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De onderzoekers willen dit voorwoord benutten om een tweetal opmerkingen
te maken.

Dit rapport is een coproduktie van dr. G.J. Veerman en G. Paulides van het
WODC en dr. E.J. Hofstee van de vakgroep strafrecht en forensische psychia-
trie van de juridische faculteit aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Mr. P.
Steultjens, van dezelfde vakgroep, heeft door enkele interviews te houden even-
eens een bijdrage aan dit onderzoek geleverd. De samenwerking is ontstaan
toen bleek dat beide instituten een onderzoek voorbereidden over dit onder-
werp. Daar dit onderzoek, zoals uit het navolgende onderzoeksverslag blijkt, een
voorlopig karakter draagt, is het niet onwaarschijnlijk dat vanuit de vakgroep
op dit rapport wordt voortgeborduurd.
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Samenvatting

In dit onderzoek is gepoogd een indruk te krijgen van de praktische voordelen
en nadelen die samenhangen met een invoering van een identificatie- of legiti-
matieplicht. Onder identificatie- of legitimatieplicht wordt in dit verslag ver-
staan: de plicht desgevraagd gegevens over de eigen identiteit (zoals naam, ge-
boortedatum, geboorteplaats) kenbaar te maken door het tonen van een legiti-
matiebewijs, waarin de gevraagde identiteitsgegevens en een pasfoto van de dra-
ger zijn opgenomen. Onder een algemene legitimatieplicht verstaan wij de situa-
tie dat ieder een legitimatiebewijs bij zich moet dragen en zonder voorwaarden
moet tonen op verzoek van het bevoegd gezag. Het betreft hier exclusief de ver-
houding tussen overheid en burger. Een bijzondere legitimatieplicht is een plicht
de identiteit kenbaar te maken door middel van een legitimatiebewijs onder
wettelijk omschreven voorwaarden in bijzondere omstandigheden of op bepaal-
de terreinen van het maatschappelijk leven.

Getracht is een indicatie te geven van de omvang van de te verwachten voor-
en nadelen, zoveel mogelijk uitgedrukt in geldbedragen. Veel minder is inhou-
delijk ingegaan op de juridisch-dogmatische, ideologische en emotionele aspec-
ten van een legitimatieplicht: volstaan is met een aanduiding daarvan. De reden
om vooral aan de praktische consequenties aandacht te schenken is dat de om-
vang ervan in de openbare discussie niet of slechts in geringe mate geconcreti-
seerd is. Om een afweging te kunnen maken zal enig inzicht in de omvang van
de te verwachten kosten en baten aanwezig moeten zijn. We willen overigens
zeker niet beweren dat daarmee het besluitvormingsprobleem is opgelost. Ook
moeten op geld waardeerbare kosten en baten afgewogen worden tegen de niet
op geld waardeerbare argumenten.

Het onderzoek bestond uit het afnemen van interviews aan praktijkmensen,
in het bijzonder bij de politie, met als doel te weten te komen wat de praktische
voor- en nadelen zouden kunnen zijn. Het bestond verder uit een - deels mis-
lukte. - registratie en uit het inventariseren van reeds bekende doch verspreide
gegevens.

De praktische voordelen van een legitimatieplicht zouden volgens de voor-
standers in Nederland voor een belangrijk deel in het volgende gezocht moeten
worden: a. vergemakkelijking van de opsporing en vervolging van strafbare fei-
ten en eventueel ook een verbeterde incasso van transacties en boetes, b. een
compensatie voor het wegvallen in de toekomst van met name de controles aan
de oostgrens en mede in verband daarmee de mogelijkheid tot een efficiënter
vreemdelingentoezicht en c. preventie van diverse vormen van crimineel gedrag,
in het bijzonder van fraude (met name belasting- en premiefraude en sociale ze-
kerheidsfraude), zwart rijden, heling, winkeldiefstal en voetbalvandalisme. Uit
dit onderzoek komt naar voren dat deze voordelen er inderdaad zijn, maar in
beperkte mate en onder bepaalde voorwaarden. Bovendien bergen de voordelen
ook enkele praktische nadelen in zich.

1



Voor de opsporing en vervolging van misdrijven levert een legitimatieplicht (al-
gemeen of bijzonder) nauwelijks voordelen op, zo is de verwachting van onze
respondenten. Het cijfermateriaal wijst in dezelfde richting. Voor delicten waar-
bij de dader niet op heterdaad is betrapt, maakt een legitimatieplicht uiteraard
geen verschil. In geval van betrappen op heterdaad komt het thans nauwelijks
voor dat verdachten van een misdrijf hun naam niet noemen of een valse naam
opgeven. Een enkele keer doet een winkeldief dat en soms krakers of andere
activisten. Meestentijds geeft men al snel de identiteit prijs. Bovendien is de ver-
wachting dat noch de professionele winkeldief noch de ideologisch gemotiveerde
delinquent een identiteitsbewijs bij zich zal gaan dragen. En in de gevallen
waarin iemand niet van plan is zijn identiteit kenbaar te maken, zal een legiti-
matieplicht en eventuele strafbaarstelling van degene die deze plicht overtreedt,
niet leiden tot een efficiëntere opsporing. Ook dan zal de vaststelling van de
identiteit van de dader moeten plaatsvinden. De baten zullen hier dan ook zeer
gering zijn. De mogelijkheid die een legitimatieplicht (algemeen'of voor ver-
dachten) schept om voor sommige misdrijven (winkeldiefstallen) het opmaken
van een proces-verbaal ter plekke af te handelen, biedt wel een besparing. In
geld uitgedrukt ligt deze besparing op het vlak van de verbalisering in de orde
van grootte van een half miljoen gulden per jaar.

Er is voorts een situatie die mogelijk wel de opsporing vereenvoudigt (en die
tevens deels als vorm van preventie kan worden beschouwd). Gedacht wordt
aan het vragen naar de naam van personen die zich verdacht gedragen, bijvoor-
beeld twee personen 's nachts op een industrieterrein. Als naar de identiteit ge-
vraagd is en later gebeurt er iets, dan heeft de politie een eerste aanknopings-
punt. Gebeurt er niets, dan kan sprake geweest zijn van een preventief effect:
men wist dat men bekend was. Daarbij dienen twee kanttekeningen te worden
gemaakt. De eerste is dat dit effect alleen bereikt kan worden bij een algemene
identificatieplicht. De tweede is dat dit soort anticiperend recherchewerk, los
van rechtsstatelijke bedenkingen, extra inspanningen van de politie vergt, terwijl
succes uiteraard niet verzekerd is.

Bij de opsporing en vervolging van overtredingen kan enige winst worden ge-
boekt met de invoering van een algemene legitimatieplicht of een bijzondere le-
gitimatieplicht. Die is voornamelijk te vinden in een kleiner percentage mislukte
transacties, omdat de kans op een valse naam kleiner wordt. Die winstverwach-
ting bestaat niet bij bekeuringen op kenteken, omdat daar de verdachte niet in
persoon wordt staande gehouden. Ook niet of nauwelijks is die er voor andere
overtredingen waarbij een motorvoertuig is betrokken (kenteken- en/of rijbe-
wijs). Het gaat, wat kwantiteit betreft, vooral om de overtredingen van fietsers
en voetgangers, meer in het bijzonder van jeugdigen; zij willen nog wel eens een
valse naam opgeven. Voor de overtredingen buiten het openbaar vervoer is de
winst, vanwege hogere boete-opbrengsten en enige tijdwinst, in geld uitgedrukt
rond de anderhalf miljoen gulden per jaar. Ongeveer 10.000 processen-verbaal
wegens die overtredingen zouden dan een vervolg kunnen krijgen.

Daarnaast noemen we de overtreding zwart rijden in het openbaar vervoer:
een groot percentage van de opgemaakte processen-verbaal kent geen vervolg
(met name in Amsterdam) vanwege de valse naam. Voor het zwart rijden zou
een batenpost ontstaan van maximaal drie en een half miljoen gulden per jaar,
preventieve effecten niet meegerekend. Voorkomen wordt dat voor niets 76.000
processen-verbaal per jaar opgemaakt worden.

Een algemene legitimatieplicht, gecombineerd met algemene controles, zou
een bijdrage kunnen leveren aan de executie van door de rechter opgelegde
geldboetes en het onderkennen van in het opsporingsregister opgenomen ande-
re signaleringen, die er met behulp van verkeerscontroles niet uitgezeefd wor-
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den. Daar immers vindt slechts controle van een bestuurder plaats. Enig effect
vindt natuurlijk pas plaats, wanneer het om grote aantallen controles gaat en te-
gelijkertijd het aantal algemene verkeerscontroles niet afneemt. Bij de huidige
werkvoorraad van ongeveer 110.000 in het opsporingsregister opgenomen te sig-
naleren personen (meestal vanwege een geldboete) levert één op de honderd
controles een treffer op.

Bij de hier genoemde baten dienen enkele kanttekeningen te worden gemaakt.
Zij betreffen de kosten ten aanzien van opsporing en vervolging of lager uitval-
lende baten die invoering van een legitimatieplicht met zich mee kunnen bren-
gen.

Ten eerste betreft het maximale schattingen, gebaseerd op de veronderstel-
ling dat bijna iedereen zich aan de dan voorgeschreven legitimatieplicht zal hou-
den (met uitzondering van de verdachten die ook nu blijven volharden in hun
anonimiteit). Naarmate dat minder het geval is, zullen er bijkomende kosten
ontstaan en de berekende baten afnemen. Een schatting van de mate waarin
men het legitimatiebewijs niet bij zich zal hebben, valt niet te geven. Zo is dat
mede afhankelijk van de mogelijkheden en de wil van de politie direct en effec-
tief op ontduiking te reageren, de gevolgen die dat heeft voor de overtreder
(sanctie), de invloed hiervan op het bij zich hebben van het legitimatiebewijs en
eveneens de mate waarin de bevolking een legitimatieplicht gerechtvaardigd
acht. Over dit laatste moet men niet te optimistisch zijn, gegeven de resultaten
van opinie-onderzoeken. De praktijk met betrekking tot rijbewijzen geeft aan
dat een substantieel deel van de bevolking niet zonder meer een legitimatiebe-
wijs bij zich zal dragen, uitsluitend omdat het verplicht zou zijn.

Ten tweede zal het verwerken door de rechterlijke macht van een deel van
de zaken die nu geen vervolg krijgen vanwege de valse naam (ongeveer 86.000
overtredingen), geld gaan kosten: naar schatting gaat het om maximaal een half
miljoen gulden per jaar.

Ten derde mag men verwachten dat diefstal en vervalsing van legitimatiebe-
wijzen zullen toenemen. De toename is niet te schatten en daarom ook niet in
geld uit te drukken. Wel valt een illustratie te geven: bij een toename van de
opsporing hiervan met zo'n 1.000 zaken zullen de extra opsporings- en vervol-
gingskosten minstens een half miljoen gulden belopen.

Ten slotte kosten in geval van een algemene legitimatieplicht eventueel uitge-
voerde algemene controles geld, voor zover zij niet in de plaats komen van alge-
mene verkeerscontroles. Zoals boven vermeld, levert op dit moment één op de
honderd controles een onderkende signalering op. Naarmate de werkvoorraad
van te signaleren personen kleiner wordt, neemt deze kans af.

Met het wegvallen van de grenscontroles aan met name de oostkant van Neder-
land valt ook een bepaald vangnet weg. Door de gaten die daar nu al in zitten,
is de rol ervan voor het Nederlandse strafrecht (inning van geldboetes, opspo-
ring, invoer van wapens en drugs) en het vreemdelingentoezicht tamelijk be-
perkt. Aangenomen wordt dat op deze terreinen de grenscontroles een preven-
tieve functie hebben, maar over de omvang daarvan valt weinig te zeggen. Zeer
waarschijnlijk zal de inning aan de oostgrens van geldboetes via het opsporings-
register niet overgenomen worden door de grensbewaking aan de EG-buiten-
grenzen. Hier zou slechts een algemene legitimatieplicht voor compensatie kun-
nen zorgen. Dat aan de oostgrens geen drugs en wapens meer in beslag geno-
men kunnen worden, zal niet door invoering van een legitimatieplicht gecom-
penseerd kunnen worden. Op andere terreinen, zoals onderkenning van in het
opsporingsregister opgenomen personen en het vreemdelingentoezicht, zal de
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bewaking aan de EG-buitengrenzen het verlies van de oostgrens moeten opvan-
gen (dit in samenhang met harmonisatie van regelingen aangaande o.a. visum-
verstrekking, verblijfsrecht voor langere duur en vergunningen voor wapens).

Hoe minder vertrouwen men heeft in de bewaking van de EG-buitengrenzen,
hoe meer men de noodzaak zal voelen een aanvullend binnenlands controle-in-
strument te scheppen. Met een legitimatieplicht wordt echter naar alle waar-
schijnlijkheid het gedeeltelijk wegvallen van het beperkte vangnet aan onze
oostgrens nauwelijks gecompenseerd. Zo is onduidelijk of een legitimatieplicht
een efficiënter vreemdelingentoezicht mogelijk maakt. Indien er een bijzondere
legitimatieplicht komt om de nationaliteit te kunnen bewijzen of een plicht het
Nederlanderschap aan te kunnen tonen, dan blijft de problematiek actueel of
het vermoeden van vreemdelingschap bij de bevoegde opsporingsambtenaar uit-
sluitend gebaseerd mag worden op etnische kenmerken. Zo ja, dan zouden le-
den van etnische minderheden met een Nederlandse nationaliteit onevenredig
vaak aan de legitimatieplicht moeten voldoen. Invoering van een plicht de natio-
naliteit (of het Nederlanderschap) aan te tonen, geeft de toezichthoudende in-
stanties veelal sneller de zekerheid dat een Nederlander ook werkelijk een Ne-
derlander is. Ten aanzien van buitenlanders die zeggen Nederlander te zijn of
een oncontroleerbare nationaliteit te hebben of die blijven weigeren zich te
identificeren of die ongedocumenteerd zijn, zal het vreemdelingentoezicht wei-
nig voordelen hebben van een legitimatieplicht. Vreemdelingen zijn nu immers
ook al verplicht geldige verblijfspapieren te tonen.

Dan is er de kwestie van de preventieve werking van een legitimatieplicht met
het oog op een aantal delicten. Al onze informanten zijn van oordeel dat die
preventieve werking er kan zijn, maar voor een bepaalde groep mensen.

Een legitimatieplicht gekoppeld aan een registratieplicht voor wederverko-
pers, zal enig preventief effect hebben ten aanzien van heling. Verder zijn ge-
noemd de gevallen van oplichting en flessentrekkerij, waarbij `persoonlijk' met
de dader zaken zijn gedaan. Voorbeelden daarvan zijn legitimatie in hotels en
bij het ruilen van goederen in grootwinkelbedrijven. Een voorwaarde is veelal
wel dat het in het particuliere verkeer gebruikelijk wordt naar een legitimatiebe-
wijs te vragen. Hierover waren de meeste geïnterviewden tamelijk sceptisch.
Ten aanzien van oplichting zij opgemerkt dat in het handelsverkeer personen
elkaar lang niet altijd in persoon ontmoeten, maar bijvoorbeeld via een telex,
zodat een legitimatiebewijs niets toevoegt. Ook de cheque/betaalkaartenfraude
en zwart werken zouden bemoeilijkt kunnen worden. Voor de hier genoemde
delicten werpt een legitimatieplicht een zekere drempel op, maar voor de 'pro-
fessionals' betekent het een niet moeilijk te nemen hindernis. Door vervalsin-
gen, buitenlandse paspoorten, gebruikmaking van verloren of gestolen identi-
teitsbewijzen, komt men een heel eind. Het hebben van meer identiteiten wordt
dan bovendien extra aantrekkelijk; dat vereenvoudigt het politiewerk niet.

Ten slotte was men van mening dat het zwart rijden in het openbaar vervoer
enigermate teruggedrongen zal worden. Het cijfermateriaal laat zien dat hier-
door alleen voor de drie grote steden (tram/metro) een batenpost van enige
omvang zal kunnen ontstaan. Dit is echter slechts aannemelijk, wanneer een le-
gitimatieplicht gecombineerd wordt met intensievere en strengere controles dan
nu het geval is. Voorts werd benadrukt dat een preventieve werking slechts te
verwachten valt als daadwerkelijk opgetreden wordt, zowel tegen het zwart rij-
den als tegen het overtreden van de legitimatieplicht. Mocht een en ander tot
gevolg hebben dat 5% van de huidige zwartrijders na invoering van een legiti-
matieplicht een geldig plaatsbewijs zal hebben, dan levert dat het openbaar
vervoer een kleine drie miljoen gulden op. De kosten van handhaving van een
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legitimatieplicht en strengere en/of intensievere controles zijn daarin niet ver-
werkt.

De kosten van het legitimatiebewijs zelf kunnen in geld worden uitgedrukt. Op
zijn minst is hiermee een bedrag van enkele miljoenen guldens per jaar ge-
moeid. Overigens brengt de mogelijkheid een belangrijk goedkoper legitimatie-
document aan te schaffen dan het paspoort ten behoeve van legitimatie in EG-
landen voor een aantal burgers een belangrijke besparing met zich mee.

Een van de niet op geld waardeerbare voordelen van een algemene legitimatie-
plicht of een legitimatieplicht voor verdachten is de tegemoetkoming aan het
rechtsgevoel dat iemand van wie de politie constateert dat hij de wet overtre-
den heeft, niet op eenvoudig wijze aan de justitie mag ontsnappen door een val-
se naam op te geven. We spreken dan over ongeveer 86.000 personen per jaar.
Hierboven zagen we om welke delicten het in hoofdzaak gaat: fietsovertredin-
gen en zwart rijden bij het openbaar vervoer.

Eveneens als niet in geld uit te drukken voordeel van een legitimatieplicht is
genoemd het opheffen van het verschil tussen vreemdelingen en gekleurde Ne-
derlanders aan de ene kant en blanke Nederlanders aan de andere kant. Slechts
een algemene legitimatieplicht gecombineerd met willekeurige controles (met
alle kosten van dien), lijkt iets aan dat discriminatoire element te kunnen doen.

Niet door ons onderzocht zijn het gewicht of de validiteit van niet op geld waar-
deerbare bezwaren tegen (sommige vormen van) een legitimatieplicht:
- de inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en vrijheid;
- het dwingen van de verdachte mee te werken aan zijn eigen veroordeling,

hetgeen niet in ons rechtssysteem zou passen;
- het losmaken van emoties in verband met de bezettingstijd;
- het mogelijk misbruik en selectief gebruik;
- de verslechtering van de verhouding burger-opsporingsambtenaar.
Een oordeel over het gewicht van deze bezwaren zal van persoon tot persoon
verschillen.

Onderzoeken uit het buitenland over de gevolgen van een legitimatieplicht zijn
ons niet bekend. Met één deskundige uit België is een uitgebreid gesprek ge-
voerd. Naar zijn oordeel heeft in België de legitimatieplicht, die overigens niet
op weerstand stuit bij de bevolking, met name een zekere preventieve werking.
Daartegenover staan kosten in de vorm van tijd, gespendeerd aan controles
(zo'n 16 miljoen per jaar) en een zeker risico van discriminatoire controles.

