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Een stadspaspoort  
voor iedereen, ongeacht 
verblijfsstatus?

Michiel Bot1

Kan het uitgeven van een stadspaspoort aan iedereen die dat wil, ongeacht verblijfsstatus, bijdragen aan 

oplossingen voor de grote problemen van mensen zonder verblijfsstatus en de gemeenten waarin zij wonen? 

De gemeentelijke identificatiekaart van de stad New York biedt daar in uiteenlopende situaties waarin mensen 

zonder verblijfsstatus in de problemen komen een oplossing. Ook in Nederland zou een dergelijk paspoort 

een bijdrage kunnen leveren aan het tegengaan of verzachten van belemmerende maatregelen die vooral een 

symbolisch doel dienen, een verwoestend effect hebben op de levens van mensen zonder verblijfsstatus, grote 

praktische problemen voor gemeenten veroorzaken en belangrijke principes van de rechtsstaat ondermijnen.

Op 24 januari 2019 legden de fracties van Groen-
links, BIJ1 en DENK een initiatiefvoorstel voor aan 
de Amsterdamse gemeenteraad met als titel, ‘Het 

recht op de stad: stadsrechten en een stadspas voor alle 
Amsterdammers (ongeacht papieren)’.2 Het voorstel vroeg 
het college van B&W om te onderzoeken of de huidige 
Amsterdamse Stadspas, die minima en ouderen korting 
biedt op voorzieningen zoals bibliotheken, musea, sport-
centra en zwembaden, beschikbaar kan worden gesteld 
aan alle Amsterdammers, inclusief mensen zonder ver-
blijfsstatus, en of de functies van de pas kunnen worden 
uitgebreid. Met name zou moeten worden onderzocht of 
de pas een identificatiekaart met pasfoto en registratie-
nummer zou kunnen worden, waarmee mensen zonder 
verblijfsstatus betere toegang tot zorg en veiligheid zou-
den kunnen krijgen. Ook zou moeten worden onderzocht 
of de uitgebreide pas mensen zonder verblijfsstatus de 
mogelijkheid zou kunnen bieden om elektronisch te beta-
len. Naast praktische voordelen zou de pas alle Amster-
dammers, inclusief mensen zonder verblijfsstatus, ‘symbo-

lische erkenning onderdeel te zijn van de gemeenschap’ 
moeten geven.

Op 2 juli ontraadde GroenLinks wethouder Rutger 
Groot Wassink namens het college van b&w het voorstel 
om de Stadspas beschikbaar te stellen voor alle Amster-
dammers, omdat uit onderzoek zou blijken dat daarvoor 
geen draagvlak zou bestaan, en omdat een dergelijke 
stadspas niet kostendekkend zou kunnen zijn.3 Wel wilde 
hij de mogelijkheden onderzoeken voor een eventuele 
speciale pas voor ‘ongedocumenteerden’. Groot Wassink 
vermeldde daarbij echter de bezwaren van de Nationale 
politie tegen de uitgifte van een stadspas die als ID kaart 
zou fungeren, namelijk dat de politie zo’n ID kaart niet als 
wettelijk gelegitimeerd identificatiemiddel zou kunnen 
erkennen, dat er een verhoogd risico op vervalsing zou 
bestaan en dat de kaart ongegronde verwachtingen zou 
wekken richting ‘ongedocumenteerden’.

Op 20 augustus sprak Staatssecretaris Knops van 
Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties zich eveneens 
uit over het Amsterdamse initiatiefvoorstel, in antwoord 
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1. ‘Het recht op de stad: stadsrechten en een 

stadspas voor alle Amsterdammers (onge-

acht papieren)’. Initiatiefvoorstel van de 

raadsleden Roosma (GroenLinks), Simons 

(BIJ1) en Kiliç(DENK), 24 januari 2019.

2. Rutger Groot Wassink, ‘Bestuurlijke 

reactie op intiatiefvoorstel van raadslid 

Roosma getiteld: “Het recht op de stad: 

stadsrechten en een stadspas voor alle 

Amsterdammers (ongeacht papieren)”’, 2 

juli 2019. Het onderzoek waar Groot Was-

sink op doelt is een ‘kwalitatief onderzoek’ 

van marketingbureau Youngworks uit 

januari 2017, ‘De behoefte van Amster-

dammers aan de Amsterdampas’. De 

onderzoekers hebben individuele ‘diepte-

interviews’ gehouden met vierentwintig 

Amsterdammers. Daarbij is het onderwerp 

van mensen zonder verblijfsstatus echter 

niet ter sprake gekomen, laat staan dat 

mensen zonder verblijfsstatus zijn geinter-

viewd.
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op vragen van PVV-Kamerlid Martin Bosma.4 Om Bosma’s 
zorgen weg te nemen over wat Bosma een ‘illegalenpas-
poort’ had genoemd, merkte de staatssecretaris op dat het 
woord ‘paspoort’ niet in het voorstel voorkomt, en dat de 
voorgestelde pas ‘op geen enkele wijze de status of waarde’ 
heeft van ‘een document zoals bedoeld in artikel 1 van de 
Wet op de identificatieplicht’. De staatssecretaris wees 
erop dat de verantwoordelijkheid voor het beoordelen van 
het voorstel primair bij de gemeente Amsterdam ligt, 
maar benadrukte dat lokale maatregelen op het gebied 
van onrechtmatig verblijvende vreemdelingen in lijn 
moeten zijn met het migratiebeleid van de nationale over-
heid, en met name met het koppelingsbeginsel en het 
terugkeerbeleid. Het koppelingsbeginsel, neergelegd in 
artikel 10 Vreemdelingenwet 2000, bepaalt dat verstrek-
kingen, voorzieningen en uitkeringen aan vreemdelingen 
zoals bijstand, zorgverzekering, zorgtoeslag, huurtoeslag, 
kinderbijslag en maatschappelijke ondersteuning worden 
gekoppeld aan de rechtmatigheid van hun verblijf, behal-
ve waar het gaat om onderwijs aan minderjarigen, 
medisch noodzakelijke zorg of rechtsbijstand.

