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Geachte heer Opstelten,

Bij brief van 24 februari 2011 ( heeft u de
Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ) gevraagd te adviseren
over het conceptvoorstel van wet houdende wijziging van het Wetboek van
Strafrecht en de Wegenverkeerswet 1994 in verband met de verbetering van
de aanpak van fraude met identiteitsbewijzen en wijziging van het Wetboek
van Strafvordering en de Beginselenwet justitiële jeugdinrichtingen in verband
met de verbetering van de regeling van de identiteitsvaststelling van
verdachten en veroordeelden.

De ACVZ heeft het wijzigingsvoorstel bestudeerd en ziet op dit moment geen
aanleiding om een advies uit te brengen. Het conceptvoorstel gaat over fraude
met identiteitsbewijzen en identiteitsvaststelling van verdachten en
veroordeelden. Het gaat hier om algemeen strafrechtelijk geformuleerde
bepalingen zonder gevolgen voor of raakvlakken met het adviesterrein van de
ACVZ, namelijk het vreemdelingenrecht en -beleid. De ACVZ heeft weliswaar
in 2010 een advies uitgebracht over het tegengaan van identiteits- en
documentfraude, maar dit advies was toegespitst op de vreemdelingenketen.

Uit de tekst van het conceptvoorstel blijkt dat de minister voor Immigratie en
Asiel voornemens is artikel 4.52 van het Vreemdelingenbesluit 2000 (Vb 2000)
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te wijzigen zodat, naast de twee situaties die al in dat artikel zijn opgenomen, ook
een inleverplicht bestaat in een situatie waarin de vreemdeling een vermist of
verloren geraakt vreemdelingendocument na afgifte van een nieuw document
terugvindt.
De ACVZ hoort graag wanneer zij deze Vb-wijziging tegemoet kan zien teneinde
advisering daarover ter hand te kunnen nemen.

Bij vragen zijn wij vanzelfsprekend bereid tot nadere toelichting

Met vriendelijke groet

0 De voorzitter,
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