Ons onderzoek leidt niet tot een duidelijk oordeel voor of tegen de legitimatie-
plicht. Dat kan in de eerste plaats niet, omdat het schattingen betreft van de
mogelijke gevolgen van een toekomstige maatregel. Met andere woorden, de
hier gepresenteerde kosten en baten hebben slechts een indicatief karakter. In
de tweede plaats zijn de empirisch moeilijker te beoordelen dogmatische en
emotionele argumenten er nauwelijks in betrokken. Die kan men een eigen ge-
wicht toekennen. Uit dit onderzoek blijkt dat een legitimatieplicht gecombi-
neerd met een draagplicht, zekere praktische voordelen oplevert, maar dat deze
gemakkelijk overschat kunnen worden. Bovendien zijn er enkele praktische na-
delen en moeten bijkomende voorwaarden van effectieve handhaving vervuld
worden. Of de balans van praktische voor- en nadelen naar de ene of naar de
andere kant doorslaat, is mede afhankelijk van onvoorspelbare voorwaarden, in
het bijzonder de mate waarin de bevolking zich houdt aan die plicht.
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Hoe moeilijk het is te beslissen, gaven de antwoorden van onze respondenten
bij de politie aan. De meningen over de praktische voordelen en nadelen van
een legitimatieplicht waren niet zo verschillend, maar in de uiteindelijke afwe-
ging voor of tegen een - algemene - legitimatieplicht waren de verschillen
groot. Van sterk voor via een aarzelende keuze tot sterk tegen.
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1 Inleiding

In het regeerakkoord van 8 juli 1986 is sprake van de invoering van een - alge-
mene - identificatieplicht. In de regeringsverklaring van het kabinet Lubbers II
van 30 juli 1986 wordt de identiteitscontrole geplaatst `in het kader van fraude
bestrijding in bepaalde situaties' en `overigens in die gevallen waarin politie en
andere opsporingsambtenaren thans de bevoegdheid hebben iemand naar zijn
naam te vragen'.' Dit beleidsvoornemen riep nogal wat reacties op. Daarbij
bleek dat de verwachtingen over de mate waarin de identificatie- of legitima-
tieplicht bij zou kunnen dragen aan bestrijding van criminaliteit en de mate
waarin het daarnaast kosten zou kunnen besparen in de vorm van bijvoorbeeld
arbeidstijdbesparing bij de politie, sterk uiteenliepen. Grote scepsis daarover is
geuit door o.a. de Vereniging van Nederlandse Gemeenten ('Die anderhalve
crimineel die je via verplichte identificatie misschien bij de kladden grijpt....'2)
en Fijnaut, hoogleraar strafrecht en criminologie3. Ook vanuit politiekringen
worden door sommigen twijfels geuit. Volgens de Algemene Christelijke Poli-
tiebond4 en de Algemene Nederlandse Politiebond is er geen aantoonbare
behoefte aan of noodzaak toe. Van de politieke partijen is de PvdA kritisch bij
monde van Roethof(' en Kosto ('De PvdA wijst zo'n plicht niet alleen af op
principiële gronden ..... maar ook uit een oogpunt van doelmatigheid' 7). Positie-
ve verwachtingen zijn geuit door o.a. het CDA bij monde van Gualthérie van
Weezel ('Dan krijg je ook een betere inzage in het gedrag van dit soort men-
sen - mensen die iets op hun kerfstok hebben - . Het werkt ook preventief 8)
en de VVD via Bolkestein ('Ik zie het veeleer als een middel om aan de ene
kant de uitvoering van de sociale voorzieningen makkelijker te maken, efficiën-
ter te maken en aan de andere kant het tegengaan van de criminaliteit te verge-
makkelijkeni). Binnen de politie zijn eveneens personen in de publiciteit ge-
treden die de voordelen ervan zien, met name waar het een legitimatieplicht
voor verdachten betreft. Zo verklaarde Wetering, woordvoerder van de politie

t
Inmiddels is in een nota aan de Tweede Kamer (20612) het element van de fraudebestrijding
en andere criminaliteitsbestrijding naar de achtergrond gedrongen. De ervaringen met het
sofinummer zullen afgewacht worden om tot een oordeel te komen over de noodzaak tot een

legitimatieplicht op dat terrein en van een identificatieplicht voor verdachten wordt afgezien.

De Volkskrant, 4 juli 1986.

Vrij Nederland, 19 juli 1986.
Trouw, 3 juli 1986.

TROS Aktua, 5 juli 1986; aldus ook J. Crezee, beleidsmedewerker van de Rijkspolitie te
Amsterdam (Trouw, 28 juli 1986).
Vrij Nederland, 19 juli 1986.

Algemeen Dagblad, 10 juli 1986.

NCRV, Hier en nu (radio), 6 juli 1986.

KRO, Echo Politiek (radio), 29 juli 1986.
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te Amsterdam, dat het opsporingswerk van de politie erdoor wordt vereenvou-
digd en dat hij geen reden tot misbruik zag.10 Van Dosselaar, commissaris van
politie te Utrecht, vond een legitimatieplicht zeker aanvaardbaar ('Iemand die
een strafbaar feit heeft gepleegd, dient naar mijn mening verplicht te worden
zijn identiteit bekend te maken (...). Verder ben ik van mening dat de politie in
Nederland beslist goed zal omgaan met deze "passieve" vorm van legitimatie-
plicht").

De discussie over een legitimatieplicht loopt al jaren en houdt vooral verband
met de criminaliteitsbestrijding. Meer recent is een nieuwe reden gegeven voor
de invoering van een legitimatieplicht. In het kader van het vrije personenver-
keer binnen de EG is afgesproken (Schengen, 14 juni 1985) dat de grenscontro-
les bij de grenzen tussen Nederland, West-Duitsland, België, Frankrijk en
Luxemburg in 1990 zullen verdwijnen. In 1992 zullen de andere landen van de
EG volgen. Met de invoering van een legitimatieplicht zou het wegvallen van de
grenscontroles gecompenseerd worden. 2 Volgens Gualthérie van Weezel is in-
voering van een legitimatieplicht wegens het wegvallen van de grenzen zelfs
noodzakelijk. 13 Anderen stellen dat (intensievere) verkeerscontroles, waarbij
nagegaan wordt of iemand in het opsporingsregister voorkomt, dit moeten op-
vangen, hoewel dat inhoudt dat daarmee alleen de bestuurders van motorvoer-
tuigen gecontroleerd worden. Ten slotte zijn er degenen die een intensievere
controle binnen de landsgrenzen niet vinden opwegen tegen het wegvallen van
de grenscontroles t.a.v. personen.'4

Tot nu toe is nog nauwelijks op systematische wijze, vanuit de praktijk gezien,
nagegaan op welke terreinen een identificatieplicht zou kunnen bijdragen tot
criminaliteitsbestrijding en kostenbesparing. De Minister van Justitie heeft de
uitspraak gedaan dat hij speciaal zou letten op het effect dat van een identifica-
tieplicht te verwachten is. 5 Het onderhavige onderzoek poogt hieraan een bij-
drage te leveren door, wat nauwkeuriger dan tot nu toe, na te gaan waar de
voordelen zouden kunnen liggen en de omvang daarvan te schetsen en daarte-
genover nog eens de nadelen te inventariseren. In dit verkennend onderzoek
wordt derhalve gepoogd over enkele praktische doelstellingen van een legitima-
tieplicht wat meer helderheid te verkrijgen. Centraal staat de vraag of de beoog-
de - en eventueel andere te verwachten - voordelen van een legitimatieplicht
ook gerealiseerd zullen kunnen worden. Meer concreet gaat het dan om vragen
als: kan de politie tijdwinst boeken bij de opsporing van daders van strafbare
feiten in geval van invoering van een algemene of specifieke identificatieplicht,
kan de identificatieplicht een bijdrage leveren aan de bestrijding van de crimina-
liteit, in het bijzonder van de fraude? Daarbij wordt de volgende preliminaire
opmerking gemaakt. Pas na invoering van een algemene identificatieplicht zou
een evaluatief onderzoek kunnen worden gedaan naar de beoogde (of mogelij-
ke) effecten ervan. Dat is nu niet mogelijk. Dit onderzoek draagt derhalve het

10

11

12

Trouw, 3 juli 1986.
Utrechts Nieuwsblad, 15 juli 1986.
Zie ook de vragen van Gualthérie van Weezel en Van der Burg, Tweede Kamer 1987-1988,
nr. 466.
Verwezen wordt naar o.a. De Groene Amsterdammer, 16 juli 1986, De Telegraaf, 7 juli 1986
en NCRV, Hier en nu (radio), 6 juli 1986.
Zie o.a Ruter, C.F. DD 15, 1985, afl. 5, blz. 377 - 384 en Verkade, D.W.F. Legitimatieplicht:
onzalig idee, of politieke slimheid. De Gelderlander, 27 april 1985.

Onder andere in het NOS-journaal, 20 februari 1987, 20.00 uur.

13

14

15
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karakter van een ex ante evaluatie-onderzoek. Hoewel de uitkomsten van een
dergelijk onderzoek in wezen speculatief zijn, gaat het om zo verantwoord mo-
gelijke, beredeneerde taxaties.

Ter inleiding van dit onderzoek zij eerst nog gewezen op het begrip legitimatie-
of identificatieplicht16 en het onderscheid tussen een algemene en een bijzonde-
re legitimatieplicht. Onder een legitimatie- of identificatieplicht verstaan we ie-
mands plicht desgevraagd gegevens over zijn identiteit (zoals naam, geboorteda-
tum, geboorteplaats) kenbaar te maken door het tonen van een legitimatiebe-
wijs, waarin de gevraagde identiteitsgegevens en een pasfoto van de drager zijn
opgenomen. De gegevens omtrent de identiteit hoeven zich niet te beperken tot
naam, geboortedatum, geboorteplaats, maar kunnen zich ook uitstrekken tot bij-
voorbeeld adres, woonplaats, nationaliteit of aan de betreffende persoon ver-
strekte bevoegdheden (bevoegdheden van de politie of de bevoegdheid een ge-
bouw te betreden). Onder een algemene legitimatieplicht verstaan wij de situa-
tie dat iedereen een legitimatiebewijs bij zich moet dragen en zonder voorwaar-
den moet tonen op verzoek van het bevoegd gezag. Het betreft hier altijd de
verhouding tussen overheid en burger. Een bijzondere legitimatieplicht is een
plicht de identiteit kenbaar te maken door middel van een legitimatiebewijs on-
der wettelijk omschreven voorwaarden in bijzondere omstandigheden of op be-
paalde terreinen van het maatschappelijk leven. We denken dan allereerst aan
een legitimatieplicht bij verdenking van een strafbaar feit. Een legitimatieplicht
om het Nederlanderschap aan te tonen is ook een bijzondere vorm. Een bijzon-
dere legitimatieplicht kan de wetgever ook instellen in verhoudingen tussen de
burgers onderling of voor overheidspersoneel tegenover de burger ter bescher-
ming van de burger. Dit is thans reeds het geval, bv. (voor de burger) bij het
doen van examens en (voor de ambtenaar) wanneer hij een woning binnen-
treedt.'' We merken op dat ook in geval van een bijzondere identificatieplicht,
zoals in geval van verdenking van een strafbaar feit, de feitelijke uitkomst kan
zijn dat men uiteindelijk toch altijd een legitimatiebewijs bij zich zal moeten
dragen.'s Het bijzondere zit hem echter in de voorwaarden voor de verplichting
tot tonen.

Niet alleen verschilt het gewicht van de bezwaren (of kosten) al naar gelang
het een algemene of bijzondere vorm van legitimatieplicht betreft, ook bij de
beoordeling van de batenkant is het onderscheid van belang. In ons onderzoek
betrekken we daarom beide vormen van identificatieplicht en zullen nader in-
gaan op enkele bijzondere vormen ervan. Niet zullen we de voor- en nadelen
onderzoeken van een eventueel in te voeren verplichting je naam te noemen te-
genover bv. de politie, zonder de verplichting daarbij een identificatiebewijs te
tonen.

Vervolgens zijn er verschillende modaliteiten, in die zin dat van verschillende
identiteitsbewijzen gebruik kan worden gemaakt met de uiteenlopende gevolgen
van dien. Zo kan een geheel nieuw legitimatiebewijs worden ontworpen dat
aansluit op het sofinummer dan wel het centrale persoonsnummer van de bevol-
kingsboekhouding of een legitimatiebewijs dat een geheel eigen registratie kent.
De gevolgen zullen met name verschillen voor de persoonsregistratie en de pri-

16

17

18

We gebruiken beide termen door elkaar.

In bijlage 2 wordt een overzicht gegeven van de bestaande verplichtingen tot legitimatie.

Overigens is in de Duitse situatie, waar men als verdachte zich moet kunnen legitimeren, het
bij zich hebben van het bewijs niet verplicht, doch slechts het in bezit hebben.
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vacyproblematiek alsmede voor de mogelijkheden meer identiteiten aan te ne-
men.

In de discussie over een legitimatieplicht gaat het vanzelfsprekend niet alleen
over de voordelen, maar spelen ook de nadelen een belangrijke rol. We zullen
daaraan eveneens aandacht besteden. Immers, bestudering en weging van de
voordelen heeft als risico dat de eventuele nadelen vergeten worden. Bij het ne-
men van een beslissing dienen beide op de weegschaal te liggen.

De opbouw van dit onderzoeksverslag is als volgt. In hoofdstuk 2 komen de
inhoud en de opzet van het onderzoek aan de orde. De resultaten van het on-
derzoek staan vermeld in het derde en vierde hoofdstuk. Het derde hoofdstuk
gaat met name over de bezwaren en kosten en het vierde over de voordelen en
baten.
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2 Onderzoeksvragen en onderzoeksopzet

Allereerst is met dit onderzoek beoogd een overzicht te geven van zowel de mo-
gelijke baten of voordelen als de mogelijke kosten of nadelen van verschillende
soorten identificatieplicht, zoals die in de litteratuur, in de media en in de
vraaggesprekken die wij gevoerd hebben, naar voren zijn gekomen. Vervolgens
wordt in dit onderzoek met name gepoogd de mogelijke voordelen of baten van
een identificatieplicht te kwantificeren. We hebben ons daarbij speciaal gericht
op de voordelen, die onder de volgende twee noemers gebracht kunnen worden.
- Meer gemak voor de politie en andere opsporingsambtenaren (openbaar ver-

voer) bij het achterhalen van de identiteit van verdachten. Dit gemak kan uit-
gedrukt worden in tijdwinst en verkleining van het percentage mislukte trans-
acties vanwege het onvindbaar zijn van de overtreder. In het verlengde daar-
van ligt de verkleining van het percentage mislukte executies van geldboetes
van bij verstek veroordeelden en een verhoogde kans op betekening van von-
nissen met de tijdwinst van dien.

- Voorkoming of bemoeilijking van criminaliteit in het algemeen of van bepaal-
de delicten in het bijzonder; bij dit laatste wordt gedacht aan voorkoming van
zwart werk, zwart geld, zwart rijden, voetbalvandalisme en winkeldiefstal. .

Onderzocht wordt of deze voordelen werkelijk te verwachten zijn, of daarvan
een schatting gegeven kan worden en in hoeverre zij afhankelijk zijn van het ty-
pe identificatieplicht. In het navolgende worden de diverse onderdelen van deze
vraagstelling gespecificeerd.

In de eerste plaats is nagegaan hoe de huidige praktijk is in situaties waarin
men verplicht is een rijbewijs met zich te voeren en te tonen op verzoek van de
politiebeambte. De belangrijkste vragen waren of het vaak voorkomt dat men
zijn rijbewijs niet bij zich heeft, of het tonen problemen oplevert, wat er gebeurt
als men zijn rijbewijs niet prompt kan laten zien en hoeveel tijd het dan kost
om de identiteit te achterhalen. Verder is bij banken geïnformeerd, wanneer en
op welke wijze men zich moet identificeren en hoe de praktijk dienaangaande
is.

In de tweede plaats is bezien hoe in de gevallen dat men niet verplicht is een
rijbewijs bij zich te dragen, na constatering van een delict de identiteit van de
verdachte wordt vastgesteld en hoeveel tijd dat neemt. Met name is geprobeerd
te achterhalen hoe vaak en bij welke delicten zich problemen voordoen met be-
trekking tot de identiteit van een verdachte en hoeveel extra werkdruk dat met
zich meebrengt. Bij de vraagstelling hebben we vijf typen verdachten onder-
scheiden bij wie een legitimatieverplichting tot baten/werklastvermindering kan
leiden.
1. Verdachten die weigeren hun identiteit kenbaar te maken, maar deze ten

slotte toch prijsgeven.
2. Verdachten die weigeren hun identiteit kenbaar te maken en daarin blijven

volharden.
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3. Verdachten van wie de politie het vermoeden heeft dat ze valse personalia
opgegeven hebben; na controle blijken deze echter correct te zijn.

4. Verdachten van wie de politie het vermoeden heeft dat ze valse personalia
opgegeven hebben en ten aanzien van wie na controle of doorvragen blijkt
dat dat vermoeden juist is.

5. Verdachten van wie de politie pas achteraf (nadat de verdachte zijns weegs
is gegaan) constateert dat de personalia niet kloppen.

In het onderzoek zijn misdrijven en overtredingen telkens scherp uit elkaar ge-
houden. Speciaal met betrekking tot overtredingen is getracht na te gaan hoe
vaak het voorkomt dat transacties mislukken vanwege het opgeven van verkeer-
de personalia. Onderzocht werd of een identificatieplicht van verdachten of een
algemene identificatieplicht enige winst op het gebied van verkeersovertredingen
met een motorvoertuig zouden opleveren. Voor wat betreft de overige gevallen
in de overtredingensfeer is gepoogd een schatting te maken van de hoeveelheid
transacties die problemen gaven wat betreft de inning, omdat gebruik is ge-
maakt van valse personalia.

Kan uit de antwoorden op het vorengaande een ruwe kwantificering van de
baten gemaakt worden, eveneens is getracht na te gaan of en in hoeverre kosten
zijn te verwachten van de invoering van een legitimatieplicht in de zin van extra
benodigde celruimte, tijd voor controle op het bij zich dragen van een legitima-
tiebewijs in geval een algemene legitimatieplicht, een grotere instroom van za-
ken bij justitie.

Aandacht is ten slotte besteed aan het mogelijke effect dat een algemene le-
gitimatieplicht kan hebben op de betekening van vonnissen en de executie van
door de rechter opgelegde geldboetes.

Ten aanzien van het tweede voordeel, de criminaliteitsbestrijding in preven-
tieve zin, zij opgemerkt dat de preventieve effecten van de legitimatieplicht
vooral te verwachten zijn in situaties waarbij het tonen van een identiteitsbewijs
een voorwaarde is of zal zijn om een doel te bereiken. Men denke aan het ope-
nen van een rekening, het innen van een cheque, het huren van een kluis, de
toegang tot het werk, de toegang tot het openbaar vervoer. Indien in deze geval-
len een identiteitsbewijs moet worden getoond, kan dat een bemoeilijkende om-
standigheid zijn voor een aantal mensen om een strafbaar feit te plegen. Tegen
diefstal uit een woning of dronken rijden zal een legitimatieplicht weinig helpen.

Ook in een aantal gevallen waarin het tonen van een legitimatiebewijs niet
een voorwaarde is om iets te kunnen doen of bereiken, zal mogelijk een preven-
tief effect kunnen optreden. Het gaat dan om die situaties waarin men nu nog
de dans kan ontspringen door het opgeven van valse personalia. Na invoering
van een legitimatieplicht is dat veel moeilijker. Men weet dan dat men na be-
trapt te zijn z'n `straf niet zal kunnen ontlopen. Van deze wetenschap zou een
preventief effect kunnen uitgaan.

Speciale aandacht is geschonken aan die vormen van criminaliteit waarvan
veelal aangenomen wordt dat zij gevoelig zijn voor een legitimatieplicht:
- fraude: fraudebestrijding is door voorstanders vaak genoemd als argument

voor een legitimatieplicht; we hebben voor een aantal vormen van fraude
trachten na te gaan in hoeverre een legitimatieplicht kan bijdragen aan de
bestrijding daarvan;

- zwart werken (met een uitkering): is de verwachting realistisch dat een legiti-
matiebewijs in combinatie met regelmatige controle het minder gemakkelijk
maken naast een uitkering te werken en/of over die arbeid niet de verschul-
digde belasting te betalen;

- zwart rijden in het openbaar vervoer;
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- vandalisme: het feit, dat de politie direct de identiteit van de dader kan vast-
stellen of meer algemeen dat de dader niet meer anoniem is, zou volgens
sommigen preventief werken; met name de mogelijke invloed op voetbalvan-
dalisme krijgt aandacht;

- winkeldiefstal: een legitimatieplicht zou kunnen bijdragen tot het terugdrin-
gen daarvan.

De uitvoering van het onderzoek bestond allereerst uit het raadplegen van de
literatuur en de media en het nagaan in hoeverre bestaand cijfermateriaal be-
hulpzaam zou kunnen zijn bij het maken van schattingen.

Daarnaast zijn interviews gehouden met deskundigen, met name erop gericht
om meer inzicht te krijgen in de kwantiteit van de mogelijke kosten en baten
van een legitimatieplicht in de opsporingsfase en hun mening te vernemen om-
trent de preventieve werking. Omdat het veelal om zacht materiaal (schattingen,
ervaringen) en oordelen over toekomstige situaties gaat, leek ons een schrifte-
lijke enquête minder raadzaam, mede gezien de te verwachten non-response en
de neiging bij respondenten niet uitgebreid op schriftelijke vragen in te gaan.
Daarom zijn gestructureerde interviews gehouden met politiemensen uit 10 poli-
tiekorpsen, verdeeld over grotere en kleinere gemeenten. De gesprekken von-
den plaats met gemiddeld twee tot drie personen, afkomstig uit de recherche
en de surveillancedienst. Ook zijn gesprekken gevoerd met enkele bijzondere
opsporingsambtenaren en directieleden uit de wereld van het openbaar'vervoer,
met twee fraude-officieren, de Centrale Recherche Informatiedienst (CRI), en-
kele personen uit het bankwezen en een vertegenwoordiger van de Koninklijke
Nederlandse Voetbalbond (KNVB).

