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 Samenvatting 

Inleiding 

Sinds 1 januari 2005 is de Wet op de uitgebreide identificatieplicht (WUID) van kracht. De 

WUID is een uitbreiding van de identificatieplicht ten opzichte van de situatie vóór 1 januari 2005 

en betreft een wijziging van en aanvulling op de Wet op de identificatieplicht (WID), die vanaf 1 

juni 1994 van kracht is en een aantal daaraan gekoppelde wetten. 

De Wet op de identificatieplicht (WID) voorzag in een beperkte identificatieplicht: personen 

moesten zich op verzoek kunnen identificeren in specifieke situaties ter bestrijding van 

voetbalvandalisme, zwartrijden in het openbaar vervoer, fraude en illegaal verblijf in Nederland. 

Met de komst van de WUID hebben opsporingsambtenaren en toezichthouders de algemene 

bevoegdheid gekregen om in het kader van hun taakuitoefening inzage in een identiteitsbewijs te 

vorderen bij personen van 14 jaar of ouder. Degene die niet direct voldoet aan deze vordering 

maakt zich schuldig aan een strafbaar feit door overtreding van artikel 447e Wetboek van 

Strafrecht en kan worden gestraft met een geldboete van de tweede categorie (in het vervolg aan 

te duiden met ‘PV 447e Sr’). Met de invoering van de WUID lijkt een situatie van een algemene 

identificatieplicht – en daarmee een draagplicht – te zijn ingevoerd. Dit is echter niet het geval: de 

beperking geldt dat het toepassen van de bevoegdheid redelijkerwijs noodzakelijk moet zijn voor 

de taakuitoefening. 

De uitbreiding van de identificatieplicht zoals opgenomen in de WUID heeft als belangrijkste doel 

de rechtshandhaving te versterken en het toezicht in openbare ruimtes te versterken door de 

taakuitoefening van opsporingsambtenaren en toezichthouders te ondersteunen. 

Ten tijde van het wetsvoorstel heeft de Tweede Kamer gesteld dat een evaluatie van de wet na 

drie jaar wenselijk is. De doelstelling van het onderzoek is de Tweede Kamer te voorzien van 

informatie over de (praktijk)ervaringen met de Wet op de uitgebreide identificatieplicht (WUID).  

Probleemstelling en onderzoeksvragen 

De centrale probleemstelling van het onderzoek luidt als volgt: 

In welke mate draagt de in de wet neergelegde identificatieplicht bij aan een versterking van de 

rechtshandhaving en het toezicht in openbare ruimtes door ondersteuning van de taakuitoefening 

van opsporingsambtenaren en toezichthouders? 
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Onderzoeksaanpak 

De volgende onderzoeksactiviteiten zijn uitgevoerd voor de beantwoording van de 

onderzoeksvragen: 

(a) Het analyseren van kwantitatieve gegevens in de systemen van het CJIB en het OM en 

analyse van gegevens uit de bedrijfsprocessensystemen van de politie; 

(b) Het houden van een groot aantal interviews met politieambtenaren, buitengewoon 

opsporingsambtenaren (Boa’s) en medewerkers van de Koninklijke Marechaussee (Kmar), 

arrondissementsparketten en het CJIB; 

(c) Het houden van een schriftelijke enquête onder executieve medewerkers van politiekorpsen 

en het analyseren van gecodificeerde werkinstructies; 

(d) Het analyseren van klachten en meldingen die zijn binnengekomen bij politiekorpsen, de 

Nationale ombudsman en het Landelijk Bureau ter voorkoming en bestrijding van 

Rassendiscriminatie en het houden van telefonische interviews met klachtencoördinatoren bij 

de politiekorpsen; 

(e) Het bestuderen van relevante jurisprudentie en het uitvoeren van een krantenonderzoek 

waarin de berichtgeving rondom de invoering en de toepassing van de wet is bestudeerd. 

Bedoeling en implementatie van de wet 

De belangrijkste ratio achter de uitbreiding van de identificatieplicht is dat de 

opsporingsambtenaren en toezichthouders moeten kunnen weten met wie ze van doen hebben 

in het kader van hun redelijke taakuitoefening. Als personen ter verantwoording worden 

geroepen voor hun gedrag, moeten ze niet meer anoniem kunnen blijven.  

Ten slotte werden ook positieve effecten verwacht ten aanzien van de uitoefening van de 

hulpverleningstaak, omdat de uitvoering van deze taak eenvoudiger zou worden, aangezien 

hulpbehoevenden vaker dan voorheen een identiteitsbewijs bij zich zouden hebben. 

Verwachte negatieve effecten van de wet volgens critici 

Critici van de WUID verwachtten de volgende, negatieve effecten van de wet. Deze zijn in de 

discussie ten tijde van de behandeling van de wet aan de orde geweest. De verwachte 

neveneffecten van de wet waren onder andere: 

(a) Inbreuk op de privacy door het toepassen van de vorderingsbevoegdheid in situaties waarin 

hiervoor geen directe aanleiding is. De volgens critici onduidelijke definitie van het begrip 

‘redelijke taakuitoefening’ draagt hieraan bij. 