Het Amsterdamse initiatiefvoorstel en de reactie van 
de staatssecretaris zijn symptomatisch voor de spanning 
tussen het beleid van de landelijke overheid, dat erop 

gericht is om mensen zonder verblijfsstatus actief te ‘ont-
moedigen’5 om in Nederland te verblijven, en de pogingen 
van lokale politici om oplossingen te zoeken voor de pro-
blemen waar ze mee worden geconfronteerd als gevolg 
van dat beleid.

In dit artikel onderzoek ik of een stadspaspoort zou 
kunnen bijdragen aan oplossingen voor de enorme proble-
men waar mensen zonder verblijfsstatus en de gemeenten 
waarin zij wonen mee worstelen. In de volgende paragraaf 
laat ik zien dat deze problemen niet alleen praktisch, maar 
ook symbolisch van aard zijn. Vervolgens ga ik specifiek in 
op de symbolische aspecten van de identificatieplicht en 
van paspoorten. Tot slot bespreek ik de gemeentelijke iden-
tificatiekaart van de stad New York, en overweeg ik welke 
aspecten van deze kaart zich zouden kunnen lenen voor 
een vertaling naar de Nederlandse context.

‘De schijn van legaliteit’:  
‘de normale samenleving’ en ‘de illegalen’  
als constructies van de landelijke overheid
De memorie van toelichting bij de Koppelingswet ver-
meldt dat het koppelingsbeginsel is gericht op twee doel-
einden: voorkomen dat ‘illegale vreemdelingen feitelijk 
(…) in staat worden gesteld tot voortzetting van hun ille-

Wetenschap
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gale verblijf ’, en voorkomen dat ‘de illegalen en (nog) niet 
toegelatenen een schijn van volkomen legaliteit kunnen 
verwerven’.6 Het tweede doeleinde wordt nader toegelicht: 
‘Hier doelen wij vooral op het verschijnsel dat met name 
de vreemdeling “in procedure” gaandeweg in staat blijkt 
een zodanig sterke rechtspositie op te bouwen – of de 
schijn van een dergelijke positie – dat hij na ommekomst 
van de procedure zo goed als onuitzetbaar blijkt, bijvoor-
beeld doordat hij arbeidscontracten heeft kunnen sluiten, 
verplichtingen met derden is aangegaan enz. Iets verge-
lijkbaars doet zich ook voor ten aanzien van hen die zich 
desbewust buiten de toelatingsprocedure hebben gehou-
den en zich via vergunningsbewijzen toch een toegang 
hebben weten te verschaffen tot de normale samenleving’.

Wat opvalt in deze beschrijving is dat de wetgever 
mensen zonder verblijfsstatus ‘de illegalen’ noemt, en dat 
het expliciete doel van het koppelingsbeginsel is om ‘de 
illegalen’ buiten ‘de normale samenleving’ te houden, niet 
alleen door het hun feitelijk onmogelijk te maken om in 
Nederland te wonen, maar ook door ‘de schijn van volko-
men legaliteit’ te vermijden. In deze paragraaf bespreek ik 
eerst de praktische manieren waarop de landelijke over-
heid ‘de illegalen’ buiten ‘de normale samenleving’ pro-
beert te houden. Daarna betoog ik dat de slepende bed-
bad-brood-discussie een van de manieren is waarop de 
overheid het onderscheid tussen ‘de normale samenleving’ 
en ‘de illegalen’ ook op symbolisch niveau zichtbaar pro-
beert te maken.

Tot in de jaren negentig konden mensen zonder ver-
blijfsstatus gewoon een sofinummer (het huidige bsn-
nummer) aanvragen en zich inschrijven in de gemeente-
lijke basisadministratie (nu Basisregistratie Personen). 
Daarmee hadden ze toegang tot de legale arbeidsmarkt en 
tot publieke voorzieningen, en konden ze bijvoorbeeld 
hun woonplaats registreren, een bankrekening openen, en 
een huis huren van een woningbouwvereniging. Begin 
jaren negentig begon de nationale overheid echter drasti-
sche maatregelen te nemen om wat advocaat Jelle Walther 
de ‘legale materiële rechtspositie’ van mensen zonder ver-
blijfsstatus heeft genoemd te ondergraven.7 In 1991 werd 
het sofinummer (het huidige bsn-nummer) gekoppeld 

aan verblijfsstatus, en in 1994 werd de gemeentelijke 
basisadministratie gekoppeld aan de vreemdelingenadmi-
nistratie, zodat mensen zonder verblijfsstatus zich niet 
meer konden registreren en in die zin ‘ongedocumenteerd’ 
werden. In 1994 trad de Wet op de identificatieplicht in 
werking, die het makkelijker maakte om de identiteit en 
verblijfsstatus van mensen te controleren. In 1995 sloot 
de Wet arbeid vreemdelingen de toegang tot legale arbeid 
verder af met een verbod voor werkgevers om vreemde-
lingen zonder tewerkstellingsvergunning arbeid te laten 
verrichten, waarbij de verantwoordelijkheid voor controle 
bij de werkgever ligt.8 De Koppelingswet sloot in 1998 de 
toegang tot publieke voorzieningen af,9 en de Vreemdelin-
genwet 2000 verscherpte het vreemdelingentoezicht.

