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22694 Aanwijzing van documenten dienende ter
vaststelling van de identiteit van personen,
alsmede van enige gevallen waarin de identiteit
van personen aan de hand van deze documenten
kan worden vastgesteld (Wet op de
identificatieplicht)

B ADVIES RAAD VAN STATE

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 17 juni 1992

Bij Kabinetsmissive van 3 april
1992, nr. 92.003145, heeft Uwe
Majesteit, op voordracht van de
Minister van Justitie, bij de Raad van
State ter overweging aanhangig
gemaakt een voorstel van wet met
memorie van toelichting, houdende
de aanwijzing van documenten
dienende ter vaststelling van de
identiteit van personen alsmede
aanwijzing van enige gevallen waarin
de identiteit van personen aan de
hand van deze documenten kan
worden vastgesteld (Wet op de
identificatieplicht).

1. De motivering van de keuze ten
gunste van een beperkte identifica–
tieplicht en ten nadele van een
algemene identificatieplicht
ontbreekt in de memorie van
toelichting; een verwijzing naar een
regeerakkoord kan dat gemis niet
goedmaken. Een gevolg van de
benadering in de memorie van
toelichting is onder meer dat het
begrip algemene identificatieplicht
niet wordt gedefinieerd; op die
manier wordt het onderscheid tussen
de beperkte en de algemene identifi–
catieplicht in het vage gelaten. De
Raad van State zal in het navolgende
onder algemene identificatieplicht in
navolging van Mr. G.J. Wiarda
(advies van 5 juni 1987, kamer–
stukken II 1986/87, 19991, nr. 1,

NADER RAPPORT

Aan de Koningin

's-Gravenhage, 10juli 1992

Blijkens de mededeling van de
directeurvan Uw Kabinetvan 3 april
1992, nr. 92.003145, machtigde
Uwe Majesteit de Raad van State
zijn advies inzake het bovenvermeld
voorstel van wet rechtstreeks aan mij
te doen toekomen. Dit advies,
gedateerd 17 juni 1992, nr.
W03.92 0142, bied ik U hierbij aan.

1. De Raad van State vraagt
opheldering waarom - afgezien van
het regeerakkoord - de regering niet
voor een algemene identificatieplicht
heeft gekozen. De regering heeft
uiteraard de mogelijkheid onder
ogen gezien het uitgangspunt van
het regeerakkoord - een reeks van
verschillende identificatieplichten op
deelgebieden - los te laten en te
kiezen voor een algemene identifica–
tieplicht Daarvoor pleit weliswaar
een aantal overwegingen, zoals de
sedert de totstandkoming van het
regeerakkoord sterker geworden
wens de toerusting voor de overheid
te verbeteren, maar dit inzicht biedt
naar het voorkomt toch niet een
voldoende basis om over te gaan tot
een algemene identificatieplicht.
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bladzijde 11) verstaan (een
verplichting, die) de bevoegdheid
(meebrengt) voor daartoe aange–
wezen autonteiten om ieder die zich
op de openbare weg bevindt aan te
houden en te verplichten zich te
identificeren (de tussen haakjes
geplaatste woorden zijn door de
Raad ter wille van het zinsverband
toegevoegd).

2. Nader ingaande op het karakter
van de in het wetsvoorstel neerge–
legde identificatieplichten concen–
treert de Raad zich op het voorge–
stelde artikel 19, eerste lid, van de
Vreemdelingenwet (Stb. 1965, 40)
(Vw). De hier voorgestelde bevoegd–
heden bestaan «voor zover dat
redelijkerwijs nodig is voor de
vervulling van hun» (te weten van de
met het toezicht op vreemdelingen
belaste ambtenaren) «taak bij de
uitoefening van het toezicht op
vreemdelingen». Bij de uitwerking
hiervan is de memorie van
toelichting (onderdeel 9.7) verre van
duidelijk. Gesteld wordt dat met de
aanpassing van artikel 19 Vw niet
een verruiming van de bevoegdheid
wordt beoogd en dat nauwkeurig in
uitvoeringsvoorschriften zal worden
aangegeven wanneer van de herge–
definieerde toezichtbevoegdheid
gebruik mag worden gemaakt. Enige
alinea's eerder worden als situaties,
waarin de uitoefening van toezicht
proportioneel is, genoemd niet alleen
gegronde aanwijzingen van illegaal
verblijf, maar ook verstoring van de
openbare orde en veroorzaking van
overlast. Voegt men nu hieraan toe
dat, anders dan de toelichting in de
zoëven bedoelde passage zegt, de
bevoegdheid in ieder geval op één
punt wordt uitgebreid, te weten ten
aanzien van personen die zeggen
Nederlander te zijn doch dit niet
kunnen aantonen, dan blijkt dat
volgens de wet bij elk optreden van
de politie met uitzondering van de
hulpverlenmgstaak van de
bevoegdheid gebruik gemaakt kan
worden. Deze regeling komt wel zeer
nabij de algemene identificatieplicht,
die de memorie van toelichting zegt
niet te willen. Die, door de memorie
van toelichting zelfs vooropgestelde,
benadering verdient naar het oordeel
van de Raad dan ook een bredere
overweging dan blijkbaar heeft
plaatsgevonden. In het oog moet
daarbij worden gehouden dat, wil
men discriminatie vermijden - onder
discriminatie valt hier ook te
begrijpen selectief optreden

Zo'n algemene identificatieplicht zou
immers tot de situatie kunnen leiden
dat de overheid op de naleving van
die plicht afzonderlijk zou moeten
toezien, terwijl de identificatieplicht
toch als een middel ter verzekering
van de naleving van andere verplich–
tingen moet worden gezien, en niet
als een doel in zichzelf.

