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Betreft: controle Nederlandse nationaliteit XXXXXXX
CC: XXXXXXX, Afdeling burgerzaken gemeente Groningen

New York, 27 augustus 2020
Geachte burgemeester Schuiling,
De Stichting Nederlanders buiten Nederland (SNBN), in 2019 opgericht, behartigt op alle
mogelijke wijzen die ter beschikking staan de belangen van Nederlanders en oudNederlanders die buiten Nederland wonen. Er wonen ruim een miljoen Nederlanders in het
buitenland en vaak worden zij met extra ‘Nederlandse’ obstakels geconfronteerd,
bijvoorbeeld op het gebied van nationaliteit, pensioenkwesties, bankzaken en stemmen
vanuit het buitenland. Waar wij een probleem signaleren bij een Nederlander in het
buitenland, dat de potentie heeft om ook andere Nederlanders in het buitenland te raken,
openen we een nieuw dossier.
In casu schrijven we u aan betreffende XXXXXXX, Nederlands burger en tot voor kort
woonachtig in het buitenland. Eerder dit jaar heeft hij/zij zich bij de Gemeentelijke
Basisadministratie laten registreren (dit laatste op 29 juni jl.). Niet onbelangrijk: dit deed hij/zij
na zijn/haar 18e verjaardag.
Hierop deelde hij/zij gemeente Groningen enkele dagen later mee, bij monde van
XXXXXXXX, Afdeling burgerzaken, dat XXXXXXX zijn/haar “Nederlandse nationaliteit
waarschijnlijk ontleent aan de moeder”, dat “de moeder echter in 1997 naar het buitenland is
vertrokken en theoretisch gezien de nationaliteit verloren zou kunnen hebben”. Op basis van
deze theoretische mogelijkheid werd aan XXXXXXXX de bewijslast opgedragen zijn/haar
Nederlandse nationaliteit te bewijzen: “Daarom ontvang ik graag van uw moeder een
uittreksel waarop haar nationaliteit staat vermeld. Dit mag ook een verklaring van de
Nederlandse ambassade zijn van het land waarin ze thans woonachtig is.” Daarnaast werd
XXXXXXX gevraagd of hij/zij “kan aangeven of zijn/haar paspoort door Buitenlandse Zaken
te XXXXXXX is afgegeven” en dat “mijn collega een afspraak met u maakt om uw paspoort
in de scanner uit te lezen: ik kan dan in ieder geval uw paspoort alvast muteren maar uw

Nederlandse nationaliteit wordt in onderzoek geplaatst zolang we nog niet de uittreksels van
uw ouders hebben. Verder verneem ik graag de geboortedata van uw ouders”.
Deze gang van zaken roept bij de Stichting Nederlanders buiten Nederland meerdere vragen
en overwegingen op:
1) Er was geen enkele concrete aanleiding om bij XXXXXXXX tot dit onderzoek over te
gaan: op basis van een vooraf bedachte theoretische casus kan in principe bij elke
Nederlander uit het buitenland dan wel getwijfeld worden aan het Nederlanderschap
(immers iedereen in het buitenland kan in theorie een tweede nationaliteit aannemen
om dan vervolgens op basis van de Rijkswet op het Nederlanderschap automatisch
het Nederlanderschap te verliezen, alhoewel men dan nog steeds in bezit is van een
Nederlands paspoort);
2) Indien er al concreet getwijfeld mocht worden aan het Nederlanderschap van
XXXXXXX, waarom werd dan niet eerst contact opgenomen vanuit de gemeente
Groningen met de collega ambtenaren van het Ministerie Buitenlandse Zaken, die het
paspoort hebben afgegeven op basis van toen ontvangen officiële documentatie?
3) Is de gemeente Groningen – of elke andere Nederlandse gemeente – 1) bevoegd tot
het overhevelen van de bewijslast van het Nederlanderschap op individuele
Nederlanders in het buitenland en 2) bevoegd tot het eigenstandig uitvoeren van een
controle hierop, in plaats van enkel het Ministerie van Buitenlandse Zaken? Zo ja, op
welke grond(en)?
4) Is bovenstaande gang van zaken staand beleid bij de gemeente Groningen, of is dit
een incident?
5) Naast het opvragen van de uittrekels van de moeder werd vervolgens ook
doorgevraagd naar de geboortedata van de ouders. Waarvoor was deze extra vraag
relevant, en was de gemeente Groningen bevoegd tot het vragen hiertoe? Zo ja, op
welke grond(en)?
Tot slot onderstrepen wij dat XXXXXXXX al meerderjarig was bij de aanvraag tot registratie
in de gemeente Groningen én dat zijn/haar geboorteakte al jaren daarvoor ingeschreven was
bij gemeente Den Haag.
Graag vernemen wij uw reactie. Uiteraard staan wij open voor overleg. U kunt ons hiervoor
bereiken via onze secretaris dhr. Twan Laan (twan.laan@gmail.com) of ondergetekende
(ejkeij@gmail.com).
Met vriendelijke groet,
Stichting Nederlanders buiten Nederland

Eelco Keij, voorzitter

