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

Nr. 16 VIERDE NOTA VAN WIJZIGIIMG
Ontvangen 14juni 1993

Het gewijzigd voorstel van wet (stuk nr. 15) wordt als volgt gewijzigd:

1. In artikel 1, eerste lid, wordt de vermelding van «1.» en «2.»
vervangen door «1°.» en «2°.».

2. In het bij artikel 2 ingevoegde artikel 435f van het Wetboek van
Strafrecht wordt na «met de opsporing van strafbare feiten belast»,
ingevoegd: voor zover dit redelijkerwijs voor de vervulling van hun taak
nodig is bij de handhaving van de openbare orde en bij de opsporing van
strafbare feiten.

3. In het bij artikel 3, onderdeel A, toegevoegde artikel 50a, vierde lid,
en het bij artikel 3, onderdeel D ingevoegde artikel 50c, tweede lid, van
de Organisatiewet Sociale Verzekering wordt telkens geschrapt: op hem
betrekking hebbend.

4. In het bij artikel 11, onderdeel B, gewijzigde artikel 19, eerste lid,
van de Vreemdelingenwet wordt de eerste zin vervangen door het
volgende:

De met de grensbewaking of het toezicht op vreemdelingen belaste
ambtenaren zijn, hetzij op grond van concrete aanwijzingen over illegaal
verblijf hetzij ter bestrijding van illegaal verblijf na grensoverschrijding,
bevoegd personen staande te houden ter vaststelling van hun identiteit,
nationaliteit en verblijfsrechtelijke positie.

Toelichting

Onderdeel 1
Door deze aanpassing wordt artikel 1, eerste lid, beter leesbaar.

Onderdeel 2
In het bij eerste nota van wijziging (nr. 7) aangepaste artikel 435f Sr. is

deze zinsnede weggevallen uit de oorspronkelijke tekst van het artikel.
Zoals uiteengezet in paragraaf D.5. (voetbalvandalisme) van de nota naar
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aanleiding van het eindverslag (nr. 12), moet vanzelfsprekend iedere
bevoegdheidsuitoefening van de politie voldoen aan de eisen van propor–
tionaliteit en subsidiariteit. Door dit toch met zoveel woorden in het
onderhavige artikel op te nemen, wordt benadrukt dat de politie bij de
toepassing van de identificatieplicht ter bestrijding van het voetbalvanda–
lisme steeds in overeenstemming met dat evenredigheidsbeginsel dient
te handelen. Op deze wijze wordt een zorgvuldige toepassing van de
toegekende bevoegdheid bevorderd. Verder kan zo worden voorkomen
dat personen die niet bij een voetbalwedstrijd zijn betrokken, ook niet
met een identificatieplicht worden geconfronteerd.

Onderdeel 3
De toevoeging dat het identificatiebewijs betrekking moet hebben op

de persoon die verplicht is het ter inzage te verstrekken, is overbodig. De
toevoeging ontbreekt ook in de tekst van de andere, in het wetsvoorstel
geregelde identificatieplichten.

Onderdeel 4
Door deze aanpassing krijgen de waarborgen voor een non-discrimina–

toire uitwerking van artikel 19, zoals die in de concept-aanpassing van de
Vreemdelingencirculaire 1982 zijn opgenomen, een formeelwettelijke
verankering.

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