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Onderwerp: Indiase paspoorten. 

Blijkens een bericht van de Minister van 
Buitenlandse Zaken vinden herhaaldelijk verval
singen plaats van Indiase reisdocumenten. 

Teneinde in staat te zijn eventuele verval
singen gemakkelijker te onderkennen volgen hier
onder enige gegev~ns betreffende Indiase pas
poorten en de wijze waarop deze vaak worden ver
valst, 

Het normale paspoort en het dienstpaspoort 
ZlJn voorzien van een harde donkerblauwe kaft. 
Het dienstpaspoort bevat op blz. 1 een stempel 
"Official-gratis". Het diplomatieke paspoort is 
voorzien van een harde bruine kaft .Alle paspoor
ten bevatten 32 genummer.de bladzijden,, De pas
poorten worden uitgegeven door het "Ministry of 
External Affairs" of door de "Regional Passport 
Officers" te Delhi, Bombay, Lucknow,Calcutta en 
Madras. Een belangrijk kenmerk van de echtheid 
van een paspoort is de perforatie "Ministry of 
External Affairs", die in duidelijke letters door 
de pasfoto wordt geslagen in twee regels. n.l. 
"Ministry of" en daaronder "External Affairs". 
Tevens behoort op de binnenzijde van de omslag 



stempel en handtekening van de Passport Officer 
te staan, 

Vervalsingen vinden vooral plaats ten aan
zien van de datum van verlenging van het pas
poort of met betrekking tot de landen,voor wel
ke het paspoort geldig is, Meestal zijn de pas
poorten slechts voor een zeer beperkt aantal lan
den geldig; bij aanvulling wordt dan op blz. 7 
aangetekend: "Also val id for .....•....•• ",waar
bij wederom het stempel en de handtekening van 
de Regional Passport Officèr:,. die ook het pas
poort uitgaf, worden geplaatst. Bij falsifica
ties wordt getracht deze handtekening en het 
stempel van de omslag na te bootsene 

Namaak van gehele paspoorten komt eveneens 
voor; in dat geval is de perforatie meestal op 
gebrekkige wijzè aangebrachte 

De Minister van Jus ti tie, 
Namens de Minister, 

Het Hoofd van de Hoofdafdeling 
Vreemdelingenzaken en Grensbewaking, 

Fonteijn 
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