Het gevolg van al deze uitsluitende maatregelen is 
echter niet geweest dat iedereen zonder verblijfsstatus 
Nederland inmiddels heeft verlaten: het gevolg is dat er 
nu tenminste tienduizenden10 mensen in Nederland ver-
blijven die niet legaal kunnen werken, geen uitkering kun-
nen aanvragen, geen opleiding kunnen volgen, geen ziek-
tekostenverzekering kunnen afsluiten, geen aanspraak 
kunnen maken op kinderbijslag, geen bankrekening kun-
nen openen, geen rijbewijs kunnen aanvragen, geen OV-
abonnement kunnen afsluiten, geen huis kunnen huren 
van een woningbouwvereniging, geen toegang hebben tot 
de daklozenopvang, en soms veelvuldig in vreemdelin-
gendetentie worden gezet en vervolgens weer worden 
‘geklinkerd’ omdat uitzetting onmogelijk blijkt. Alle uit-
sluitende maatregelen hebben er dus toe geleid dat tien-
duizenden mensen die voorheen slechts in overtreding 
van het vreemdelingenrecht waren, nu ook ‘geillegali-
seerd’ zijn in vele andere domeinen van het recht.

Zoals Thomas Spijkerboer eerder in dit blad heeft 
laten zien, is het uitsluitende beleid van de overheid met 
betrekking tot mensen zonder verblijfsstatus gebaseerd 
op een fictie: de fictie dat het nationaliteitsrecht sluitend 
is.11 Zo weert de Nederlandse overheid grondrechtelijke 
aanspraken van mensen zonder verblijfsstatus af door ze 
voor de verwerkelijking van hun grondrechten te verwij-
zen naar hun ‘eigen land’. De fictie van het nationaliteits-
recht is namelijk dat iedereen zich voor de verwerkelijking 

3. Brief van staatssecretaris Knops aan de 

voorzitter van de Tweede Kamer, betreffen-

de vragen Bosma (PVV) over het Amster-

damse voorstel voor een ‘illegalenpaspoort’, 

20 augustus 2019, kenmerk 2019-

0000439160.

4. De term ‘ontmoedigen’ is onder andere 

te vinden in de memorie van toelichting bij 

het wetsvoorstel voor de Koppelingswet, 

Kamerstukken II 1994/95, 24233, 3, p. 1.

5. Memorie van toelichting bij het wets-

voorstel, Kamerstukken II 1994/95, 24233, 

3, p. 1-2.

6. J. Walther, ‘Losgekoppeld en uitgesloten: 

(Illegale) vreemdelingen en overheidsvoor-

zieningen gedurende 10 jaar Koppelings-

wet’, Migrantenrecht 9-10 (2008), p. 326-

330, 326.

7. Art. 2 Wav. Zie over de jurisprudentie 

hierover Karin Zwaan en anderen, Neder-

lands Migratierecht, Den Haag: Boom Juri-

disch 2016, 259.

8. Koppelingswet (Wijzigingswet Vreemde-

lingenwet en enige andere wetten…), Stb. 

1998, 203 en 204. Nu art. 10 en 11 VW 

2000.

9. Zie bijv. www.amnesty.nl/encyclopedie/

ongedocumenteerden-illegalen-en-uitge-

procedeerden. Thomas Spijkerboer schreef 

in 2013 in dit blad ‘dat 100 000 een veilige 

gok lijkt’, maar merkt op dat de schattingen 

uiteen lopen. T. Spijkerboer, ‘“Wij zijn 

hier,”’ NJB 2013/1204.

10. Spijkerboer, ‘“Wij zijn hier”’. Het groot-

ste deel van deze alinea is gebaseerd op het 

artikel van Spijkerboer.
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hun feitelijk onmogelijk te maken om in Nederland te wonen, 

maar ook door ‘de schijn van volkomen legaliteit’ te vermijden
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van haar of zijn (grond-)rechten tot de eigen natie-staat 
kan wenden, en dat in het onverhoopte geval dat iemand 
geen nationaliteit heeft, het Staatlozenverdrag uitkomst 
biedt door mensen die formeel als staatloos zijn erkend 
bescherming te garanderen.12 Nederland kent echter geen 
procedure om mensen als staatloos te erkennen, en veel 
ongedocumenteerden in Nederland zijn weliswaar niet 
formeel, maar wel ‘de facto staatloos’ (Spijkerboer), omdat 
het idee dat zij hun grondrechten zouden kunnen doen 
gelden in de staat waar zij op grond van hun formele nati-
onaliteit toe behoren – denk aan landen als Somalië, Irak, 
Afghanistan of Soedan – volstrekt illusoir is. Het Vreem-
delingenbesluit 2000 biedt weliswaar de mogelijkheid om 
‘vreemdelingen die buiten hun schuld niet uit Nederland 
kunnen vertrekken’ op ‘tijdelijke humanitaire gronden’ 
een tijdelijke verblijfsvergunning te verlenen,13 maar dit 
zeer restrictief toegepaste ‘buitenschuldbeleid’ biedt aan 
hooguit enkele tientallen mensen per jaar uitkomst.14 
Daarbij suggereert de term ‘buitenschuldbeleid’ dat de 
overgrote meerderheid van de mensen zonder verblijfssta-
tus die er niet onder valt schuldig is, ook al zijn de voor-
stellen van de PVV en de VVD om deze mensen niet 
alleen moreel te stigmatiseren maar ook te criminalise-
ren, door ‘illegaal verblijf ’ strafbaar te stellen, tot nu toe 
nog niet gerealiseerd.