2. De Raad merkt op dat door de
voorgestelde aanpassing van artikel
19 Vw wel zeer dicht bij een
algemene identificatieplicht wordt
gekomen. Ik deel deze mening niet.
De aanpassing beoogt uitsluitend de
bevoegdheidsbasis voor de
uitoefening van het vreemdelingen–
toezicht zo te herformuleren dat de
bepaling beter uitvoerbaar wordt. De
huidige eis dat iedere «vermoedelijke
vreemdeling» naar zijn identiteit mag
worden gevraagd, bemoeilijkt de
uitoefening van het vreemdelingen–
toezicht te zeer omdat hij noopt tot
een selectie op etnische kenmerken.
Naast de vervanging van deze eis,
die discriminatie in de hand werkt, is
tevens met zoveel woorden aange–
geven dat de bewering dat men
Nederlander is, niet meer zal
volstaan om de uitoefening van
vreemdelingentoezicht te frustreren.
Het gaat hier dus niet om een
verruiming, zoals de Raad veronder–
stelt, maar om een explicitering van
hetgeen reeds besloten ligt in de
bevoegdheid om personen staande
te houden voor zover dat voor de
uitoefening van het vreemdelingeiv
toezicht noodzakelijk is.

Indien ingevolge de aanpassing
van artikel 19 burgers vaker dan tot
dusverre in het kader van het vreem–
delingentoezicht om identificatie
zouden worden gevraagd, is dat
derhalve niet het gevolg van een
verruiming van de bestaande
bevoegdheden (er is op grond van
het huidige artikel 19 Vw. immers
reeds sprake van een volstrekt
algemene toon– en draagplicht ten
behoeve van het vreemdelingentoe–
zicht), maar is dat uitsluitend toe te
schrijven aan de voorgestelde verbe–
tering van de omschrijving van de
bevoegdheid om deze voor de
praktijk beter hanteerbaar te maken.
In welke omvang van de
bevoegdheid tot de uitoefening van
vreemdelingentoezicht gebruik mag
worden gemaakt, is niet kenbaar op
grond van artikel 19 Vw. Daartoe
dienen de op de artikelen 17 t/m 20
Vw. gebaseerde uitvoeringsvoor–
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tegenover Nederlanders van buiten–
landse afkomst - een met toezicht
belaste ambtenaar een ruime
bevoegdheid moet hebben ieder die
hij bij zijn controle aantreft, om
identificatie te vragen. Dat brengt
natuurlijk mee dat burgers meer dan
nu het geval is, kunnen worden
«lastig gevallen» met een verzoek
om identificatie, maar dat is onver–
mijdelijk als men enerzijds identifi–
catie wil en anderzijds discrimi–
nerend en incriminerend optreden
van de overheid wenst tegen te
gaan.

3. Wat de hiervoor bedoelde en in
de memorie van toelichting aange–
kondigde «nauwkeurige uitvoerings–
voorschriften» betreft, merkt de
Raad allereerst op dat het voorge–
stelde artikel 19, eerste lid, Vw
slechts aan de besluitwetgever
delegeert het aanwijzen van
documenten waarover de vreem–
deling moet beschikken. De memorie
van toelichting schijnt hier dus
slechts te doelen oop ambtelijke
instructies. Maar ook al zou men in
de wet - of in uitvoeringsvoor–
schriften, hetgeen de Raad overigens
een te vergaande delegatie zou
achten - nader aangeven wanneer
van de bevoegdheid gebruik kan
worden gemaakt, dan zal dat aan het
karakter van de regeling niet
wezenlijk afdoen. Immers, dan zullen
er onvermijdelijk gevallen overblijven
waarin discriminerend of incrimi–
nerend optreden in de hand wordt
gewerkt want dan zal in sommige
gevallen een identificatieplicht
bestaan en in andere, daarop gelij–
kende, niet Het onderscheid tussen
die gevallen zal altijd samenhangen
met de mate van waarschijnlijkheid
dat de personen die de politie wil
controleren vreemdelingen zijn.

schriften in de Vreemdelingencircu–
laire 1982 (hoofdstuk A5, Toezicht)
te worden geraadpleegd.

3. De Raad heeft bedenkingen
tegen het opnemen van uitvoerings–
voorschriften in een circulaire, omdat
dit een te vergaande vorm van
delegatie zou zijn. Ik geef er de
voorkeur aan om vast te houden aan
de huidige praktijk en de uitvoerings–
voorschriften niet onder te brengen
in een formeelwettelijk kader. Het
gaat om voorschrïften die moeten
bewerkstelligen dat de uitoefening
van binnenlands vreemdelingentoe–
zicht evenredig is aan het daarmee
te dienen doel. Met een globale
formeelwettelijke regeling kan juist
op het gebied van de uitoefening van
vreemdelingentoezicht onvoldoende
normerende betekenis worden
verkregen. Indien de voorgestelde
wijziging van artikel 19 Vw. wordt
aanvaard, zal ik de Vreemdelingen–
circulaire aanpassen. Deze
aanpassing zal, zoals de gebruikelijke
praktijk al is, tevoren ter kennis
worden gebracht van de Tweede
Kamer, zodat een discussie over
eventuele wijzigingen kan plaats–
vinden, alvorens zij in werking treedt.
Op deze wijze wordt naar mijn
oordeel voldoende recht gedaan aan
het bezwaar van de Raad op dit
punt.