(b) Onterechte discriminatie van personen, onder andere op basis van huidskleur, door een 

onduidelijke definitie en afbakening van het begrip ‘redelijke taakuitoefening’. Omdat het 
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begrip onduidelijk is voor degene die de wet moet toepassen, zal volgens critici discriminatie 

optreden. 

(c) Toepassing van de wet als doel op zich en niet als middel, mede onder invloed van de 

prestatieafspraken van de politie met betrekking tot aantallen uit te schrijven boetes. 

Vertaling van de wet naar de praktijk 

Het College van procureurs-generaal (College van PG’s) van het Openbaar Ministerie (OM) heeft 

naar aanleiding van de WUID een aanwijzing opgesteld. De aanwijzing moest de verschillende 

politiekorpsen, de Boa’s, toezichthouders en de parketten beleidsduidelijkheid verschaffen over 

hoe en in welke situaties de WUID dient te worden toegepast. 

Het College van PG’s achtte het ruim drie maanden na de inwerkingtreding van de wet 

noodzakelijk om een aanvullende brief met instructie aan de parketten en de politiekorpsen te 

sturen. In de brief wordt ingespeeld op de in de praktijk waargenomen moeilijkheden met 

identiteitsvaststelling op straat. In de brief worden de volgende onderwerpen behandeld: de 

samenloop met andere artikelen, de aanhouding en mogelijkheden tot identiteitsvaststelling ter 

plaatse en de opslag van gegevens. 

Beantwoording van de onderzoeksvragen 

In deze samenvatting worden de onderzoeksvragen in het kort beantwoord. 

1. De toepassing van de uitgebreide bevoegdheid (situaties en omvang) 

Onderzoeksvraag 1: Kan inzicht worden verkregen in de omvang van het aantal gevallen en de 

soorten van situaties waarin van de uitgebreide bevoegdheid gebruik wordt gemaakt? 

Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de vorderingsbevoegdheid, het toepassen van 

dwangmiddelen en het opmaken van PV’s 447e Sr. 

Het toepassen van de vorderingsbevoegdheid 

De vorderingsbevoegdheid wordt vaak toegepast in combinatie met (kleine) overtredingen. Dit 

betreffen strafbare feiten die vanuit het perspectief van zowel de strafrechtelijke handhaving als de 

handhaving van de openbare orde geregeld voorkomen. De vorderingsbevoegdheid wordt in 

uitzonderingsgevallen ingezet in hulpverleningssituaties. De meest voorkomende specifieke 

situaties zijn het controleren van hangjongeren die overlast veroorzaken en/of zich bevinden op 

plekken waar vaak sprake is van overlast, het controleren van (drugs- of alcoholverslaafde) 

zwervers en bedelaars die de wet overtreden, het controleren van personen die zich schuldig 
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maken aan openbare dronkenschap, baldadigheid en ongeregeldheden rondom 

uitgaansgelegenheden en het controleren van personen die zich schuldig maken aan zwart- of 

grijsrijden in het openbaar vervoer of aan verkeersovertredingen. 

Ten opzichte van de beschrijving van de gewenste toepassing van de vorderingsbevoegdheid in de 

aanwijzing van het College van PG’s bestaan er enkele verschillen: 

(a) De toepassing van de vorderingsbevoegdheid in overtredingsituaties is in de aanwijzing niet 

expliciet benoemd, terwijl deze in de praktijk veelvuldig voorkomt. Het toepassen van de 

vorderingsbevoegdheid in dergelijke situaties wordt vanzelfsprekend geacht, mede aangezien 

er ook vóór de WUID al een praktijk van het vragen van een identiteitsbewijs bestond in 

overtredingsituaties (vanuit de gedachte: ‘vragen staat vrij’). 

(b) In de aanwijzing wordt gesteld dat toepassing van de vorderingsbevoegdheid niet zonder 

meer aan de orde is voor personen van wie de identiteit al (ambtshalve) bekend is. In het 

onderzoek is echter gebleken dat in deze gevallen toch geregeld het identiteitsbewijs wordt 

gevorderd. Daarbij moet worden opgemerkt dat in de praktijk de definitie van ‘ambtshalve 

bekend’ problematisch kan zijn. 

(c) Ten slotte bestaat vanuit de interviews de indruk dat voornamelijk in de beginperiode na 

invoering van de WUID (de eerste maanden van 2005), bij een aantal opsporingsinstanties 

de bevoegdheden breder zijn toegepast dan de bedoeling was. Meerdere respondenten 

(operationeel leidinggevenden) in de interviews hebben aangegeven dat bij een aanzienlijk 

aantal opsporingsambtenaren de indruk bestond dat met de invoering van de WUID een 

algemene identificatieplicht werd geïntroduceerd. Na enkele maanden is de noodzakelijkheid 

in het kader van de redelijke taakuitoefening nogmaals onder de aandacht gebracht en werd 

voor deze opsporingsambtenaren pas duidelijk dat er een goede aanleiding moest zijn en dat 

deze goed geregistreerd moest worden. 

