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Inzake: Marokkaanse namenlijsten, waakzaamheid ten aanzien
van gedwongen huwelijken, registratie meerdere nationaliteiten
in GBA, doorgifte van gegevens aan buitenlandse consulaten en
voorlichting over de problematiek, uitschrijven van personen uit
de GBA op verzoek van derden en het bestaan van een ambtelijke
instructie / richtlijn ter zake.
De gemeenteraad

De raadsleden mevrouw E.L. van Dijk-Staats en de heren R. Guernaoui en K.P. Klein hebben op
3 april 2009 een brief met daarin 7 vragen aan de voorzitter van de gemeenteraad gericht.
Ingevolge het bepaalde in artikel 38, van het reglement van orde voor vergaderingen en andere
werkzaamheden van de raad, antwoorden wij als volgt.
1. Is er een ambtelijke richtlijn/ instructie voor alle vier de hierboven genoemde kwesties? Zo ja, wat
houdt deze richtlijn/instructie in? Voor de goede orde vermelden wij hier dat een deel van deze vraag
aanvullend is op de onlangs door de PvdA gestelde vragen over Marokkaanse namenlijsten.
Ten aanzien van de Marokkaanse namenlijsten bestaat er voor de Haagse ambtenaar van de burgerlijke
stand een interne instructie uit januari 2008. In deze zogeheten Nieuwsflits wordt gewezen op de brief
van 19 december 2007 van het Ministerie van Justitie waarin de Nederlandse ambtenaren van
de burgerlijke stand wordt geadviseerd de Marokkaanse namenlijst niet langer te gebruiken, maar in
voorkomende gevallen betrokkenen door te verwijzen naar de Marokkaanse consulaire autoriteiten.
Voor de uitschrijving uit de GBA door derden bestaat een ambtelijke instructie op grond waarvan
iedere medewerker bij burgerzaken op dezelfde wijze moet handelen (zie antwoord op vraag 6).
Voor de overige kwesties zijn er geen ambtelijke richtlijnen of instructies. De Haagse ambtenaren van
de burgerlijke stand en GBA-ambtenaren vervullen hun taak overeenkomstig de bestaande wet- en
regelgeving op dit terrein.
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Voor de ambtenaren van de burgerlijke stand en de GBA-ambtenaren gaat het hierbij om
het Burgerlijk Wetboek, het Besluit burgerlijke stand 1994, de Wet GBA en de Nederlandse
conflictenrechtelijke wetgeving. Daarnaast wordt gebruik gemaakt van op nationaal niveau
vastgestelde uitvoeringsregelingen en circulaires.
2. In zijn antwoord op de vragen van de SP in 2005 liet het (vorige) college weten dat het niet van
mening was dat de hantering van de namenlijsten de integratie niet bevorderde. Is het huidige college
nog steeds deze mening toegedaan?
Het college is nog steeds van mening dat het indertijd gebruiken van de Marokkaanse namenlijsten
diende als voorlichting ten behoeve van betrokkenen, dan wel als hulpmiddel voor de ambtenaar van
de burgerlijke stand in die gevallen waarin Marokkaans namenrecht moest worden toegepast. Met
het al dan niet bevorderen van integratie had dit niets te maken.
Sindsdien heeft de Tweede Kamer uitgesproken dat het hanteren van de Marokkaanse namenlijst door
Nederlandse ambtenaren in alle gevallen als onwenselijk moet worden beschouwd. Naar aanleiding
daarvan is door het Ministerie van Justitie aan de Nederlandse ambtenaren op 19 december 2007
geadviseerd de betreffende namenlijsten niet langer te gebruiken. Zoals in de beantwoording van
de vragen van het raadslid de heer F. Poppe al is aangegeven, voeren de Haagse ambtenaren van
de burgerlijke stand hun taak conform dit advies uit. De Marokkaanse namenlijsten worden in
Den Haag dan ook niet meer gebruikt.
Volledigheidshalve moet er nog op worden gewezen, dat een motie van het kamerlid de heer De Krom
over een verbod op het gebruik van de Marokkaanse namenlijst door Nederlandse gemeenten op
7 april 2009 door de Kamer is verworpen.
3. In zijn antwoord op de vragen van de SP in 2005 liet het (vorige) college weten dat het niet bereid
was te stoppen met het voorleggen van de namenlijsten, omdat dit onderdeel van de voorlichtende taak
van ambtenaren was. Is het huidige college wel bereid hiermee te stoppen?
De Marokkaanse namenlijsten worden in Den Haag niet meer gebruikt (zie antwoord op vraag 2).
4. Wordt of is in het verleden bij aangifte van geboorte van kinderen in Den Haag automatisch en
ongevraagd aan consulaten doorgegeven dat de geboorte van een bipatride kind aangegeven is? Zo
ja, is het college bereid hier per direct mee te stoppen?
