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34 519 (R 2071) Wijziging van de Paspoortwet in verband met 
het vervallen van de verplichting een 
proces-verbaal bij de politie op te maken over 
een vermist reisdocument en enkele andere 
wijzigingen 

Nr. 5 NOTA VAN WIJZIGING 
Ontvangen 28 september 2016 

Het voorstel van rijkswet wordt als volgt gewijzigd: 

A 

In artikel I komt onderdeel C te luiden: 

C 

In artikel 7, tweede lid, wordt «gemeentelijke basisadministratie 
persoonsgegevens» vervangen door «basisregistratie personen» en «de 
snelheid van uitreiking» door: de snelheid en de wijze van uitreiking. 

B 

Artikel II komt te luiden: 

ARTIKEL II 

Artikel J 24, tweede lid, van de Kieswet komt te luiden: 
2. De in het eerste lid, onder a, bedoelde vaststelling van de identiteit 

kan ook geschieden aan de hand van een schriftelijke bevestiging van de 
betreffende autoriteit van het melden van de vermissing, overeenkomstig 
artikel 5a van de Paspoortwet, in combinatie met een document van de 
kiesgerechtigde op diens naam en voorzien van zijn foto. 

Toelichting  

Met deze wijziging wordt de grondslag voor legesheffing gelegd voor 
het laten bezorgen van reisdocumenten door gemeenten. Het laten 
bezorgen van het reisdocument brengt, net als het niet langer vragen van 
een proces-verbaal bij vermissing van een reisdocument, een administra-
tieve lastenverlichting met zich mee voor burgers. Daarnaast wordt van de 
gelegenheid gebruik gemaakt om een tweetal kleine technische wijzi-
gingen door te voeren in artikel II van het rijkswetsvoorstel. 
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De schriftelijke bevestiging van de melding van vermissing wordt 
uitgegeven door de autoriteit alwaar de melding van vermissing, bedoeld 
in artikel 5a van de Paspoortwet, gedaan is. 

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
R.H.A. Plasterk
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