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verstrekking van reisdocumenten (Paspoortwet) 

Nr. 14 DERDE NOTA VAN WIJZIGING 

Ontvangen 21 april 1989 

In het voorstel van wet worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A 

Artikel 1 wordt als volgt gewijziyu. 
1. In onderdeel f vervalt na de zinsnede «een of meer» het woord: of. 
2. Aan het slot van onderdeel I wordt de puntkomma vervangen door 

een punt. 

B 

Artikel 10 vervalt. 

C 

Artikel 11 komt te luiden: 

Artikel 11 

Aan Nederlanders die ten behoeve van het Koninkrijk of een der landen 
van het Koninkrijk werkzaamheden verrichten, kan een diplomatiek 
paspoort dan wel een dienstpaspoort worden verstrekt, indien Onze 
Minister zulks noodzakelijk acht voor de uitoefening van de werkzaam-
heden in het buitenland. 

D 

In artikel 35, tweede lid, wordt «op verzoek van een ouder» vervangen 
door: op verzoek van de andere ouder. 

E 

In artikel 47, vierde lid, wordt «vorige lid» vervangen door: derde lid. 
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F 

Artikel 54 wordt als volgt gewijzigd: 
1. In het eerste lid, onder a, komt de zinsnede «, dan wel wanneer de 

bijschrijving die daarin is opgenomen van rechtswege is vervallen 
ingevolge artikel 47, tweede lid» te vervallen. 

2. Na het derde lid wordt een nieuw vierde lid toegevoegd, luidende: 
4. Een reisdocument waarin een bijschrijving is opgenomen die van 

rechtswege is vervallen ingevolge artikel 47, tweede lid, wordt 
ingehouden door de autoriteit die bevoegd is tot het verwijderen van die 
bijschrijving. Deze autoriteit maakt de bijschrijving ongedaan en geeft 
het reisdocument terstond terug aan de houder. 

G 

Artikel 55, onder b, komt te luiden. 
b. de autoriteiten belast met de grensbewaking, de politie en de 

ambtenaren belast met het toezicht op vreemdelingen. 

Toelichting 

De wijzigingen genoemd onder A, D en E dragen een louter technisch 
karakter. Door opneming daarvan in deze nota van wijziging is geen 
afzonderlijke nota van verbetering nodig. 

De herziening van de regeling betreffende de aanspraak op een diplo-
matiek paspoort, heeft ten doel de wetstekst beter aan te laten sluiten bij 
het internationaal gebruik ter zake van de verstrekking van deze reisdo-
cumenten. 

De wijziging van artikel 54 beoogt de regeling op het punt van de 
inhouding van een reisdocument, waarin een bijschrijving is opgenomen 
die van rechtswege is vervallen, te completeren. De inhouding dient er in 
dat geval slechts toe om de bijschrijving ongedaan te laten maken, 
waarna het reisdocument weer aan de houder wordt teruggegeven. Met 
het oog op de praktische uitvoerbaarheid is er voor gekozen de 
bevoegdheid tot inhouding slechts toe te kennen aan de tot inhouding 
bevoegde autoriteit, die tevens ingevolge artikel 43a bevoegd is de 
bijschrijving te verwijderen. Hij kan derhalve deze handeling direkt zelf 
verrichten en het document terstond aan de houder teruggeven. 

De aanpassing van artikel 55, onder b, heeft ten doel de duidelijkheid 
van de regeling betreffende de bevoegdheid tot inhouding van reisdocu-
menten te bevorderen. Ingevolge artikel 52 zijn in het daar specifiek 
omschreven geval het openbaar ministerie en de rechtercommissaris in 
het faillissement van de houder bevoegd tot inhouding van reisdocu-
menten. Het heeft nimmer in de bedoeling gelegen om deze autoriteiten 
ook in andere gevallen bevoegd te verklaren tot inhouding van reisdocu-
menten. Aangezien vermelding van deze autoriteiten in artikel 55, onder 
b, in samenhang met artikel 54 tot een andere gevolgtrekking zou 
kunnen leiden, wordt voorgesteld deze vermelding achterwege te laten. 

De Minister van Buitenlandse Zaken, 
H. van den Broek 
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