Ten derde is door middel van registratie gepoogd na te gaan in hoeveel ge-
vallen de politie problemen heeft met het opgeven van valse personalia of het
niet verschaffen daarvan. Deze gegevens waren bedoeld om een zuivere kwanti-
ficering te kunnen maken van de baten. Helaas is de response op de registratie
zeer mager gebleken, ook al was deze zo ingericht dat slechts een minimale ex-
tra inspanning nodig was om de formulieren in te vullen.`

Ten slotte was het de bedoeling een indruk te krijgen hoe een legitimatieplicht
bij onze buurlanden werkt. Wij hebben echter geen buitenlands onderzoek naar
de gevolgen van een legitimatieplicht kunnen opsporen. De tijd en de mogelijk-
heden ontbraken om de werking ervan goed in kaart te brengen door empirisch
onderzoek te verrichten. Een vergelijking tussen criminaliteitscijfers van landen
met en zonder legitimatieplicht is een onbetrouwbaar middel om inzicht te ver-
schaffen in het effect van een legitimatieplicht. Er is daarom om informatie ge-
vraagd aan een op dit terrein deskundige in België en het Ministerie van Bin-
nenlandse Zaken in de Bondsrepubliek Duitsland." Met onze Belgische infor-
mant voerden we een gesprek en de informatie uit de Bondsrepubliek werd ons
toegezonden in antwoord op schriftelijke vragen onzerzijds.

19 De hoeveelheid informatie die gevraagd werd, was klein en op voorhand was ook al bekend,
gezien de resultaten van de interviews, dat het om relatief kleine aantallen zou gaan. In bijla-
ge 3 is een voorbeeld van een registratieformulier opgenomen.

" Weergegeven in bijlage 1.
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3 Nadelen of kosten van een legitimatie-
plicht

3.1 Niet op geld waardeerbare bezwaren

In de eerste plaats wordt met name een algemene legitimatieplicht wel be-
schouwd als een inbreuk op de persoonlijke levenssfeer en vrijheid. Daarbij wordt
onder andere gedacht aan de gevaren die kleven aan registratie en opslag van
gegevens en de koppeling met andere gegevensbestanden. Vooral als men de
overheid niet (uitsluitend) als beschermer van of dienstverlener aan de burger
ziet, spelen dergelijke bezwaren een rol. Tevens wordt hieronder gerekend het
gevoel van onvrijheid dat het verplicht bij zich dragen en tonen van een legiti-
matiebewijs met zich meebrengt. Bezwaren in deze sfeer zijn onder andere af-
komstig uit de juridische wereld21 en de media, maar werden slechts door een
enkele geïnterviewde genoemd. Een in juli 1986 door het NIPO in opdracht van
de Telegraaf uitgevoerde enquêteti liet zien dat 46% van de ondervraagden van
18 jaar en ouder vonden dat een algemene legitimatieplicht een beperking (van
een beetje tot in sterke mate) van vrijheid en privacy inhield en 53% vond dat
daarvan geen sprake was .2' Dit bezwaar leeft kennelijk bij een groot deel van de
bevolking. Twee kanttekeningen moeten daarbij worden geplaatst. Van degenen
die vinden dat niet de vrijheid of privacy aangetast wordt, is 17% tegen de in-
voering van een algemene legitimatieplicht. Zij hebben dus andere bezwaren.
Van degenen die de privacy wel aangetast vinden, is 11% voor een algemene le-
gitimatieplicht. Met andere woorden, zij hebben het ervoor over.

Juridisch van aard is het mogelijke bezwaar dat een legitimatieplicht onvere-
nigbaar zou zijn met de bescherming van de privacy, zoals neergelegd in het na-
tionale recht of de grondrechten in internationale verdragen. Wiarda conclu-
deert dat noch het nationale recht noch het verdragsrecht zich verzet tegen een
legitimatieplicht tegenover banken of werkgevers of tegen een legitimatieplicht
voor verdachten. u Een algemene legitimatieplicht acht hij wel strijdig met het
verdragsrecht, tenzij duidelijk gemaakt wordt dat daartoe `een pressing social
need' bestaat.

Een ten aanzien van zowel een algemene als bijzondere legitimatieplicht naar
voren gebracht bezwaar is van strafrechtelijke aard. Dit houdt in dat een legiti-
matieplicht indruist tegen de strafrechtelijke regel dat een verdachte niet hoeft

21
Graaf, F. de. Identificatieplicht verwerpelijke zaak. Utrechts Nieuwsblad, 14 juli 1986.
Hoefnagels, G.P. Politici hebben te groot geloof in de macht van de staat. NRC, 23 juli 1986.
Moszkowicz, M. Ausweiss (1986). Telegraaf, 8 juli 1986.

Zie Hof, Jan van 't en Karel Sommer. Identificatieplicht meningen en feiten. Privacy en Regis-
tratie, nr. 3, 1986.
In totaal was 34% voor en 44% tegen een algemene identificatieplicht (zie paragraaf 3.3).

Advies betreffende de verenigbaarheid van een eventueel in te voeren identificatieplicht met
internationale en nationale bepalingen inzake grondrechten, 2 juni 1987.

22
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24
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mee te werken aan zijn eigen veroordeling. In zijn hierboven aangehaalde advies
aan de regering concludeert Wiarda dat noch het nationale noch het internatio-
nale recht zich op deze grond verzet tegen een identificatieplicht voor verdachte
personen. Hetzelfde geldt volgens hem voor een identificatieverplichting (tegen-
over overheid of burger) in het kader van fraudebestrijding, waarbij een instel-
ling (bv. werkgever of bank) door de overheid een registratieverplichting krijgt
opgelegd. Een ander bezwaar tegen vooral de algemene legitimatieplicht is van
rechtsstatelijke aard. De politie krijgt een belangrijke en niet erg controleerbare
bevoegdheid, die tot misbruik aanleiding kan geven. Zo is er in de media op
gewezen dat het verre van denkbeeldig is dat op grond van huidskleur mensen
zullen worden geselecteerd en vervolgens gecontroleerd.21 Ook een enkele door
ons geïnterviewde opsporingsambtenaar deelde deze zorg. Het argument van
misbruik wordt ook wel naar voren gebracht bij een bijzondere legitimatieplicht
(wanneer is iemand verdachte of zullen bepaalde kenmerken iemand sneller tot
verdachte maken?), maar de scherpte is er dan deels vanaf. De bevoegdheid van
de politie is immers een voorwaardelijke.

Nog een tegenwerping tegen een legitimatieplicht, die niet op geld waardeer-
baar is, komt neer op het bezwaar van herinneringen en ervaringen uit de bezet-
tingstijd op dit terrein. Dit geldt in hoofdzaak voor degenen die de oorlog be-
wust hebben meegemaakt. Het gewicht van dit argument voor de ouderen is
niet na te gaan. Wel is bekend dat verhoudingsgewijs meer jongeren tegen een
legitimatielicht (algemeen of voor verdachten) zijn dan ouderen. Een kwart tot
een derde van de 55-plussers is tegen. De argumentatie van deze tegenstan-
ders valt niet te achterhalen, zodat niet duidelijk is of dit bezwaar dan wel ande-
re bezwaren de doorslag geven bij hun meningsvorming. Voor zover het mis-
bruik in de bezettingstijd gebruikt wordt als argument om aan te geven dat mis-
bruik niet denkbeeldig is, valt het onder het eerder behandelde bezwaar van
mogelijk misbruik.

We eindigen met de constatering dat een aantal opsporingsambtenaren de
vrees uitsprak dat een algemene legitimatieplicht de verhouding roet de burger
nadelig zou beïnvloeden. Immers, de politie zou makkelijk als controleur en te-
genstander van de burger kunnen worden beschouwd. Die vrees was er niet
voor een legitimatieplicht alleen voor verdachten.

3.2 Verhoogde input bij politie en justitie

Een aannemelijk nadelig effect van invoering van een legitimatieplicht is volgens
een aantal geïnterviewden een toename van vervalsing en diefstal van legitimatie-
bewijzen; voor bepaalde personen wordt het aantrekkelijk een tweede identiteit

25
Steenbergen, J.D.M. Legitimatieplicht inbreuk op privéleven. Volkskrant, 14 oktober 1987.
Valkenburg, W.E.C.A. Legitimatiebewijs: vergeet het maar! NJB, 25 april 1987, blz. 525 e.v.
De Coornhertliga, geciteerd in De Waarheid, 18 juli 1986. Kuitenbrouwer, F. Identificatieplicht
vormt een aanslag op het rechtsbeginsel. NRC, 16 juli 1986.

In de Franse volksmond komt de uitdrukking `misdrijf van het gore smoel' voor. Lebesque,
Victor. Volkskrant, 10 maart 1988. Fijnaut meent dat het de groepen die een marginale status
hebben in onze maatschappij, zoals buitenlanders, jongeren uit de kraakbeweging, woonwagen-
bewoners, zijn die object worden van massale politiecontroles. Zie Smits, Hans. Vrij Neder-
land, 19 juli 1986. Zie ook Groeneweg, Cor. Legitimatieplicht in België, minderheden het
mikpunt. KRI, december 1986. Glastra van Loon, J.F. Bezwaren identificatieplicht: het werkt
niet best en als het werkt is het niet zo best. Trouw, 7 augustus 1986.

Zie paragraaf 3.4.

26

27

16



te hebben en derhalve voor anderen lucratief in legitimatiebewijzen te hande-
len. Eventuele voordelige effecten in verband'met de criminaliteitsbestrijding
zullen dan afnemen en daarnaast zal de werklast van politie en justitie omhoog
gaan in verband met de opsporing en vervolging van de dieven, vervalsers en
degenen die van vervalste legitimatiebewijzen gebruik maken. Nemen we als
voorbeeld aan dat 1000 politierechterzaken (vervalsing, diefstal) extra het justi-
tiële systeem binnenkomen. Ervan uitgaande dat een dergelijke zaak justitie
ongeveer f 500''8 kost en de politie f 150 (3 uur werk), ontstaat een kosten-
post van f 650.000. Wanneer vrijheidsstraf volgt, lopen de kosten aanzienlijk op,
bij een geldboete dalen ze. Tot een kostenpost van een half miljoen gulden per
jaar zal men dan al snel komen. Slechts na een aantal jaren echter kan duide-
lijk worden hoe groot dit nadelige effect precies is.

Naast deze extra input vanwege een te verwachten toename van vervalste le-
gitimatiebewijzen is een toename te verwachten van het aantal af te handelen
overtredingen doorjustitie. Zoals we in paragraaf 4.1.2 zullen zien, ontloopt een
flink aantal verdachten van overtredingen zijn 'straf, omdat het proces-verbaal
(pv) opgelegd moet worden wegens opgave van valse personalia: bij het open-
baar vervoer gaat het om ongeveer 76.00030 opgelegde processen-verbaal en bij
de politie om ongeveer 10.000 per jaar. Invoering van een legitimatieplicht le-
vert voor deze zaken baten op, maar ook een extra werklast voor de rechterlijke
macht. Ervan uitgaande dat 30% bij het openbaar ministerie terechtkomt en
daarvan weer een derde door de rechter wordt afgedaan31, zou naar schatting
het openbaar ministerie jaarlijks 22.800 zaken extra te verwerken krijgen, waar-
van het 15.200 zelf zal afdoen en 7.600 bij de kantonrechter zal aanbrengen.
Houden we voor de afdoening door het openbaar ministerie f 10 per zaak aan
en voor de kantonrechter f 35 per zaak32, dan ontstaat een kostenpost van ruim
f 400.000 per jaar. Het betreft in zoverre een maximale schatting dat als uit-
gangspunt is genomen dat het aantal processen-verbaal voor overtredingen niet

28 In de maandstatistiek rechtsbescherming en veiligheid van het Centraal Bureau voor de Statis-
tiek (CBS) is vermeld dat onze rechtspraak per verrichting in 1983 f 310 kostte. Recentere
cijfers en bedragen voor de afzonderlijke instanties zijn niet beschikbaar, behalve voor zaken
bij de Hoge Raad, die elk f 4.500 gemiddeld kostten. Het bedrag van f 310 wordt sterk beïn-
vloed door het grote aantal relatief goedkope verrichtingen van de kantonrechter. Gezien
deze constatering en gezien de leeftijd van het cijfermateriaal, lijkt ons f 500 voor een politie-
rechterzaak een minimale schatting.

29 De tijdsbesteding aan dergelijke zaken kan natuurlijk sterk uiteenlopen. Wanneer we aanne-
men dat het verhoor van de verdachte een uur kost en het uitwerken van het proces-verbaal
(inclusief eventuele technisch onderzoek) anderhalf uur, lijkt drie uur per zaak zeker geen
hoge schatting. Aangifte en getuigenverhoor zullen ook tijd kosten. Zie voor gemiddelde tijds-
besteding per zaak: 21 politiekorpsen met gelijke maat gemeten. Utrecht, januari 1988, bijlage
4, tabel 31 en tabel 12.

30 Nederlandse Spoorwegen: ongeveer 10.000. Drie grote steden: ongeveer 65.000 en het overig
openbaar vervoer ongeveer 1.000 (paragraaf 4.1.2).

31 Uit de CBS-maandstatistiek rechtsbescherming en veiligheid, juni 1987, tabel 7, blz. 32 en tabel
5, blz. 46 kan afgeleid worden dat van de verkeersovertredingen ruwweg 70% door de politie
wordt afgedaan, 20% door het openbaar ministerie en 10% door de rechter. Bij de overige
overtredingen is dit ruwweg resp. 40%, 30% en 30%.

32 In een advies van de Verkeers Commissie Openbaar Ministerie over contingentering en werk-
lastconsequenties handhaving art. 30 WAM van november 1987 hanteerde men voor de aldaar
bedoelde zaken een kostenraming voor 25.000 aangebrachte zaken van f 837.600 (excl. gebou-
wen): f 33,50 per zaak.
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zal afnemen. Preventieve effecten of een sterkere proces-verbaalvermijding33
kunnen de hier berekende kosten drukken.

33 Een nieuw delict: extra kosten

Bij invoering van een legitimatieplicht kan men de te verwachten voordelen
slechts behalen, zo is ook de algemene opvatting van onze zegslieden bij de po-
litie en bij het openbaar vervoer, als aan het niet bij zich hebben van een legiti-
matiebewijs consequenties verbonden zijn. Het uiteindelijk niet kunnen tonen
van het legitimatiebewijs zal vrijwel zeker strafbaar gesteld moeten worden en
consequenties voor de dader moeten hebben om te voorkomen dat grote aantal-
len mensen zich niet aan de legitimatieplicht zullen houden. Hiermee is een
nieuw delict gecreëerd, dat onherroepelijk voor politie en justitie extra werk be-
tekent. Bij een algemene legitimatieplicht speelt dit het sterkst: enerzijds kosten
van algemene controles en anderzijds een toename van personen die in het jus-
titieel systeem terecht kunnen komen (maar overigens niet van een strafbaar
feit verdacht worden). Bijkomende kosten kunnen verder ontstaan, doordat per-
soonscontrole kan leiden tot een toename van gegevensopslag in politiële regis-
ters. Er is een risico dat diverse personen, zijnde brave burgers, in de bestanden
terechtkomen. Zo ontstaat vanuit recherche-oogpunt bezien, een vervuiling van
bestanden, welke tot verkeerde rechercheverrichtingen en dus tot tijdverlies kan
leiden.

Ook echter bij een bijzondere legitimatieplicht kunnen extra werkzaamheden
ontstaan. Wat moet er gebeuren bij het niet nakomen van de legitimatieplicht?
Hieraan zullen strafrechtelijke consequenties verbonden moeten worden om het
verplicht bij zich hebben van een legitimatiebewijs niet tot een dode letter te la-
ten verworden. Van verdachten die geen legitimatiebewijs bij zich hebben, zal
de identiteit toch op een enigszins zekere manier vastgesteld moeten worden,
hetzij door samen met de agent het legitimatiebewijs op te halen, hetzij door de
verdachte mee naar het bureau te nemen en daar de opgegeven personalia te
verifiëren. Gebeurt dat niet, dan kan de verdachte die in de huidige situatie be-
reid is een valse naam op te geven, in de situatie dat een legitimatieplicht be-
staat, aan vervolging (voor bv. een fietsovertreding èn inmiddels het niet kunnen
tonen van een legitimatiebewijs) ontsnappen door diezelfde valse naam op te
geven. Beide pv's kunnen dan later de prullenbak in (en daarmee vervallen de
baten, die we o.a. in paragraaf 4.1.2 berekend hebben).

De hierboven geschetste kosten/nadelen gelden in beperktere mate ook voor
een bijzondere legitimatieplicht bij gebruikmaking van het openbaar vervoer.
Overigens, alle door ons bij het openbaar vervoer geïnterviewde personen zagen
niets in alleen een legitimatieplicht voor het openbaar vervoer. De twee belang-
rijkste redenen waren: 1. De relatie controleurs/opsporingsambtenaren met de
klant zou aanzienlijk verslechteren als alleen bij het openbaar vervoer de over-
treder zich moet legitimeren: omdat men niet verplicht is altijd een legitimatie-
bewijs bij zich te dragen (wat een legitimatieplicht voor verdachten wel als con-
sequentie met zich brengt), zal men sneller geïrriteerd raken als dat in het
openbaar vervoer wel moet. 2. Als gevolg van het vorenstaande zal men minder
vaak zijn legitimatiebewijs bij zich hebben en het openbaar vervoer zal als enige

33
Zo kunnen zwartrijders die het nu tot een proces-verbaal laten komen en een valse naam
opgeven, na invoering van een legitimatieplicht besluiten af te stempelen of uit te stappen
zodra ze een controleur zien.

18



de lasten op zich krijgen van de handhaving van een dergelijke legitimatieplicht:
`Het openbaar vervoer als de boze wolf of moet ik zeggen het zwarte schaap',
zoals een van de openbaar vervoermedewerkers het uitdrukte. Zij zagen wel
voordelen in een legitimatieplicht voor verdachten en daarmee ook voor zwart-
rijders, omdat de twee effecten dan in verminderde mate zouden optreden.

Op voorhand moge duidelijk zijn dat zelfs een globale schatting van de kos-
ten die ontstaan wegens het niet bij zich hebben van een legitimatiebewijs,
moeilijk te maken valt. Zo is onduidelijk hoe vaak men dan geen legitimatiebe-
wijs bij zich zal hebben, hetgeen mede afhankelijk is van de acceptatie door de
bevolking van een legitimatieplicht. Als het niet bij zich hebben van een legiti-
matiebewijs met een politietransactie afgedaan kan worden en aan die plicht
ook streng de hand wordt gehouden, zullen nog de minste kosten ontstaan vol-
gens een aantal geïnterviewden.

Als van te voren reeds duidelijk zou zijn dat een legitimatieplicht door een sub-
stantieel deel van de Nederlandse bevolking niet vervuld zal worden, mag men
verwachten dat dit een enorme taakverzwaring voor de politie met zich mee zal
brengen, zoals boven besproken is en in het uiterste geval zal leiden tot de on-
mogelijkheid deze plicht te handhaven. Hoewel van tevoren nooit duidelijk is
hoevelen zich aan een nieuwe wettelijke plicht zullen onttrekken, verdient het
toch aanbeveling de opinie van de burgers die het aangaat, te raadplegen. Daar-
uit zou men aanwijzingen kunnen verkrijgen over de weerstand die men kan on-
dervinden. Enkele opinie-onderzoeken verschaffen ons een aantal summiere ge-
gevens. In grote lijnen kan men zeggen dat onder de bevolking grote verdeeld-
heid bestaat in de opinie over de a^emene legitimatieplicht.

In een Telegraaf/NIPO-enquête van juli 1986 verklaart 34% van de onder-
vraagden zich voor en 44% zich tegen een algemene identificatieplicht, terwijl
19% het niet kan schelen. De vraagstelling was: `Er zijn plannen om een alge-
mene legitimatieplicht in te voeren. Iedere burger zou daardoor verplicht wor-
den een van de bestaande legitimatiedocumenten, zoals paspoort of rijbewijs, bij
zich te dragen en op verzoek te tonen. Heeft u van deze plannen gehoord of
gelezen of niet?' Na het antwoord op deze vraag vervolgde de enquête met:
`Wat vindt u van zo'n algemene legitimatieplicht? Bent u ervoor, ertegen of kan
het u niet schelen?' Volgens 44% kan een algemene legitimatieplicht bijdragen
aan misdaadbestrijding, terwijl 48% daar niet in gelooft.

