zaken in de opzet 
van de regering aanlegt ten aanzien van het register bedoeld in artikel 
26. 

De leden van de fractie van D66 wensten hun eindoordeel over de 
onderscheiden weigeringsgronden mede afhankelijk te stellen van het 
antwoord van de regering op hun eerdere vraag om per weigeringsgrond 
aan te geven of ter zake geen andere voorzieningen bestaan, en zo deze 
bestaan, of deze voorzieningen zodanig ontoereikend zijn dat een 
preventieve inbreuk op het grondrecht het land te verlaten is gerecht-
vaardigd. Niettemin wilden zij over een aantal weigeringsgronden bij hun 
artikelsgewijze commentaar een voorlopig oordeel geven. 

Het lid van de G.P.V.-fractie merkte op, dat hoofdstuk III verstrekkende 
mogelijkheden biedt tot weigering of vervallenverklaring van reisdocu-
menten. Vanuit de verantwoordelijkheid van de overheid bezien zijn deze 
mogelijkheden over het algemeen verantwoord. Daartegenover staat, dat 
ze even zoveel mogelijke beperkingen op artikel 2, vierde lid, van de 
Grondwet inhouden. Dit leidt ertoe, dat de mogelijkheden van weigering 
en vervallenverklaring niet verder mogen gaan dan strikt noodzakelijk is 
en dat de procedure met de nodige waarborgen omringd moet zijn. 

Van belang is in dit verband, dat de onderscheidene gronden facul-
tatief geredigeerd zijn. Enerzijds betekent dit, dat het voorkomen op de 
signaleringslijst nog geenszins behoeft te betekenen, dat men niet in 
aanmerking komt voor een reisdocument. Anderzijds biedt zo'n redactie 
ruimte voor beleidsvrijheid en dus voor rechtsonzekerheid. Dit lid zou het 
daarom op prijs stellen als nog eens werd nagegaan of de in dit 
hoofdstuk vervatte weigeringsgronden nader kunnen worden geconcreti-
seerd. Vervolgens is van belang, dat een zo groot mogelijke duidelijkheid 
bestaat over de rechtsbescherming van de verzoeker of de houder van 
een reisdocument. 

In dat verband vestigde het lid van de G.P.V.-fractie de aandacht op de 
clausule «het gegronde vermoeden». Welke gewicht wordt in de jurispru-
dentie aan deze clausule gehecht? Sluit het niet beter bij de gangbare 
terminologie aan als gesproken wordt over «indien redelijkerwijs 
vermoed kan worden» of «indien er redelijke grond bestaat voor het 
vermoeden»? 

Dit lid vond weinig verhelderend hetgeen in het nader rapport (blz. 15) 
wordt vermeld over marginale toetsing. Dit begrip, dat als regel wordt 
gebruikt om een verklaring te geven van de toetsende rol van de rechter, 
wordt nu gebruikt om de rol te schetsen van de beslissende autoriteit ten 
opzichte van een verzoek van de verzoekende autoriteit. Deze marginale 
toetsing blijkt dat in te houden toetsing of aan de formele voorwaarden 
van de wet is voldaan. 

Belangrijk is dan echter welke rol de Arob-rechter in beroep kan 
vervullen. Daarop zinspeelde de Raad van State in zijn advies toen hij de 
vraag opwierp of de Arob-rechter in beroep wel tot toetsing van het 
oordeel van de beslissende autoriteit kan worden geroepen. Uiteraard is 
het aan de Arob-rechter zelf zijn competentie in concrete gevallen te 
bepalen, maar voor de wetgever is van belang duidelijkheid te betrachten 
over de mate waarin hij rechtsbescherming wil creëren. Het lid van de 
G.P.V.-fractie vroeg de bewindslieden hierop in te gaan. 

Hij zou het ook op prijs stellen een indicatie te ontvangen van het 
gebruik dat onder de huidige paspoortvoorschriften is gemaakt van de 
mogelijkheden welke met name artikel 22 zal bieden. Kan aan de hand 
van de feiten worden aangetoond, dat ook nu reeds sprake is van het 
onthouden van een reisdocument als uiterste middel? 
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5. Strafbepalingen 

De leden van de P.v.d.A.-fractie zetten vooralsnog grote vraagtekens 
bij de wens van de regering om het paspoort als extra dwangmiddel bij 
incasso van vorderingen te gaan gebruiken. Paspoortweigering is een 
ernstige inbreuk op een grondrecht. Wanneer het noodzakelijk is dat 
burgers een reisverbod wordt opgelegd zal dat in het algemeen op een 
beslissing van de rechter gebaseerd moeten zijn en niet op een admini-
stratieve beslissing van het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Paspoort-
weigering wegens schulden zijn alleen gerechtvaardigd als deze door de 
rechter zijn vastgesteld. 