Door het ontbreken van een registratie van alle gevallen van het toepassen van de 

vorderingsbevoegdheid kan geen sluitend beeld worden gegeven van de omvang van het gebruik 

van de vorderingsbevoegdheid. Executieve medewerkers van de politie geven in een schriftelijke 

enquête aan de vorderingsbevoegdheid gemiddeld genomen 20 keer per maand toe te passen. 

80% van hen zegt niet terughoudend te zijn bij de toepassing van de vorderingsbevoegdheid. 

Het toepassen van dwangmiddelen  

In de beginperiode na invoering van de WUID zijn dwangmiddelen (voornamelijk aanhouden en 

meenemen naar het bureau) vaak toegepast, mede omdat de interpretatie leefde dat deze 

moesten worden ingezet in de situatie dat iemand geen identiteitsbewijs kon tonen. De brief met 

aanvullende toelichting op de aanwijzing van het College van PG’s in april 2005, heeft gezorgd 

voor inperking van het toepassen van dwangmiddelen. In de overweging om al dan niet aan te 

houden, moesten proportionaliteit met betrekking tot het gepleegde feit en medewerking van de 
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verdachte een belangrijke rol spelen. De brief geeft aan dat naast de officiële identiteitsbewijzen in 

het vervolg, bij het niet kunnen voldoen aan de identificatieplicht, ook andere middelen ter 

identificatie werden geaccepteerd. De opsporingsambtenaren zijn als gevolg hiervan - in de loop 

van de tijd - terughoudender geworden in het toepassen van dwangmiddelen. 

Het opmaken van PV’s 447e Sr 

Van de PV’s 447e Sr zijn er veel uitgeschreven in combinatie met andere strafbare feiten. 40% van 

deze PV’s is te koppelen met TRIAS- of Mulderfeiten. Van 19% is het aannemelijk dat er 

tegelijkertijd een ander PV is uitgeschreven (waaronder overtredingen in het openbaar vervoer en 

misdrijven). Bij ongeveer 27% van de PV’s blijkt uit de beschrijving op het mini-PV dat een 

strafbaar feit de aanleiding was voor het PV 447e Sr. Bij ongeveer 5% van de PV’s 447e Sr lijkt 

geen sprake te zijn van ander strafbaar feit en bij ongeveer 9% van de PV’s 447e Sr is de 

aanleiding niet af te leiden uit de registratiegegevens.  

Uit de analyse van de PV’s 447e Sr blijkt dat de WUID is toegepast in combinatie met kleine 

overtredingen (38% van de gevallen), verkeersovertredingen (23%), overtredingen in het 

openbaar vervoer (11%) en misdrijven (5%). In ieder geval 5% van de PV’s 447e Sr had 

waarschijnlijk geen betrekking op een strafbaar feit. De overige PV’s 447e Sr zijn opgemaakt voor 

overige feiten (3%) en voor feiten waarbij de aanleiding niet uit de registratie is gebleken (16%). 

Uit het onderzoek blijkt dat er PV’s 447e Sr zijn opgemaakt in situaties waarin dat volgens de 

aanwijzing van het College van PG’s niet altijd opportuun was. Het gaat ten eerste om bestraffing 

in het geval van personen die ambtshalve bekend zijn bij de politie. Dit kan onder andere worden 

verklaard door de onduidelijkheid rondom het criterium ‘ambtshalve bekend’. Ten tweede gaat 

het om het niet laten vervallen van het PV 447e Sr op het moment dat het identiteitsbewijs 

alsnog wordt langsgebracht op het politiebureau. De regel om het PV 447e Sr in deze situatie te 

laten vervallen heeft bij opsporingsambtenaren tot veel onbegrip geleid. Het zwart op wit stellen 

van deze regel zou de beslissingsvrijheid van de individuele opsporingsambtenaar wegnemen. Ook 

is de regel moeilijk te rijmen met het rechtvaardigheidsgevoel van de opsporingsambtenaren. 

Volgens opsporingsambtenaren zou dit ertoe leiden dat meewerkende verdachten van wie de 

identiteit op straat kan worden vastgesteld wel een PV 447e zouden krijgen, terwijl ‘lastpakken’ 

die moeten worden aangehouden uiteindelijk zonder boete worden heengezonden. 

De toepassing van de WUID door Boa’s (niet zijnde politieambtenaren) 

De toepassing van de WUID door Boa’s zonder politietaak komt deels overeen met de 

toepassing door opsporingsambtenaren bij de politie. De vorderingsbevoegdheid wordt veelvuldig 

toegepast. Het toepassen van dwangmiddelen wordt veelal overgelaten aan de politie. De Boa’s 

zonder politietaak zijn terughoudender in het opmaken van PV’s 447e Sr. 
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De toepassing door opsporingsambtenaren in dienst van de Koninklijke Marechaussee (KMar) 

wijkt, voor zover vastgesteld bij twee onderzochte districten, niet af van de toepassing door 

politieambtenaren. 

