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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)

BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE

Aan de Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal

's-Gravenhage, 3 december 1993

Met het oog op de aanstaande mondelinge behandeling van het
voorstel van Wet op de identificatieplicht (WID) wil ik graag een
toelichting geven op het beleid ten aanzien van de uitreiking van identi–
teitsbewijzen aan jonge vreemdelingen, zulks mede naar aanleiding van
de aandacht die dat beleid recent in de media heeft gekregen.

Leeftijdsgrens van 12 jaar

De WID bevat verplichtingen voor alle burgers vanaf 12 jaar (zowel
Nederlanders als vreemdelingen) om in bepaalde situaties een identi–
teitsbewijs te laten zien. De leeftijdsgrens van 12 jaar sluit aan bij de
leeftijd waarop men strafrechtelijk vervolgbaar wordt. Een identiteits–
bewijs (ID-bewijs) geeft uitsluitsel over de juistheid en de schrijfwijze van
de opgegeven naam. Zo is bijv. de zwartrijder verplicht om met een
ID-bewijs aan te tonen dat hij ook inderdaad degene is voor wie hij zich
uitgeeft.

Daarnaast bevat de wet verplichtingen voor bepaalde personen of
instanties om de identiteit van een persoon vast te stellen met behulp
van een identiteitsbewijs (verificatieplichten). Een voorbeeld is de
verplichting van degenen die met de controle en de werkplek zijn belast,
om erop toe te zien dat daar niet onrechtmatig (bijv. door personen met
een uitkering of door te jonge mensen) wordt gewerkt.

Invoeringstijdstip

De invoering van de WID is uiteraard primair afhankelijk van de
uitkomst van de behandeling door uw kamer. Verder kan de wet niet
worden ingevoerd dan nadat de wijziging van de Paspoortwet (22 973/
R 1456) is aa.ivaard en in werking is getreden. Dit wijzigingsvoorstel
neemt belemmeringen weg voor de verstrekking van reisdocumenten aan
Nederlanders. In de WID zijn deze reisdocumenten aangewezen als
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1 Deze bijlage ligt ter inzage op het Centraal
informatiepunt onder nr. 110936.3.

ID-bewijzen. Naar ik begrijp, zal uw kamer het verslag over dit
wetsvoorstel deze maand vaststellen.

Verder is een bepaalde termijn nodig om alle betrokkenen voldoende
voor te lichten en de uitvoerders te instrueren. Verder moet worden
gezorgd voor een systeem van bewaking en terugkoppeling, zodat een
zorgvuldige en vooral proportionele uitvoering van de Wet zo goed
mogelijk is gewaarborgd. Mijn streven is thans gericht op invoering van
de WID op uiterlijk 1 juni 1994.

Voorbereiding invoering

Wegens het belang van een spoedige invoering van de WID voor de
verbetering van de fraude– en criminaïiteitsbestrijding, is al in een vroeg
stadium begonnen met de voorbereiding van de uitvoering van de wet.
Daarbij heb ik mij aanvankelijk gericht op de oorspronkelijk beoogde en
in een eerdere fase van het wetgevingsproces ook meermalen toege–
zegde invoeringsdatum van 1 januari 1994. Bij de voorbereiding werd en
wordt de aandacht gericht op acties waarbij uitstel tot onevenredig
vertragingsnadeel zou leiden bij de invoering van de wet. In dat kader is,
naast o.m. de ontwikkeling van een communicatiestrategie, voorrang
gegeven aan de uitreiking van documenten aan jonge vreerndelingen van
12 t/m 14 jaar. Vanaf 15 jaar moet een vreemdeling op grond van de
huidige wetgeving al over een eigen verblijfsdocument beschikken.

In de oorspronkelijke opzet zou de voorlichting via de media en het
gericht oproepen van vreemdelingen - die via de massamedia veelal
moeilijker bereikbaar zijn dan Nederlanders - in de tijd vrijwel gelijk zijn
verlopen en elkaar hebben ondersteund. Maar door de latere afhandeling
van de WID kon het beeld ontstaan dat Nederlanders en vreemdelingen
door deze wet verschillend worden behandeld. Dit is uiteraard niet het
geval. Het is uitsluitend sprake van een gerichte verstrekking van
documenten aan vreemdelingen die - om een invoering van de WID op
de oorspronkelijk toegezegde datum mogelijk te maken - als is begonnen
in een periode dat de massamediale voorlichtingscampagne ten behoeve
van zowel vreemdelingen als Nederlanders nog niet kon worden gestart
wegens de lopende wetgevingsprocedure.

Uitnodiging van vreemdelingen

Doordat de uitnodiging van vreemdelingen niet kon worden onder–
steund door uniforme landelijke voorlichting ten aanzien van alle burgers
in ons land, heeft de wijze waarop de vreemdelingendiensten zich
hebben gericht tot de ouders van de betrokken vreemdeling meer nadruk
gekregen dan anders vermoedelijk het geval zou zijn geweest. Soms
werd de toonzetting als onnodig streng ervaren. In andere gevallen werd
de uitnodiging om contact op te nemen met de vreemdelingendienst
rechtstreeks aan het kind in plaats van aan de ouders gericht. Ik teken
hierbij echter aan dat de vreemdelingendiensten onder grote tijdsdruk
een zeer arbeidsintensieve prestatie hebben moeten leveren. Het feit dat
zij daarin zijn geslaagd en dat de gehele doelgroep in de gelegenheid is
of zal worden gesteld om vóór het einde van dit jaar de beschikking te
krijgen over een document, verdient naar mijn oordeel waardering.

Een voorbeeld van een uitnodiging, zoals deze de afgelopen weken is
uitgegaan (i.c. door de Amsterdamse Vreemdelingendienst), voeg ik als
voorbeeld bij deze brief.'

In dit verband zeg ik graag toe dat in het vervolgtraject de voorlichting
aan vreemdelingen binnen de gehele voorlichtingscampagne bijzondere
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aandacht zal krijgen. Inmiddels wordt reeds ten behoeve van de verschil–
lende groepen vreemdelingen in ons land voorlichtingsmateriaal
ontwikkeld over de WID en over de verstrekking van documenten met
het oog op de instroom van nieuwe 12-jarigen.

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