Neen. Uit de GBA worden geen gegevens aan buitenlandse consulaten verstrekt.
Volledigheidshalve moet er wel op worden gewezen, dat de ambtenaar van de burgerlijke stand op
grond van de internationale Overeenkomst van Istanbul van 4 september 1958, in het geval van
het opmaken van een huwelijksakte of een overlijdensakte, verplicht is hiervan kennis te geven aan
de ambtenaar van de burgerlijke stand van de geboorteplaats van elk der echtgenoten of van
de overledene. Deze Overeenkomst is in werking getreden voor een aantal landen van de Europese
Unie en Turkije. De Overeenkomst heeft geen betrekking op uitwisseling van gegevens uit de GBA.
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5. Ziet het college mogelijkheden om (toekomstige) ouders te informeren over de gevolgen van
de (dubbele) nationaliteit van hun kind en de manier hoe de nationaliteit, indien de ouders dit voor
hun kind wensen, gewijzigd kunnen worden?
Neen. Het al dan niet hebben, verkrijgen, dan wel de mogelijkheid tot het afstand doen van
een vreemde nationaliteit wordt uitsluitend bepaald door het nationaliteitsrecht van de betreffende
staat. Dit geldt ook voor de gevolgen van het hebben, verkrijgen of afstand doen van een of meer
vreemde nationaliteiten. Informatie daarover kan dan ook uitsluitend worden verstrekt door
de bevoegde autoriteiten van de betreffende staat.
6. In aanvulling op vraag 1: wat zijn de voorwaarden waaraan een uitschrijving moet voldoen?
Personen worden niet zonder meer op verzoek van derden direct uitgeschreven. Burgerzaken ontvangt
dergelijke verzoeken van burgers en van afnemers. De meeste burgers doen zo’n verzoek op het
moment dat zij een nieuwe woning betrekken en de oude bewoners hebben zich nog niet over laten
schrijven naar een ander adres. In zo’n geval wordt een adresonderzoek gestart met als doel dat een
nieuw adres wordt gevonden, zodat de betreffende burgers kunnen worden overgeschreven naar het
nieuwe adres. Onderdeel van de procedure is dat de in onderzoek staande personen tenminste
tweemaal worden aangeschreven op het van hen laatst bekende adres in de GBA, in de hoop dat die
brieven door TNT-Post worden doorgeleid naar het nieuwe adres.
Indien geen nieuw adres wordt gevonden binnen een periode van 10 weken nadat het adresonderzoek
is gestart, wordt de bijhouding van de persoonslijst van de in onderzoek staande persoon opgeschort,
met als reden vertrokken naar onbekend. Er is een ambtelijke instructie op grond waarvan iedere
medewerker bij burgerzaken op dezelfde wijze moet handelen.
In de artikelen 73 en 74 wet GBA staat beschreven wie aangifte (van verhuizing, vertrek en vestiging)
kan doen. In artikel 74 is geregeld, dat echtgenoten dan wel geregistreerde partners die hetzelfde
woonadres hebben, voor elkaar aangifte kunnen doen. De enige voorwaarde die daarbij geldt is dat
de aangever zichzelf moet kunnen legitimeren. Toestemming van de uit te schrijven partner is niet
vereist. Overigens omschrijft de Haagse werkinstructie wel dat er, indien de aangevende partner geen
nieuw adres van de ander heeft opgegeven, een adresonderzoek moet worden gestart. Ook kan op
basis van artikel 74, 2e lid wet GBA de uit te schrijven persoon worden opgeroepen om nadere
informatie te verschaffen. Tenslotte biedt artikel 70 nog de mogelijkheid om bewijzen ter zake van
de aangifte te overleggen.
Een uitschrijving kan alleen plaatsvinden naar het buitenland en ook alleen in de omstandigheid dat
een persoon tenminste 8 maanden buiten Nederland zal verblijven. Indien de partner van het adres is
vertrokken zonder een nieuw adres achter te laten, vindt altijd eerst een adresonderzoek plaats.
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7. Worden deze kwesties in G4 verband besproken? Zo ja, wat zijn hiervan de resultaten? Zo nee, wil
het college dit doen.
Bovenstaande kwesties worden niet in G4 verband besproken. De ambtenaren van de G4 zijn immers
allen gebonden aan de bestaande nationale wet- en regelgeving (zie ook antwoord op vraag 1).
De praktijk is dan ook dat - voor zover valt na te gaan - de G4 gemeenten op dezelfde manier handelen
als hierboven is omschreven. Noodzaak tot bespreking is er daarom niet.

Het college van burgemeester en wethouders,
de secretaris,
de burgemeester,
mw. A.W.H. Bertram

J.J. van Aartsen