2. Aantal PV’s 447e Sr en het procesverloop 

Onderzoeksvraag 2: Hoeveel processen-verbaal (PV’s) zijn er opgemaakt ter zake van overtreding 

van artikel 447e Sr? Hoe is het procesverloop geweest van deze PV’s? 

Het aantal PV’s 447e Sr is afgenomen van ruim 70.000 PV’s in 2005 naar minder dan 30.000 PV’s 

in 2007 en ruim 21.000 PV’s in 2008. Er is na strikte handhaving in de beginperiode, minder vaak 

gekozen voor bestraffing voor overtreding van artikel 447e Sr. Ongeveer 9% van de PV’s is 

opgemaakt voor jongeren van 14 en 15 jaar. Ongeveer 12% heeft betrekking op 16- en 17-

jarigen. Verreweg het grootste deel van de PV’s 447e Sr (96%) is aangeleverd door de 

politiekorpsen. 

In 68% van het totale aantal PV’s 447e Sr dat is opgemaakt tussen 1 januari 2005 en 31 december 

2007 is de transactie betaald (voor of na overdracht aan het OM) of is na dagvaarding 

veroordeling gevolgd. Wanneer de PV’s waarvan de transactie is betaald op aanschrijven van het 

CJIB buiten beschouwing worden gelaten, is dit percentage lager: 44% van de zaken die zijn 

doorgestuurd naar het OM, zijn betaald of hebben geleid tot veroordeling. 

In het onderzoek zijn diverse verschillen waargenomen tussen arrondissementen. Deze verschillen 

zijn nader onderzocht aan de hand van vijf casussen (KLPD, Amsterdam, Rotterdam, Arnhem en 

Utrecht). De conclusies naar aanleiding van deze casussen zijn als volgt samen te vatten. 

Kwaliteit van de registratie 

De kwaliteit van de registratie op de PV’s 447e Sr is voornamelijk in het eerste jaar niet zodanig 

geweest dat op zitting voldoende bewijslast kon worden gevormd. Dit heeft ertoe geleid dat veel 

van deze zaken zijn afgeboekt of geseponeerd, of op zitting tot vrijspraak hebben geleid.  

 

Hiervoor zijn verschillende oorzaken aan te wijzen: 

(a) Het handhavingsbeleid is niet altijd vooraf afgestemd tussen het arrondissementsparket en de 

politiekorpsen en andere uitvoerende organisaties. Het laat beschikbaar komen van de 

aanwijzing heeft hierbij mogelijk een rol gespeeld; 

(b) In de werkinstructies is lang niet altijd aandacht geweest voor het belang van een exacte en 

volledige registratie van feiten en omstandigheden. De ogenschijnlijke paradox tussen de 

eisen aan de registratie en het gebruik van een mini-PV heeft hierbij een rol gespeeld. 
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Eisen aan identiteitsvaststelling 

Hoewel het aannemelijk is dat rechters en arrondissementsparketten strengere eisen zijn gaat 

stellen aan de wijze van identiteitsvaststelling van verdachten zoals weergegeven op PV's van 

overtredingen, is op basis van de bevindingen in dit onderzoek niet met zekerheid vast te stellen 

in welke mate dit het geval is. 

De politiekorpsen zijn zich weinig bewust geweest van de aanscherping van de eisen naar 

aanleiding van de inwerkingtreding van de WUID. Hierover is ook niet altijd gecommuniceerd 

tussen de kantonrechters, de arrondissementsparketten en de politiekorpsen. Dit heeft er zeer 

waarschijnlijk toe geleid dat het aantal afboekingen en sepots van PV’s van feitgecodeerde 

overtredingen en gedragingen, geconstateerd in 2005, hoger was. Tegelijkertijd liepen 

politieambtenaren tegen het probleem aan dat aanhouden van een verdachte die op vordering 

geen identiteitsbewijs kon tonen, niet altijd mogelijk of wenselijk was om reden van 

proportionaliteit en om praktische redenen, zoals de situatie dat het bureau niet in de buurt is. 

Deze waarneming in de praktijk in combinatie met de toename van het aantal afboekingen en 

sepots op grond van de wijze van de identiteitsvaststelling en de registratie hiervan, heeft geleid 

tot verschillende lijsten met documenten en hulpmiddelen aan de hand waarvan tot een voor 

politie en OM acceptabele wijze van identiteitsvaststelling kon worden gekomen, bijvoorbeeld 

voor de juiste tenaamstelling van een PV voor een (ander)strafbaar feit. 