Bij de aanpassing van de Vreem–
delingencirculaire zal ik de
voorstellen van de Commissie
Zeevalking terzake tot uitgangspunt
nemen De Commissie heeft in haar
rapport een aantal specifieke
situaties genoemd waarin dit van het
administratieve toezicht te onder–
scheiden operationele vreemdelin–
gentoezicht zou dienen plaats te
vinden:

- vreemdelingen verdacht van
strafbare feiten;

- de vreemdelingen die de
openbare orde verstoren of overlast
veroorzaken;
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- de aanpak van individuen en
groepen die voordeel hebben bij de
illegaliteit van vreemdelingen, zoals
werkgevers van illegaal verblijvende
vreemdelingen;

- vreemdelingen die tijdens
andere onderzoeken min of meer in
aanraking komen met de politie;

- controle op daadwerkelijk
vertrek van uitgeprocedeerde vreem–
delingen.

Door op deze wijze in de uitvoe–
ringsvoorschriften de door de
voorgestelde aanpassing van artikel
19 Vw. voor de praktijk beter
hanteerbaar gemaakte bevoegd–
heidsregeling te begrenzen, wordt
ook het beperkte karakter van deze
identificatieplicht (ook ten opzichte
van de algemene identificatieplicht
ingevolge de huidige Vreemdelin–
genwet) tot uitdrukking gebracht.
Het toezicht zal op grond van de
nieuwe benadering nog uitsluitend
mogen worden uitgeoefend, indien
een ander, specifiek en functioneel
element aan de orde is. Het contro–
leren van vreemdelingen met als enig
houvast voor de controlerende
ambtenaar dat het moet gaan om
een «vermoedelijke vreemdeling»
kan dan tot een einde komen, nog
daargelaten dat in veel gevallen
allochtone kenmerken geen
aanwijzing behoeven te zijn dat het
om een vreemdeling gaat. Ik wil in
dit verband benadrukken dat de
gerichte uitoefening van bevoegd–
heden in het kader van het vreemde–
lingentoezicht in toenemende mate
een belangrijke functie zal krijgen.
Met het wegvallen van de Europese
binnengrenzen zal het zwaartepunt
bij de controle verschuiven van de
controle aan de grens naar het
vreemdelingentoezicht in het
binnenland. Het belang van het
vreemdelingentoezicht-nieuwe stijl
zal ook tot uitdrukking komen in de
gevallen waarin de vaststelling dat
sprake is van illegaal verblijf, volgt
uit een gegevensvergelijking in het
kader van de koppeling van een
verblijfspositie aan de toegang tot
collectieve voorzieningen.

De Raad veronderstelt dat door in
de uitvoeringsvoorschriften strakke
grenzen te trekken waarbinnen het
vreemdelingentoezicht zich zal
mogen afspelen, er onvermijdelijk
gevallen overblijven waarin discrimi–
nerend en incriminerend optreden in
de hand wordt gewerkt, omdat dan
in sommige gevallen wel een identifi–
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4. Welke omvang de voorgestelde
identificatieplicht ook heeft, in de
memorie van toelichting zal de
verenigbaarheid daarvan met
nationale en internationale
bepalingen inzake grondrechten
moeten worden toegelicht; daarbij
kan niet worden volstaan met
verwijzing naar het advies van Mr.
G.J. Wiarda. Overigens staat het in
de ogen van de Raad niet vast dat
dat de aanwezigheid van een
«pressing social need» bij een
algemene identificatieplicht
moeilijker te motiveren valt dan bij
een beperkte identificatieplicht.
Daarbij denkt hij niet slechts aan de
noodzaak van controle op hier te
lande bestaande en voor allen
toegankelijke voorzieningen en aan
de open grenzen binnen de EG, maar
ook aan de bezwaren die toepassing
van een beperkte identificatieplicht
uit mensenrechtelijk oogpunt met
zich brengt.

5. Dat wordt afgezien van de
zogenaamde toonplichtconstructie
zal, naar de memorie van toelichting
(onderdeel 4) volmondig erkent, de
burger stimuleren om een identiteits–
bewijs bij zich te dragen. Inderdaad
wordt daardoor, zoals de memorie
van toelichting laat zien, de taak van
de politie verlicht; de last van de
burger die zich aan de wet wil
houden, wordt echter verzwaard. Hij
moet immers het identificatiemiddel
ofwel bij zich dragen, ofwel in staat

catieplicht zal bestaan en in andere,
daarop gelijkende, niet. Het onder–
scheid tussen die gevallen zal altijd
samenhangen met de mate van
waarschijnlijkheid dat de personen
die de politie wil controleren, vreem–
delingen zijn, aldus de Raad. Ik deel
die vrees niet. Een non-dicriminatoire
behandeling wordt door de voorge–
stelde aanpak zo goed mogelijk
gewaarborgd. Onder de nieuwe
regeling behoeft de toezicht uitoe–
fende ambtenaar in de situaties
waarin de uitoefening van toezicht
zal zijn toegestaan, immers niet
langer verplicht aan te geven hoe hij
tot het vermoeden is gekomen dat
de staande gehouden persoon een
vreemdeling is. De voorgestelde
aanpassing van artikel 19 Vw. sluit
uit dat bij de uitoefening van vreem–
delingentoezicht subjectieve voorse–
lecties moeten worden gemaakt, die
steeds het risico van discriminatie in
zich dragen.

