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> Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag 

 

Aan de Koning 

 

Blijkens de mededeling van de Directeur van Uw kabinet van 13 mei 2013, no. 

13.000953, machtigde Uwe Majesteit de Afdeling advisering van de Raad van 

State van het Koninkrijk haar advies inzake bovenvermelde ontwerp rechtstreeks 

aan mij te doen toekomen.  

Dit advies, gedateerd 30 mei 2013, nr. W04.13.0129/I, bied ik u, mede namens 

de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, hierbij aan. 

 

Naar het oordeel van de Afdeling voldoet de nota van wijziging aan de maatstaf 

dat de beperking die wordt gesteld aan het recht om het land te verlaten 

proportioneel moet zijn aan het met de beperking te dienen belang. De Afdeling 

maakt naar aanleiding van de nota van wijziging een opmerking over de 

toelichting bij het voorstel in verband met het in het Unierecht, het EVRM en het 

IVBPR gewaarborgde recht om het land te verlaten. Het hieruit volgende advies 

van de Afdeling om de motivering van het voorstel nader te bezien, is gevolgd. 

 

De toelichting is aangepast overeenkomstig het advies van de Afdeling dat de met 

de nota van wijziging voorgestelde uitbreiding van de vervallenverklaring of de 

weigering van een paspoort niet is aan te merken als een beperking van het 

uitreisrecht als bedoeld in artikel 4, eerste lid, van richtlijn 2004/38/EG. 

Dientengevolge is toetsing aan de voorwaarden van artikel 27, tweede lid, van die 

richtlijn niet aan de orde. 

 

Van de gelegenheid is gebruik gemaakt om de toelichting bij de nota van wijziging 

op een aantal punten van ondergeschikte aard aan te vullen en te verduidelijken.  

 

Ik moge U verzoeken in te stemmen met toezending van de nota van wijziging en 

de gewijzigde toelichting aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal. 

 

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 

 

 
 
 
 

dr. R.H.A. Plasterk 