De fictie dat ‘de illegalen’ geen plek hebben in ‘de nor-
male samenleving’ en daarom geen aanspraak kunnen 
maken op grondrechten in deze samenleving heeft met 
name in de zogenaamde bed-bad-brood-discussie voor 
veel publiciteit gezorgd. In 2014 concludeerde het Euro-
pees Comité voor Sociale Rechten (ESCR) dat het Neder-
landse beleid om daklozen zonder verblijfsstatus geen 
opvang te bieden in strijd was met de positieve verplich-
ting in het Europees Sociaal Handvest om dak- en thuis-
loosheid te voorkomen en te verminderen.15 De resolutie 
van het Comité van Ministers van de Raad van Europa die 
deze uitspraak bevestigde, leidde in 2015 tot een kabinets-
crisis.16 Deze crisis werd uiteindelijk afgewend met het 
compromis tussen VVD en PvdA dat gemeenten moesten 
stoppen met het bieden van opvang aan mensen zonder 
verblijfsstatus, maar dat de vijf grootste steden nog wel 
opvang mochten bieden onder de voorwaarde dat mensen 
zouden meewerken aan hun vertrek.17 Het ECSR en het 

Comité van Ministers hadden expliciet gesteld dat ‘the 
provision of emergency assistance cannot be made condi-
tional upon the willingness of the persons concerned to 
cooperate in the organisation of their own expulsion’,18 
maar zowel de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad 
van State19 als de Centrale Raad van Beroep bepaalden dat 
‘het stelsel van opvangrecht voor niet rechtmatig in 
Nederland verblijvende vreemdelingen vanuit verdrags-
rechtelijk perspectief (…) thans (…) sluitend moet worden 
geacht’.20

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten betoog-
de dat deze aanname een fictie is, omdat het terugkeerbe-
leid ‘in de praktijk geen sluitend systeem is en ook niet 
kan worden’, en er altijd mensen zullen zijn ‘die niet kun-
nen terugkeren of willen meewerken aan terugkeer’.21 Ver-
schillende gemeenten zagen zich daarom genoodzaakt 
om door te gaan met het bieden van noodopvang aan 
mensen zonder verblijfsstatus. De Afdeling bestuursrecht-
spraak van de Raad van State bepaalde echter dat mensen 
zonder verblijfsstatus geen recht kunnen claimen op toe-
gang tot bestaande gemeentelijke opvang, omdat deze 
opvang een vorm is van ‘buitenwettelijk begunstigend 
beleid’.22 Het is nog onduidelijk of de in november 2018 
door rijksoverheid en gemeenten gemaakte Samenwer-
kingsafspraken Landelijke Vreemdelingen Voorziening 
(LVV) iets zullen veranderen aan ‘de fictie van meewerkcri-
terium en buitenschuldsituatie (…) om de weigering van 
opvang te rechtvaardigen’.23

Barbara Oomen heeft de kwalificatie door de Raad 
van State van gemeentelijke noodopvang als ‘buitenwette-
lijk begunstigend beleid’ als volgt beoordeeld: ‘Natuurlijk 
zorgen veel gemeenten ervoor dat mensen niet op straat 
slapen. Vinden zij een potje, dat zij ver van het publieke 
oog hiervoor inzetten. Dit bij voorkeur zonder sporen op 
papier, als een soort schaduwbestuur, zodat de migrant 
vooral geen claim opbouwt. Hiermee blijft de tot illegaal 
bestempelde ver van het huis van de rechtsstaat’. 24 Met de 
term ‘tot illegaal bestempelde’ bevestigt Oomen dat wat 
de memorie van toelichting bij de Koppelingswet ‘de ille-
galen’ noemt een categorie mensen is die door de over-
heid is gecreëerd door middel van illegaliserende maatre-
gelen. Oomen oordeelt terecht dat de juridische 
kwalificatie van gemeentelijke bed-bad-brood-voorzienin-
gen als ‘buitenwettelijk begunstigend beleid’ op gespan-
nen voet staat met de rechtsstaat. Maar ik wil een kantte-
kening plaatsen bij Oomens analyse dat de gemeentelijke 
subsidiepotjes ‘ver van het publieke oog’ worden ingezet.

‘Bed-bad-brood’ is al jarenlang regelmatig onderwerp 
van publieke discussie, en het lijkt er eerder op dat de 
functie van deze publieke discussie is om het onderscheid 
tussen de ‘normale samenleving’ en ‘de illegaliteit’ juist 
scherp zichtbaar te maken voor ‘het publieke oog’. De 
tweede doelstelling van het koppelingsbeginsel, voorko-
men dat ‘de illegalen en (nog) niet toegelatenen een schijn 
van volkomen legaliteit kunnen verwerven’, vereist name-
lijk dat zichtbaar gemaakt wordt wat telt als ‘de normale 
samenleving’ en wat telt als slechts ‘schijn van volkomen 
legaliteit’. Als dit onderscheid niet voortdurend zichtbaar 
gemaakt wordt, zouden de leden van ‘de normale samenle-
ving’ gemakkelijk kunnen denken dat ‘de illegalen’ met 
wie ze te maken hebben in allerlei situaties waarin ver-
blijfsstatus irrelevant lijkt – zoals dat tot de jaren negen-
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tig in veel situaties meestal ook irrelevant was – eveneens 
leden van ‘de normale samenleving’ zijn. Daarmee zou 
niet alleen het idee dat mensen primair worden gedefini-
eerd op basis van hun verblijfsstatus op losse schroeven 
komen te staan, maar zou ook de bevoegdheid van de 
rijksoverheid om te bepalen wat telt als ‘de normale 
samenleving’ komen te vervagen. Er moet dus worden 
gezorgd dat mensen zonder verblijfsstatus ook ‘schijnen’ 
wie ze ‘zijn’: illegaal. Ik neig er daarom naar om de aan-

