
vijftien jaar, omdat voor hen immers de identificatieplicht 

niet geldt. Overigens zijn ten aanzien van zodanige kinderen 

de artt. 33, vierde lid, en 41, eerste lid, aanhef en onder 
b, W van toepassing. - 

Hoofdstuk IV - Aangifte van vermissing enz. van documenten 
Art. 56 Tb bepaalt dat vreemdelingen die houder zijn van 

een identiteitspapier, waaruit blijkt dat hun krachtens een 

der bepalingen van de artt. g en 10 Vw verblijf is toege- 

staan, verplicht zijn onverwijld in persoon bij het hoofd 

van plaatselijke politie aangifte te doen van vermissing, het verloren 

gaan (bijv. door brand) of het voor identificatie ondeugdelijk worden van 

dat document. Het betreft hier een verplichting tot het ver- 

strekken van gegevens, als bedoeld in art. 17, eerste lid, 

onder 2, Vw, 

De vorenbedoelde documenten zijn: 

a. een paspoort waarin een vergunning tot verblijf is aan- - 
getekend; 

b. een der documenten van de als bijlage 5 ~ ,  5b, 52 en 52 - 
bij het W gevoegde modellen; a 

c. een krachtens het Vreemdelingenreglement afgegeven ver- - 
blijfsvergunningformulier, hetwelk ingevolge art. 108 Vb 

als identiteitspapier geldt zolang het niet is vervangen 

(zie hierboven Hoofdstuk 111, onder F). 

Van de aangifte dient proces-verbaal te worden opgemaakt. 

blede met het oog op de toepassing van art. 33, zesde lid, 

W (zie Hoofdstuk 111, onder E) dient de ambtenaar die het 

proces-verbaal opmaakt de vreemdeling ondermeer uitvoerig 

t8 fr'dren omtrent de (vermoedelijke) plaats en tijd waarop, en de 
9 

omstandigheden waaronder, het verloren gaan of de vermissing heeft 

plaats gevonden. Wordt aangifte gedaan van het ondeugdelijk 

worden voor identificatie van het document, dan behoort de 

vreemdeling te worden ondervraagd omtrent de oorzaak daarvan. 

Een paspoort wordt mede ondeugdelijk voor identifioatie indien 

het door de buitenlandse overheid ongeldig ia gemaakt. 



In geval van ve rmiss ing  dienen, voor zover daar toe  de gelegenheid be- 

s taat ,  de nodige maatregelen t e  worden getroffen teneinde het document 

terug te vinden. Bestaat  grond voor het vermoeden dat het document in 

een  andere  gemeente ve r lo ren  is geraakt,  dan ware  het hoofd van plaat- 

seli jke politie van die gemeente terzake t e  informeren. 

Voorts dient een  rappor t ,  met  bijvoeging van een  afschrift  van het pro-  

c e s  - verbaal  van aangifte, t e  worden toegezonden aan de hoofdafdeling 

Vreemdelingenzaken en  Grensbewaking van het minis ter ie  van Justitie. 

In het rappor t  moeten de terzake van belang zijnde gegevens - voor zo- 

v e r  deze niet r eeds  uit het proces-verbaal  omtrent de aangifte blijken - 
worden opgenomen (waaronder de datum tot welke het document geldig 

is) en  moet tevens worden vermeld welke maatregelen door het hoofd 

van plaatseli jke politie terzake zijn genomen of zullen worden getroffen. 

Onverminderd het vorenstaande dient van aangiften van het ver loren 

gaan of de ve rmiss ing  van Nederlandse vreemdelingen- of vluchtelingen- 

paspoorten door  het hoofd van plaatselijke politie onverwijld kennis t e  

worden gegeven aan de  autoritei t  die dat paspoort heeft afgegeven. In 

zodanige gevallen wordt een onderzoek ingesteld naa r  de betrouwbaar-  

heid van de  aangever en  naa r  de mogelijkheid van fraude. Voorts dient 

in  alle gevallen, waarin geconstateerd wordt dat onregelmatigheden 

zijn gepleegd met  door de Nederlandse overheid afgegeven paspoorten, 

daarvan tevens bericht t e  worden gezonden aan  het minis ter ie  van Bui- 

tenlandse Zaken (bureau paspoorten).  

- Hoofdstuk V - 

E e r s t e  wijziging 


