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Rob van Essen, Adviseur Kwaliteit Reisdocumenten, en Jurist 
Noreen Sheikh Gointhi van RvIG verhelderen graag de gang 
van zaken. Beiden vragen zich namelijk af: “Waarom krijgt het 
raadplegen van RPS zijn bekendheid maar niet? Waarom zit er 
soms weken tussen de bekendmaking van een RPS-opname 
en het doorvoeren daarvan op de persoonslijst? En waarom 
gebeurt dit soms helemaal niet?” Ze staan dan ook open voor 
ideeën uit het werkveld. Dus, heb jij ideeën hoe het RPS- (en/
of BR-)raadpleging makkelijker en beter kan? Maak dan je 
mening kenbaar bij de RvIG-stand op het NVVB congres of aan 
de Frontoffice van RvIG.  

HOE WERKT EN WAT IS EEN SIGNALERING EIGENLIJK? 
Noreen vertelt: “Het RPS is een registratie van personen die 
een beperkt recht hebben op een reisdocument. Oftewel: 
hun aanvraag voor een paspoort – en in een enkel geval 
de ID-kaart - kan worden geweigerd of een paspoort kan 
vervallen worden verklaard. Het BR is puur een registratie van 

reisdocumenten die niet meer in omloop mogen zijn. In het BR 
kun je ook het aantal als vermiste/gestolen paspoorten en/of 
ID-kaarten van iemand zien.”

De RPS-lijst wisselt continu van samenstelling. De gronden 
waarop dit gebeurt, staan in de Paspoortwet (artikelen 18 
tot en met 24, 47 en 48). Noreen: “Iedere grond beschermt 
een fundamenteel belang van de samenleving. Bijvoorbeeld 
de bescherming van de Nederlandse reisdocumenten. Het 
voorkomt ook dat iemand naar het buitenland vertrekt om 
een straf of schuld te ontlopen. Een belang dat er in 2017 bij is 
gekomen: jihadisten met een uitreisverbod belemmeren om het 
Schengengebied te verlaten.” 

WANNEER BEL JE RVIG?
Stel, een inwoner van jouw gemeente komt een paspoort 
of ID-kaart aanvragen. “Bij een correcte verwerking van de 
signalering op de persoonslijst, zie je direct de signalering. Bel 

Bij iedere nieuwe inschrijving of vestiging vanuit het buitenland moet een gemeente 
in bepaalde situaties de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG) bellen voor 
het checken van het Register paspoortsignaleringen (RPS) en/of het basisregister 
reisdocumenten (BR). Dit gebeurt echter vaker niet dan wel. Toch is het (helaas) een 
noodzakelijk kwaad. 
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dan met RvIG of deze nog actueel is en wat de reden hiervan 
is. Een ander voorbeeld: mensen die zich vanuit het buitenland 
in Nederland komen (her)vestigen met een (forse) schuld bij 
de Belastingdienst of bij DUO – de artikel 22-signaleringen. Bij 
het actualiseren van de persoonslijst raadpleeg je de RPS-
lijst. Indien de burger op die lijst vermeld staat, bel je RvIG om 
te informeren naar de actualiteit van de signalering. Is deze 
actueel, dan verwerk je de signalering op de persoonslijst. 
Heeft de burger zich bij de inschrijving gelegitimeerd met 
een Nederlands paspoort, vraag dan de burger om deze in 
te leveren, uiteraard met reden omkleed. Vervolgens ga je de 
procedure tot vervallenverklaring volgen.”

“Juist vanwege de 
fundamentele belangen 
die met de RPS-registratie 
gediend worden is het van 
belang dat die registratie 
snel en nauwkeurig op 
de persoonslijst verwerkt 
wordt.”

