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 Onderwerp 
Paspoortfoto 

  
 
 
 
Naar aanleiding van de brief van de vaste commissie van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties d.d. 6 april 2007 betreffende de door u ontvangen brief van 
mw. Wagemans, bericht ik u als volgt. 
 
Mw. Wagemans geeft aan dat de Paspoortwet geen rekening houdt met de 
onmogelijkheid een correcte pasfoto te laten maken voor haar gehandicapte 
dochter. Dit is niet juist. In de bestaande Paspoortuitvoeringsregelingen (PUN) 
die gebaseerd zijn op de Paspoortwet, is met die situatie rekening gehouden. 
 
Zij schrijven voor dat uitgevende instanties (waaronder gemeenten) de pasfoto’s voor 
de reisdocumenten beoordelen aan de hand van de Fotomatrix Model 2006. Indien, 
als gevolg van een medische redenen, het niet mogelijk is dat een pasfoto voldoet 
aan de acceptatiecriteria van de Fotomatrix 2006, geven de 
paspoortuitvoeringsregeling aan de uitgevende instanties de ruimte om een 
dergelijke pasfoto toch te accepteren. Zo schrijft artikel 28, lid 4 van de 
Paspoortuitvoeringsregeling Nederland 2001 voor: ‘In afwijking van het tweede lid 
kan een pasfoto worden geaccepteerd indien op grond van objectief vast te stellen 
medische redenen, door de aanvrager niet kan worden voldaan aan alle in de 
fotomatrix opgenomen acceptatiecriteria. Bij gerede twijfel kan van de aanvrager 
worden verlangd, dat deze daartoe een door een bevoegde arts of medische 
instelling ondertekende verklaring overlegt.’  
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Het is aan de uitgevende instanties om zich er van te vergewissen dat een dergelijke, 
in de regelgeving toegestane, uitzonderingssituatie zich voordoet.  
 
Overigens heeft mijn voorganger op dit dossier (minister Nicolaï voor Bestuurlijke 
Vernieuwing en Koninkrijksrelaties) op 12 december 2006 antwoord gegeven op 
vragen van de leden Van Dijken en Wagner (beiden PvdA) over hoe moet worden 
omgegaan met  het maken van foto’s en het behandelen van aanvragen van mensen 
met een handicap (Tweede Kamer vergaderingen 2060702350; vraag 2).  
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