Wanneer misdadigers de grens niet over mogen dient zulks door de 
rechter als bijkomende maatregel te worden vastgesteld. 

Zij verzochten de regering de artikelen 22, 24 en 25 nog eens te 
toetsen aan het beginsel dat de rechter vooraf de controle dient uit te 
oefenen op reisverboden. Ronduit verbaasd waren deze leden over artikel 
23. Zij meenden dat bevriende mogendheden voor hun eigen openbare 
orde en veiligheid konden zorgen via hun eigen strafrecht of vreemdelin-
genrecht. 

Zij verzochten de regering bovendien deze artikelen nog eens 
nauwkeurig te toetsen aan de internationale verdragen op het gebied van 
de mensenrechten waaraan Nederland zich gebonden heeft 

Zij stonden vooralsnog zeer kritisch tegenover het wetsvoorstel. Zij 
zagen het paspoort primair als een reisfaciliteit voor de burger en 
vreesden dat de regering het paspoort vooral als een middel om de 
burger te controleren wilde hanteren. 

Zij waren van mening dat de burger onmiddellijk moet worden geïnfor-
meerd wanneer om zijn plaatsing op de signaleringslijst was verzocht, 
zodat iedereen in ieder geval op de hoogte is dat hij gevaar van 
paspoortweigering loopt. 

Het lid van de G.P.V.-fractie onderstreepte het belang van zorgvul-
digheid bij het bewaren van een reisdocument. Hij vestigde echter de 
aandacht op de praktijk waarbij afgifte van een reisdocument wordt 
gevraagd. De memorie van toelichting (blz. 54) noemt de afgifte bij een 
buitenlandse ambassade ter visering. Wie is in dat geval aansprakelijk 
voor vermissing? Problematischer is de praktijk om een reisdocument als 
onderpand te verlangen. Wat wordt (ook in internationaal verband) 
gedaan om zulke praktijken tegen te gaan? 

I I . ARTIKELEN 

Artikel 3 

In artikel 3, lid 6, wordt bepaald dat de minister een registratie 
bijhoudt van de paspoorthouders, zo stelden de leden van de 
P.v.d.A.-fractie. Artikel 68 vermeldt voorts dat deze registratie vier jaar 
na het in werking treden van de Wet GBA komt te vervallen. De leden 
van de P.v.d.A.-fractie vermogen de noodzaak voor deze centrale regis-
tratie niet in te zien en achtten deze registratie bovendien in strijd met de 
destijds door de Kamer aanvaarde motie-Wiebenga. 

Zij verzochten de regering deze artikelen in heroverweging te nemen. 

Het lid van de G.P.V.-fractie stemde ermee in, dat de mogelijkheid 
geboden wordt in het reisdocument tevens de geslachtsnaam van de 
echtgenote te vermelden. Dit voorziet niet alleen in een behoefte in de 
praktijk maar is ook een rechtstreeks uitvloeisel van het recht van vrouw 

Tweede Kamer, vergaderjaar 1987-1988, 20 393 (R 1343), nr. 5 17 



bedoeld in artikel 9 boek 1 BW. Dit recht geldt overigens ook de vrouw 
die gehuwd geweest is en niet is hertrouwd. Genoemd lid nam dan ook 
aan, dat ook een weduwe de geslachtsnaam van haar gewezen 
echtgenoot kan doen vermelden. Tevens ging hij ervan uit, dat de 
geslachtsnaam van de (gewezen) echtgenoot wordt vermeld op het 
reisdocument, dat wil dus zeggen op de paspoortkaart als geen visum-
boekje wordt verstrekt. 

Dit lid leek het voorts juister in plaats van «geboorteplaats» te 
vermelden «geboortgemeente». Zeker na de plaatsgevonden hebbende 
herindelingen wordt op ruime schaal gebruik gemaakt van plaatsnamen, 
die geen gemeentenamen zijn. 

Artikel 6 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg krachtens welke bevoegdheid de 
minister aan de medewerkers van de onderneming mededelingen zal 
verstrekken. Welke relatie zal er bestaan tussen de minister en deze 
medewerkers? 

Artikel 9 

De leden van de P.v.d.A.-fractie vonden voorts de in artikel 9 voorge-
schreven geldigheidsduur van vijf jaar te kort en vroegen zich af waarom 
een geldigheidsduur van tien jaar, zoals in de BRD, niet mogelijk is. 