houdende bed-bad-brood-discussie, de voortdurende 
nadruk op de ‘uiterst sobere vorm’25 van de ‘BBB’ en het 
dagelijkse ritueel van het ‘s ochtends moeten verlaten van 
de opvang om er pas aan het einde van de middag weer te 
mogen terugkeren, te interpreteren als een vorm van wat 
Nicolas De Genova ‘spektakels van illegaliteit’ heeft 
genoemd.26 In de volgende paragraaf betoog ik dat de 
identificatieplicht en paspoorten een centrale rol spelen 
in dergelijke spektakels: in het nadrukkelijk zichtbaar 
maken van het onderscheid tussen ‘de illegalen’ en ‘de nor-
male samenleving’.

Identificatieplicht en paspoorten in ‘de 
normale samenleving’
Met uitzondering van de Tweede Wereldoorlog kent 
Nederland pas een identificatieplicht sinds de Wet op de 
identificatieplicht (1993), die in 2005 is uitgebreid met de 
Wet op de uitgebreide identificatieplicht. De wet van 1993 

beperkte de identificatieplicht tot voetbalwedstrijden, 
zwartrijden in het openbaar vervoer, contact met sociale 
zekerheidsorganen, de werkplaats, het financiele verkeer 
en vreemdelingentoezicht.27 Sinds 2005 moet iedereen 
vanaf veertien jaar echter een identiteitsbewijs tonen ‘op 
de eerste vordering’ van een politieagent, lid van de mare-
chaussee of toezichthouder.28 Deze ambtenaren mogen 
alleen om een identiteitsbewijs vragen als dat ‘redelijker-
wijs noodzakelijk is’ voor de uitoefening van hun taken.29 
Terwijl in België en Frankrijk een draagplicht van identi-
teitskaarten geldt, en er identiteitscontroles kunnen 
plaatsvinden met als enig doel om te controleren of aan 
deze draagplicht wordt voldaan,30 zijn dergelijke identi-
teitscontroles in Nederland niet toegestaan. De wet 
spreekt daarom van een toonplicht, geen draagplicht, hoe-
wel de toonplicht veronderstelt dat iedereen een identi-
teitsbewijs bij zich draagt.31 Het niet kunnen tonen van 
een identiteitsbewijs is strafbaar: er kan een geldboete 
van de tweede categorie worden opgelegd (maximaal € 
4150).32

De invoering van de identificatieplicht heeft geleid 
tot veel kritiek. Boektitels als Identificatieplicht: Het baat 
niet, maar het schaadt wel (1993) en Identificatieplicht: 
Oplossing of oorzaak van problemen? (2002) geven aan 
dat verschillende critici de identificatieplicht niet als een 
oplossing voor enig bestaand probleem zien, maar juist 
als oorzaak van een nieuw probleem.33 Deze critici mer-
ken op dat de identificatieplicht steeds weer op andere 
gronden is verdedigd, en dat de effectiviteit van de identi-
ficatieplicht nooit empirisch is vastgesteld. Ook wijzen ze 
op mogelijke schadelijke gevolgen, zoals het vergemakke-
lijken van etnisch profileren.34

Rechtssocioloog Kees Groenendijk heeft opgemerkt 
dat het politieke debat over identificatieplicht ook niet 
zozeer gaat over het oplossen van concrete problemen, 
maar vooral ‘een sterk symbolische inslag’ heeft: ‘Onge-
acht hun signatuur, lijken politici die aan het debat deel-
nemen, er primair op uit te zijn om bepaalde boodschap-
pen aan hun kiezers over te dragen’.35 Het oordeel dat de 
Wet op de uitgebreide identificatieplicht vooral ‘symbool-
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wetgeving’ is, kan echter geen eindpunt van een rechtswe-
tenschappelijke kritiek zijn, want het is vooral belangrijk 
om de aard van wat Bart van Klink de ‘symbolische instru-
mentaliteit’ van de identificatieplicht heeft genoemd te 
begrijpen.36 Die symbolische instrumentaliteit zit hem 
naar mijn mening vooral in de behoefte van de overheid 
om niet alleen te definiëren, maar ook zichtbaar te maken 
wie behoort tot ‘de normale samenleving’ en wie niet.

Een voorbeeld uit de literatuur kan de symbolische 
instrumentaliteit van identificatieplicht en identificatie-
bewijzen verduidelijken. Aan het begin van zijn Flücht-
lingsgespräche laat Bertolt Brecht een van de gespreks-
partners zeggen:

 ‘Het paspoort [der Paß] is het kostbaarste deel van 
een mens. Het komt ook niet zo makkelijk tot stand 
als een mens. Een mens kan overal tot stand komen, 
op de meest roekeloze manier en zonder goede 
reden, maar een paspoort niet. Daarom wordt het 
ook erkend als het goed is, terwijl een mens nog zo 
goed kan zijn en toch niet erkend wordt.’