Heeft een persoon bij (her)vestiging geen RPS-signalering, 
maar vraagt hij bij de inschrijving wel meteen een nieuw 
paspoort of ID-kaart aan? En geeft hij zijn eerdere ID-kaart of 
paspoort als vermist op? “Dan wil je weten of er vaker sprake is 
geweest van vermissing van de ID-kaart of het paspoort”, aldus 
Noreen. “Ook dan bel je RvIG, maar nu voor informatie uit het 
BR. Zonodig moet je nader onderzoek doen. Het kan zijn dat 
iemand voor een signalering wegens het gegronde vermoeden 
van misbruik van of fraude met Nederlandse reisdocumenten 
in aanmerking komt. Het dossier dat je vormt, stuur je ter 
beoordeling naar RvIG. RvIG treedt namens de staatssecretaris 
van BZK in dit geval op als signalerende instantie.” Kortom: als 
iemand vermeld staat in het RPS of je wilt het BR raadplegen, 
bel je ALTIJD RvIG. 

Rob: “Toch kun je bij raadpleging van die RPS-lijst als iemand 
zich vanuit het buitenland komt inschrijven, niet met zekerheid 

zeggen of die persoon (nog) in het RPS staat. Dus staat 
iemand op de RPS-lijst, dan moet je ons altijd bellen om dit 
te verifiëren. Bovendien kun je op de RPS-lijst niet zien op 
welke grond iemand gesignaleerd is. Ook zie je niet wie de 
signalerende instantie is. Voor meer inhoudelijke informatie 
over de signalering moet je dus contact leggen met RvIG. Dit 
is zeker belangrijk als je documenten moet innemen en besluit 
deze vervallen te verklaren of een aanvraag voor een paspoort 
gaat weigeren. De burgemeester is verantwoordelijk voor de 
juistheid van de signalering! Ook daarom geldt: vraag het bij 
ons na.”

EXTRA HANDELING
Veel signaleringen worden niet verwerkt op de persoonslijst. 
Ook is raadpleging van het RPS bij (her)inschrijvingen in veel 
gemeenten nog niet standaard. Noreen en Rob begrijpen dit 
wel: “Het RPS of BR raadplegen is een extra handeling, terwijl 
de werkdruk bij Burgerzaken al hoog is. ‘Te weinig tijd’ is een 
veelgehoorde klacht. Kwaliteit en dienstverlening bijten elkaar 
dus soms. Bovendien: onbekend maakt onbemind. Maar zou 
men altijd de RPS-lijst raadplegen, dan zijn we al een hele stap 
verder.”

RAADPLEGEN BR VIA DE BV BSN
Noreen: “De BV BSN (Beheers voorziening 
burgerservicenummer) is een MUST om te raadplegen als 
iemand ingeschreven wordt. Het zegt namelijk niet alleen 
iets over het BSN van een persoon, maar ook over de actuele 
status van een Nederlands identiteitsdocument wat wordt 
aangeboden. Via de BV BSN wordt het BR automatisch 
gecontroleerd. Komt het document in het BR voor, dan is het 
geen geldig document. Je neemt het dan in en vernietigt het.”

TOEKOMST: ENIK
Vérgaande veranderingen zijn op komst, in de vorm van de 
eNIK: de elektronische Nederlandse Identiteitskaart. Rob: “Deze 
eNIK bevat een extra applet op de chip, waarmee je met ‘DigiD 
hoog’ kan inloggen en kan communiceren met de Rijksoverheid. 
Hiervoor wordt het BR omgebouwd tot een centraal register 
van alle aangevraagde en uitgegeven reisdocumenten. Alles 
inzake reisdocumenten zal in het vernieuwde BR te vinden zijn, 
exclusief de biometrie. Momenteel zijn we bezig de wetgeving 
hiervoor aan te passen.”

Voor meer informatie over het RPS en het BR, zie: https://www.
rvig.nl/reisdocumenten/register-paspoortsignaleringen.

VRAGEN OF IDEEËN? 
Mail of bel de RvIG: info@rvig.nl en 088 900 1000.
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