4. Naar aanleiding van de
opmerking van de Raad over de
toelichting op de verenigbaarheid
van de voorgestelde identificatie–
plichten met nationale en interna–
tionale bepalingen inzake grond–
rechten, is de memorie van
toelichting aangepast. In paragraaf 7
wordt aangegeven dat bij de voorge–
stelde verbeteringen van de rechts–
handhaving op de betrokken fraude–
en andere terreinen de aanwezigheid
van een «pressing social need» mag
worden aangenomen.

5. De opvatting van de Raad dat
de voorgestelde identificatieplichten
zich in allerlei van te voren niet
voorziene omstandigheden kunnen
manifesteren, deel ik niet. Zo zal
alleen de zwartrijder, d.w.z. degene
die gebruik maakt van het openbaar
vervoer zonder geldig vervoerbewijs,
kunnen worden gevraagd zich te
identificeren. Ook de verificatie door
de belastingdienst bij de toekenning
van een SoFi-nummer, door de
werkgever bij indiensttreding, door
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zijn om dit «onverwijld» te produ–
ceren. Zo niet, dan kan hem een
strafvervolging wachten.

Dit alles geldt ook bij een beperkte
identificatieplicht, zoals voorgesteld;
die kan zich immers in allerlei van te
voren niet voorziene omstandig–
heden manifesteren. Mede met het
oog op vermijding van grote
aantallen weinig substantiële straf–
zaken beveelt de Raad aan, in de
toelichting uiteen te zetten op welke
wijze de politie met betrekking tot de
handhaving zal worden geïnstrueerd

6. Bij dit alles ware aandacht te
schenken aan bestaande (algemene)
identificatieplichten elders in
West-Europa. Het heeft de Raad
verbaasd dat besluitvorming bij de
regering naar het schijnt plaatsvindt
zonder één blik over de (binnenkort
«open») binnengrenzen van de EG,
terwijl ter motivering van de wense–
lijkheid van een identificatieplicht
juist mede naar internationale
ontwikkelingen wordt verwezen
(memorie van toelichting, onderdeel
1). De Raad heeft overigens wel
kennis genomen van bijlage 18 bij
het eindrapport van de Commissie
binnenlandse vreemdelingentoezicht
(Commissie-Zeevalking) dat enige
gegevens bevat die een basis voor
nadere studie zouden kunnen
opleveren.

7. Bij de in het voorgaande
gevraagde brede overweging en
toelichting ware terdege aandacht te
besteden aan de Aanwijzingen inzake
terughoudendheid met regelgeving
(Stcrt. 1984, 232). De voor overheid
en burgers optredende uitvoerings–
lasten kunnen aan de hand van de
daar gestelde vragen beter dan tot
nu toe is geschied in kaart worden
gebracht. Op enkele specifieke
lasten voor het bedrijfsleven gaat de
Raad in het volgende nog afzon–
derlijk in.

de bank bij financiële transacties en
door de notaris bij het verlijden van
aktes doet zich uitsluitend voor in
volstrekt voorzienbare situaties. In
het kader van de bestrijding van het
voetbalvandalisme mag alleen
degene die een voetbalwedstrijd
bijwoont, daarnaar op weg is of
daarvan terugkomt om zijn identiteit
worden gevraagd. Ook de identifi–
catie op de werkplek ter bestrijdlng
van illegale arbeid of illegaal verblijf
vindt niet plaats in niet te voorziene
omstandigheden. En wat betreft het
vreemdelingentoezicht is nu juist
afgezien van de verplichting om een
bepaald document te tonen. Ik deel
derhalve niet de vrees van de Raad
dat grote aantallen weinig substan–
tiële strafzaken zullen worden
veroorzaakt, omdat men onvoorzien
naar een identiteitsbewijs zal worden
gevraagd.

6. Bij de onder 1 genoemde
kwestie of het uitgangspunt van het
regeerakkoord - een systeem van
beperkte identificatieplichten - zou
moeten worden verlaten, is uiteraard
mede de situatie in de andere
Europese landen betrokken. Van die
landen kennen thans België,
Duitsland, Frankrijk, Italië,
Luxemburg, Portugal en Spanje een
algemene identificatieplicht. Aan
deze omstandigheden is echter niet
een doorslaggevende betekenis
toegekend, aangezien het gaat om
het draagvlak dat binnen de Neder–
landse samenleving voor een
zodanige algemene verplichting kan
worden gevonden.

7. In paragraaf 8 van de
toelichting is aangegeven welke de
uitvoeringslasten zijn die voor de
overheid en de burger uit het
wetsvoorstel zullen voortvloeien. Een
verdergaande kwantificering kan
thans niet met enige mate van
nauwkeurigheid worden gegeven Ik
wijs nog op hetgeen in het kader van
het Project Reisdocumenten aan de
Tweede Kamer is bericht over de
mogelijke gevolgen voor zowel de
burger als het rijk wanneer de identi–
teitskaart van de Vereniging van
Nederlandse Gemeenten zou worden
aangewezen als nationale identiteits–
kaart (Kamerstukken II 1991/92,
22 151, nr. 5).

