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Geachte mevrouw Van Huffelen, 

 

 

De VNG heeft het voorstel van rijkswet tot wijziging van de Paspoortwet in verband met de 

invoering van een centrale voorziening voor de gezichtsopname, handtekening en vingerafdrukken 

ten behoeve van reisdocumenten, het schrappen van de geslachtsvermelding op de identiteitskaart 

alsmede enige andere wijzigingen ontvangen. 

Met deze brief geven wij onze reactie op het voorstel. 

 

De VNG kan instemmen met het voorstel in zijn geheel omdat met de nieuwe opzet van het 

reisdocumentenstelsel de kwaliteit, fraudebestendigheid en betrouwbaarheid naar een hoger niveau 

wordt getild.  

 

De VNG vraagt nog wel aandacht voor het volgende. 

 

Voorstel van rijkswet: 

Art 4g, lid 1 c en d en lid 4: 

De VNG vraagt zich af waarom in art 4g, lid 1c en 1d, de opsporingsambtenaren of respectievelijk 

de ambtenaren van het OM in de Caribische landen ontbreken. Ditzelfde geldt voor lid 4. 

 

Memorie van toelichting: 

Hoofdstuk 4. Gevolgen van het voorstel van Rijkswet. 

In relatie tot dit hoofdstuk verwijst de VNG graag naar een reeds uitgevoerde Impactanalyse 

‘Verbetering Reisdocumentenstelsel’ van maart 2020, waarin reeds aanbevelingen en conclusies 

zijn gedaan die hier betrekking op hebben op de gevolgen voor de uitgevende instanties. De hierin 

opgenomen conclusies en aanbevelingen zijn hierop onverminderd van toepassing. 
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Bij het in gebruik nemen door gemeenten van het gewijzigde aanvraagproces wordt niet langer de 

lokale BRP bevraagd maar de centrale BRP verstrekkingsvoorziening. De hierin opgenomen 

gegevens zijn minder actueel dan de gegevens in de lokale BRP. De VNG vraagt aandacht voor het 

voorkomen van risico in het gebruik van verouderde en wellicht foutieve gegevens. 

 

Raadpleging van de centrale voorziening, anders dan ten behoeve van de bijhouding van de BRP, 

is voor gemeenten niet kosteloos. De VNG gaat er vanuit dat raadpleging t.b.v. de uitgifte van 

reisdocumenten in het nieuwe stelsel eveneens kosteloos is.  

 

4.3.1. Het Rijk 

De bouw van de centrale voorziening en de migratie van de in de RAAS-en opgeslagen gegevens 

naar deze voorziening zal naar verwachting 2 miljoen euro kosten. Totdat de bouw en migratie is 

afgerond zal er een opslagmogelijkheid binnen de RAAS-omgeving moeten blijven bestaan. De 

VNG gaat er vanuit dat deze kosten voor het rijk zijn en ook de transitiekosten omvatten, die 

gemeenten hiervoor moeten maken.  

 

4.3.2. Uitgevende instanties 

Dit voorstel van Rijkswet heeft voor de uitgevende instantie die gebruik maken van eigen software 

voor de ondersteuning van het aanvraag- en uitgifteproces van reisdocumenten tot gevolg, dat de 

eigen software moet worden aangepast bij de inpassing van de centrale voorziening in het 

reisdocumentenstelsel en het uitfaseren van de RAAS-en. Hieraan zijn kosten verbonden die per 

uitgevende instantie kunnen verschillen. De VNG gaat er vanuit dat compensatie van deze kosten 

door het rijk zullen worden vergoedt. 

 

 

Wij treden graag in overleg over de door ons genoemde aandachtspunten, alsmede de conclusies 

en aanbevelingen uit de impactanalyse, voor zover daarover nog geen duidelijkheid is voor 

gemeenten.  
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