
Vragen o.b.v. art. 45 reglement van orde

Aan: College van B&W
Van: GroenLinks Zwolle, Joey Boon, CDA Zwolle, Maxim van der Veen
Datum: 31-08-2022
Onderwerp: Identiteitsdocumenten 

Afgelopen maand meldde de NOS1 dat er bij uitgifte van paspoorten structurele problemen 
aan het licht zijn gekomen. Sommige crimineel van aard andere puur door werkdruk en 
procedurele fouten. 

In een brief2 van staatssecretaris Van Huffelen worden de problemen uiteengezet.  In het 
licht van deze berichtgeving en het feit dat onze fractie signalen ontvangt dat sommige 
problemen ook in Zwolle spelen willen wij het college een aantal vragen stellen;

1. Is het college bekend met de brief van staatssecretaris Van Huffelen en zijn er, 
indien dat het geval is, al acties ondernomen n.a.v. de brief?

2. Zijn er signalen dat er binnen onze gemeente sprake is van uitgifte van valselijk 
opgemaakte authentieke paspoorten/identiteitskaarten of rijbewijzen?

3. Is er binnen de gemeente (zoals in de brief van Van Huffelen genoemd) een 
steekproef gedaan? Of is het college bereid dit te doen om de kwaliteit van 
identiteitsdocumenten en procedures te kunnen garanderen? Kunnen de resultaten 
met de raad gedeeld worden?

4. In Zwolle is bekend dat er tijdelijk extra mankracht is ingezet om de afdeling te 
versterken en de werkdruk te verminderen. Op welke manieren zijn deze 
medewerkers ingewerkt zodat men goed op de hoogte is van de juiste procedures, 
software en eisen bij identiteitsdocumenten? 

5. Onze fractie ontvangt signalen dat recent uitgegeven paspoorten in Zwolle niet aan 
de juiste, lees standaard, (kwaliteits) eisen voldoen. Reizende Zwollenaren wordt 
door de Koninklijke marechaussee verteld dat een nieuw paspoort aanvragen het 
beste is, gezien ze hier anders de komende 10 jaar last van hebben (drukfouten, 
foto’s die niet aan de eisen voldoen etc.). Herkent het college deze problemen? En 
indien dit zo is, welke maatregelen worden er getroffen of zijn al genomen om deze 
problemen zo snel mogelijk op te lossen en/of in de toekomst te voorkomen? 

1 https://nos.nl/artikel/2435914-fraude-fouten-en-structurele-problemen-bij-uitgifte-van-nederlandse-
paspoorten

2 https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/brieven_regering/detail?id=2022Z14887&did=2022D30703



6. Ongetwijfeld dat enkele Zwolse inwoners, die te maken hebben gehad met 
identiteitsdocumenten die niet geheel voldoen aan de standaardeisen en toch zijn 
uitgegeven, het advies van de Koninklijke Marechaussee opvolgen. Op welke manier
kan gemeente deze personen tegemoet komen? Zouden zij bijvoorbeeld kosteloos 
een nieuw document kunnen aanvragen en ontvangen? 

Namens fractie GroenLinks, 
Joey Boon

Namens de fractie CDA,
Maxim van der Veen