Tweede Kamer, vergaderjaar 1991-1992, 22 694, B



8. De Raad wijst op het verschil in
sanctionering van de identificatie–
plichten. Volgens de memorie van
toelichting (bladzijde 4) kunnen de
bestaande sanctioneringen van het
ruimere geheel van verplichtingen
waarvan de aangescherpte identifi–
catiebepaling telkens deel uitmaakt,
toereikend worden geacht. In het
voorgestelde artikel 435f van het
Wetboek van Strafrecht (WvSr)
(artikel 2 van het wetsvoorstel) is het
niet willen of kunnen tonen van een
identiteitsbewijs echter een
zelfstandig strafbaar feit, gepleegd
door een anonieme verdachte. Aan
bezoekers van bepaalde voetbalwed–
strijden en aan een ieder van wie het
vermoeden bestaat dat hij een
dergelijk evenement «op korte
termijn gaat bezoeken of kort
geleden heeft bezocht» is derhalve
materieel een draagplicht opgelegd
met een afzonderlijke strafsanctie,
terwijl daaraan in het kader van
artikel 19 Vw juist is afgezien, omdat
die verplichting niet effectief blijkt te
zijn en alleen maar grote aantallen
strafzaken en vergroting van de
werklast binnen de strafrechtsketen
tot gevolg heeft (memorie van
toelichting, bladzijde 18). Het
voorgestelde artikel 92, tweede lid,
van de Wet personenvervoer (artikel
13 van het wetsvoorstel) kent weer
een andere sanctionering: de
niet-nakoming van de identificatie–
plicht door de zwartrijder is geen
zelfstandig strafbaar feit, maar een
strafverhogend aspect van het
grondfeit zwartrijden, zodat er
sprake blijft van één overtreding
(memorie van toelichting, bladzijde
15). In het voorgestelde vierde lid
van artikel 50b van de Organisa–
tiewet Sociale Verzekering wordt een
en ander wederom anders geregeld,
omdat de identificatieplicht van de
werknemer tegenover de uitvoerings–
instanties onvoldoende gesanctio–
neerd zou kunnen blijken. Daarom
wordt de werkgever verplicht om in
zijn bedrijf zodanige maatregelen te
treffen dat de daar werkzame
personen gedurende de arbeidstijd
aan de identificatieplicht kunnen
voldoen, of - zoals de memorie van
toelichting (bladzijde 11) toch
enigszins anders weergeeft - om
maatregelen te treffen die naleving
van de identificatieplicht door de
werknemer bevorderen. De
werkgever dient dus niet slechts te
tolereren (volgens de wettekst) dat
de werknemer zijn werkplek verlaat

8 Een belangrijke reden voor het
verschil in sanctionerlng tussen de
identificatieplicht ter bestrijding van
het voetbalvandalisme en die in het
kader van het vreemdelingentoezicht
is dat ingevolge artikel 19 van de
Vreemdelingenwet reeds kan worden
beschikt over bijzondere dwangmid–
delen om de identiteit van de
betrokkene op andere wijze te
achterhalen. In het geval van de
voetbalsupporter wordt niet een
afzonderlijke sanctie gesteld op het
niet bij zich dragen van een identi–
teitskaart, naast het desgevraagd
niet willen vertonen daarvan, zoals
thans nog wel het geval is ingevolge
artikel 17, eerste lid, onder a, jo.
artikel 44, eerste lid, Vw. Door in het
kader van de bestrijding van het
voetbalvandalisme het niet behoorlijk
ter inzage verstrekken van een
identiteitsbewijs door een voetbal
supporter strafbaar te stellen, wordt
bereikt dat degene die niet aan zijn
identificatieplicht voldoet, kan
worden aangemerkt als een
anonieme verdachte, zodat in dat
geval de dwangmiddelen van het
wetsvoorstel Anonieme verdachte
(19 757) kunnen worden toegepast.

Bij de Raad is de vraag gerezen
welke effectieve sanctie de
werkgever in redelijkheid kan stellen
op het niet bezitten van het identi–
teitsbewijs Het voorgestelde artikel
50b, vierde lid, OSV verplicht de
werkgever om in zijn bedrijf zodanige
maatregelen te treffen dat de
werknemers tijdens werktijd aan hun
identificatieverplichting kunnen
voldoen. Hij behoeft daartoe niet
meteen de werknemer sancties op te
leggen. Maar hij moet wel in zijn
bedrijfsvoering maatregelen nemen
waardoor werknemers zich desge–
vraagd kunnen identificeren ten
opzichte van de uitvoeringsorganen.
In de memorie van toelichting (par.
9.2) wordt identiteitscontrole bij de
toegang tot het bedrijf als een voor
de hand liggende mogelijkheid
genoemd.