Zijn gesprekspartner bevestigt dat, en zegt even later:
 ‘De zorg voor de mensen is de laatste jaren sterk toe-
genomen, vooral in de nieuwe staten. Het is niet 
zoals vroeger, maar de staat zorgt (…) Maar paspoor-
ten zijn er vooral vanwege de orde. Ze zijn in zulke 
tijden absoluut noodzakelijk. Stel dat u en ik rond 
zouden lopen zonder bewijs wie we zijn, zodat ze ons 
niet kunnen vinden als we gedeporteerd moeten 
worden, dat zou geen orde zijn. U heeft eerder iets 
over een chirurg gezegd. Chirurgie is alleen mogelijk 
omdat de chirurg weet waar bijvoorbeeld de blinde 
darm zich in het lichaam ophoudt. Als deze zonder 
dat de chirurg het zou weten weg zou kunnen trek-
ken, naar het hoofd of naar de knie, dan zou de ver-
wijdering moeilijkheden geven. Dat kan iedere 
vriend van de orde u bevestigen.’37

Brechts ironische dialoog uit 1940 lijkt bijna een directe 
parodie op het in Nederland in 1940 ingevoerde persoons-
bewijs. De ontwerper van dit persoonsbewijs, Jacob Lentz, 
sprak aan het begin van zijn boek De bevolkingsboekhou-
ding (1936), dat een grote liefde voor orde tentoonspreidt, 
al van ‘de papieren mensch’.38 Lentz’ uiterst zorgvuldig 
ontworpen ‘pb’, dat bijna niet te vervalsen was, heeft een 
instrumentele rol gespeeld in de deportatie van de Neder-
landse Joden.39

Brechts dialoog gaat echter niet alleen over deporta-
tie en uitzonderlijke oorlogsomstandigheden, maar ook 
over de rol van identificatie en paspoorten in moderne 

staten in het algemeen. Brechts absurdistische beschrij-
ving van deze rol wordt bevestigd door de historische ana-
lyse van John Torpey’s The Invention of the Passport. Tor-
pey betoogt dat paspoorten een cruciale rol hebben 
gespeeld in de praktische en symbolische constructie van 
het idee van de natie-staat als ‘prospectively homogene-
ous ethnocultural unity’, door de ‘identiteit’ van hun 
onderdanen te bepalen en die van ‘vreemdelingen’ te 
onderscheiden, en door hun bewegingen te controleren.40 
Zoals Brechts personage opmerkt, maken paspoorten 
mogelijk dat staten voor mensen kunnen ‘zorgen’. Deze 
‘zorg’ veronderstelt dat de ‘organen’ van het nationale 
lichaam zich niet zomaar zelfstandig kunnen bewegen, en 
vergemakkelijkt ook een chirurgisch wegsnijden uit ‘de 
normale samenleving’. De inzichten van Brechts persona-
ges en van Torpey over de cruciale praktische en vooral 
ook symbolische rol van paspoorten in de moderne natie-
staat geven aan waarom het idee van een stadspaspoort 
gevoelig ligt, met name bij partijen die het bewaken van 
het idee van de natie-staat als ‘prospectief homogene 
etnoculturele eenheid’ als hun primaire taak zien. Deze 
partijen houden krampachtig vast aan de fictie dat het 
nationaliteitsrecht sluitend is, en aan het ireële doel van 
een toekomst van volmaakt homogene etnoculturele een-
heid waarin het aantal ‘illegalen’ tot nul is teruggebracht.

Een stadspaspoort zou op lokaal niveau symbolische 
erkenning kunnen geven aan mensen die in de stad 
wonen, maar door de rijksoverheid uitsluitend worden 
erkend als ‘illegalen’. Een stadspaspoort zou echter ook 
een praktisch alternatief kunnen bieden in situaties waar-
in iemand misschien wel geïdentificeerd moet worden, 
maar waarin iemands verblijfsstatus niet van belang is. De 
politie is bijvoorbeeld vaak niet verplicht om naar een in 
de Wet op de identificatieplicht genoemd identiteitsbewijs 
te vragen. Er zijn sinds de invoering van de uitgebreide 
identificatieplicht al stappen gezet om de ruimte die de 
wet laat te benutten. Zo stelt een aanwijzing van het Colle-
ge van procureurs-generaal aan het OM en de politie dat 
identiteitsvastelling ‘in overtredingssituaties’ soms ook 
‘aan de hand van andere documenten dan die in artikel 1 
van de Wet op de identificatieplicht zijn genoemd’ kan 
plaatsvinden, waarmee het toepassen van dwangmiddelen 
kan worden voorkomen.41 Verder kunnen slachtoffers zon-
der verblijfsstatus inmiddels aangifte doen van een straf-
baar feit zonder het risico te lopen om uitgezet te wor-
den.42 Maar ook bij de handhaving van de openbare orde 
en bij hulpverlening zou er beleid kunnen worden ontwik-
keld waarbij de politie in veel situaties niet om een in de 
Wet op de identificatieplicht genoemd identiteitsbewijs 
zou vragen, of genoegen zou nemen met een stadspas-
poort. Dat zou bijvoorbeeld herhaling kunnen voorkomen 
van het in vreemdelingendetentie plaatsen van vreedza-
me demonstranten omdat zij geen in de Wet op de identi-
ficatieplicht genoemd identiteitsbewijs toonden.43

In dit soort situaties staan er verschillende belangen 
tegenover elkaar. Aan de ene kant het belang van de rijks-
overheid om mensen zonder verblijfsstatus de toegang 
tot ‘de normale samenleving’ te ontzeggen en hen ook 
door middel van identiteitscontroles zichtbaar als ‘ille-
gaal’ te behandelen, ondanks dat de hoop op een ‘normale 
samenleving’ waaruit alle ‘illegalen’ zijn vertrokken illu-
soir is. Aan de andere kant het belang van een effectieve 
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handhaving van het strafrecht en de openbare orde en 
van de hulpverlening, een belang dat regelmatig op 
gespannen voet staat met het eerstgenoemde belang. Net 
als bij de bed-bad-brood-voorzieningen, is de rechtsstaat 
er niet mee gediend om het eerste belang altijd te laten 
prevaleren.