Ook bleek dat binnen de drie grote partijen de PvdA verhoudingsgewijs de
meeste tegenstanders kende (51%), daarna volgde de VVD (42%) en dan het
CDA (33%). Alleen bij het CDA waren de voorstanders in de meerderheid
(42%). Het percentage voorstanders bij de VVD bedroeg 36% en bij de PvdA
26%. Deze samenhang met de politieke voorkeur is ook in de hierna te bespre-
ken enquêtes teruggevonden.

Een NIPO-enquête uit maart 1985 leverde globaal een zelfde beeld op, met
dien verstande dat het aantal voorstanders behoorlijk wat groter was. Van de
ondervraagden was 46% voor, 36% tegen en kon 16% het niet schelen. Het ver-
schil met de meer recente Telegraaf/NIPO-enquête zal mede (naast misschien
een publiciteitseffect) uit het verschil in vraagstelling verklaard moeten worden.
De vraagstelling uit de NIPO-enquête (1985) luidde: `Zou u het een goed of

34 Legitimatieplicht wekt weerzin van jongeren. Telegraaf, 10 juli 1986. Hof, Jan van 't en Karel
Sommer. Identificatieplicht meningen en feiten. Privacy en registratie, nr. 3, 1986.

as
Stapel, J. Tegenzin legitimatiebewijs sterk overdreven. NRC, 25 maart 1986. Van 't Hof en
Sommer (zie noot 34).
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slecht idee vinden als alle Nederlanders en buitenlanders een legitimatiebewijs
bij zich moesten dragen?' Met andere woorden, de koppeling met de plicht om
het legitimatiebewijs aan het bevoegd gezag te tonen (legitimatieplicht) is hier
minder duidelijk dan in de Telegraaf/NIPO-enquête.

In maart 1987 heeft het NIPO nogmaals een aantal vragen gesteld betreffen-
de legitimatieplicht. Eerst werd de vraag gesteld: `In de meeste landen buiten
Nederland is men verplicht om altijd een paspoort of een andere identiteitskaart
bij zich te hebben. Lijkt u dat vervelend of zou het u niet kunnen schelen?'
Daarna vervolgde de enquête met: `De politie in het buitenland is daar erg
vóór. Verdachte personen kan men dan gemakkelijker identificeren. Lijkt u dat
een voordeel of niet?'. De laatste vraag luidde: `Zou u er voor zijn om dat ook
in ons land in te voeren, dus de plicht om altijd een legitimatiebewijs bij zich
te dragen?' Om de antwoorden hierop te kunnen interpreteren, maken we de
volgende opmerkingen. In de eerste plaats bevatten de vragen ons inziens de
suggestieve elementen `meeste landen buiten Nederland' en `de politie in het
buitenland is daar erg voor'. Ten tweede lijkt ons het antwoord op de laatste
vraag met name de ocinie te meten ten aanzien van een bijzondere legitimatie-
plicht voor verdachten , gezien de formulering van de daarvoor gestelde vraag.
Van de ondervraagden bleek 45% voor, 35% tegen te zijn en kon 18% het niet
schelen37. Wel vond 81,5% dat een dergelijke maatregel voordelen voor de poli-
tie met zich meebrengt. Met andere woorden, er is een groep die wel voordelen
ziet, maar toch tegen deze plicht gekant is.

Ten slotte is in maart 1988 door het NIPO nogmaals een aantal vragen be-
treffende legitimatieplicht gesteld. Een van de vragen luidde: `Zou u het een
goed of een slecht idee vinden als alle Nederlanders en buitenlanders een legiti-
matiebewijs bij zich moesten dragen?'. Het antwoord luidde: 46% een goed idee,
36% een slecht idee en 14% kan het niet schelen38.

Door alle enquêtes heen blijkt dat hoe jonger men is, des te meer men tegen
is. Met name de ouderen zijn voor, dan wel weinig tegen een legitimatieplicht:
in de Telegraaf/NIPO-enquête was 32% van de 55-plussers tegen (in totaal was
44% tegen) en bij de NIPO-weekenquêtes was gemiddeld één op de vier tegen
(in totaal was gemiddeld 36% tegen). Deze uitkomst tast overigens het emotio-
nele bezwaar van herinnering aan de oorlog niet aan, maar is in elk geval voor
de meesten kennelijk niet van overwegend belang. De constatering dat van de
jongeren velen tegen zijn (van de 18- tot 24-jarigen meer dan de helft), is zeker
van belang voor een taxatie van de handhavingsproblemen van een legitimatie-
plicht, aangezien de meeste verdachten zich in de lagere leeftijdscategorieën be-
vinden.

Tegen invoering van een sociale zekerheidskaart is naar alle waarschijnlijk-
heid een geringer deel van de bevolking gekant. Een studie naar de opinies over
belastingontduiking en uitkeringsmisbruik39 wees uit dat in juli/augustus 1983
65% van de Nederlandse bevolking (van 18 jaar en ouder) geen bezwaren had
tegen invoering van een sociale zekerheidskaart; 20% had wel bezwaren, maar
was van mening dat invoering ervan toch moest plaatsvinden en 15% was tegen
invoering daarvan.

36
Voor het door ons gemaakte onderscheid tussen algemene en bijzondere legitimatieplicht zij
verwezen naar het laatste deel van hoofdstuk 1.
Deze resultaten zijn ons door het NIPO verstrekt.
Opgave NIPO.

Berghuis, A.C. en M.M. Kommer. Opinies over belastingontduiking en uitkeringsmisbruik, en
over maatregelen ter bestrijding daarvan. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1984, WODC nr. 48.

37

38

39
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Is voor de besluitvorming ook de opinie van belang, voor de praktijk is door-
slaggevend hoe mensen zich zullen gedragen. Dat kan, zoals gezegd, niet dwin-
gend uit een opinie-onderzoek worden afgeleid. Het enige dat ons thans over
de praktijk bekend is, is de indruk van door ons geïnterviewde politiefunctiona-
rissen dat zo'n 30% van de automobilisten het rijbewijs niet bij zich heeft. De
indruk bestaat echter niet dat hiervan een grote groep burgers dit gedrag ver-
toont vanwege verzet tegen de verplichting een rijbewijs bij zich te hebben. Wel
kan hieruit worden afgeleid dat, indien een legitimatieplicht niet strikt gehand-
haafd wordt, de kans klein is dat (bijna) iedereen een legitimatiebewijs bij zich
zal hebben, zoals ook de door ons geïnterviewde opsporingsambtenaren conclu-
deerden. En zoals eerder is betoogd, zullen de handhavingskosten van een legi-
timatieplicht al bij een geringe ontduiking hoog gaan oplopen.

3.4 Kosten van een legitimatiebewijs

Invoering van een legitimatieplicht kan tot gevolg hebben dat iedereen in het
bezit moet zijn van een legitimatiebewijs. Dit gaat bijvoorbeeld op voor een al-
gemene legitimatieplicht, een legitimatieplicht voor verdachten en een plicht
door middel van een document het Nederlanderschap aan te kunnen tonen.

Mensen die nu nog niet over een voor die situatie bruikbaar legitimatiebewijs
beschikken, zullen dat moeten aanschaffen. De kosten van aanvraag, registratie,
produktie en uitgifte kunnen tot de kosten gerekend worden.

We zullen voor drie situaties een kostenraming maken: a. slechts een pas-
poort, b. een paspoort en een nieuw te ontwerpen document en c. een paspoort,
rijbewijs en een nieuw document zullen geldige legitimatiebewijzen worden. Bij
de kostenberekening veronderstellen we dat een legitimatieplicht slechts geldt
voor personen van 18 jaar en ouder40. Bij de berekeningen hieronder gaan we
er voor het gemak vanuit dat zonder invoering van een legitimatieplicht het per-
centage bezitters van paspoorten en rijbewijzen niet toeneemt en de bevolking
evenmin.

a. Alleen een paspoort
Naar schatting 80% van de inwoners in Nederland van 18 jaar en ouder bezit
op dit moment een paspoort41. Per 1 januari 1987 telde Nederland ruim 11,1
miljoen inwoners van 18 jaar en ouder. Door 2,2 miljoen inwoners van 18
jaar en ouder zal een paspoort aangeschaft moeten worden. We nemen aan,
dat het nieuwe paspoort f 75 gaat kosten42. Totale kosten zijn dan 165 mil-
joen gulden. We nemen verder aan dat het 10 jaar geldig is voor het legiti-
matiedoel, met andere woorden de afschrijving gaat in 10 jaar. Per jaar ko-
men we zo tot een kostenpost van ruim 16 miljoen gulden.

b. Paspoort en nieuw document
Wanneer het mogelijk gemaakt wordt naast een paspoort van een nieuw do-
cument gebruik te maken, ontstaat de volgende kostenpost. Stel dat de totale
kosten (dus niet alleen wat de burger ervoor moet betalen) voor een nieuw
document f 20 zijn. Voor 2,2 miljoen personen worden dus de totale kosten

40 Deze laatste voorwaarde levert natuurlijk een extra probleem op: hoe komt de opsporingsamb-
tenaar te weten dat iemand werkelijk jonger dan 18 jaar is!
NIPO, maart 1988: 83%, maart 1987: 74% en juli 1986: 77%.
Het gaat niet alleen om de produktie- en registratiekosten, maar ook om de administratieve
kosten en de kosten van de pasfoto's.

41

42
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44 miljoen. Afgeschreven over tien jaar: ruim 4 miljoen gulden per jaar. In-
voering van een nieuw en goedkoper legitimatiebewijs leidt langs andere weg
weer tot een besparing. Wanneer dit nieuwe legitimatiebewijs binnen de EG
geldig zal zijn, vervalt voor vele burgers de noodzaak een duur paspoort te
hebben. De kostenpost van 4 miljoen gulden per jaar zou al gecompenseerd
worden door een batenpost van dezelfde omvang, als 800.000 mensen zouden
besluiten het paspoort niet meer te laten verlengen, maar een nieuw legitima-
tiebewijs aan te schaffen.

c. Paspoort, rijbewijs en nieuw document
Aangenomen dat 85% van de inwoners een paspoort of rijbewijs bezit43 en
een nieuw document f 20 kost, dan zijn de totale kosten 32 miljoen gulden
(1,6 miljoen keer twintig). Bij een afschrijving van 10 jaar: ruim 3 miljoen per
jaar. Wat hierboven gezegd is over de geringere noodzaak een paspoort te
hebben, wanneer een nieuw legitimatiedocument verkrijgbaar is, geldt ook
hier.

Verlaging van de leeftijd voor een legitimatieplicht verhoogt de kosten aanzien-
lijk". Beneden de 18 jaar heeft niemand een rijbewijs en hebben verhoudingsge-
wijs weinigen een paspoort. Dat aan een lagere leeftijd gedacht moet worden,
staat welhaast vast: vele delicten en met name de delicten waarvoor een legiti-
matiebewijs voordelen kan opleveren, worden door jongeren gepleegd.

43
Het percentage is ons nog niet bekend. Wel is bekend, dat ongeveer 80% een paspoort bezit
en ongeveer 94% een paspoort, rijbewijs, bankpasje of ander legitimatiebewijs, met andere
woorden, 6% bezit geen enkel van deze.

Aantal inwoners 18 jaar en ouder 11.135.459; 16 jaar en ouder 11.635.785; 14 jaar en ouder
12.089.542 (Bron: CBS).
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4 Voordelen of baten van een legitimatie-
plicht

4.1 Baten bij opsporing en vervolging

Een eerste voordeel van een legitimatieplicht zou de vereenvoudiging of verbe-
tering van de opsporing kunnen zijn. Voor een kwantitatieve prognose moet
worden vastgesteld hoe vaak het thans voorkomt dat een verdachte weigert zijn
personalia te verschaffen of dat deze onjuiste personalia verschaft. Op grond
daarvan kan een schatting gemaakt worden van de tijdbesparing die een legiti-
matieplicht voor het opsporingsapparaat oplevert en van het aantal zaken dat
in tegenstelling tot de huidige situatie een strafrechtelijk vervolg zal krijgen. Een
beschrijving daarvan volgt hieronder voor misdrijven en overtredingen afzonder-
lijk. Daarnaast is nagegaan of een legitimatieplicht tot een efficiëntere executie
van geldboetes en betekening van vonnissen zou kunnen leiden.

4.1.1 Misdrijven

Het niet verschaffen van personalia komt bij verdachten van misdrijven zeer wei-
nig voor. Een aantal korpsen kon geen voorbeelden uit het afgelopen jaar noe-
men. Ruwweg zal het om een honderdtal45 verdachten gaan46. Met andere woor-
den, ongeveer 0,04% van het totaal aantal bekend geworden verdachten van
misdrijven. Als het al speelt, dan vooral bij de grotere korpsen.

Bij ophouden voor verhoor of met andere middelen wordt door de politie bij
zeker de helft van de verdachten die weigeren hun personalia te verschaffen, de
identiteit prijsgegeven of veelal achterhaald. Hierbij tekenden onze zegslieden
aan dat, in tegenstelling tot bij de `volharders', het hier geen specifieke groep
misdrijven betreft. Volharden in het niet noemen van personalia komt voorna-
melijk voor bij de misdrijven huisvredebreuk/kraken, vandalisme, openbare or-
de. De betreffende verdachten worden zolang als dat is toegestaan, vastgehou-
den47 en al het mogelijke wordt gedaan de identiteit vast te stellen. Als het in
die tijd niet lukt, zal de politie hen moeten laten gaan en een pv opmaken met
de vingerafdrukken en een foto van de verdachte. Later zou gedagvaard kunnen
worden op signalement. Het probleem wordt dan natuurlijk de verdachte terug

45 Tenzij anders vermeld staat, zijn de cijfers in dit hoofdstuk (geëxtrapoleerde) landelijke cijfers.
46 Dit komt overeen met de resultaten van een enquête uitgevoerd door de vakgroep strafrecht

Vrije Universiteit te Amsterdam. Zie Naeyé, J. NJB, 23 januari 1988.
47

Een verdachte van een misdrijf die zijn personalia weigert te verschaffen, kan maximaal zes
uur (de uren tussen 24.00 en 09.00 uur niet meegerekend) opgehouden worden voor verhoor
(53, 54 en 61 Sv.). Eveneens kan inverzekeringstelling of voorlopige hechtenis plaatsvinden,
eventueel op grond van het ontbreken van een vaste woon- of verblijfplaats (57, 58 en 67 Sv.).
De duur van de voorlopige hechtenis is in elk geval begrensd tot de duur van de te verwach-
ten onvoorwaardelijke vrijheidsstraf (67a lid 3 Sv.).
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te vinden. Het geheel kost ongeveer 6 uur extra werk per verdachte, de extra
celruimte die in beslag genomen wordt en soms de frustratie bij de politie dat
men werk verzet in een zaak die waarschijnlijk toch tot niets zal leiden, omdat
de verdachte later onvindbaar is.

Het is echter niet waarschijnlijk dat een legitimatieplicht hier veel aan zal
kunnen veranderen. Met name voor de `volharders' zal er na invoering van een
legitimatieplicht weinig veranderen. Zij zullen geen legitimatiebewijs bij zich
hebben en ook de overtreding van deze plicht betreft dan weer een anonieme
verdachte met dezelfde problemen van dien. Een zeer snelle berechting via een
oproeping in persoon, uitgereikt tijdens de voorlopige hechtenis of tijdens het
ophouden voor verhoor, zou grotere besparingen kunnen opleveren en een be-
ter middel zijn om te voorkomen dat de verdachte strafvervolging ontloopt. Dan
zou wel aanpassing van de wet nodig zijn om tenuitvoerlegging direct na de uit-
spraak mogelijk te maken, zodat geen problemen zullen ontstaan met de execu-
tie van het vonnis48 in die gevallen waarin de voorlopige hechtenis van de ver-
dachte na de uitspraak niet meer voortduurt49.

Het opgeven van een valse naam bij verdenking van een misdrijf komt vaker
voor. Volgens de door de politie verstrekte schattingen gaat het om zo'n 500 ge-
vallen per jaar. Twee korpsen sprongen er qua aantal uit. Winkeldiefstal was
daarbij het delict dat voor de relatieve hoge aantallen zorgde. Als de verdachte
van winkeldiefstal niet mee naar het bureau genomen wordt, maar ter plekke
de personalia worden geregistreerd, blijkt de kans op valse naamsopgave groter.
Omdat geen directe controle plaatsvindt, ontdekt men achteraf pas dat een val-
se naam is opgegeven. Inspanningen tot alsnog het achterhalen van de juiste
naam leveren slechts minieme resultaten op, maar zorgen wel voor enkele uren
werk per geval.

Overigens is dit relatief hoge aantal opgaven van een valse naam bij misdrij-
ven niet gebleken uit de enkele teruggezonden registratieformulieren; daar
bleek het voornamelijk om overtredingen te gaan. Misschien moet de oorzaak
gevonden worden in een wijziging van de strategie, in die zin dat men de ver-
dachten van winkeldiefstallen weer altijd mee naar het bureau neemt. Onze be-
vindingen kunnen dan ook niet tot een nauwkeuriger schatting leiden dan dat
het jaarlijks om twee- tot vijfhonderd opgaven van een valse naam bij misdrijven
gaat. De delicten zijn, zoals gezegd, winkeldiefstal onder de bovengenoemde
voorwaarde en daarnaast andere kleine diefstallen, vandalisme en bedrog. Door
gebruikmaking van de bestaande dwangmiddelen en controlemogelijkheden
worden (behalve als de verdachte, zoals we zojuist zagen, niet mee naar het
bureau wordt genomen) de juiste personalia meestal achterhaald. Gemiddeld
komt men aan drie tot vier uur extra werk (boven de normale werkzaamheden),
inclusief het maken van een proces-verbaal wegens het opgeven van een valse
naam. Dit laatste wordt echter, anders dan bij overtredingen, in lang niet alle
gevallen gedaan.

Problemen met betrekking tot de personalia van verdachten doen zich in de
praktijk vrijwel altijd voor als de verdachte aangehouden is nadat deze op heter-
daad is betrapt. Het opsporen van daders die niet op heterdaad betrapt zijn, le-
vert in zijn algemeenheid pas resultaat op als de identiteit achterhaald kan wor-
den (via bv. de registraties bij de politie), maar daartoe zal een legitimatieplicht

48 Zie hierover Corstens, G.J.M. Anonymi in het strafproces. Delikt en Delinkwent, nr. 17, 1987,
blz. 339-346.

49
Hetzelfde gaat op voor anonieme verdachten van overtredingen.
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meestal niet kunnen bijdragen. Voordat de identiteit bekend is, is immers niet
duidelijk wie aangehouden moet worden.

Deze constatering geldt dus ook voor het opsporen van criminelen, die onder
één of meer aliassen opereren op het terrein van oplichting, flessentrekkerij en
verduistering (bv. in de vorm van `huren' van videobanden of `proefritten' in au-
to's). In deze gevallen worden aan de politie geen valse personalia verstrekt,
maar maakt men misbruik van medeburgers die geen deugdelijk legitimatiebe-
wijs (durven) vragen. Het uiteindelijke resultaat is wel dat de politie moeite
heeft de dader te achterhalen, omdat de juiste personalia niet bekend zijn. Een
algemene legitimatieplicht of een legitimatieplicht voor verdachten zal aan die
situatie waarschijnlijk niet veel veranderen volgens de meeste personen die we
gesproken hebben. Zeker in het handelsverkeer worden vaak op basis van goed
vertrouwen zaken gedaan en daarin past heel vaak niet het vragen naar een le-
gitimatiebewijs. Dat hierin verandering optreedt, doordat iedereen een legitima-
tiebewijs bij zich zal moeten dragen op grond van wat voor legitimatieplicht dan
ook, kan slechts gestoeld worden op hoop (zie ook paragraaf 4.3.1). Eveneens
zal het de politie niet verbazen als oplichters zich van vervalste legitimatiebe-
wijzen zullen voorzien.

In sommige gevallen zou een toevallige identiteitscontrole voorafgaande aan
een te plegen delict, resultaten voor de opsporing kunnen hebben, hoewel daar
eerder een preventief effect van te verwachten is. Zie paragraaf 4.3, eerste ali-
nea.