Ik deel niet de opvatting van de
Raad dat, indien de keuze voor
beperkte identificatieplichten
gehandhaafd blijft, de sanctione–
ringen zoveel mogelijk zouden
moeten worden geharmoniseerd.
Vooral ook met het oog op de
gevallen waarin het uitsluitend gaat
om vergroting van de effectiviteit
van een al bestaande identificatie– of
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om zijn papieren uit zijn kleedkastje
te halen bij controle door de uitvoe–
ringsorganen, maar (volgens de
toelichting) bij voorbeeld ook zelf te
(laten) controleren op bezit van
identiteitsbewijzen. Ervan uitgaande
dat verificatie bij indienstneming
heeft plaatsgevonden (daarop komt
de Raad terug), rijst de vraag welke
effectieve sanctie de werkgever in
redelijkheid kan stellen op het niet
bezitten (vergeten, verloren hebben)
van het identiteitsbewijs. Gelet op dit
alles adviseert de Raad om, indien
de keuze voor beperkte identificatie–
plichten gehandhaafd blijft, de
sanctionering zoveel mogelijk te
harmoniseren.

9. Nader ingaande op de positie
van werkgevers merkt de Raad nog
het volgende op.

Het wetsvoorstel introduceert voor
de werkgevers een verificatiever–
plichting en leidt als zodanig tot een
verzwaring van de administratieve
lasten voor die werkgever. Naar het
oordeel van de Raad moet deze
lastenverzwaring zo beperkt mogelijk
worden gehouden en binnen het
kader van de desbetreffende
wetgeving blijven. In dit kader kan
volstaan worden met het opnemen in
artikel 50b, derde lid, van de Organi–
satiewet Sociale Verzekering en in
artikel 28, eerste lid, onder f, van de
Wet op de loonbelasting 1964 van
een verplichting voor de werkgever
de identiteit van de werknemer vast
te stellen. Met name in het midden–
en kleinbedrijf is de identiteit van de
werknemer veelal uit andere hoofde
dan door de overlegging van een
bepaald document reeds voldoende
aan de werkgever bekend, op grond
waarvan de verificatie niet gebonden
behoeft te zijn aan een dwingend
voorgeschreven document. In dit
opzicht verschilt de situatie van de
relatie tussen financiële instellingen
en cliënten, waarbij een verificatie
aan de hand van een document met
een voldoende beveiligingsniveau
gerechtvaardigd is.

In ieder geval zou ook identificatie
aan de hand van een rijbewijs
moeten kunnen plaatsvinden,
aangezien de nationaliteit geen toets
is voor de toepassing van de hier
bedoelde fiscale en sociale
wetgeving

verificatieverplichting, verdient het
de voorkeur om de reeds bestaande
sanctioneringen te handhaven. Een
goed voorbeeld vormt de
aanscherping van artikel 50a, vierde
lid, OSV met het oog op de
bestrijding van sociale-zekerheids–
fraude. De huidige regeling bevat
een algemeen geformuleerde inlich–
tingenplicht, maar laat zich niet
expliciet uit over de wijze waarop
iemand aan de uitvoeringsorganen
informatie over zijn personalia dient
te verstrekken. Het zou niet goed te
verklaren zijn waarom voor deze
concretisering van een reeds
bestaande, doch nu nog impliciet
geformuleerde identificatieplicht een
andere sanctie zou moeten gelden
dan voor niet-nakoming van de
rulmere inlichtingenplicht die mede
de verplichting tot het opgeven van
de eigen identiteit omvat.

9. Tegen de mening van de Raad
dat in de regeling van de verificatie–
plicht van de werkgever niet expliciet
zou behoeven te worden aangegeven
hoe de werknemer zich tegenover de
werkgever dient te identificeren, heb
ik ernstig bezwaar. De aanwijzing
van uitsluitend goed beveiligde
documenten neemt in het
wetsvoorstel een centrale plaats in.
De verificatieplicht bij indienst–
treding heeft tot doel een nieuwe en
belangrijke waarborg te scheppen
voor de kwaliteit van de werkgevers–
administraties en de daarvan
afgeleide verzekerdenadministraties.
De betrouwbaarheid van de verze–
kerdenadministraties is een
onmisbare voorwaarde voor de
effectiviteit van de bestandsverge–
lijking als een belangrijk
controle-instrument bij de bestrijding
van fiscale en sociale-zekerheids–
fraude.

Ook de opvatting van de Raad dat
voor de bedoelde verificatiedoel–
einden ook het rijbewijs zou kunnen
worden gebruikt, deel ik niet,
aangezien het bij controles van
administraties van werkgevers vaak
van belang is te weten of de
werkgever heeft voldaan aan de
verplichtingen die de Wet arbeid
buitenlandse werknemers hem
oplegt. Ingevolge de WABW moet
de werkgever nagaan of ten aanzien
van de werknemer die hij in dienst
wil nemen, een tewerkstellingsver–
gunning vereist is. Aangezien op het
rijbewijs niet de nationaliteit wordt
vermeld, is dit document niet
geschikt om te worden gebruikt voor
de identificatie van de werknemer.
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10. De Raad is van oordeel dat de
toepassing van het tarief bedoeld in
artikel 26b van de Wet op de inkom–
stenbelasting 1964 een oneigenlijk
karakter heeft, indien die dwingend
wordt voorgeschreven wanneer de
werknemer niet in het bezit is van
een document als bedoeld in artikel
1, maar zijn identiteit aan de
werkgever bekend is, bij voorbeeld
door een familierelatie of samenval
van hoedanigheden, zoals plaatsvindt
bij een directeur van een èènmans–
vennootschap. Daarnaast brengt
deze dwingende bepaling met zich,
dat ook voor vakantiewerkers en
(jeugdige) werknemers die niet in het
bezit zijn van het in artikel 1 bedoeld
document steeds het «straftarief» zal
gelden, hetgeen een aanmerkelijke
vergroting van het aantal verzoeken
om teruggave van de ingehouden
loonbelasting op de voet van artikel
64 van de Wet op de inkomstenbe–
lasting 1964 met zich kan brengen,
aangezien het tarief van de inkom–
stenbelasting niet differentieert naar
het al dan niet in bezit hebben van
een reisdocument.