Reacties op de afboekingen en sepots 

Uit de casussen Rotterdam, Utrecht, Amsterdam en KLPD blijkt dat de uitspraken van de 

kantonrechters en het beleid van de arrondissementsparketten, al dan niet via de centrale 

verwerkingseenheden of kwaliteitsbureaus bij de opsporingsinstanties, van invloed zijn op de wijze 

waarop de WUID wordt toegepast door opsporingsambtenaren op straat. 

De arrondissementsparketten en politiekorpsen hebben verschillend gereageerd op de vele 

afboekingen en/of sepots en de vele PV's van gedragingen en overtredingen die werden 

teruggestuurd naar de aanleverende instanties. Uit de casussen blijkt dat soms gekozen is voor het 

beter ondersteunen van de verbalisant op straat door standaard teksten en formulieren, soms 

door het verruimen van de als hulpmiddelen ter identificatie toegelaten documenten en soms 

door het stellen van een strikt acceptatiebeleid van PV’s (in het bijzonder in Amsterdam). 
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3. Redelijke taakuitoefening 

Onderzoeksvraag 3: Is het criterium ‘redelijke taakuitoefening’ voldoende duidelijk als het gaat om 

de toepassing van de bevoegdheid tot vorderen? 

De toepassing van de WUID en de redelijke taakuitoefening 

Kort na inwerkingtreding van de WUID zijn bij een aantal opsporingsinstanties de bevoegdheden 

breder toegepast dan de bedoeling was. Na enkele maanden is de noodzakelijkheid in het kader 

van de redelijke taakuitoefening nogmaals onder de aandacht gebracht en werd voor de meeste 

opsporingsambtenaren pas duidelijk dat er een goede aanleiding moest zijn en dat de feiten en 

omstandigheden goed geregistreerd moesten worden. 

Uit het onderzoek blijkt dat opsporingsambtenaren weten wanneer zij wel en geen gebruik 

kunnen maken van de vorderingsbevoegdheid. Een deel van de opsporingsambtenaren geeft aan 

behoefte te hebben aan een betere toelichting over wanneer nu wel en niet mag worden 

gevorderd. Een minderheid geeft aan dat de WUID soms of vaak zonder aanleiding wordt 

toegepast. 

Daarnaast zijn de volgende opmerkingen te maken bij het toepassen van de 

vorderingsbevoegdheid in het kader van een redelijke taakuitoefening: 

(a) In het onderzoek is gebleken dat bij ambtshalve bekende personen toch geregeld het 

identiteitsbewijs wordt gevorderd; 

(b) In de jurisprudentie zijn voorbeelden te vinden waarin de rechter heeft geoordeeld dat er 

geen sprake is geweest van een redelijke taakuitoefening. Dit betreft echter weinig zaken. In 

het merendeel van de zaken is de ‘klagende partij’ niet in het gelijk gesteld. Uit de 

jurisprudentie blijkt dat het criterium van de redelijke taakuitoefening niet te beperkt moet 

worden geïnterpreteerd. Als er een duidelijk verband is tussen overlast en/of strafbare feiten 

enerzijds en het toepassen van de vorderingsbevoegdheid anderzijds, ook al vindt deze 

controle niet in dezelfde tijdsperiode en op dezelfde locatie plaats, dan wordt veelal voldaan 

aan het criterium; 

(c) Er zijn weinig klachten ingediend met betrekking tot de toepassing van de 

vorderingsbevoegdheid. Bovendien zijn de klachten die zijn ingediend veelal door bemiddeling 

afgedaan (onder andere door het geven van een toelichting). Van de klachten die vervolgens 

zijn behandeld, is er een beperkt aantal gegrond verklaard; 

(d) Het onderzoek heeft geen indicaties opgeleverd waaruit onterechte discriminerende 

toepassing zou blijken. Het onderwerp komt bijna niet terug in de klachten die zijn ingediend 

bij politiekorpsen, de Nom of bij het Landelijk Bureau ter voorkoming en bestrijding van 
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Rassendiscriminatie. Opsporingsambtenaren worden wel geregeld beticht van discriminatie, 

maar leggen geen koppeling met de WUID. 

PV’s 447e Sr voor bepaalde personen of groepen 

Uit het onderzoek blijkt dat ongeveer 85% van het totale aantal PV’s 447e Sr opgemaakt tot en 

met 2007 is uitgeschreven voor situaties waarin sprake was van een strafbaar feit. Een kleine 60% 

van de PV’s betroffen ‘dubbele boetes’, waarbij voor zowel het strafbare feit dat aanleiding was 

voor de vordering als het niet kunnen tonen van een identiteitsbewijs een PV is opgemaakt.  

De conclusie met betrekking tot ‘dubbele boetes’ is lastig als ‘positief’ of ‘negatief’ te kwalificeren. 