Samengevat: de werkwijze van de politie ten aanzien van misdrijven, waarbij de
verdachte bijna altijd (behalve soms bij winkeldiefstal) naar het bureau wordt
meegenomen, leidt ertoe dat het opgeven van een valse naam relatief weinig
voorkomt. Buiten betrapping op heterdaad kan men de verdachte meestal pas
opsporen, als via andere wegen zijn identiteit bekend raakt en niet door het vra-
gen naar zijn personalia. Wordt aan de opsporingsambtenaar een valse naam
opgegeven, dan komt men daar meestal wel achter. Aannemende dat het om
500 verdachten per jaar (hoge schatting) gaat, betreft dat 0,2% van het totaal
aantal verdachten van misdrijven in 1987 (241.000). Deze extra werklast, die be-
spaard zou kunnen worden, wanneer de meesten zich aan een legitimatieplicht
houden, is 1500 uur per jaar. Omgerekend in geld: f 75.OOO50 per jaar.

Het niet verschaffen van personalia is qua aantal een nog kleiner probleem:
ongeveer 100 verdachten (0,04% van het totaal aantal verdachten). Gezien dit
kleine aantal en de verwachting dat een legitimatieplicht, althans wat betreft de
volhardende anonieme verdachte, niet tot een efficiëntere opsporing en vervol-
ging zal leiden, mogen we aannemen dat de besparingen die een legitimatie-
plicht (voor verdachten) hier kunnen opleveren, te verwaarlozen zijn. Meer te
verwachten valt van directe berechting en het mogelijk maken van tenuitvoerleg-
ging van het vonnis direct na de uitspraak, mocht het probleem van de anonie-
me verdachte (van met name de lichtere misdrijven) enige omvang gaan aanne-
men.

Verder zou ook nog winst te behalen zijn, indien naast een legitimatieplicht
de richtlijn gehanteerd wordt dat alle korpsen eenvoudige winkeldiefstal ter
plekke afhandelen via de surveillance. Laten we aannemen dat dit een kwartier
per verdachte bespaart en dat iedereen een legitimatiebewijs bij zich heeft. Op

50 Voor de politie hanteren we het bedrag van f 50 per uur.
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36.000 verdachten per jaar51 levert dat een besparing op van maximaal 9.000
manuren of f 450.000 per jaar.

4.1.2 Overtredingen

Het niet verschaffen van 'personalia komt in de overtredingensfeer eveneens ta-
melijk zelden voor. Ook hier waren de schattingen gedurende de interviews ho-
ger dan uit de (gebrekkige) registratie bleek. Beide in de schatting betrekkend,
komen we op een honderdtal verdachten, wederom vooral bij de grotere korp-
sen.

Overtreding van gemeentelijke verordeningen (met name plakken zonder ver-
gunning) en een enkele verkeersovertreding werden genoemd. Een op heter-
daad betrapte verdachte van een overtreding kan naar het bureau worden ge-
bracht en zes uur worden opgehouden voor verhoor; daarna zal hij heengezon-
den moeten worden. Het gebeurt uiterst zelden dat men volhardt in zijn weige-
ring, als men naar het bureau meegenomen wordt. Meestal maakt men dan snel
zijn identiteit bekend of komt deze naar voren door hetgeen men bij zich heeft.
De `volharders' bij overtredingen kosten de politie evenveel extra tijd als de
volharders bij misdrijven: gemiddeld ongeveer zes uur. De `inbinders' kosten
een half uur aan extra werkzaamheden. Omdat voor de `volharders' een legiti-
matieplicht niet tot een werklastverlichting zal leidenS2, zullen de besparingen na
invoering van een legitimatieplicht niet noemenswaardig zijn.

Het verschaffen van valse personalia komt in de overtredingensfeer vaker
voor. Naar schatting van de politie doen jaarlijks tussen de 25.000 en 30.000 van
alle aangehoudenen een poging tot het opgeven van een valse naam. Voor 1986
zou dat neerkomen op ongeveer 1% van alle overtredingen (totaal 2.727.000).
Naar schatting komt 20% tot 50% daarmee weg, d.w.z. de politie komt er pas
achter als ze de verdachte niet meer bij de hand heeft. Bij de kleinere korpsen
is het percentage aanzienlijk lager dan bij de grotere. Wanneer we hiervoor
40% aanhouden en als aantal `pogingen' tot het opgeven van een valse naam
het getal 27.000 hanteren, zou in ruim 10.000 gevallen de transactie niet uitvoer-
baar of de dagvaarding niet te betekenen zijn, omdat gebruik is gemaakt van
een valse naam. Dit komt redelijk overeen met de door de politie verstrekte ge-
gevens over het aantal vanwege een valse naam niet uitvoerbare transacties.
Sommige opsporingsambtenaren stoppen er veel werk in om toch nog de ver-
dachte te achterhalen, anderen doen weinig moeite meer vanwege het povere
resultaat. De schattingen voor dit werk lopen uiteen van 15 minuten tot zes uur
(het gemiddelde is één uur). In 17.000 gevallen zou de politie er dus achter ko-
men dat ze om de tuin geleid wordt, voordat de vogel gevlogen is. Dit kost de
politie tien minuten tot twee uur extra arbeidstijd (gemiddeld eveneens een uur:
veelal wordt een proces-verbaal van valse naam opgemaakt). In totaal gaat het
dus om 27.000 uur, d.w.z. 1,3 miljoen gulden. Hoe vaak de politie tijd `verspeelt',
omdat ze een onjuist vermoeden had, valt niet te schatten.

51
Er zijn geen cijfers over het aantal bekend geworden verdachten van winkeldiefstal. Wel is
bekend het aantal opgehelderde eenvoudige en gekwalificeerde diefstallen (1987: 126.974), het
aantal opgehelderde winkeldiefstallen (1987: 42.335) en het aantal bekend geworden verdach-
ten van eenvoudige en gekwalificeerde diefstal (1987: 108.378). Aannemende dat de verhouding
tussen opgehelderde zaken en bekend geworden verdachten voor winkeldiefstal dezelfde is als
die voor andere diefstallen dan is het geschatte aantal bekend geworden verdachten van win-
keldiefstal in 1987: 108.378 x 42.335 / 126.978 = 36.134.

Zie de opmerking hierover in paragraaf 4.1.1.52
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Wat betekent het aantal van 10.000 in het perspectief van het totaal aantal over-
tredingen? Ongeveer 96% van de geconstateerde overtredingen zijn verkeers-
overtredingen. Daarvan zijn ongeveer 95% overtredingen waarbij het kenteken
als identificatie kan dienen of om andere redenen identificatie geen probleem
is53. Volgens de door ons geïnterviewde politiebeambten leverde identificatie bij
overtredingen waarbij het kenteken opgenomen kan worden en/of een rijbewijs
voorhanden is geen problemen meer op-4. Dit betekent dat in ongeveer 91%
van de gevallen identificatie geen probleem is.

Bij 9% (fiets, voetganger e.d.) van alle overtredingen heeft men dus de mo-
gelijkheid door middel van een valse naam een sanctie te ontlopen. Dit komt
neer op 245.000 gevallen in 1986. Met andere woorden in 7% (17.000) van de
gevallen waarin dat zin heeft, doet men een mislukte poging en in 4% (10.000)
slaagt men erin een valse naam op te geven. Het gaat voornamelijk om fiets-
overtredingen, dronkenschap en overtreding van gemeentelijke verordeningen.
We nemen aan dat geen van de genoemde 10.000 processen-verbaal na invoe-
ring van een legitimatieplicht opgelegd hoeft te worden en dat 70% door de po-
litie, 20% door het openbaar ministerie en 10% door de rechter afgehandeld
gaan worden. De gemiddelde fietsovertreding zal bij de politie f 20, bij het
openbaar ministerie f 35 en bij de rechter f 45 boete kosten. Dit bij elkaar ge-
nomen, zou een legitimatieplicht hier f 255.000 per jaar op kunnen leveren.

In de bovengenoemde cijfers is het zwart rijden bij het openbaar vervoer niet
verwerkt. Van de Nederlandse Spoorwegen (aantal reizigers naar schatting
ruim 220 miljoen) hebben we een aantal gegevens ontvangen op grond waarvan
de eventuele winst van een legitimatieplicht, wat betreft opsporing en vervol-
ging, te berekenen valt. Verdachten van zwart rijden zijn reizigers die in de
trein geen geldig plaatsbewijs hebben (inbegrepen degenen die zeggen hun
abonnementskaart vergeten te zijn) en die niet voor het instappen de conduc-
teur gewaarschuwd hebben of in de trein daartoe geen initiatieven hebben ont-
plooid. Een deel van de betrapte reizigers betaalt direct de boete. Een legitima-
tieplicht levert daar geen winst op. In 1987 kregen 160.000 reizigers uitstel van
betaling, omdat ze de boete niet wilden of konden betalen. Daarvan bleek in
10.000 gevallen, na opmaken van een pv, de boete van f 25 niet te innen, omdat
achteraf bleek dat verkeerde personalia waren verschaft. Uitgaande van de af-
doeningsverhouding 70%, 20% en 10% voor Nederlandse Spoorwegen, open-
baar ministerie en rechter en de afdoeningsbedragen op respectievelijk f 25,
f 65 en f 75 stellend, komen we op een totaalbedrag van f 380.000 per jaar.

In twee opzichten zou invoering van een legitimatieplicht de spoorwegpolitie
tijd kunnen besparen. Allereerst het extra werk dat gestoken wordt in de zaken
waarbij de controleur er direct achter komt dat de zwartrijder verkeerde perso-
nalia opgeeft of waarbij de controleur de zaak niet vertrouwt en de spoorweg-
politie erbij roept. Schattenderwijs gaat het om 15.000 gevallen met gemiddeld
een uur aan extra arbeidstijd: 15.000 arbeidsuren. Omgerekend komt dat neer

53
Veelal wordt aangenomen dat 90% van de geconstateerde overtredingen kentekenbekeuringen
zijn. We gaan er verder vanuit dat van de overige 10% toch nog bij de helft van een motor-
voertuig sprake is, waarbij het kenteken en/of rijbewijs aanknopingspunt is voor identificatie.

Problemen bestonden op dit gebied wel, omdat men zich gemakkelijk kon onttrekken aan een
kentekenbekeuring door zich erop te beroepen dat men geen bestuurder was. Hierin is inmid-
dels verandering gekomen door wijziging van art. 40 Wegenverkeerswet.

Van de verkeersovertredingen wordt ruwweg 70% door de politie, 20% door het openbaar mi-
nisterie en 10% door de kantonrechter afgehandeld.
Onder zwart rijden begrijpen we ook het zg. grijs rijden.

54

55

56
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op ongeveer f 750.000 per jaar; kosten die waarschijnlijk bij een (door de mees-
te burgers nagekomen) legitimatieplicht niet meer gemaakt hoeven te worden.

Ten tweede is er de situatie dat de spoorwegpolitie in actie moet komen om-
dat de zwartrijder tegenover de controleur zijn identiteit niet bekend wil maken;
dat zou na invoering van een legitimatieplicht niet meer het geval zijn. Het is
echter nog maar de vraag of hierdoor de spoorwegpolitie minder in actie hoeft
te komen. De tegenwerking (legitimatiebewijs `vergeten' of weigeren te tonen
e.d.) zal niet zo maar afnemen.

Bij het stadsvervoer maken we een onderscheid tussen enerzijds de 'tramste-
den' Rotterdam, Amsterdam en Den Haag (naar schatting 480 miljoen reizi-
gers) en anderzijds het overige stadsvervoer (naar schatting 180 miljoen reizi-
gers). Voor de drie grote steden komen we tot een schatting van ongeveer
65.000 pv's58 op jaarbasis, die opgelegd moeten worden wegens het verstrekken
van een valse naam. Dit betekent een verlies aan niet te innen boetes van het
openbaar vervoerbedrijf (f 25 of f 40: gemiddeld f 30), het openbaar ministerie
(ongeveer f 50 per transactie) of door de rechter opgelegde (ongeveer f 60).
We gaan weer uit van het verhoudingsgetal 70%, 20% en 10% voor respectieve-
lijk afhandeling openbaar vervoersbedrijf, transactie openbaar ministerie en
rechtszaak. Er verder van uitgaande dat geen van deze processen-verbaal opge-
legd hoeft te worden na invoering van een legitimatieplicht, zou een en ander
aan baten opleveren: f 1.365.000 + f 650.000 + f 390.000 = ongeveer 2,4 mil-
joen gulden per jaar. Benadrukt wordt dat hierbij aangenomen is dat de hier be-
doelde groep overtreders na invoering van een legitimatieplicht zal blijven zwart
rijden en betrapt zal blijven worden. Het is niet ondenkbeeldig dat het aantal
pv's zal afnemen, enerzijds omdat men ander vermijdingsgedrag zal vertonen
(tijdig afstempelen of uitstappen in het zicht van controle) en anderzijds wegens
preventieve effecten. In hoofdstuk 4.3.2 komen we hierop terug.

In de overige steden is de problematiek van het zwart rijden minder navrant
en zijn er verhoudingsgewijs minder controles. Daarmee ligt ook het probleem
van opgave van een valse naam bij een proces-verbaal op een veel lager niveau.
Hetzelfde kan gezegd worden van het streekvervoer op enkele uitzonderingen
(sneltram) na. Beide bij elkaar genomen, zal het om hooguit 1.000 opgelegde
pv's gaan die, indien niet opgelegd, ongeveer f 37.000 kunnen opleveren.

Ten slotte zou het aantal processen-verbaal van het opgeven van een valse
naam dat door openbaar ministerie en rechter afgehandeld moet worden, kun-
nen verminderen. In 1986 betrof dat 1.368 schuldigverklaringen en 1.033 trans-
acties openbaar ministerie. Aan de andere kant levert dat een verlies op aan
transactiebedragen (ongeveer f 90 per geval) en geldboetes (f 110). Het saldo
zal niet sterk naar de negatieve of positieve kant doorslaan.

57

58
Inclusief de steden die een contract hebben met een streekvervoerbedrijf.

'In de drie grote steden wordt tussen de 1% en 3% (gemiddeld 2,4% = 11,6 miljoen reizigers
per jaar) van het totaal aantal reizigers gecontroleerd (1987). Van het aantal gecontroleerde
reizigers heeft gemiddeld 3,3% (=380.000) geen geldig plaatsbewijs. Daarvan
wordt gepardonneerd 33% = 125.000;
betaalt direct of later 18% = 68.000;
laat later abonnement zien 1% = 4.000;
wordt pv opgelegd wegens valse personalia 17% = 65.000;
wordt pv opgelegd wegens andere reden/sepot 16% = 61.000;
wordt pv doorgestuurd naar justitie 15% = 57.000.
De hier vermelde percentages verschillen per stad aanzienlijk.
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Samenvattend zijn de volgende baten te melden. Eerst de (poging tot) valse
naam. Bij de door de politie geconstateerde overtredingen die vatbaar zijn voor
het opgeven van een valse naam, doet 11% van de verdachten dat ook; bij 7%
komt de politie daar direct achter, zodat herstel mogelijk is en 4% van de ver-
dachten misleidt de politie. In totaal zou een legitimatieplicht hier 27.000 uur
extra werk kunnen vermijden, d.w.z. 1,3 miljoen gulden per jaar.

Verder is er de neutralisering van het verlies van ongeveer f 250.000 aan niet
uit te voeren transacties e.d., die men maximaal zou kunnen winnen bij een legi-
timatieplicht.

Ten aanzien van de zwartrijders bij het openbaar vervoer is een winst van on-
geveer 2,8 miljoen gulden per jaar te verwachten, doordat men de overtreder la-
ter nog kan opsporen. De veronderstelling hierbij is dat het zwart rijden niet zal
afnemen: anders immers is deze batenpost lager. Daarnaast zou voor ongeveer
f 750.000 aan werk kunnen worden bespaard.

Het niet verschaffen van personalia bij overtredingen is een probleem van
zeer geringe omvang en vertegenwoordigt een te verwaarlozen bedrag. Zou er
desondanks behoefte aan bestaan hier iets aan te doen, dan is directe berech-
ting en tenuitvoerlegging van het vonnis waarschijnlijk efficiënter.

4.1.3 Executie geldboetes en wegvallen grenzen

Een algemene legitimatieplicht zou kunnen bijdragen tot het verkleinen van het
probleem van de inning van geldboetes. Met de executie van geldboetes houdt
verband de mogelijkheid tot betekening of tenuitvoerlegging van vonnissen die
maar niet onherroepelijk willen worden. Het gaat om bij verstek gewezen straf-
zaken, waarvan betekening in persoon van zowel dagvaarding als mededeling
van verstek niet heeft kunnen plaatsvinden. Deze vonnissen komen in het op-
sporingsregister terecht en bij grens- of andere controles kan mededeling van
het vonnis gedaan worden, zodat het bevoegde gezag in veel gevallen het von-
nis ten uitvoer kan leggen, tenzij de veroordeelde in hoger beroep gaat -" Via al-
gemene controles (zoals nu bij verkeerscontroles), zou men mensen op het
spoor kunnen komen die in het opsporingsregister staan ter zake van een onbe-
taalde geldboete. De meeste van de door ons geïnterviewde politiemensen za-
gen niet veel in een algemene legitimatieplicht gecombineerd met willekeurige
controles. Allereerst zou de verwachte opbrengst niet hoog zijn en ten tweede
zou het een verslechtering van de relatie tussen politie en publiek ten gevolge
hebben (zie paragraaf 3.1).

Hoeveel personen zouden op deze wijze maximaal tot betaling kunnen ko-
men? Jaarlijks worden ongeveer 400.000 personen tot een geldboete veroor-
deeld. Ongeveer 50% betaalt direct of vrijwel direct60. In een onderzoek naar
het betalingsgedrag van tot een geldboete veroordeelden61, constateert Cozijn
dat later na het uitbrengen van een (waarschuwing tot een) arrestatiebevel nog
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Artikel 398 Sv. onder 14 in combinatie met art. 557 Sv. lid 2 bepalen ruwweg dat een verstek-
vonnis van de kantonrechter, inhoudende een veroordeling tot uitsluitend een geldboete, ten
uitvoer kan worden gelegd, ook al is de dagvaarding niet in persoon betekend (een verstek-
mededeling hoeft niet gedaan te worden). De tenuitvoerlegging wordt geschorst als hoger
beroep is ingesteld.

Zie Rapport werkgroep executie van geldboetes. Den Haag, 1983.
Cozijn, C. De executie van de geldboete. 's-Gravenhage, WODC, Ministerie van Justitie, 1987,
blz. 6.
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eens 40% (80% van de resterende 50%) het verschuldigde bedrag betaalt. Sig-
nalering in het opsporingsregister leidde in bijna 4% (8% van 50%) van de za-
ken tot betaling, terwijl in 3% tot 4% (7% van 50%) vervangende hechtenis
werd toegepast. Met andere woorden, bij ongeveer 2% tot 3% (8.000 tot 12.000
gevallen) wordt de geldboete niet geïnd via de nu ter beschikking staande we-
gen. Hoeveel daarvan door controles op een legitimatiebewijs achterhaald wor-
den, is niet te voorspellen. Wel valt aan te geven hoe groot ongeveer de kans is
dat men bij willekeurige controles een in het opsporingsregister opgenomen
persoon zal aantreffen. We merken daarbij op dat het voor het grootste deel
signaleringen in verband met een geldboete betreft. Gemiddeld zal één op de
100 controles dan een treffer opleveren. Een controle zal bij een volledig geau-
tomatiseerd opsporingsregister ongeveer drie minuten duren. De kosten die
het gevolg zijn van een onderkende signalering (bv. innen van geldboete of het
meenemen naar het politiebureau), zijn daarbij buiten beschouwing gebleven.

In verband met het boven behandelde kan de vraag gesteld worden of een legi-
timatieplicht het wegvallen van personencontroles aan de grens kan en zou
moeten compenseren. De grenscontrole vervult een functie bij de tenuitvoerleg-
ging van vonnissen en de opsporing van bekende verdachten. Uit tabel 1 blijkt
dat in totaal in 1987 aan de Nederlandse grenzen ruim 16.000 signaleringen
werden onderkend (inclusief ruim 4.000 vreemdelingenó4). Bij ongeveer 85%
was er sprake van een veroordeling tot een geldboete, gevangenisstraf of hech-
tenis of de betekening van een gerechtelijk schrijven. Bij een aantal daarvan kon
de geldboete geïncasseerd worden. Dit leverde ruim 1,4 miljoen gulden op aan
door de Koninklijke Marechaussee (KMAR) geïnde geldboetes en naar schat-
ting f 150.000 bij de douane.