Indien en voor zover het in het
kader van een (gecombineerde)
controle op de naleving van de Wet
arbeid buitenlandse werknemers,
loonbelasting en sociale verzeke–
ringen noodzakelijk is dat de
werknemer beschikt over een
document dat ook uitsluitsel geeft
over zijn nationaliteit, is de
verplichting om daarover te
beschikken reeds voldoende
neergelegd in de voorgestelde
artikelen 50a van de Organisatiewet
Sociale Verzekering en 47b, eerste
lid, van de Algemene wet inzake
rijksbelastingen. Deze verplichting
voor de werknemer behoeft echter
niet de mogelijkheden voor verifi–
catie van de werkgever te
beïnvloeden. De Raad meent dat met
het oog op het voorgaande de
artikelen 3 en 6 van het voorstel
moeten worden bijgesteld.

10. De Raad acht toepassing van
het tarief bedoeld in artikel 26b van
de Wet op de loonbelasting 1964
oneigenlijk als de werknemer niet in
het bezit is van een aangewezen
document, maar zijn identiteit aan de
werkgever uit anderen hoofde
bekend is. De Raad is daarom van
oordeel dat de voorgestelde verifica–
tieverplichting van de werkgever niet
dwingend via een in artikel 1 bedoeld
document zou moeten plaatsvinden.
Deze mening deel ik niet. Het
voorschrijven van aangewezen
identificatiemiddelen dient om te
voorkomen dat de verificatieplicht
wordt uitgehold door het toelaten
van minder betrouwbare of
eenvoudig te vervalsen identificatie–
middelen of af te gaan op de
mededeling van de werkgever dat de
werknemer hem uit anderen hoofde
bekend is. Dit uitgangspunt leidt
ertoe dat in een aantal gevallen,
zoals de Raad signaleert, de
identiteit via een aangewezen
document moet worden vastgesteld,
terwijl deze voor de werkgever reeds
ondubbelzinnig vaststaat. Het is
echter niet goed aan te geven waar
de grens zou moeten worden
getrokken, indien voor dergelijke
situaties een uitzondering in het
leven zou moeten worden geroepen.
Een gelijke behandeling van
werknemers en het voorkomen van
afbakeningsproblemen en van
uitholling van de verificatieplicht
dwingen naar mijn oordeel tot een
verificatieplicht zoals voorgesteld,
dus met sanctionering via toepassing
van het tarief van artikel 26b van de
Wet op de loonbelasting 1964.

De door de Raad naar voren
gebrachte vrees voor een aanmerke–
lijke vergroting van het aantal
verzoeken om teruggave van de
ingehouden loonbelasting op de voet
van artikel 64 van de Wet op de
inkomstenbelasting 1964wegens
een veelvuldige toepassing van het
bedoelde tarief ten aanzien van
vakantiewerkers en (jeugdige)
werknemers die niet in het bezit zijn
van een aangewezen reisdocument,
deel ik niet Ook voor jeugdigen zal
verificatie van een aangewezen
identificatiemiddel kunnen
voorkomen dat het tarief van artikel
26b moet worden toegepast In veel
gevallen zullen jeugdigen reeds over
een geldig reisdocument beschikken.
Meer in het algemeen kan worden
verwacht dat de identificatieverplich–
tingen bij het openbaar vervoer en
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11. Naar het oordeel van de Raad
spreekt het niet vanzelf dat ook
bezoekers van elftallen uit het
amateurvoetbal vallen onder de
identificatieplicht van het voorge–
stelde artikel 435f WvSr. De
toelichting op het artikel gaat er -
stellig niet zonder reden - van uit dat
voetbalvandalisme zich voornamelijk
voordoet bij het betaalde voetbal.
Dat bezoekers van amateurwed–
strijden in de identificatieplicht
worden betrokken, is dus een
uitbreiding buiten de betaalde
sector Wordt zij gehandhaafd, dan
ware dat te motiveren.

12. Het is juist dat een nationale
identiteitskaart op grond van de op
bladzijde 5 van de memorie van
toelichting genoemde uitspraak van
het Hof van Justitie van de Europese
Gemeenschappen tevens de functie
heeft van identificatiemiddel in
andere Lid-Staten van de Europese
Gemeenschap. Anders dan de

bij voetbalwedstrijden de
«documentdichtheid» zullen bevor–
deren.

Gezien het voorgaande ben ik van
mening dat de voorgestelde verifica–
tieverplichting nodig is. Hieraan doet
niet af dat ook de uitvoeringsor–
ganen identificatie kunnen vorderen
met een document waarin mede
uitsluitsel over de nationaliteit wordt
gegeven en wel op basis van de
voorgestelde artikelen 50a OSV en
47b, eerste lid, van de Algemene wet
inzake rijksbelastingen.

