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Hierbij bied ik u de nota naar aanleiding van het verslag inzake het 
bovenvermelde wetsvoorstel aan. 
 
Vanaf 2 augustus 2021 is Nederland verplicht een aangepaste identiteitskaart uit 
te geven. Hoewel de verordening rechtstreekse werking heeft en aan burgers 
vanaf die datum dus een identiteitskaart met vingerafdrukken moet worden 
uitgegeven, is het belangrijk dat beide Kamers daarvoor de wijziging van de 
Paspoortwet hebben behandeld en deze in werking is getreden. In de eerste 
plaats omdat dit wetsvoorstel en de daaronder hangende regelgeving, naast 
verplichte opneming van vingerafdrukken en verschijning in persoon, een aantal 
zaken regelt die de verordening openlaat. Het gaat dan bijvoorbeeld om de 
uitzondering van het opnemen van vingerafdrukken voor kinderen tot 12 jaar en 
voor personen van wie tijdelijk of permanent geen vingerafdrukken kunnen 
worden opgenomen. In de tweede plaats is het wetsvoorstel nodig als grondslag 
voor het gewijzigde Besluit paspoortgelden. Daarin zijn de tarieven opgenomen; 
uitgevende instanties kunnen de tijd die is gemoeid met het afnemen van 
vingerafdrukken alleen doorberekenen in de aanschafprijs van de identiteitskaart 
wanneer de tarieven zijn aangepast. In de derde plaats kan de Europese 
Commissie Nederland in gebreke stellen wegens niet tijdige aanpassing van 
nationale wetgeving, hetgeen kan leiden tot een inbreukprocedure bij het Hof van 
Justitie. 
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Ik verzoek uw Kamer dan ook om dit wetsvoorstel nog voor het zomerreces van 
2021 plenair te behandelen. Tevens wil ik uw Kamer verzoeken om, indien om 
stemming wordt gevraagd, het voorstel te agenderen inclusief stemmingen, zodat 
daarover na de beraadslagingen meteen kan worden gestemd. 
 
   
De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
 
 
 
 
 
 
 
drs. R.W. Knops