Wanneer er geen enkele personencontrole aan de oostgrens zou zijn, maar
de internationale zee- en luchthavens (o.a. Schiphol) als buitengrens beschouwd
worden, zou naar schatting ongeveer de helft van alle onderkende signalerin-
gen niet meer plaatsvinden .

De hier gepresenteerde aantallen onderkende signaleringen lijken niet hoog.
Aan de andere kant heeft grenscontrole zeer waarschijnlijk een positief effect
op bijvoorbeeld het betalingsgedrag van degenen die van plan zijn de grens te
passeren. Het is echter volkomen onduidelijk hoe groot het bedoelde preventie-
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Aantal Nederlanders boven de 18 jaar (± 11.000.000); de werkvoorraad is ± 110.000. De
aanname daarbij is dat de werkvoorraad ook na invoering van een legitimatieplicht constant
blijft. Naarmate deze werkvoorrraad aanzienlijk kleiner wordt, zal de kans op een treffer
afnemen.
Dit is de richttijd in België. Zie bijlage 1.
Dit betrof 444 door de Koninklijke Marechaussee (217) en de douane (227) gesignaleerde on-
gewenste vreemdelingen, 10 signaleringen van internationale misdadigers, 114 opsporingen ver-
blijfplaats, 85 visumplichtige vreemdelingen, 18 vergunningen tot verblijf ingetrokken, 94 ver-
gunningen tot vestiging vervallen en 301 overige signaleringen de Vreemdelingenwetgeving be-
treffende. De overige zijn andere signaleringen van vreemdelingen, zoals geldboetes e.d.

De schatting is gebaseerd op de verhoudingscijfers die bij de Koninklijke Marechaussee gevon-
den zijn. Exacte gegevens zijn niet beschikbaar.
Zoals ook de Minister van Justitie voor ogen staat. Zie zijn inleiding bij het symposium over
'Open grenzen... ook een politiezaak', integraal weergegeven in de Nederlandse Staatscourant
nr. 227, 22 november 1988.
Zie tabel 1. Wanneer op de internationale zee- en luchthavens alle EG-reizigers buiten de con-
troles zouden vallen, zou ongeveer drie vierde van de nu onderkende signaleringen wegvallen.
In 1987 was het percentage EG-reizigers van het totaal aantal buitenlandreizigers ongeveer
58% (opgave Schiphol NV).
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ve effect op dit moment is. Hierbij merken we op dat naar alle waarschijnlijk-
heid de inning van geldboetes niet overgenomen wordt door de controles aan
de toekomstige buitengrenzen.

Tabel 1: Onderkende signaleringen aan de Nederlandse grenzen in 1987

Koninklijke Marechaussee ter zake van:
OAV68 i.v.m. strafbaar feit
geldboete
gev.straf/hechtenis
betekening gerecht. schrijven
opsporing verblijfplaats
ongewenste vreemdeling
overige signaleringen

KMAR totaal
(hiervan vreemdelingen)
douane totaal
(hiervan vreemdelingen)
rivierpolitie (vreemdelingen)70

totaal
(hiervan vreemdelingen)

oostgrens Schiphol overige totaal

111 195 8 332
3.976 6.675 651 11.302

184 121 29 334
354 487 88 929
152 224 52 428
186 23 8 217
888 259 38 1.185

5.851 7.984 892 14.727
(1.762) (1.248) (162) (3.172)
1.505 1.505
(767) (767)

106 106

7.356 7.984 998 16.338
(2.529) (1.248) (268) (4.045)

Bron: Koninklijke Marechaussee. Jaarverslag 1987 en gespecificeerde jaaroverzichten. Ministe-
rie van Financiën, Directie Douane; Ministerie van Justitie, Directie Vreemdelingenza-
ken; Gemeentepolitie Rotterdam, afdeling Rivierpolitie.

Vervolgens heeft ten aanzien van het vreemdelingentoezicht de grenscontrole
eveneens een functie. Naast de hierboven weergegeven aantallen onderkende
signaleringen betreffende vreemdelingen, blijkt uit tabel 2 dat in 1987 ruim 1700
vreemdelingen werden opgepakt wegens illegale grensoverschrijding. Ook wer-
den 53.241 EG-onderdanen en 14.299 niet-EG-onderdanen geweigerd e1. Nu is
het aantal geweigerde EG-onderdanen niet zo'n interessant gegeven, daar het
in 98% van de gevallen om het niet bij zich hebben van geldige grensdocumen-
ten gaat en deze in de toekomst niet meer nodig zijn. Van de overige toegangs-
weigeringen zullen, bij het volledig opheffen van de controles aan de grens met
Duitsland daar alle (ongeveer 12.000)72 wegvallen, op Schiphol waarschijnlijk
geen en aan de overige grenzen (ongeveer 600) een deel. Men mag echter aan-
nemen dat het verdwijnen van deze controles (ter bestrijding van met name de
illegale immigratie) voor een deel opgevangen zullen worden door de controle
aan de buitengrenzen van het Schengengebied. De eventuele gaten aldaar in de
hier bedoelde grensfunctie kunnen in theorie gecompenseerd worden door een
algemene legitimatieplicht of een legitimatieplicht voor `verdachten' van niet-
Nederlandse nationaliteit. Wat het rendement daarvan zal zijn, moet worden af-
gewacht (zie paragraaf 4.2).

68 Aanhouding en voorgeleiding.
69

Of ongewenst verklaarde vreemdeling.

70 Van de rivierpolitie zijn alleen de cijfers betreffende vreemdelingen bekend.
71

De reden van de toegangsweigering was voor de EG-onderdanen in ruim 98% van de gevallen:
het niet bij zich hebben van een geldig grensoverschrijdingsdocument. Voor de niet-EG-onder-
danen was dat ruim 94%.

72 De controles van de douane betreffen voor het grootste deel de oostgrens.
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In elk geval zal, naarmate het vertrouwen in de controle op ongewenste vreem-
delingen aan de buitengrenzen afneemt, het belang van een vervangend instru-
ment toenemen. Aan de andere kant verdient de overweging vermelding dat het
voordeel van vrij personenverkeer aan de grenzen afneemt naarmate het bin-
nenlands personenverkeer minder vrij wordt, althans aan meer controles wordt
onderworpen.

Tabel 2: Enige resultaten van de uitvoering van personencontroles aan de Nederlandse gren-
zen in 1987

oostgrens d
KMAR

ouane74 Sc
K
hiphol o
MAR

verige R
KMAR p

ivier-
olitie

totaal

illegale grensoverschrijding 378 1340 - 8 - 1.726
vervalsing/wijziging paspoort 46 ± 10 90 37 ? ± 183
inbeslagname:
- wapens7S 760 2.267 1 18 - 3.046
- hard drugs (kilo t )76 21 521 2 - ? 544
- soft drugs (kilo ±) 30 47.158 nihil nihil ? 47.188
toegangsweigeringen:
- EG-onderdanen 16.879 34.955 85 1.322 - 53.241
- niet-EG-onderdanen 6.926 5.031 764 428 144 13.293
- Directie Vreemdelingenzaken 77 148 6 816 36 - 1.006

Bron: Koninklijke Marechaussee. Jaarverslag 1987 en gespecificeerde jaaroverzichten; Ministe-
rie van Financiën, Directie Douane; Ministerie van Justitie, Directie Vreemdelingenza-
ken; Gemeentepolitie Rotterdam, afdeling Rivierpolitie.

Resteert nog een categorie overige zaken die grenscontrole oplevert, zoals inbe-
slagname van wapens (in 1987 werden aan de oostgrenzen ruim 3000 vuur-,
slag- of steekwapens in beslag genomen) en verdovende middelen (oostgrenzen:
542 kilo hard drugs en ruim 47.000 kilo soft drugs) en het constateren van pas-
poortvervalsingen (ruim 50 aan de oostgrenzen). Hierbij dient vermeld te wor-
den dat daarnaast een onbekende in omvang niet geringe hoeveelheid drugs in
beslag genomen wordt door de politie op grond van informatie die door de
grensbewakingsautoriteiten aan hen doorgespeeld wordt.

Naar verwachting zal de illegale wapenhandel in Nederland niet erg veel
baat hebben bij het openstellen van de grenzen: nu al kunnen wapens vanuit
België het land in gesmokkeld worden. De expertise op het gebied van pas-
poortvervalsingen zal waarschijnlijk niet verouderen: voor een deel kan deze via
Schiphol op peil blijven en voor een ander deel via de toekomstige buitengren-
zen. De inbeslagname van drugs aan de Nederlandse grens zal vrijwel geheel
verdwijnen en zal volledig aan de EG-buitengrenzen opgevangen moeten wor-
den. Een legitimatieplicht binnen Nederland zal naar verwachting niet bijdragen
aan vermindering van de invoer van drugs.
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Uitgezonderd onderkende signaleringen (tabel 1), uitzettingen, overnemingen, bijzondere toe-
gangsverleningen, document verstrekkingen en processen-verbaal.
Betreft voor 95% de oostgrens.
Naar schatting betreft ongeveer een vierde deel de Vuurwapenwet.

Bij de harddrugs gaat het voornamelijk om heroïne. Het betreft hier de feitelijk in beslag
genomen drugs. Vaak geven de grensautoriteiten slechts informatie aan de politie om bepaal-
de personen te volgen, waarna inbeslagname elders kan plaatsvinden. Bij de rivierpolitie te
Rotterdam worden alle zaken overgedragen aan de betreffende afdeling bij de Rotterdamse
politie.

Betreffen niet-EG-onderdanen.
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De grensposten spelen volgens onze informatie verder slechts een zeer geringe
rol in de opsporingsonderzoeken naar de zware (georganiseerde) criminaliteit 8.
Deskundigen bij de politie op dit terrein menen overigens wel dat het openstel-
len van de grenzen de mogelijkheden op het gebied van controle en informati'e-
voorziening enigszins zal verkleinen. De oostgrens vervult een in kwantiteit ge-
ringe, maar naar men ons zegt wel belangrijke functie bij de informatievoorzie-
ning over bij de politie bekend staande criminelen.

Hoewel de output van de grensbewaking aan de oostgrens niet gering is, kan
men zich afvragen hoe groot de effectiviteit is, mede gezien het nu reeds open
karakter daarvan. De binnenkomst van illegale vreemdelingen wordt er slechts
in beperkte mate door in bedwang gehouden. Wel werden ruim 12.000 niet-EG-
onderdanen geweigerd in meer dan 90% van de gevallen, omdat ze geen (gel-
dig) grensoverschrijdingsdocument bij zich hadden. Wat dat laatste betekent, is
onduidelijk. De bijdrage aan de tenuitvoerlegging van door de rechter uitgespro-
ken vonnissen is gering, terwijl de bijdrage aan de opsporing van in het opspo-
ringsregister vermelde personen (anders dan vreemdelingen) en aan de bestrij-
ding van de zware criminaliteit relatief klein is. De bijdrage aan het indammen
van drugsinvoer is niet gering, maar verre van afdoende.

Een deel van deze effecten van de huidige grenscontrole zal wegvallen, zoals
de signaleringen ter zake van een door de rechter opgelegde geldboete. Een an-
der deel zal (geheel of deels) opgevangen worden door de controle aan de bui-
tengrenzen van het Schengengebied en het bewerkstelligen van gelijk regelingen
op o.a. de volgende terreinen: visumverstrekking, verblijfsrecht voor langere
duur, die collectieve voorzieningen waarop vreemdelingen een beroep kunnen
doen en vergunningen voor vuurwapens.

Allereerst zal men zich dan ook de vraag moeten stellen of het verleggen van
de grenscontroles naar de buitengrenzen van in eerste instantie het Schengenge-
bied en later het EG-gebied in samenhang met de harmonisatie van een aantal
regelingen veel pijn oplevert. Bij een bevestigend antwoord is het vervolgens
niet duidelijk of een algemene legitimatieplicht de verloren gegane effecten van
de huidige personencontrole aan de oostgrens van Nederland kan overnemen.
Zo zal de inbeslagname van drugs niet toenemen door een legitimatieplicht.
Compensatie van het wegvallen van de boetes (f 750.000) vraagt, bij een kans
van één op honderd dat men wordt gepakt, 500.000 controles. Op de mogelijk-
heden van een legitimatieplicht om het vreemdelingentoezicht te vergemakkelij-
ken komen we in de volgende paragraaf terug.

Daarnaast moet de waarde van het laten vallen van grenscontroles (anders
gezegd een legitimatieplicht aan de grenzen) als symbool voor het vrije perso-
nenverkeer binnen de EG afgewogen worden tegen de nadelen van een strenge-
re controle binnen die grenzen door invoering van een legitimatieplicht.

4.2 Opheffen discriminatie en effectiever vreemdelingentoezicht

Als argument ten gunste van de invoering van een legitimatieplicht wordt wel
genoemd het opheffen van het verschil op dit punt tussen Nederlanders en
vreemdelingen. Op grond van de Vreemdelingenwet zijn vreemdelingen ver-
plicht desgevraagd hun grensoverschrijdingsdocumenten, waaruit hun legaliteit
en identiteit blijkt, te tonen aan een daartoe bevoegde opsporingsambtenaar.
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Zo spelen de grenscontroles aan de oostgrens waarschijnlijk geen rol in de strijd tegen de
internationale drugshandel.
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Het probleem daarbij is dat deze opsporingsambtenaar niet weet wie wel of
geen vreemdeling is. Dit dilemma is opgelost door hem de bevoegdheid te ge-
ven iemand, van wie redelijkerwijs vermoed kan worden dat hij vreemdeling is,
staande te houden ter vaststelling van zijn identiteit (art. 19 Vreemdelingenwet).
Vreemdelingen hebben een identificatieplicht (art. 54 Vreemdelingenbesluit) en
niet-naleving daarvan is strafbaar (art. 44 Vreemdelingenwet). Taalgebruik en
huidskleur zijn mogelijke selectiecriteria. Het is niet denkbeeldig dat het ge-
bruik van de bovenvermelde bevoegdheid van ambtenaren belast met het
vreemdelingentoezicht, tot gevolg heeft dat gekleurde vreemdelingen en ge-
kleurde Nederlanders zich tegenover de politie vaker moeten legitimeren dan
blanken. Uit onze gesprekken met de politie bleek echter dat velen er moeite
mee hadden vermoedelijke vreemdelingen zich te laten legitimeren. Dit komt
volgens hen voort uit een algemene weerstand zich te legitimeren, de weerstand
die ontstaat, omdat men zich gediscrimineerd voelt en verder de onzekerheid
over wat onder `vermoeden dat iemand vreemdeling is' moet worden verstaan.
De indruk bestaat dat daarom de politie het vreemdelingentoezicht op deze ma-
nier (identiteitscontrole sec) nauwelijks uitoefent.

Brengt een legitimatieplicht verandering in deze vorm van onderscheid tussen
vreemdelingen (en zij die daarvoor aangezien worden) en Nederlanders en wij-
zigt het iets in het negatieve gevoel bij de politie ten aanzien van identiteitscon-
trole van vreemdelingen? Slechts een algemene legitimatieplicht met daaraan
gekoppeld willekeurige controles kan daaraan wat veranderen. Wanneer een bij-
zondere legitimatieplicht voor verdachten van strafbare feiten wordt ingevoerd,
zullen weliswaar meer Nederlanders hun legitimatiebewijs aan opsporingsamb-
tenaren moeten tonen, maar dat heeft dan het negatieve effect dat, wanneer een
buitenlands aandoende persoon gevraagd wordt zich te legitimeren, allicht snel-
ler de indruk ontstaat dat hij verdacht wordt van het plegen van een delict.
Zelfs bij een legitimatieplicht om het Nederlanderschap aan te kunnen tonen,
zal de politie vanzelfsprekend nog steeds dezelfde groep mensen vragen zich te
legitimeren. Alleen de plicht een legitimatiebewijs te bezitten en/of bij zich te
dragen geldt dan voor allen. De opheffing van het hier bedoelde onderscheid
vindt dan weliswaar op juridisch-normatief niveau plaats, maar of het ook prak-
tisch gebeurt, hangt af van de toepassing van de regel.

Vervolgens rijst de vraag of de illegale vreemdelingenproblematiek toe zal
nemen als de grenzen binnen de EG open zijn. Als het goed is, zou de grensbe-
waking aan de buitengrenzen van de EG in combinatie met harmonisatie van
een aantal regelingen het vreemdelingentoezicht, zoals dat nu aan de oostgrens
uitgevoerd wordt, moeten overnemen. Naarmate dat minder zal lukken, zal het
vreemdelingentoezicht in Nederland zwaarder belast worden. Als intensivering
van het vreemdelingentoezicht daardoor nodig blijkt te zijn, moet men zich af-
vragen of de huidige bevoegdheden ten behoeve van het vreemdelingentoezicht
voldoen of dat er zich op dit moment reeds problemen voordoen die zwaarder
zullen gaan wegen bij openstelling van de EG-binnengrenzen. Zo ja, zal een le-
gitimatieplicht bijdragen tot de oplossing daarvan?

Inderdaad zijn er problemen in verband met de controle op geldige verblijfs-
papieren van vreemdelingen. Deze ontstaan wanneer iemand van wie de politie
het vermoeden heeft dat hij een vreemdeling is, zich niet wil identificeren, om-
dat hij zegt Nederlander te zijn. Er bestaat thans geen plicht voor Nederlanders
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Binnenkort verschijnt een verslag van een door het WODC verricht onderzoek naar de uitoe-
fening van het vreemdelingentoezicht. Zeer waarschijnlijk zal dat hardere informatie bevatten
die van belang is voor een legitimatieplicht in het kader van het vreemdelingentoezicht.
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te bewijzen dat ze Nederlander zijn. Betreft het een Nederlander die geen be-
wijs bij zich heeft waaruit het zijn van Nederlander blijkt (paspoort), dan ver-
richt de politie dus extra werk en is de (waarschijnlijk niet blanke) Nederlander
onnodig opgepakt. Hoeveel problemen de politie op dit moment heeft met dit
soort `misverstanden', is ons, ook bij navraag, niet duidelijk geworden.

Invoering van een wet die iedereen verplicht de nationaliteit (dus ook de Ne-
derlandse) aan te tonen of van een wet die Nederlanders verplicht het Neder-
landerschap aan te tonen, kan daarin op het eerste gezicht verbetering brengen.
Dat bewijs zal dan geleverd moeten worden met behulp van een document,
waarin pasfoto, personalia en nationaliteit zijn opgenomen: een legitimatiebe-
wijs. Bij controles van Nederlanders van wie de politie ten onrechte het vermoe-
den had dat zij buitenlander zijn, is het misverstand snel opgelost. Als echter
deze legitimatieplicht alleen geldt voor diegenen van wie de bevoegde ambte-
naar het vermoeden heeft dat hij vreemdeling is, blijft dat ook voor de contro-
lerende ambtenaar problemen opleveren, zeker als men ervan uitgaat dat dit
vermoeden niet louter op uiterlijk en spraak gebaseerd mag zijn. Verder zal er
voor die Nederlanders die door de politie al snel voor buitenlander aangezien
worden, iets ten kwade veranderen: ze zullen vaker dan nu het geval is staande
worden gehouden. Als ze geen legitimatiebewijs bij zich hebben, heeft dat voor
hen alleen al op die grond consequenties.

De omgekeerde situatie zou voor de politie nog steeds problemen op kunnen
leveren. Een vreemdeling wordt aangehouden en zegt Nederlander te zijn zon-
der dit aan te kunnen tonen. Bij invoering van de verplichting dit wel aan te to-
nen, is hij alleen al op grond daarvan strafbaar, als hij zwijgt. In zoverre heeft
de politie dus schijnbaar een extra dwangmiddel. De situatie is dan echter niet
wezenlijk anders dan de huidige, waarin de vreemdeling geldige verblijfspapie-
ren moet kunnen laten zien. De kwesties van oncontroleerbare nationaliteiten
en ongedocumenteerde asielzoekers zijn daarmee eveneens niet opgelost. De
feitelijke besparingen - qua opsporing - doen zich bij persisteren in zwijgen
niet voor.

Geconcludeerd moet worden dat slechts een algemene legitimatieplicht ge-
combineerd met willekeurige controles, iets aan het discriminatoire element in
het vreemdelingentoezicht kan doen. Verder is onzeker of de politie veel op-
schiet met een plicht voor de burger door middel van een document zijn natio-
naliteit aan te tonen. Wel zal men sneller kunnen vaststellen dat men met een
Nederlander te maken heeft, als deze zijn papieren bij zich heeft. In die zin is
er een, overigens niet te schatten, praktisch voordeel.