Een vergelijkend perspectief: De IDNYC
Het Amsterdamse initiatiefvoorstel verwijst naar verge-
lijkbare initiatieven in New York, Parijs, Barcelona, Madrid 
en Bern. De Europese initiatieven zijn meestal geinspi-
reerd op gemeentelijke identificatiekaarten in de Verenig-
de Staten, waar New Haven in 2007 mee begon.44 In deze 
paragraaf bespreek ik het IDNYC programma van de stad 
New York, dat met meer dan een miljoen kaarthouders 
verreweg het grootste in z’n soort is, en onderzoek ik wat 
Nederlandse steden hier eventueel van zouden kunnen 
leren.

De IDNYC wordt sinds 12 januari 2015 op aanvraag 
gratis uitgegeven door de stad New York aan alle New Yor-
kers vanaf (inmiddels) tien jaar, ongeacht hun verblijfssta-
tus, die hun identiteit en verblijf in New York City kunnen 
aantonen.45 Het aantonen van identiteit en verblijf kan op 
verschillende manieren, bijvoorbeeld door het tonen van 
een identificatiekaart of rijbewijs van de Staat New York, 
die zowel een foto als een adres bevatten.46 (Op grond van 
de nieuwe Green Light Law kunnen mensen zonder ver-
blijfsstatus sinds 16 december 2019 overigens ook een rij-
bewijs aanvragen bij de Staat New York.)47 Maar identiteit 
kan bijvoorbeeld ook worden aangetoond met een combi-
natie van een buitenlands geboortebewijs en een buiten-
lands rijbewijs dat machine readable is, of met een combi-
natie van een middelbare schooldiploma uit de Verenigde 
Staten, een collegekaart met geboortedatum en een ID 
kaart met foto van een vakbond in de Verenigde Staten. 
Verblijf kan bijvoorbeeld ook worden aangetoond door 
middel van een recente telefoon- of gasrekening of een 
brief van een schoolhoofd, maar er is ook een voorziening 
voor survivors van huiselijk geweld en voor dakloze New 

Yorkers, zoals een ondertekende verklaring van een daklo-
zenopvang dat iemand al minstens vijftien dagen in New 
York verblijft.

De IDNYC bevat een pasfoto, naam, geboortedatum, 
‘geldig tot’-datum, handtekening, kleur ogen, lengte en – 
in principe – adres.48 Daarnaast kunnen kaarthouders 
ervoor kiezen om het gender van hun voorkeur op de 
kaart te laten zetten, wat de kaart aantrekkelijk maakt 
voor transgender New Yorkers,49 en ook de taal van hun 
voorkeur en eventuele veteranenstatus. Bij kinderen 
onder de veertien en op verzoek vermeldt de achterkant 
van de kaart contactinformatie bij noodgevallen, en bij 
leerlingen van een middle school staat de naam van hun 
school er ook op.50 Community based organizations zijn 
nauw betrokken geweest bij de ontwikkeling van de kaart. 
Maar ook de New York Police Department heeft een 
belangrijke rol gespeeld, met name door advies uit te 
brengen over fraudepreventie en over welke documenten 
identiteit en verblijf kunnen aantonen.51

De IDNYC heeft verschillende functies. In New York 
geldt weliswaar geen identificatieplicht, maar als de poli-
tie bij een overtreding een dagvaarding wil uitschrijven, 
kun je door het tonen van een IDNYC vermijden dat je 
meegenomen wordt naar het politiebureau om je identi-
teit vast te stellen.52 Verder biedt de IDNYC toegang tot 
gemeentelijke diensten, en kan worden gebruikt om een 
bankrekening te openen, om een overheidsgebouw bin-
nen te gaan, of om je kinderen van school te halen. Daar-
naast biedt de kaart toegang tot culturele instellingen, 
kan de kaart worden gebruikt als bibliotheekpas en kun je 
met de kaart een jaar gratis lid worden van bijvoorbeeld 
het Museum of Modern Art, het Museum of Natural His-
tory of de Bronx Zoo.53 Tot slot is de kaart bedoeld om 
kaarthouders een sense of belonging in de stad te geven, 
en onderzoek heeft uitgewezen dat kaarthouders inder-
daad het gevoel hebben met de kaart meer bij de stad te 
horen.54

Anderhalf jaar na invoering waren er al 863.464 
kaarthouders, waarvan de helft hun IDNYC als primaire 
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identificatiekaart gebruikte; voor een kwart was de IDNYC 
hun enige vorm van foto-identificatie in de Verenigde Sta-
ten.55 Een van de grootste zorgen van mensen zonder ver-
blijfsstatus is privacy.56 Om aan deze zorgen tegemoet te 
komen, is de IDNYC-database niet verbonden aan enige 
justitiedatabase, en heeft de politie geen toegang tot de 
database zonder rechterlijke machtiging. Verder worden 
foto’s los van andere informatie opgeslagen, is de toegang 
tot de beveiligde database zeer beperkt en worden de 
documenten die identiteit en verblijf aantonen twee jaar 
na de aanmelding vernietigd.57

Hoewel de verhouding tussen lokale overheden en 
nationale overheid in het federale systeem van de Ver-
enigde Staten niet op dezelfde manier is geregeld als in 
Nederland, missen steden in de V.S. net als in Nederland 
de bevoegdheid om mensen zonder verblijfsstatus nieuwe 
formele burgerschapsrechten toe te kennen.58 De verschil-
len tussen Nederland en de VS moeten daarom niet wor-
den overdreven, en een aantal aspecten van het IDNYC-
programma lijken zich zeker te lenen voor vertaling naar 
de Nederlandse context.