Zij vroegen zich ook af of geen wettelijke bepaling moest worden 
opgenomen dat het paspoort «kosteloos, dan wel tegen betaling van een 
bedrag niet hoger dan de betreffende administratieve kosten» 
beschikbaar moet worden gesteld. Zij meenden dat Nederland zich in het 
Europees Verdrag (artikel 4, lid 3) daartoe had verplicht. 

Artikel 18 

De leden van de D66-fractie hadden zich afgevraagd waarom in deze 
- en andere - bepalingen niet duidelijk wordt gesteld dat de weigerings-
grond slechts bestaat zolang de onderliggende feiten zich voordoen. Ten 
aanzien van het sub a gestelde hadden deze leden zich afgevraagd of 
deze weigeringsgrond niet aan een maximumtermijn zou moeten 
worden gebonden, temeer daar de weigering etc. blijkens de memorie 
van toelichting kennelijk als alternatief voor voorlopige hechtenis wordt 
beschouwd. 

Artikel 21 

De leden van de fractie van D66 hadden zich afgevraagd of deze 
bepaling niet veeleer in de betrokken noodwetgeving thuishoorde. In 
ieder geval meenden deze leden dat de bepaling thans te ruim is gefor-
muleerd, nu de bijzondere omstandigheden op geen enkele wijze zijn 
uitgewerkt. 

Artikel 22 

De leden van de D66-fractie verwezen naar hun eerdere opmerkingen 
waar zij de regering hadden gevraagd waarom het zware middel van 
preventieve inbreuk op een grondrecht in de in dit artikel bedoelde 
omstandigheden gerechtvaardigd zou zijn. Voorts verwezen zij naar hun 
opmerkingen bij de schriftelijke voorbereiding van de 
Interim-paspoortwet: zou het niet tenminste gewenst zijn om een 
bepaald minimum aan de hoogte van de vorderingen te stellen, opdat bij 
voorbeeld geen paspoort kan worden geweigerd aan hen die geen 
hondenbelasting hebben betaald. 
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Het lid van de G.P.V.fractie vroeg waarom in de opsomming van 
autoriteiten het waterschapsbestuur ontbreekt. 

Artikel 23 

De leden van de D66-fractie hadden grote bezwaren tegen opneming 
van de aldus geformuleerde weigeringsgrond in de Paspoortwet. Het kon 
naar hun oordeel niet de bedoeling zijn dat iemand een paspoort kan 
worden geweigerd en dergelijke ter bescherming van de openbare orde 
in een ander land. Nog afgezien van de vraag wat in het betrokken land 
daaronder wordt verstaan, moet het toch in staat geacht worden evenals 
Nederland in staat te zijn zijn eigen openbare orde veilig te stellen. 
Voorts hadden de leden van de D66-fractie bezwaren tegen de te vage 
formulering «en andere gewichtige belangen», zeker nu deze in de 
voorliggende redactie zowel betrekking kunnen hebben op belangen van 
het Koninkrijk als op die van andere naties. 

Deze leden vroegen de regering dan ook de onderhavige bepaling aan 
te passen. 

Artikel 24 

De leden van de D66-fractie hadden grote bezwaren tegen beide 
onderdelen van dit artikel. In de eerste plaats achtten zij de hier gefor-
muleerde weigeringsgrond in strijd met de regel dat wie terzake van een 
strafbaar feit veroordeeld is, nadien niet opnieuw en dan nog zonder 
tussenkomst van de rechter kan worden «gestraft» met een inbreuk op 
een grondrecht, dan wel dat aan de betrokkene een bijzondere, preven-
tieve maatregel kan worden opgelegd. Deze leden waren bovendien 
onaangenaam getroffen door de laatste woorden sub onderdeel b. Indien 
het gegronde vermoeden bestaat dat iemand zich schuldig heeft 
gemaakt aan de hier bedoelde delicten, dient tot strafvervolging te 
worden overgegaan. Zolang dat niet gebeurt, is een zware administra-
tieve sanctie als het weigeren en dergelijke van een paspoort oneigenlijk 
en in strijd met het Nederlands strafrechtelijk systeem. 

Artikel 25 

De leden van de fractie van D66 verwezen naar hun eerdere opmer-
kingen bij de schriftelijke voorbereiding van de Interim Paspoortwet. 
Daar hadden zij opgemerkt dat in het onderhavige geval de evenre-
digheid tussen een inbreuk op een grondrecht en het betrokken geldelijk 
belang van de staat wel bijzonder ver te zoeken was. Ook in dit verband 
waren de leden van de fractie van D66 benieuwd te vernemen om 
hoeveel gevallen het volgens de regering gaat. 