43 Preventie van criminaliteit

Heeft een legitimatieplicht een preventieve werking? Door onze respondenten
werd deze vraag bevestigend beantwoord, zij het soms met enige aarzeling. Zij
verwachten de preventieve werking in bijzondere situaties. Genoemd wordt re-
gelmatig het voorbeeld van 's nachts op fabrieksterreinen of rond achtertuinen
lopende figuren, die `daar waarschijnlijk niets te zoeken hebben'. Deze personen
staande houden en vragen naar een identiteitsbewijs zou preventief kunnen wer-
ken, althans voor die avond. Immers, als het inbrekers zijn, nemen ze een extra
risico. Ook wordt gedacht aan groepjes jongeren op koopavond; door het naar
de naam vragen wordt de anonimiteit van en in de groep opgeheven: ze weten
op dat moment dat de politie een aanknopingspunt voor de opsporing heeft.
Daaraan wordt echter toegevoegd dat men zeker in de kleinere en middelgrote
steden zijn pappenheimers kent en ook door een nadrukkelijk vriendelijk con-
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tact kan laten merken dat zo'n groep is gesignaleerd. Ter zake van de nachtbra-
kers wordt het risico gesignaleerd van een te snelle staandehouding.

Ook bij heling wordt gewag gemaakt van een zekere preventieve werking. In
sommige gemeenten is registratie van de aankoop van tweedehands goederen
verplicht, maar zonder legitimatiebewijs kan deze plicht gemakkelijk omzeild
worden. Overigens bestaat bij sommigen de verwachting dat ook een legitima-
tieplicht niet veel soelaas zal bieden als heler en verkoper samenspannen.

Voorts verwachten de respondenten een preventief effect, wanneer een legiti-
matieplicht ertoe zou bijdragen dat men in het maatschappelijk verkeer vaker
dan nu zal vragen naar een identiteitsbewijs. Voorbeelden bieden het hotelwe-
zen (onbetaald overnachten) en het grootwinkelbedrijf: ruiling van goederen al-
leen na tonen van een legitimatiebewijs om te vermijden dat gestolen goederen
met koopbon worden geruild (men koopt iets en steelt vervolgens hetzelfde).
De verwachtingen zijn echter niet hoog gespannen, omdat men in de handel
werkt op basis van vertrouwen en graag wil verdienen. Zie daarvoor ook de vol-
gende paragrafen.

De overige vormen van criminaliteit die gevoelig zouden kunnen zijn voor
een legitimatieplicht, worden hieronder besproken.

4.3.1 Fraude

Inleiding
Sommigen menen dat een legitimatieplicht kan helpen bij de bestrijding van
fraude. Ook in de uitlatingen van de regering over legitimatieplicht komt men
vooral de fraude tegen als een bijzondere soort van criminaliteit, die men met
behulp van een legitimatiebewijs zou kunnen tegengaan. We hebben gezien dat
voor de opsporing van misdrijven de bijdrage van een legitimatieplicht zeer ge-
ring is. We zullen ons hier dan ook met name richten op de preventieve wer-
king ten aanzien van fraude.

In de discussie is het begrip fraude echter lang niet altijd geconcretiseerd80
(althans, niet is aangegeven op welke specifieke vormen van fraude een legiti-
matieplicht invloed zou hebben). Toch is dat nodig, omdat op het eerste oog
duidelijk is dat fraude een vele delicten en situaties omvattend begrip is en
omdat lang niet altijd een legitimatiebewijs op de preventie ervan invloed kan
hebben. Zo is op voorhand duidelijk dat een BTW-carrousel, waarbij vrachtwa-
gens met vlees naar België en terug rijden met telkens nieuwe schijncontracten
om BTW-teruggaven op te strijken, niet voorkomen kan worden door een legiti-
matieplicht. Er is sprake van enkele samenzweerders die elkaar goed kennen.

Bij het onderkennen van de mogelijke invloed van een legitimatieplicht op
fraude hebben we gebruik gemaakt van het onderscheid tussen ondernemers-
fraude of institutionele fraude en particuliere fraude. Institutionele fraude wordt
begaan door organisaties, instellingen of ondernemingen/zelfstandigen en de
particuliere fraude door burgers niet in het kader van een onderneming of als
vertegenwoordiger van een organisatie. Ondernemersbelastingfraude (o.a. geen
BTW-afdracht), premie- en subsidiefraude door ondernemers, EG-fraude, be-
leggingsfraude, milieufraude en handelsfraude rangschikken we onder de onder-
nemersfraude. Belasting- en subsidiefraude door particulieren, sociale zeker-
heidsfraude en chequefraude vallen onder particuliere fraude.

80 In het regeerakkoord wordt gesproken over ISMO-fraude: belasting-, uitkerings- en subsidie-
fraude.
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Opinie van de politie
In onze gesprekken met de politie kwam naar voren dat een legitimatieplicht
niet of nauwelijks zinvol is te achten ten aanzien van de vaststelling van de
identiteit van de verdachte. De identiteit van de `gepakte' fraudeurs is of wordt
bij de meeste vormen van fraude vrijwel altijd bekend.

Alleen bij die vormen van fraude waarbij de verdachte bewust gebruik maakt
van het feit dat hij niet of moeilijk op te sporen valt, omdat zijn identiteit bij de
slachtoffers niet bekend is, zou een legitimatieplicht in theorie een bijdrage
kunnen leveren in preventieve zin. Het gaat dan om die vormen van handels-
fraude, waar met iemand persoonlijk zaken wordt gedaan. Met andere woorden,
het niet-betalen van geleverde goederen of diensten, het schoorsteenvegen voor
f 500. Zo is ook genoemd een delict als flessentrekkerij in hotels. Hoewel de
plaatselijke verordening van de hotelhouder verlangt een gastenlijst bij te hou-
den, blijken Nederlanders zich niet hoeven te legitimeren. Door Nederlanders
kunnen zo zonder moeite valse namen en adressen worden opgegeven. Als ie-
der echter een legitimatiebewijs bij zich moet hebben, moet dit ook altijd ge-
toond kunnen worden.

Nogmaals zij erop gewezen dat een mogelijk preventieve werking zich alleen
voordoet als persoonlijk zaken worden gedaan. De vormen van oplichting via
advertenties of bij postorderbedrijven bv. vallen hier buiten. De bovenbedoelde
preventieve werking doet zich verder alleen voor in geval van een algemene le-
gitimatieplicht, waarbij het gebruikelijk wordt dat in het zakenleven en bij parti-
culieren naar legitimatiebewijzen gevraagd wordt. Bestond hierover al enige
scepsis, daarnaast werd het vermoeden geuit dat andere wegen gevonden zou-
den worden, zoals gebruikmaking van een vals legitimatiebewijs.

Voorts zal de cheque/betaalkaartenfraude enigszins afnemen als naast het
bankpasje ook een legitimatiebewijs getoond moet worden. Opgemerkt werd dat
hetzelfde effect te bereiken valt met een foto op het bankpasje, waartoe naar
onze informatie nog niet wordt overgegaan81. De professionele fraudeur echter
wordt door invoering van een legitimatieplicht het werken niet onmogelijk ge-
maakt; ook nu al wordt veelal van vervalste paspoorten gebruik gemaakt om het
geld in het buitenland te innen. Voor de incidentele fraudeur wordt het wel
moeilijk gestolen cheques te innen. Slechts inlevering bij de professional zal
hem wat geld opleveren. De preventieve werking ervan betreft niet de cheque-
fraude aan het bankloket in Nederland82, maar de betalingen elders en geldop-
names in het buitenland.

Hieronder zal ingegaan worden op de gevolgen voor zwart werken door
werknemers. Alle overige genoemde vormen van fraude lijken volgens onze
zegslieden ongevoelig voor een legitimatieverplichting. De problematiek op het
gebied van opsporing en vervolging ligt niet zozeer op het gebied van de anoni-
miteit van de verdachte, maar veeleer hierin dat de feiten niet geconstateerd
worden en dat bij geconstateerde feiten de vervolging moeilijk is en veel werk
met zich meebrengt, terwijl de mankracht vaak ontbreekt om een zaak tot op
de bodem uit te zoeken. De combinatie van lage pakkans (in de zin van veroor-
deling) en relatief hoge winsten dragen bij tot een lage preventie. Zowel de

81
Overigens blijken nu al positieve resultaten te zijn behaald in de strijd tegen de chequefrau-
de door middel van andere maatregelen, zoals de verplichting een geldig grensdocument te
tonen bij verzilvering van girobetaalkaarten in het buitenland en verlaging van het maximum-
bedrag dat per kaart kan worden opgenomen.

De bij de bankinstellingen genomen maatregelen om vast te stellen dat onbevoegden cheques
innen blijken in hoge mate afdoende om chequefraude aan het loket te voorkomen.

82
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pakkans als de winsten worden door een legitimatieverplichting voor de in deze
alinea bedoelde vormen van fraude niet beïnvloed. Met andere woorden, een
preventief effect valt niet te verwachten.

Zwart werken
Zwart werken kan zich in diverse vormen voordoen. Het is werken zonder de
inkomsten op te geven. Het kan gaan om overwerk, zwart bijwerk, niet opgege-
ven extraatjes onder de tafel of om werken met een uitkering. Voor een deel
kan deze vorm van fraude bestreden worden met het zogenaamde sofinummer.
Door een verzekerdenadministratie in te voeren en deze te koppelen aan de be-
lastinggegevens wordt wit werken met een volledige uitkering in hoge mate be-
moeilijkt. Bemoeilijkt, niet onmogelijk gemaakt. Zo valt een koppeling te ver-
mijden door een valse identiteit op te geven of eenvoudig door kleine schrijffou-
ten te introduceren: voor de database is men dan een ander. Om die reden is
ervoor gepleit om naast een sofinummer ook een identificatieplicht voor werk-
nemers (bij aanvaarding van werk en/of op de werkplek) en sociaal verzekerden
in te voeren. Alleen de `professional' zal dan een dubbele identiteit willen or-
ganiseren.

Niet of nauwelijks beïnvloed wordt het zwart werken met medeweten van de
ondernemer of zwart werken door de ondernemer/zelfstandige. Zo kan een ho-
recabedrijf besluiten een werknemer die al een uitkering heeft, niet te registre-
ren en de aannemer kan nog steeds het schilderen van een particuliere woning
buiten de boeken houden, waarbij het `belastingvoordeel' aan beiden toevalt.

Een voorbeeld van een pasjesregeling biedt de Rotterdamse haven. Daarmee
wordt sinds 1977 op grond van CAO-overleg gewerkt, in die zin dat werkgevers
in de haven hun werknemers registreren en van een werkpas voorzien. De pas
bestaat uit twee gekoppelde delen, waarvan het ene deel jaarlijks vernieuwd
dient te worden. Deze pasjesregeling is ingevoerd in de strijd tegen de koppel-
bazerij. De koppelbazerij is in de-Rotterdamse haven sterk teruggelopen, maar
onduidelijk is of de pasjesregeling daar grote invloed op heeft gehad. In de
eerste plaats kent een pasjesregeling zwakke plekken, zoals verlies van pasjes,
behoud van pasjes na beëindiging van het werkverband - al of niet vanwege
faillissement - en zwart overwerk door na 8 uur arbeid te klokken en vervol-
gens zonder te klokken door te werken. In de tweede plaats zijn er andere fac-
toren die waarschijnlijk een grote invloed uitoefenden op de teruggang van de
koppelbazerij. Allereerst heeft de anti-misbruikwetgeving80 en de toegenomen
aandacht van de justitiële autoriteiten voor koppelbazerij haar invloed gehad.
Een andere factor is de hoge organisatiegraad van de werknemers (zo'n 80%).
Daardoor is de sociale controle op wat er in de haven gebeurt, groot en wordt
het werkgevers bemoeilijkt met zwartwerkers in zee te gaan. Zij gaan dan al
gauw de boot in. De laatste oorzaak van de teruggang van koppelbazerij is dat
er globaal gesproken een overschot is aan werknemers, zodat er eenvoudig geen
markt is. Daarbij komt dat via de door de werkgevers gefinancierde Stichting
Samenwerkende Havenbedrijven een werknemerspool is geschapen, waaruit in
geval van tijdelijke arbeidskrachtentekorten geput kan worden. Als er al sprake
zou zijn van zwart werken, dan zou dat te verwachten zijn bij kleinere bedrijf-

83
Behandeling Nota Fraudebestrijding op de UCV van 30 mei 1983.

84
De Wet Ketenaansprakelijkheid (Stb. 1982, 370), de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid (Stb.
1986, 276) en de Wet Bestuurdersaansprakelijkheid bij Faillissement (Stb. 1986, 275).

as
Zie ook Berghuis, A.C., P.C. van Duyne en J.J.A. Essers. Effecten van de Wet Ketenaanspra-
kelijkheid op malafiditeit. 's-Gravenhage, Staatsuitgeverij, 1985, WODC nr. 62.
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jes met een lage organisatiegraad van de werknemers en voor werkzaamheden
waarvoor schaars personeel voorhanden is. Voor de effectiviteit van een legiti-
matieplicht kan dus niet de conclusie getrokken worden dat deze helpt. Waar-
schijnlijk is er enig effect op gewoon zwart werken en nauwelijks op betaling
onder de tafel of het verrichten van overwerk. Indien veelvuldig gecontroleerd
wordt, kan een pasjesregeling daarbij een bijdrage leveren aan voorkoming van
het niet-opgeven of van een valse opgave van het werknemersbestand door
werkgevers. Voor overdreven verwachtingen zij echter gewaarschuwd, omdat ze-
ker op grote werken de controle niet gemakkelijk hoeft te zijn, bv. doordat men
elkaar snel waarschuwt, door de aanwezigheid van vele personen van andere be-
drijven of bezoekers, dan wel door technische problemen als achterstanden in
de mutaties. Onze zegsman uit de haven wijst er bovendien op dat als het zwart
werken zich al voordoet, het om een, naar zijn mening, marginaal verschijnsel
gaat. Een eventuele preventieve werking zou in deze situatie slechts een beperkt
aantal gevallen bestrijken.

4.3.2 Zwart rijden in het openbaar vervoer

De respondenten bij het openbaar vervoer waren van mening dat een bijzonde-
re legitimatieplicht voor verdachten een preventieve werking zal hebben. Omdat
nu bekend is dat men door het opgeven van een valse naam aan zijn straf kan
ontkomen, zal een grote groep het risico nemen zonder plaatsbewijs te rijden.
Wordt die weg afgesneden door een legitimatieplicht en is strikte handhaving
daarvan mogelijk, dan zal het aantal personen dat zonder legitimatiebewijs durft
te rijden, teruggedrongen worden. Voorwaarde daarvoor is voldoende man-
kracht om degenen die geen legitimatiebewijs bezitten, bij de politie te kunnen
brengen. Voor alle vormen van het openbaar vervoer zal gelden dat de groep
die nu zwart rijdt en haar boete betaalt of gepardonneerd wordt, na invoering
van een legitimatieplicht niet zal afnemen. Voor haar brengt een legitimatie-
plicht geen verandering. Een preventief effect is slechts te verwachten bij een
deel van degenen die zwart rijden en bereid zijn een valse naam op te geven.

Bij het vervoer met de Nederlandse Spoorwegen zou in beginsel een of andere
vorm van legitimatieplicht kunnen voorkomen dat zwartrijders een valse naam
opgeven. Dit gevoegd bij de grote pakkans (70% van de passagiers wordt ge-
controleerd), wettigt de verwachting dat een deel van de zwartrijders die nu
een valse naam opgeven, een kaartje zal gaan kopen. Aan de andere kant is het
mogelijke voordeel van het reizen zonder plaatsbewijs (de boete is f 25) tame-
lijk groot, zodat verwacht mag worden dat een deel van de valse naamopgevers
toch blijft zwart rijden met het risico van een boete. Aannemende dat één op
de drie in het vervolg een kaartje koopt en de rest blijft zwart rijden of niet
meer met de trein gaat, kunnen we de volgende berekening maken. Bij de Ne-
derlandse Spoorwegen worden jaarlijks 10.000 pv's opgelegd (de dader is niet
meer te vinden, omdat hij een valse naam opgaf) en 1.000 personen worden di-
rect betrapt op het verschaffen van valse personalia. Gemiddeld wordt ongeveer
70% van de passagiers gecontroleerd, met andere woorden, de huidige groep
die bereid is een valse naam op te geven, kan geschat worden op jaarlijks ruim
15.000 (11.000 x 10 / 7). Wanneer 33% daarvan wit gaat rijden, levert dat de

só Schatting NS.
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Spoorwegen ruim f 25.000 op (5.000 keer ruim vijf gulden): een te verwaarlo-
zen bedrag.

Van de berekende baten bij de spoorwegen in de opsporingsfase zouden we
nu ook eigenlijk een derde moeten aftrekken van de mogelijk te innen boetes,
f 125.000 (een derde van 380.000, zie paragraaf 4.1.2), omdat deze groep wit is
gaan rijden. Daar staat een extra batenpost tegenover vanwege verminderde
werkzaamheden voor de spoorwegpolitie (proces-verbaal) voor hetzelfde aan-
tal gevallen, hetgeen naar schatting f 300.000 beloopt. Het netto resultaat zou
daarmee f 175.000 bedragen.

De grootte van het preventieve effect op zwartrijders bij het openbaar vervoer
van de drie grote steden, waar de passagiers voor een deel niet langs de be-
stuurder hoeven (trams, gelede bussen), valt op voorhand niet vast te stellen.
Vast staat wel dat volgens het aan ons opgegeven cijfermateriaal verreweg de
meesten aan een sanctie voor zwart rijden ontsnappen door in het zicht van
controle uit te stappen of alsnog af te stempelen. Immers, naar schatting rijdt
10% zwart. Bij de gewone controles traceert men gemiddeld 3,3% zwartrij-
ders. Dit wil zeggen dat bij deze controles ongeveer twee op de drie zwartrij-
ders ontsnapt, waarschijnlijk door alsnog af te stempelen of door uit te stappen.

Wat gebeurt er met de gesnapten (34%)? Van deze zwartrijders ontsnapt een
derde aan een sanctie, omdat de controleur ze pardonneert; met andere woor-
den, 11% (een derde van 34%) van de zwartrijders wordt gepardonneerd. Een
zesde deel ontsnapt aan een sanctie door het tot een proces-verbaal te laten ko-
men en daarbij een valse naam te verstrekken: dit is 6% (een zesde van 34%)
van de totale groep zwartrijders. Het overblijvende deel, 17%, betaalt direct of
later de boete.

Vatten we bovenstaande samen, dan gebeurt bij een gemiddelde controle het
volgende met de zwartrijders: 66% stempelt alsnog af of stapt op tijd uit, 11%
wordt gepardonneerd, 6% geeft een valse naam op en 17% betaalt een boete
direct of na het opmaken van een proces-verbaal.

Dus ook al wordt de ontsnappingsweg om aan een sanctie te ontkomen door
het opgeven van een valse naam afgesloten, dan nog blijven er veel bredere ont-
snappingswegen open staan. Wanneer men hier aan toevoegt dat niet elke reizi-
ger gecontroleerd wordt90, lijkt het waarschijnlijk dat een legitimatieplicht op
zichzelf geen groot preventief effect zal hebben. In combinatie met andere
maatregelen, zoals een strikter pardonneringsbeleid en minder toegangsdeuren
tot de tram, stijgen de verwachtingen ten aanzien van de preventieve effecten.

Het is duidelijk dat een algemene indicatie van de omvang van het preventie-
ve effect niet te geven valt. Dit te meer omdat niet te voorspellen valt welk ge-
deelte van de zwartrijders gewoon voor een kaartje gaat betalen en welk deel
niet meer van het openbaar vervoer gebruik zal maken. We zullen volstaan met
het geven van een voorbeeld van de baten als 5% wit gaat rijden. In dat geval
zou het openbaar vervoer van de drie grote steden 2,4 miljoen (5% van 48 mil-

87 Gemiddelde ritprijs; opgave NS.
CO

we zijn uitgegaan van j ou per zaaK: ongeveer een uur vernaitsengswerKzaamneoen e.d. en
voor een aantal zaken het werk voor de rechterlijke macht.

ue percentages per sta] lopen uiteen van 2,s/o tot 15/o.
90 Gemiddeld wordt ongeveer één op de veertig passagiers gecontroleerd. In de trams wordt

echter aanzienlijk intensiever gecontroleerd.
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joen51) witrijders mogen verwelkomen. Uitgaande van twee strippen (f 1,15) per
rit, betekent dat een winst van ongeveer 2,8 miljoen gulden per jaar. Wat de
kosten zullen zijn van een stringenter pardonneringsbeleid en de handhaving
van een legitimatieplicht92, is niet bekend.