Wat allereerst opvalt is dat hoewel de IDNYC vooral 
bedoeld is voor mensen zonder verblijfsstatus, er voortdu-
rend nadruk wordt gelegd op het feit dat het een pas voor 
alle New Yorkers is. Het succes van het programma lijkt 
vooral ook te danken aan het feit dat ook New Yorkers 
met verblijfsstatus de kaart in grote getale aanvragen en 
gebruiken. Dat komt vermoedelijk deels door de aantrek-
kelijke kortingen die de kaart biedt tot de vaak kostbare 
musea, dierentuinen en andere instellingen en facilitei-
ten, kortingen die mede mogelijk worden gemaakt door-
dat de gemeente deze instellingen en faciliteiten subsidi-
eert. Maar de eerste grote evaluatie laat ook zien dat 
solidariteit met mensen zonder verblijfsstatus een belang-
rijk motief is voor mensen met verblijfsstatus om de kaart 
ook aan te vragen en te gebruiken.59 Het door wethouder 
Groot Wassink gesuggereerde alternatief van een speciale 
pas voor ‘ongedocumenteerden’ staat haaks op dit aspect 
van de IDNYC. Het idee is namelijk juist om gelijkheid te 
crëeren in situaties in de stad waarin verblijfsstatus in 
ieder geval niet bijzonder relevant is.

Wat verder opvalt is de belangrijke rol die de New 
Yorkse politie heeft gespeeld bij het ontwikkelen van de 
kaart. Deze rol staat in schril contrast met de bezwaren 
van de Nederlandse politie die Groot Wassink noemt. Ik 
heb echter al laten zien dat er ook in Nederland speel-
ruimte is voor de politie waarvoor ook beleid kan worden 
gemaakt, en dat er ook goede redenen zijn voor de Neder-
landse politie om een constructieve rol te spelen in de 
ontwikkeling van stadspaspoorten. Dat zou bijvoorbeeld 
eveneens kunnen door mee te denken over welke (combi-

naties van) alternatieve documenten identiteit zouden 
kunnen aantonen in bepaalde situaties. Het IDNYC pro-
gramma laat zien dat het probleem van mensen zonder 
verblijfsstatus in ieder geval vaak niet is dat ze letterlijk 
ongedocumenteerd zijn.

Conclusie
Ik heb in dit artikel onderzocht of het uitgeven van een 
stadspaspoort aan iedereen die dat wil, ongeacht verblijfs-
status, zou kunnen bijdragen aan oplossingen voor de gro-
te problemen van mensen zonder verblijfsstatus en de 
gemeenten waarin zij wonen. Ik heb laten zien dat veel 
van deze problemen worden veroorzaakt door het relatief 
recente koppelingsbeleid van de rijksoverheid, en ik heb 
betoogd dat dit beleid niet alleen een praktisch, maar 
vooral ook een symbolisch doel dient, namelijk het scherp 
zichtbaar maken van het onderscheid tussen ‘de normale 
samenleving’ en ‘de illegalen’. Ik heb betoogd dat de identi-
ficatieplicht een bijzondere rol speelt in het zichtbaar 
maken van dit onderscheid. Verder heb ik besproken hoe 
het zorgvuldig uitgedachte en uitgevoerde IDNYC-pro-
gramma in New York een oplossing biedt in uiteenlopen-
de situaties waarin mensen zonder verblijfsstatus in de 
problemen komen en handhaving van het vreemdelingen-
recht niet opportuun is.

Het uitgeven van een stadspaspoort aan iedereen die 
dat wil, ongeacht verblijfsstatus, zou ook in Nederlandse 
gemeenten praktische oplossingen kunnen bieden, bij-
voorbeeld doordat hiermee eenvoudiger beleid zou kun-
nen worden ontwikkeld om zinloze vreemdelingendeten-
tie te voorkomen. Verder zou de ‘symbolische erkenning 
onderdeel te zijn van de gemeenschap’, ondanks de vele 
beperkingen die het missen van een verblijfsstatus met 
zich meebrengt, op lokaal niveau tegenwicht kunnen bie-
den tegen de doelbewust demoraliserende nationale poli-
tiek van ontmoedigen, (‘valse’) hoop wegnemen en stig-
matiseren. Op gemeentelijk niveau is er steeds vaker het 
besef dat een extreem precair, geïsoleerd, moedeloos en 
hopeloos bestaan niet alleen mensonterend is, maar voor 
veel mensen zonder verblijfsstatus ook geen enkel per-
spectief biedt op een toekomst binnen of buiten Neder-
land.60 Een stadspaspoort voor iedereen, ongeacht ver-
blijfsstatus, biedt weliswaar geen definitieve oplossing 
voor de vele problemen die worden veroorzaakt door het 
koppelingsbeleid, maar zou wel degelijk een bijdrage kun-
nen leveren aan het tegengaan of verzachten van maatre-
gelen die vooral een symbolisch doel dienen, een verwoes-
tend effect hebben op de levens van mensen zonder 
verblijfsstatus, grote praktische problemen voor gemeen-
ten veroorzaken en belangrijke principes van de rechts-
staat ondermijnen.  