Het positieve is dat de aanleiding evident is. Vragen met betrekking tot de redelijke 

taakuitoefening zijn daarmee niet aan de orde. Het negatieve aspect is dat het strikte handhavings- 

en bestraffingsbeleid wel leidt tot weerstand. Een toepassing die meer rekening houdt met de 

specifieke situatie, zoals dat na de beginperiode veelal plaatsvindt, valt in goede aarde bij de 

verdachten. De toepassing van de vorderingsbevoegdheid is veelal geaccepteerd. 

Een nadelig effect van het geven van ‘dubbele boetes’ is wel dat er een zwakkere groep in de 

samenleving (zwervers, drugsverslaafden en daklozen) vaak worden beboet voor het niet kunnen 

tonen van een identiteitsbewijs. Hierbij wordt de legitimiteit van toepassing van de 

vorderingsbevoegdheid niet in twijfel getrokken, aangezien de PV's 447e Sr gekoppeld zijn aan 

een strafbaar feit, en het dus redelijkerwijs noodzakelijk kan worden geacht dat de 

vorderingsbevoegdheid is toegepast, mits de persoon niet ambtshalve bekend was. Wel is de 

vraag of het opportuun is om deze groep in deze mate voor de WUID te beboeten. 

Het valt niet uit te sluiten dat individuele prestatienormen van invloed zijn geweest op een deel 

van de opsporingsambtenaren bij de keuzes die zij maken voor wel of niet bestraffen van 

overtreding van artikel 447e Sr. Dit is echter geen aspect dat specifiek geldt voor de WUID. Wel 

werden PV’s 447e Sr in eerste instantie als makkelijke PV’s gezien, maar dit beeld is inmiddels 

aanzienlijk bijgesteld. 

De toetsbaarheid van toepassing van het criterium ‘redelijke taakuitoefening’ 

Uit het onderzoek blijkt dat toepassing van het criterium ‘redelijke taakuitoefening’ moeilijk 

toetsbaar is. Dit wordt ten eerste veroorzaakt door een pragmatische omgang met het 

registreren van de feiten en omstandigheden die de aanleiding tot vordering hebben gevormd. 

Vooral in het begin zijn opsporingsambtenaren hierin nalatig geweest. Het belang van de 

toetsbaarheid van de noodzaak van de vordering en de juridische implicaties van het ontbreken 

hiervan, zijn door veel verbalisanten niet ingezien. In een aantal gerechtelijke uitspraken wordt 

duidelijk dat de rechter op basis van de motivatie in het PV 447e Sr niet kan beoordelen of er 
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sprake is geweest van noodzakelijkheid van de vordering of niet kan beoordelen op basis van 

welke bevoegdheid de vordering is gedaan.  

 

Ten tweede wordt dit veroorzaakt doordat de meeste politiekorpsen niet hebben voldaan aan 

het verzoek van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties om de 

klachtenregistraties dusdanig in te richten dat vragen over het aantal klachten en de aard van de 

klachten beantwoord konden worden. Veel van de klachten die zijn ingediend naar aanleiding van 

het toepassen van de WUID, zijn bovendien afgedaan door middel van bemiddeling en hoefden 

daarom niet door een klachtencommissie getoetst te worden. 

Ten derde is uit het raadplegen van de bedrijfsprocessensystemen van de politie gebleken dat 

(niet-verplichte) registratie van het toepassen van de vorderingsbevoegdheid zonder dat sprake 

was van vervolging, op een herkenbare incidentcode niet of nauwelijks voorkomt. De indruk 

bestaat dat situaties waarin de vorderingsbevoegdheid is toegepast, maar waarin geen PV 447e sr 

is opgemaakt, nauwelijks worden geregistreerd in de dagverslagen. Wel wordt in het kader van 

het in kaart brengen van groepen die regelmatig overlast veroorzaken de identiteit van verdachten 

vastgelegd. Dit is echter niet eenvoudig af te leiden uit de bedrijfsprocessensystemen. 

4. Praktijkervaringen met de leeftijdsgrens van 14 jaar 

Onderzoeksvraag 4: Wat zijn de praktijkervaringen met de leeftijdsgrens van 14 jaar? 

De leeftijdsgrens van 14 jaar is in de totstandkoming van de wet een compromis geweest tussen 

een grens van 12 jaar en 16 jaar. In de praktijk blijken zowel gebruikers als burgers zich goed 

bewust van de leeftijdsgrens. Een kleine meerderheid van de opsporingsambtenaren zou de 

leeftijdsgrens liever op 12 jaar stellen. Het zou de opsporingsambtenaren meer mogelijkheden 

geven in het werk. Bovendien vindt men deze leeftijdsgrens logischer, gezien de overgang naar de 

middelbare school en de leeftijd waarop jongeren strafbaar kunnen worden gesteld. Een 

minderheid kan zich hier niet in vinden. Een deel van deze minderheid is op zich niet tegen, maar 

ziet nadelen van onder andere het risico op diefstal en verlies vanuit burger- of ouderperspectief 

en is vanuit dat oogpunt voor handhaving van de leeftijdsgrens. 14- en 15-jarigen hebben vaker 

een identiteitsbewijs bij zich dan anderen en lijken de identificatieplicht beter te accepteren dan 

personen ouder dan 16 jaar. Wanneer 14- of 15-jarigen een boete krijgen voor het niet kunnen 

tonen van het identiteitsbewijs, wordt deze boete vaker betaald (30 procentpunten meer) dan bij 

personen ouder dan 16 jaar. 
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5. Identiteitsvaststelling op straat 

Onderzoeksvraag 5: Is er voldoende tijd voor het (op straat) achterhalen van de identiteit van de 

verdachte in de praktijk (beschikbaarheid van geautomatiseerde systemen als GBA en het 

rijbewijsregister)? 