Daarbij kan nog worden
opgemerkt dat de uitvoeringsor–
ganen die met een beroep op de
hiervoor bedoelde artikelen identifi–
catie kunnen vorderen, de verstrekte
identificerende gegevens moeten
kunnen vergelijken met de gegevens
die in de administratie van de
werkgever zijn opgenomen. Ook
daarom is het van belang dat voor
identificatie ten opzichte van de
werkgever dezelfde identiteitsdocu–
menten worden gebruikt.

11. Het bezwaar van de Raad dat
ook bezoekers van amateurwed–
strijden in de identificatieplicht
worden betrokken, ziet kennelijk op
de situatie dat een elftal uit het
betaalde voetbal speelt tegen een
club uit het amateurvoetbal. Artikel
435f WvSr. ziet immers uitsluitend
op voetbalwedstrijden waaraan een
club uit het betaalde voetbal
deelneemt De zich beperkt
voordoende omstandigheid dat de
tegenpartij van het elftal uit het
betaalde voetbal een amateurclub is,
lijkt mij geen reden om in die situatie
aan de opsporingsambtenaren de
bevoegdheid te onthouden om
voetbalsupporters naar hun naam te
vragen. Wel heb ik ter verbetering
van de uitvoerbaarheid de regeling in
het voorgestelde artikel 435f Sr. in
die zin aangepast, dat de
bevoegdheid tot vaststelling van de
identiteit kan worden uitgeoefend,
indien dat nodig is bij de opsporing
van strafbare feiten en bij de
handhaving van de openbare orde.

12. Een document voor grensover–
schrijding heeft een belangrijke
functie als bewijs van de identiteit
van de houder. Weliswaar is een
identiteitsbewijs omgekeerd geen
document voor grensoverschrijding,
zoals de Raad terecht opmerkt, maar
in een Europa met open binnen–
grenzen heeft dit onderscheid
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memorie van toelichting (onderdeel
6) blijkbaar veronderstelt, brengt dat
niet mee dat slechts reisdocumenten
in de zin van de Paspoortwet (Stb.
1991, 498), zoals het nationale
paspoort en het beoogde reisdo–
cument om te reizen in de Europese
Gemeenschap, als identiteitsdocu–
menten worden aangewezen. Een
identificatiemiddel is immers niet
hetzelfde als een document voor
grensoverschrijding. De toelichting
ware aan te vullen.

13. Voor enkele redactionele
kanttekeningen moge het college
verwijzen naar de bij het advies
behorende bijlage.

praktisch geen betekenis meer. De
memorie van antwoord is in deze zin
aangepast.

13. Met de redactionele kantteke–
ningen van de Raad is rekening
gehouden.

Het wetsvoorstel is nog op het
volgende punt aangepast:

- in hoofdstuk XIII (wijziging van
de Wet personenvervoer) was in het
oorspronkelijke wetsvoorstel een
specifieke delegatiebepaling
opgenomen krachtens welke nadere
regels zouden kunnen worden
gegeven omtrent de vervoerprijs die
bij niet naleving van de artikelen 30
en 31 Wp is verschuldigd. Deze
bepaling is geschrapt, omdat het
bestaande artikel 34, tweede lid, Wp
tot het stellen van zodanige regels
reeds een voldoende basis biedt.

De memorie van toelichting is nog
op de volgende punten aangepast:

- verduidelijkt is waarom - naast
een identificatieplicht jegens de
werkgever bij indiensttreding - een
identificatieplicht jegens de uitvoe–
ringsorganen van de sociale
zekerheid niet kan worden gemist;
daarbij is tevens vermeld op welke
wijze bij de controles «op de
werkplek» ook het rijbewijs een rol
kan spelen (par. 9.2, laatste alinea);

- aangegeven wordt dat bij de
bestrijding van het zwartrijden een
goede preventie voorop moet staan
en dat de identificatieplicht dient ter
versterking van het sluitstuk van de
handhaving; tevens worden de
verschillende handhavingsmogelijk–
heden met zoveel woorden vermeld
(par. 9.5, onderdelen «preventie» en
«handhavingsmogelijkheden»);

- ten slotte is vermeld dat met het
oog op de behandeling van het
wetsvoorstel de wijziging van Vreem–
delingencirculaire 1982 in verband
met de wijze waarop het binnenlands
vreemdelingentoezicht zal worden
uitgeoefend, tijdig aan de Tweede
Kamer zal worden voorgelegd (par
9.7, onderdeel «actief operationeel
toezicht»).
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De Raad van State geeft U in
overweging het voorstel van wet niet
te zenden aan de Tweede Kamer der
Staten-Generaal dan nadat met het
vorenstaande rekening zal zijn
gehouden.

De waarnemend Vice-President van
de Raad van State,
G. H. Veringa

Ik moge U verzoeken het hierbij
gevoegde gewijzigde voorstel van
wet en de gewijzigde memorie van
toelichting aan de Tweede Kamer
der Staten-Generaal te zenden.

De Minister van Justitie,
E. M. H. Hirsch Ballin

Lijst van redactionele kantteke–
ningen, behorende bij het advies
nr. W03.92.0142 van de Raad van
State van 17 juni 1992

- In artikel 1, aanhef en onder 1,
kan de vermelding van het tweede lid
van artikel 2 van de Paspoortwet
vervallen.

- In de memorie van toelichting
waren de punten 25, 35 en 109 van
de Aanwijzingen voor de wetge–
vingstechniek in acht te nemen.

- «ID-bewijs» ware telkens te
wijzigen in: identiteitsbewijs.
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