Artikel 26 

De leden van de fractie van D66 verwezen naar hun eerder gemaakte 
opmerkingen inzake de bepalingen van dit artikel. 

Artikel 28 

Het lid van de G.P.V.-fractie zou graag een toelichting ontvangen op de 
betekenis van het «in behandeling nemen» van een aanvraag. Wat is het 
verschil met het «in ontvangst nemen»? Wat zijn de rechtsgevolgen van 
het niet in behandeling nemen van een aanvraag? Wat wordt in het nader 
rapport (blz. 30) bedoeld met de uitspraak dat een aanvraag om een 
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nieuw reisdocument niet in behandeling zal worden genomen, indien de 
betrokken persoon geen aanspraak heeft op het aangevraagde reis-
document? 

Artikel 29 

Het lid van de G.P.V.-fractie wees erop, dat de aanvrager persoonlijk 
moet verschijnen, tenzij de ontvangende autoriteit van oordeel is dat op 
andere wijze voldoende zekerheid kan worden verkregen omtrent de 
identiteit en nationaliteit van de aanvrager (memorie van toelichting blz. 
53). Dit lid was van mening, dat met deze formulering dient te worden 
volstaan en dat een nadere regeling van de minister overbodig en 
schadelijk kan zijn. Bovendien wekt het tweede lid van artikel 29 de 
indruk, dat deze regelen moeten worden gesteld, terwijl de memorie van 
toelichting de bepaling facultatief interpreteert. 

Artikel 32 

Het lid van de G.P.V.-fractie vroeg waarom in afwijking van de huidige 
praktijk gekozen is voor een schriftelijke verklaring omtrent vermissing, af 
te leggen door de aanvrager en zonder inschakeling van een opsporings-
ambtenaar. Zal dit het als vermist opgeven van een reisdocument niet 
bevorderen? 

Dit lid vroeg voorts, waarom in geval van vermissing geen vervangend 
document kan worden verstrekt met een normale geldigheidsduur. 

Artikel 36 

Het was het lid van de G.P.V.-fractie niet duidelijk wie concreet wordt 
bedoeld met de aangewezen militaire autoriteit. Een militair zal veelal 
onder bevel van meerdere autoriteiten zijn geplaatst. 

Artikel 42 

Het lid van de G.P.V.-fractie nam aan, dat de in dit artikel genoemde 
termijnen termijnen van orde zijn. 

Artikel 47 

Met het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten (zie brief 
aan de vaste Commissie voor Justitie dd. 17 september 1986) waren de 
leden van de D66-fractie van oordeel dat het van rechtswege vervallen 
van het reisdocument een ongewenste constructie is. Zij vroegen de 
regering uitdrukkelijk in te gaan op de door de NJCM naar voren 
gebrachte argumenten, waarbij zij aantekenden dat de redenering van de 
regering zoals gegeven op blz. 29 en verder van het nader rapport 
(20 393 B) hen niet had overtuigd. 

De daar betrokken stelling van de regering «De houder die het met het 
vervallen van zijn aanspraak ... niet eens is, is het in feite niet eens met 
hetgeen daartoe geleid heeft» is naar hun oordeel uiterst misleidend; het 
gaat de betrokkene om de door de wet aan bepaalde op zichzelf staande 
gebeurtenissen en handelingen verbonden consequentie voor zijn grond-
recht om het land te verlaten. Met de stelling van de regering zou ieder 
verweer tegen weigering en dergelijke in feite zinloos zijn. 

Artikel 54 

Het lid van de G.P.V.-fractie zag geen reden om de geldigheidsduur 
van een vervangend reisdocument niet op de normale termijn van vijf 
jaar te stellen. 
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Artikel 60 

Het lid van de G.P.V.-fractie was niet overtuigd van de noodzaak een 
speciale aanwijzingsbevoegdheid toe te kennen aan de minister. Gezien 
de beperkte rol van de burgemeester zijn de algemene mogelijkheden 
voor toezicht op de gemeentebesturen zijn inziens voldoende. 

Slotopmerking 

Het lid van de G.P.V.-fractie wilde weten wat de betekenis is van de 
ondertekening van de memorie van toelichting door minister Van Dijk? En 
wat is de betekenis van de vermelding: Gegeven, 15 december 1987? 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken, 
De Boer 

De voorzitter van de vaste Commissie voor Binnenlandse Zaken, 
Hennekam 

De griffier voor dit verslag, 
Coenen 
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