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De Minister van Justitie,
Gelet op artikel 5:12, derde lid, twee-
de volzin, van de Algemene wet
bestuursrecht;

Besluit:

Artikel I
De Regeling model legitimatiebewijs
toezichthouders Awb1 wordt als volgt
gewijzigd:
Artikel 4 komt te luiden:

Artikel 4
De foto op het legitimatiebewijs is een
pasfoto, die een duidelijk en goed gelij-
kend beeld van de toezichthouder
toont.

Artikel II
Deze regeling treedt in werking met
ingang van de tweede dag na de dag-
tekening van de Staatscourant waarin
zij wordt geplaatst. 

Deze regeling zal met de toelichting
in de Staatscourant worden geplaatst.

’s-Gravenhage, 1 juli 2002.
De Minister van Justitie,
A.H. Korthals.

1 Stcrt. 2000, 131.

Toelichting

In artikel 5:12, eerste lid, van de
Algemene wet bestuursrecht is
bepaald dat toezichthouders een legi-
timatiebewijs bij zich dienen te dra-
gen. Het model voor dit legitimatie-
bewijs wordt ingevolge de tweede
volzin van artikel 5:12, derde lid,
vastgesteld door de Minister van
Justitie. Welke gegevens op dit bewijs
moeten worden vermeld is opgeno-
men in de Regeling model legitimatie-
bewijs toezichthouders Awb van 4 juli
2000.
In artikel 4 van de Regeling model
legitimatiebewijs toezichthouders
Awb is aangegeven  op welke wijze
het gezicht van de toezichthouder op
de pasfoto op het legitimatiebewijs
zichtbaar moet zijn. Dit voorschrift
was ontleend aan de Paspoortuit-
voeringsregeling Nederland 1995.
Deze regeling is inmiddels vervangen
door de Paspoortuitvoeringsregeling
Nederland 2001 (Stcrt. 2001, 186).
Daarin worden andere eisen gesteld
voor de wijze waarop een pasfoto het
gezicht van de aanvrager van een pas-
poort toont.
Het is niet de bedoeling in de
Regeling model legitimatiebewijs toe-
zichthouders Awb voor de opmaak
van pasfoto’s bestemd voor gebruik
voor een legitimatiebewijs voor toe-

zichthouders afwijkende eisen te stel-
len. Het volstaat dat de foto een dui-
delijk en goed gelijkend beeld van de
toezichthouder  toont. Deze wijziging
strekt ertoe dit met zoveel woorden in
de regeling tot uitdrukking te bren-
gen. Aan artikel 4 is in ieder geval
voldaan indien de pasfoto voldoet
aan de eisen, die zijn opgenomen in
de Paspoortuitvoeringsregeling
Nederland 2001.

De Minister van Justitie,
A.H. Korthals.
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