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Besluit van 15 juni 2017, houdende vaststelling 
van het tijdstip van inwerkingtreding van de 
Rijkswet van 17 mei 2017 houdende 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 
(Stb. 2017, 217) 

 
Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, 

Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz. 

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties van 12 juni 2017, nr. 2017-0000265278; 

Gelet op artikel V van de Rijkswet van 17 mei 2017 houdende 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 (Stb. 2017, 217); 

Hebben goedgevonden en verstaan: 

Enig artikel  

De Rijkswet van 17 mei 2017 houdende 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 (Stb. 2017, 217) treedt in werking met ingang van 1 oktober 
2017. 
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Onze Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is belast 
met de uitvoering van dit besluit dat met de daarbij behorende nota van 
toelichting in het Staatsblad, in het Afkondigingsblad van Aruba, in het 
Publicatieblad van Curaçao en in het Afkondigingsblad van Sint Maarten 
zal worden geplaatst. 

Wassenaar, 15 juni 2017 
Willem-Alexander 

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

Uitgegeven de dertigste juni 2017 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
S.A. Blok 
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NOTA VAN TOELICHTING  

Dit besluit regelt de inwerkingtreding van de Rijkswet van 17 mei 2017 
houdende 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 (Stb.2017, nr. 217). Op 
grond van het Nederlandse Draaiboek voor de regelgeving (nr. 125) geldt 
het stelsel van de Vaste Verander Momenten niet voor rijksregelgeving. 
Wel stelt het Draaiboek dat het aanbeveling verdient voor de inwerking-
treding van Rijkswetgeving een termijn van minimaal 30 dagen na de 
datum van uitgifte van het Staatsblad aan te houden, in verband met de 
bekendmaking in de rijksdelen overzee. Nu de autoriteiten die de wet 
uitvoeren voorgelicht moeten worden over de wijzigingen en zich hierop 
moeten voorbereiden, is in dit koninklijk besluit het tijdstip van inwerking-
treding bepaald op 1 oktober 2017. Hierbij is aangesloten bij de minimale 
invoeringstermijn van drie maanden die voor wetgeving in Nederland 
geldt als medeoverheden zijn betrokken. 

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