Uit het onderzoek blijkt dat de identiteitsvaststelling op straat niet altijd slaagt. In eerste instantie 

leidde dit tot veel gevallen waarin de verdachte werd aangehouden en werd meegenomen naar 

het bureau. Naderhand zijn opsporingsambtenaren ook alternatieve middelen ter identificatie gaan 

accepteren. Een voorbeeld hiervan is een pasje met een foto erop in combinatie met een check 

in één van de registratiesystemen. Ten aanzien van de registratiesystemen wordt aangegeven dat 

het niet beschikbaar zijn van deze registratiesystemen een belemmering is voor het vaststellen van 

de identiteit op straat. Concrete signalen dat deze systemen geregeld niet beschikbaar zouden 

zijn, zijn niet in het onderzoek naar boven gekomen. 

Het positieve effect van invoering van de WUID is dat verdachten vaker een identiteitsbewijs 

kunnen tonen. Dit maakt identiteitsvaststelling op straat beter mogelijk en eenvoudiger. Er blijft 

een groep waarvoor identiteitsvaststelling lastig blijft, ook na aanhouding. Het betreft voornamelijk 

demonstranten, krakers of vreemdelingen. Voor deze groepen heeft de WUID geen uitkomst 

geboden. 

6. Ervaringen met betrekking tot verificatie van identiteitsbewijzen 

Onderzoeksvraag 6: Wat zijn de ervaringen van de opsporingsambtenaren en de toezichthouders 

voor wat betreft de verificatie van de getoonde identiteitsbewijzen? 

Het beleid ten aanzien van het accepteren van andere documenten als een identiteitsbewijs niet 

kan worden getoond, verschilt per regio. De hierna beschreven lijn is de meest voorkomende: 

(a) Als de persoon geen gekwalificeerd identiteitsbewijs bij zich heeft, kan de identiteit worden 

vastgesteld met behulp van een ander document waarop ten minste een foto van verdachte 

of betrokkene staat; 

(b) Bij hoge uitzondering kan de identiteit worden vastgesteld aan de hand van andere 

documenten of hulpmiddelen, mits uitgebreid beargumenteerd; 

(c) Indien de identiteit op deze manier overtuigend is vastgesteld, dienen geen verdere 

dwangmiddelen te worden toegepast. 

Uit dit onderzoek blijkt dat de WUID zowel positieve als negatieve effecten voor de werklast van 

opsporingsambtenaren met zich mee heeft gebracht. De werklast is naar mening van de 

respondenten verlicht doordat identiteitsvaststelling van burgers wordt vergemakkelijkt omdat zij 
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vaker een identiteitsbewijs bij zich dragen en minder vaak een valse naam opgeven. De WUID 

heeft ook een verzwaring van de werklast met zich meegebracht door de relatie met de 

strengere eisen aan identiteitsvaststelling in PV’s van overtredingen en gedragingen in het 

algemeen. Daarnaast kosten de aanhoudingen op grond van de WUID relatief veel tijd voor 

zowel de verbalisant, de hulpofficieren van Justitie en het baliepersoneel bij de 

opsporingsinstanties. 

7. Klachten 

Onderzoeksvraag 7: Zijn er over de toepassing van de bevoegdheden van de 

opsporingsambtenaren en de toezichthouders op grond van deze wet bij het bevoegde gezag of 

bij de Nationale ombudsman klachten binnengekomen dan wel zijn er gerechtelijke procedures 

gevoerd? Wat is de aard en de inhoud van de klachten en de procedures en om hoeveel klachten 

gaat het? 

Op basis van schattingen van klachtencoördinatoren van politiekorpsen is het volgende beeld 

gevormd van het aantal klachten dat betrekking heeft op de WUID. De kleinere korpsen schatten 

ongeveer 2 à 3 aan de WUID gerelateerde klachten per jaar te hebben ontvangen, waar dit aantal 

bij de grotere korpsen op 5 à 10 klachten wordt geschat. 

De inhoud van de klachten en de omstandigheden waar de klacht betrekking op had, zijn divers. 

De klacht gaat vaak over de manier waarop een identiteitsbewijs wordt gevorderd of de 

frequentie waarmee het vorderen van een identiteitsbewijs plaatsvindt. De aanleiding is hierbij 

veelal een bekeuringsituatie. Veel van de ingediende klachten zijn door middel van bemiddeling 

afgedaan. Voor deze klachten is niet vastgesteld of deze gegrond of ongegrond waren. 