De mogelijkheid tot zwart rijden bij het streekvervoer en de overige steden
is zeer beperkt (alleen op eindpunten of te weinig laten afstempelen, omdat
daar veelal de passagier langs de bestuurder moet bij het instappen. Omdat
het opgeven van een valse naam mede daardoor betrekkelijk weinig voorkomt,
mag men van een preventief effect niet te veel verwachten.

Ten slotte vermelden we nogmaals dat niemand van de door ons geïnterviewde
medewerkers van openbaar vervoer bedrijven geporteerd was voor een legitima-
tieplicht uitsluitend voor gebruikmaking van het openbaar vervoer om redenen
die in paragraaf 3.4, vierde alinea, zijn weergegeven.

4.3.3 Vandalisme

De relatie tussen een legitimatieplicht en de bestrijding van voetbalvandalisme
is op het eerste gezicht niet erg duidelijk. Men zou een legitimatiebewijs kunnen
benutten in geval van relletjes op of buiten de tribunes en zo de daders achter-
halen. Dat zou het opsporingsgemak kunnen vergroten. Met name echter kun-
nen de organisatoren van de relletjes ervoor zorgen geen identiteitsbewijs bij
zich te hebben. Bovendien blijkt er op dit gebied, zoals uiteengezet in paragraaf
4.1, thans nauwelijks een probleem te bestaan voor de opsporing van misdrijven,
zodat de toegevoegde waarde van een legitimatiebewijs in dit opzicht gering is.
Ook preventief kan men, naar de mening van de meeste ondervraagde politie-
mensen, nauwelijks voordelen verwachten van een legitimatieplicht (zowel een
algemene als bijzondere). Enkelen verwachten hiervan wel enig effect.

Volgens een zegsman van de KNVB echter, zou een bijzondere legitimatie-
plicht, gepaard gaande met o.a. de sanctie van uitsluiting van stadionbezoek,
effect kunnen sorteren. Dit is ook de opvatting van het Landelijk Overleg Voet-
balvandalisme94. De toegang tot een stadion wordt slechts verkregen als men
een pasje kan tonen. Een preventieve werking daarvan valt te verwachten. Im-
mers, men komt het stadion niet in zonder pasje. Wordt er gereld, dan wordt
of het pasje afgenomen en/of wordt men later de toegang geweigerd. Ook al is
het voorstelbaar dat er valse pasjes in omloop komen of dat men op een andere
manier het stadion binnenkomt, enig effect zal een pasjesregeling hebben. Een
probleem vormen zijns inziens de juridische haken en ogen bij het innemen van
een voetbalpas van iemand die zich misdragen heeft. Deze problematiek zou
vermeden worden bij een algemene legitimatieplicht. Voor de KNVB zou een
legitimatieplicht, die als consequentie heeft dat elke Nederlander een speciaal
elektronisch leesbaar (of beschrijfbaar) legitimatiebewijs bij zich moet hebben,
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Het aantal reizigers openbaar vervoer in de drie grote steden is ongeveer 480 miljoen per jaar.
Naar schatting is gemiddeld 10% van hen zwartrijder.

In beginsel zullen de overtreders van een legitimatieplicht opgepakt moeten worden.

Geschat wordt dat daar 2% zwart rijdt.
Bestrijding Voetbalvandalisme, deel 1. VNG, Den Haag, 1987, blz. 30-36, aanbeveling 24. Uit
dit rapport blijkt tevens dat de burgemeesters van de voetbalsteden in meerderheid ook gepor-
teerd zijn voor een voetbalpas. Inmiddels is in gemeen overleg met de Tweede Kamer besloten
tot een gedeeltelijke invoering van zo'n pas.
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de meeste voordelen bieden. De drempel voor bezoekers is het laagst (ook de
incidentele bezoekers blijven komen); de sanctie voor ongewenst gedrag is ver-
bod tot toegang en registratie, zodat men de ongewenste gasten (langs elektro-
nische weg) de toegang kan weigeren. Daarnaast zouden bijzondere maatrege-
len nodig zijn die voordelen verbinden aan het supporterschap.

De door ons ondervraagde politiemensen verwachten over het algemeen
meer van een investering in tijd om de supportersgroep van hun stad te leren
kennen door bv. mee te reizen en zich gedurende de wedstrijden in dezelfde
vakken op te houden, tegelijkertijd de spelers meer bij de supporters te betrek-
ken en supporters een functie te geven bij de ordehandhaving. Overigens pleitte
ook het Landelijk Overleg Voetbalvandalisme voor een brede aanpak.

In Groot-Brittannië is op het gebied van de pasjesregeling enige ervaring op-
gedaan. De voetbalclub Luton Town heeft dat ingevoerd. Daar mogen alleen le-
den van de club de wedstrijden bijwonen; supporters van bezoekende clubs wor-
den geheel geweerd. De gevolgen waren positief, aldus de politie95: geen arres-
taties, geen uitzettingen uit het stadion wegens ordeverstoring, geen obsceen ge-
zang, geen schade buiten het stadion, evenmin als verplaatsing van `hooliganism'
naar de omgeving van het stadion, vermindering van de benodigde politiesterkte
ter plaatse met 75% en een besparing van politiekosten van zo'n £ 70.000. Het
aantal toeschouwers was slechts marginaal lager vergeleken bij eerdere jaren.
Het zijn de politiebevindingen na een jaar, derhalve qua tijd en evaluatie be-
perkt. Niettemin zijn het in het oog lopende resultaten96. Waarschijnlijk is een
belangrijke reden voor het succes dat andere supporters dan die van de eigen
club afwezig zijn.

Voor de Nederlandse situatie maken wij nog enkele kanttekeningen. Een
voetbalpas met als sanctie geen toegang tot een stadion, werkt met name ten
aanzien van vandalistisch gedrag in het stadion. Uit WODC-onderzoek97 blijkt
dat 80% van deze bij justitie terechtgekomen zaken buiten het stadion was ge-
pleegd. Voorts is een pasjesregeling met name gericht op officieel geregistreer-
de supporters. Begeeft men zich buiten dat systeem, dan nemen waarschijnlijk
de effecten in enige mate af. Slechts in enige mate, omdat in geval van de toe-
gang tot uitwedstrijden personen die uit zijn op rellen, heel wat moeten organi-
seren om aan kaartjes te komen. Bovendien zullen zij door de individuele aan-
koop van kaartjes slechts met enkelen verspreid in het stadion staan. Georgani-
seerd vandalisme binnen de stadions zou zo met behulp van een voetbalpas be-
moeilijkt kunnen worden.

Ten aanzien van het voorkomen van vandalisme in het algemeen zijn de ver-
wachtingen van een algemene legitimatieplicht zeker niet hoog gespannen.
Slechts wanneer de politie toevallig een groepje tegenkomt dat misschien wel
eens vandalistisch gedrag zou kunnen gaan vertonen, zou de politie, door de
personalia op te tekenen, een aanknopingspunt hebben voor de opsporing,
mocht die groep in werkelijkheid tot actie overgaan. Op zijn minst kan hiervan
gezegd worden dat het administratieve werk zal toenemen.
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Volgens de zegsman van de KNVB is het aantal toeschouwers intussen belangrijk teruggelo-
pen. De vraag is echter of na zo'n lange tijd de pasjesregeling als oorzaak daarvoor genoemd
kan worden.
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nisterie van Justitie, 1988.
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4.4 Bevrediging rechtsgevoel

We willen dit onderzoek afsluiten met de vermelding van een naar voren ge-
bracht voordeel van een legitimatieplicht (algemeen of bijzonder) dat niet op
geld waardeerbaar is. Voor sommigen is een legitimatieplicht een middel waar-
mee een aantasting van het rechtsgevoel kan worden bestreden. Ook verschil-
lende geïnterviewden benadrukten dit argument. Die aantasting van het rechts-
gevoel houdt in dat mensen (al te gemakkelijk) hun gerechte straf kunnen ont-
lopen door het opgeven van een valse naam of door in het geheel geen persona-
lia te geven. Het is met andere woorden een zelfstandige rechtvaardiging voor
een legitimatieplicht en als zodanig niet op geld waardeerbaar. Er is echter wel
een rechtstreeks verband met de te verwachten praktische voordelen in de be-
strijding van de criminaliteit: naarmate het opsporingsapparaat er beter in slaagt
met behulp van een of andere vorm van legitimatieplicht de identiteit van de
verdachte met zekerheid vast te stellen, zal er meer tegemoet gekomen worden
aan het rechtsgevoel dat de gepakte wetsovertreder niet aan de strafrechtelijke
gevolgen mag ontkomen. Een rechtstreeks verband met op geld waardeerbare
baten en kosten is er waarschijnlijk niet. Ook mag iets verwacht worden van de
verkleining van de kans dat degene die een overtreding begaat, justitie kan ont-
lopen door het opgeven van een valse naam: het gaat dan grosso modo om
fietsovertredingen en zwart rijden bij het openbaar vervoer. In totaal gaat het
om ongeveer 86.000 gevallen 8. In die zin zou een legitimatieplicht tegemoet
kunnen komen aan de bevrediging van het rechtsgevoel van de burger.

98 Zie paragraaf 3.2.

43



Bijlage 1: België en West-Duitsland

1. België

In België zijn op grond van de Wet op de gemeentepolitie en de Wet op de rijkswacht
personen ouder dan 15 jaar verplicht hun identiteitsbewijs te tonen op verzoek van een
politiefunctionaris. Juridisch gesproken zijn er geen bijzondere grenzen aan de bevoegd-
heid van de politie personen ter controle naar hun naam te vragen, zoals de verdenking
van een strafbaar feit. Personen die zich niet kunnen legitimeren, mogen 24 uur adminis-
tratief gehecht worden om hun identiteit te doen vaststellen. De sanctie op de overtre-
ding is een geringe boete. Op de identiteitskaart staan naam, adres, woonplaats, geboor-
teplaats en geboortedatum; ook kunnen gegevens omtrent de rijbevoegdheid worden ver-
meld.

De praktijk is als volgt. In 1986 voerde de Rijkswacht 8.126.148 identiteitscontroles
uit. In 1985 en 1984 waren die aantallen niet veel lager. Onbekend is hoeveel controles
door de gemeentepolitie worden verricht; onze zegsman verwacht dat dit aantal ook
rond de acht miljoen is. Via een terminal in de politie-auto kan de politie de identiteits-
kaart controleren en zien of de kaarthouder voorkomt in het opsporingsregister. Tevens
zal het in de nabije toekomst mogelijk zijn de identiteit te checken via het nationale be-
volkingsregister. Ten aanzien van vreemdelingen wordt een afzonderlijk, centraal register
bijgehouden.

De controle van het identiteitsbewijs mag ongeveer drie minuten duren. Algemene
controles worden in beginsel op strategische plaatsen gehouden. Naar het oordeel van
onze informant wordt er te veel gecontroleerd en wordt te veel tijd aan controles be-
steed. Wat betreft de selectie van personen die worden aangehouden ter controle, geldt
dat de algemeenheid ervan niemand uitzondert. Door echter op plaatsen te controleren
waar verhoudingsgewijs veel criminaliteit voorkomt, krijgt men zekere selecties. Boven-
dien is uit onderzoek gebleken dat jonge agenten nog wel eens een selectieve voorkeur
hebben voor controles op langharige en gekleurde mensen. Vanuit de leiding van de
politie wordt dit vanzelfsprekend afgewezen, maar toch. Overigens valt door de automa-
tisering gedeeltelijk na te gaan of er inderdaad selectief wordt gecontroleerd, met name
naar nationaliteit.

In 1300 gevallen verbaliseerde de Rijkswacht wegens de afwezigheid van een identi-
teitsbewijs. Vervalsingen komen nauwelijks voor; welzijn de afgelopen jaren uit gemeen-
tehuizen blanco identiteitskaarten gestolen. De gemeenten zijn thans met succes doende
de gemeentehuizen beter tegen diefstal te beveiligen.

De opbrengst van de identiteitscontroles ligt niet zozeer in betere opsporingsmoge-
lijkheden. De ruim acht miljoen controles leveren 3.000 verdachte personen op, nog geen
één op de 2500. Of deze er wel of niet via de gewone verkeerscontroles uitgekomen zou-
den zijn, valt niet te zeggen. Gerichte surveillances zijn veel effectiever. Een voordeel is
dat de politie snel de identiteit van iemand kan achterhalen. Ook viel bij aanslagen op
politiemensen de daders op te sporen, omdat het aan de persoon gekoppelde nummer-
bord van de auto van de dader(s) al ingetypt was in de computer in de politie-auto;
maar dat is geen gevolg van een legitimatieplicht.

De belangrijkste baat is naar het oordeel van de zegsman de preventieve werking van
het verplicht tonen van de identiteit. Zo kunnen bij voetbalwedstrijden bepaalde toe-
schouwers bv. per vak op identiteit worden gecontroleerd. Men is dan niet meer ano-
niem in het stadion. Belangrijker nog in het licht van de preventieve werking is dat er
soort cultuur is ontstaan, waarbij ook particulieren of instellingen (banken, autoverhuur-
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bedrijven) gemakkelijk naar het identiteitsbewijs vragen. Dit gebeurt ook stelselmatig.
En al bestaat in die gevallen geen plicht tot het te tonen, men doet dit wel. Enig onder-
zoek naar de preventieve effecten is nimmer uitgevoerd, zodat we het moeten laten bij
deze ene waarneming.

Zwart werken wordt via de volgende weg bestreden: werkgevers zijn verplicht werkne-
mers een arbeidspasje te geven. Een uitkering krijgt men bij inlevering van het pasje.
Controle op werven, bouwplaatsen e.d. is op deze wijze goed mogelijk. Men wenst ech-
ter geen jacht op werklozen, zodat er weinig controles plaatsvinden. Zwart werken is in
België niet uitgeroeid.

In België vindt nauwelijks of geen discussie plaats over de algemene legitimatieplicht.
Wel bestonden bij sommigen bezwaren tegen de koppeling van identiteitsbewijs aan het
bevolkingsregister. Men beschouwt deze inbreuk op de persoonlijke levenssfeer niet als
erg bezwaarlijk, terwijl men op vele andere terreinen een regulerende overheid wel hin-
derlijk acht. In België bestaan op strafvorderlijk terrein grote en fundamentele bezwaren
tegen het aftappen van telefoons of het gebruik maken van undercover-agents, veel ster-
ker dan in Nederland. `Kennelijk heeft elk land zo zijn gevoeligheden in de afweging van
persoonlijke levenssfeer en publiek belang', zo merkte onze zegsman op.

2. West-Duitsland

Duitsers van 16 jaar en ouder zijn verplicht een legitimatiebewijs (Personalsausweis) te
bezitten en dit op vordering van een daartoe bevoegd ambtenaar aan deze voor te leg-
gen. Indien men een geldig paspoort bezit, mag men zich ook daarmee legitimeren. Ove-
rigens gaat het om een bezitsplicht en niet een draagplicht. Op het legitimatiebewijs zijn
o.a. vermeld: naam, geboortedatum, geboorteplaats, uiterlijke kenmerken en huidig
adres. Bovendien moet het voorzien zijn van een pasfoto en een handtekening. Hieron-
der volgt een weergave van de informatie over het gebruik en de werking van een legiti-
matieplicht in West-Duitsland, afkomstig van een schriftelijke consultatie van het Minis-
terie van Binnenlandse Zaken aldaar.

Er wordt een zekere preventieve functie aan het legitimatiebewijs toegedacht, waar
het de gewoonte is bij bepaalde zakelijke handelingen een identiteitsbewijs te vragen.
Met name gebeurt dit bij overeenkomsten met een financieel risico voor een van de par-
tijen (bv. verhuur en betaling met cheques). Over de omvang van dit gebruik en de om-
vang van het preventieve effect is ons niets bekend. In een aantal gevallen in het zakelij-
ke verkeer is men wettelijk verplicht de identiteit aan te tonen (bv. pandneming).

Voor wat betreft de opsporing van strafbare feiten volstond men met de mededeling
dat deze vereenvoudigd is, omdat men het legitimatiebewijs vaak bij zich heeft. (Algeme-
ne) controles in verband met strafbare feiten leveren geen voordeel op ten aanzien van
het innen van boetes, omdat personen die hun boete niet betalen, niet in het opsporings-
register zouden worden opgenomen. Over de effectiviteit van dergelijke controles in
andere zin was niets bekend.

Ten slotte werd ons medegedeeld dat het oude identiteitsbewijs relatief eenvoudig te
vervalsen was en, vanwege een decentrale afgifte, eenvoudig was te stelen en te voorzien
van valse persoonsgegevens. Tot op heden zijn geen vervalsingen bekend van het nieuwe
legitimatiebewijs.
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Bijlage 2: Wettelijke bepalingen met een legitimatie-
plicht

Hieronder wordt een (niet uitputtende) opsomming gegeven van een aantal bestaande
bepalingen die een legitimatieplicht inhouden. De definitie die we gehanteerd hebben
voor een legitimatieplicht, staat vermeld in het eerste hoofdstuk. Het belangrijke ele-
ment daarin is dat de legitimatieplichtige moet aantonen dat hij degene is voor wie hij
zich uitgeeft door middel van een legitimatiebewijs.

art. 13 Besluit staatsexamens vwo, havo, mavo
art. 236 Wet wetenschappelijk onderwijs
art. 196 Wet hoger beroepsonderwijs
art. 10 Wet erkenning instellingen schriftelijk onderwijs
art. 12 Wet op de erkende onderwijsinstellingen
art. 17 Besluit accountantsexamen
art. 18 Besluit zeevaartdiploma's (.......)
art. 1 Besluit Ruil- en dienstdiplomareglement
art. 11 Examenreglement zeevisvaart
art. 10 Besluit bijzondere verkrijging diploma's kleine handelsvaart
art. 11 Examenreglement zeevaartdiploma's
art. 11 Besluit takenboeken stuurlieden
art. 4 Dienstdiplomareglement zeevisvaart
art. 8 Examenbesluit accountants-administratieconsulenten
art. 3 Besluit bevolkingsboekhouding
art. 91 Besluit bevolkingsboekhouding
art. 3 Besluit burgerlijke stand
art. 17 Kieswet
art 130 Kieswet
art. 37 Regeling toezicht luchtvaart
art. 24 Grootboekwet
art. 3 Jeugdspaarbesluit
art. 9 Jeugdspaarbesluit
art. 5 Besluit bezitvormingsfonds spaareffecten
art. 31 Besluit Rode Kruis
art. 19 Vreemdelingenwet juncto art. 54 Vreemdelingenbesluit
art. 19 Vreemdelingenwet juncto art. 25 Vreemdelingenbesluit
art. 121 Wegenverkeersreglement
art. 9 Reglement kentekenregistratie
art. 11 Reglement kentekenregistratie
art. 1 Besluit vrijstelling motorrijtuigenbelasting
art. 33 Wegenverkeerswet
art. 13 Besluit ex art. 65 Landinrichtingenwet
art. 12 Grondwet
art. 21 Algemene voorwaarden drinkwater
art. 88 Algemene wet douane en accijnzen
art. 12 Bestrijdingsmiddelenwet
art. 5 Wet filmvertoningen
art. 17 Wet behoud cultuurbezit
art. 33 Quarantainewet
art. 22 Instructie ambtenaren scheepvaartinspectie
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art. 9 Besluit marinescheepsongevallen
art. 4 Muskusrattenbesluit
art. 3 Stoombesluit
art. 17 Tariefbesluit V.O.V.
art. 5 Besluit vervoersvoorwaarden openbaar vervoer
art. 7 Organisatiebesluit veeartsenijkundige dienst
art. 6 Reglement dienst rijkstelefoon
art. 27 Gevangenismaatregel
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Registratieformulier problemen bij identiteitsvaststelling Bureau: ............................................. ................

V-nr.
elicts-

artikel
oort

voertuig

s verdachte
naar bureau
gebracht?

antal uren
dat verdachte
opgehouden is
voor verhoor

s verdachte
in verzekering
gesteld?

Soort verdachte en resultaat (P=personalia)
1. weigerde P, maar gaf ze later/zijn achterhaald
2. weigerde P, deze zijn niet achterhaald/opgespoord
3. vermoeden van onjuide P; maar P bleken co~ te zijn
4. gaf eerst onjuiste P; later de juiste/zijn achterhaald
5. later (verdachte is weg) bleken P onjuist; zijn achterhaald
6. later (verdachte is weg) bleken P onjuist; niet achterhaald

Hoeveel extra
arbeidstijd
kostte identi-
teitstracering
in vergelijking
met probleem-
loze gevallen?
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