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Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID MIDDENDORP TER VERVANGING 
VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 151 

Ontvangen 3 februari 2020 

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor: 

In artikel I wordt na onderdeel F een onderdeel ingevoegd, luidende: 

 Fa

Na artikel 23 wordt een artikel ingevoegd, luidende: 

Artikel 23bis  

Weigering of vervallenverklaring kan geschieden op verzoek van Onze 
Minister die het aangaat, indien het gegronde vermoeden bestaat dat de 
betrokken persoon buiten het Koninkrijk een misdrijf heeft gepleegd of 
heeft medegepleegd dat naar het recht van een van de landen binnen het 
Koninkrijk een terroristisch misdrijf oplevert of daarvoor is veroordeeld. 

Toelichting  

Dit amendement strekt ertoe te voorzien in een grond om de 
verstrekking van een reisdocument te kunnen weigeren of een reisdo-
cument vervallen te kunnen verklaren indien er een gegrond vermoeden 
bestaat dat de betrokken persoon buiten het Koninkrijk een terroristisch 
misdrijf heeft gepleegd of heeft medegepleegd of voor een terroristisch 
misdrijf is veroordeeld. Dit betreft in ieder geval alle onderkende 
Nederlandse uitreizigers. Omdat deze personen bij terugkeer een 
bedreiging vormen voor de nationale veiligheid, moet er alles aan worden 
gedaan om de kans op terugkeer zo klein mogelijk te maken. En hoewel 
feitelijke terugkeer niet in alle gevallen kan worden voorkomen, kan het 
weigeren van de verstrekking van een reisdocument hier aan bijdragen. 
De huidige Paspoortwet biedt geen grond om bij verdenking van of 
veroordeling voor een terroristisch misdrijf de verstrekking van een 

1 Vervanging in verband met wijziging in de toelichting en ondertekening.
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reisdocument te kunnen weigeren. Dit amendement dient om die grond 
aan de Paspoortwet toe te voegen. 

Middendorp
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