Er zijn maar weinig klachten bij de Nationale ombudsman (Nom) terecht gekomen. De Nom 

verwijst binnengekomen klachten in eerste instantie terug naar het betreffende politiekorps of het 

daartoe bevoegde gezag. De weg naar de rechter is echter niet mogelijk als er geen sprake is van 

een proces-verbaal voor artikel 447e Sr en de betreffende persoon een klacht heeft over de 

redelijkheid van het vorderen van het identiteitsbewijs en/of de bejegening door de 

opsporingsambtenaar of toezichthouder. 

In 2005 heeft het Landelijk Bureau ter voorkoming en bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR), 

gesubsidieerd door gemeenten om discriminatieklachten van burgers te behandelen en te 

registreren, burgers opgeroepen om klachten over de WUID via haar website in te dienen. Er is 

een klein aantal meldingen bij de zestien regionale en provinciale bureaus is binnengekomen. 



 

Samenvatting  15

 

Ten slotte is uit onderzoek van Buro Jansen en Janssen gebleken dat de groep dak- en thuislozen 

en drugsgebruikers relatief vaak worden bestraft voor het niet kunnen tonen van een 

identiteitsbewijs. 

8. Ondersteuning van de taakuitoefening van opsporingsambtenaren 

Onderzoeksvraag 8: Draagt de wet volgens de opsporingsambtenaren en toezichthouders bij aan 

ondersteuning van hun taakuitoefening en versterking van de handhaving? 

Op basis van dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat de WUID volgens 

opsporingsambtenaren toegevoegde waarde biedt voor de taakuitoefening. De toegevoegde 

waarde voor de hulpverleningstaak wordt minder groot geacht. 

De WUID draagt bij aan de strafrechtelijke handhaving doordat het in de genoemde situaties 

vaker en sneller mogelijk is de juiste identiteit vast te stellen. Dit wordt deels veroorzaakt doordat 

verdachten vaker een aangewezen identiteitsbewijs bij zich hebben en deels omdat verdachten op 

straat vaker meewerken aan de identiteitsvaststelling. PV’s van overtredingen en gedragingen die 

worden opgesteld naar aanleiding van de overtreding komen vaker terecht bij de juiste persoon, 

omdat vaker juiste identiteit wordt vastgesteld en minder vaak een valse naam wordt opgegeven.  

De WUID draagt bij aan de handhaving van de openbare orde, omdat personen bij dreigende 

wanordelijkheden vaker uit de anonimiteit worden gehaald. Het blijkt dat de WUID daadwerkelijk 

wordt gebruikt voor het in kaart kunnen brengen van (jeugd)groepen die regelmatig overlast 

veroorzaken, in het bijzonder in de grootstedelijke korpsen. 

Hierdoor vindt preventie van overlast in de publieke ruimte plaats. Bij daadwerkelijke schending 

van de openbare orde kan de identiteit van verdachten vaker en sneller worden vastgesteld, 

doordat verdachten vaker een aangewezen identiteitsbewijs bij zich hebben en deels doordat 

verdachten op straat vaker meewerken aan de identiteitsvaststelling.  

Een aantal respondenten noemt ook nog dat de WUID toegevoegde waarde heeft, voor het juist 

registreren van de persoonsgegevens in de overheidssystemen, mits voldoende handhaving 

hiervan plaatsvindt. Wanneer de persoonsgegevens altijd worden genoteerd aan de hand van een 

gekwalificeerd identiteitsbewijs, is de kans op vervuiling in de systemen kleiner. 

Voor Boa’s bij diensten stadstoezicht en vervoersbedrijven heeft de WUID ook toegevoegde 

waarde voor de taakuitoefening. Dit wordt deels veroorzaakt doordat verdachten vaker een 

aangewezen identiteitsbewijs bij zich hebben en deels doordat verdachten op straat vaker 

meewerken aan de identiteitsvaststelling. 
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Van belang is in ogenschouw te nemen dat het handhavingsbeleid van invloed is op de mate 

waarin de toegevoegde waarde wordt gerealiseerd. Ook heeft de mate waarin eisen worden 

gesteld aan de wijze van identiteitsvaststelling en de registratie daarvan wellicht invloed op het 

verbaliseergedrag van de executieve medewerkers. 

9. Agressief gedrag door de WUID 

Onderzoeksvraag 9: Is er sprake van agressief gedrag naar de opsporingsambtenaren en 

toezichthouders bij het uitoefenen van de WUID? 

Er zijn geen aanwijzingen dat de WUID heeft geleid tot een toename van agressief gedrag 

tegenover opsporingsambtenaren en toezichthouders. Het aantal gevallen van agressief gedrag is 

toegenomen, maar de respondenten in het onderzoek leggen hierbij geen link met de invoering 

van de WUID. 

 


