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Correctie onbekende geboortedatum en
onbekende nationaliteit
1. Algemeen
In de BRP zijn personen ingeschreven met een gedeeltelijk
onbekende geboortedatum en/of een onbekende nationaliteit. De
Wet BRP bevat een bepaling (artikel 2.17) om het opnemen van een
onbekende geboortedatum of nationaliteit zoveel mogelijk te
vermijden bij de inschrijving van een vreemdeling in de BRP (als
ingezetene). Wanneer gegevens niet ontleend kunnen worden aan
de reguliere bronnen zoals beschreven in de artikelen 2.8 en 2.15
Wet BRP, dan moet de gemeente een mededeling vragen aan de
minister van V&J (concreet de IND). De geboortedatum en/of
nationaliteit worden dan ontleend aan die mededeling, als in het
kader van de toelating van de betrokken persoon over die
rechtsfeiten gegevens zijn geregistreerd. Zoals aangegeven in de
memorie van toelichting bij artikel 2.17 Wet BRP zal het daarbij gaan
om gegevens waaromtrent door de IND de best mogelijke aanname
is gedaan.
Deze oplossing is er dus voor de inschrijvingen van ingezetenen
(vreemdelingen) vanaf dat de Wet BRP in werking trad, 6 januari
2014. Voor de personen die daarvoor al waren ingeschreven in de
GBA, was de aanname dat de Wet BRP geen oplossing biedt. De
afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft echter in
een uitspraak van 15 juli 2015 geoordeeld dat de werking van artikel
2.17 zich ook dient uit te strekken tot personen die eerder dan 6
januari 2014 zijn ingeschreven.
Of deze personen inmiddels Nederlander zijn geworden, maakt niets
uit. Het kunnen dus ook Nederlanders betreffen waarbij het dan
alleen om de geboortedatum gaat. De vreemde nationaliteit wordt
bij Nederlanders immers niet meer bijgehouden.
Omdat deze uitspraak een correctiemogelijkheid opent via artikel
2.58 Wet BRP naar art. 2.17 Wet BRP voor mensen die nu met
onbekende gegevens in de geboortedatum of met onbekende
nationaliteit zijn ingeschreven, wordt onderstaande
modelprocedure als NVVB-advies aan gemeenten aangeboden. Deze
modelprocedure is tot stand gekomen in nauw overleg met de
1

NVVB-ledenadvies 9 december 2015

ministeries van BZK (inclusief de Rijksdienst voor identiteitsgegevens
(RvIG) en V&J (inclusief de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).
Dit advies gaat uit van het initiatief van de burger die om correctie
vraagt. Het is uitdrukkelijk niet de bedoeling dat gemeenten voor
alle ingezetenen met een onbekende geboortedatum en/of
onbekende nationaliteit in de BRP ambtshalve overgaan tot
correctie van deze gegevens.

2. Voorlichting vooraf aan de verzoeker
a. Wanneer op verzoek van de burger de correctieprocedure met
gebruikmaking van artikel 2.17 wordt ingezet, bevat het
correctieverzoek als inhoud dat de onbekende gegevens
worden gecorrigeerd in de gegevens die in de mededeling van
de minister van V&J zijn vermeld. In dat geval kan dus niet van
de mededeling worden afgeweken, ook niet als de verzoeker
dat graag wil. Tot het moment waarop de gegevens feitelijk zijn
gecorrigeerd, heeft de verzoeker echter wel de mogelijkheid
om zijn correctieverzoek in te trekken. Eenmaal opgenomen in
de BRP is intrekking niet meer mogelijk. U wordt geadviseerd
de verzoeker hier op te wijzen.
b. Indien een burger correctie wenst in een ander gegeven dan de
IND in de mededeling kan aangeven, kan hij geen gebruik
maken van deze procedure. Het staat het hem echter altijd vrij
om een verzoek om correctie in te dienen op basis van door
hem zelf aangedragen informatie.
c. U wordt geadviseerd om de burger nadrukkelijk te wijzen op de
mogelijke gevolgen van het corrigeren van de geboortedatum
of gegevens omtrent de nationaliteit in de BRP. Deze gevolgen
zijn:
o de correctie wordt doorgegeven aan diverse instanties, die
mogelijk in het verleden van de onbekendheid van deze
gegevens zijn uitgegaan, dit zelf hebben geïnterpreteerd en
al dan niet voorzieningen hebben toegekend;
o in het geval van de onbekende nationaliteit zijn wellicht
regels toegepast uit het IPR of vreemd recht die door de
correctie van de nationaliteit in de BRP in een ander daglicht
komen te staan;
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o door de overheid afgegeven ID-documenten (bijv. paspoort,
rijbewijs, vreemdelingendocument) verliezen door de
correctie hun geldigheid. Vervanging van paspoort, NIK,
rijbewijs of vreemdelingendocument komt voor rekening
van de burger.
d. Over een correctieverzoek dient in beginsel binnen vier weken
te zijn beslist. De behandeling van het verzoek kan echter, zeker
als het gaat om een gegeven dat al lang geleden in de GBA/BRP
is opgenomen, meer tijd in beslag nemen. Op grond van artikel
2.58, lid 3 van de Wet BRP kan de termijn van vier weken, voor
zover noodzakelijk, met telkens acht weken worden verlengd,
omdat het verzoek in dit geval een gegeven over de burgerlijke
staat of de nationaliteit betreft. U dient van een eventuele
verlenging van de termijn terstond schriftelijk mededeling te
doen aan de verzoeker.
Vanwege het verwachte aantal verzoeken om een mededeling
bij de IND, moet rekening worden gehouden met een langere
wachttijd.
e. Het correctieverzoek of de wijziging van persoonsgegevens in
de BRP kan aanleiding zijn voor de IND om te bezien of het
verblijfsrecht dan wel het Nederlanderschap moet worden
ingetrokken.

3. De verschillende correctieprocedures
In dit hoofdstuk worden afzonderlijk de procedures beschreven in
verband met een verzoek om correctie van hetzij de onbekende
geboortedatum, hetzij de onbekende nationaliteit.

A Proces correctie onbekende geboortedatum
Het betreft personen die vóór 6 januari 2014 zijn ingeschreven
waarvan in de BRP de gehele geboortedatum onbekend is, waarvan
slechts alleen het geboortejaar bekend is of waarvan alleen de
geboortemaand en het geboortejaar bekend zijn. De onbekende
gegevens zijn in de BRP gevuld met nullen.
Voor personen die ingeschreven zijn in de BRP als ingezetene vanaf
6 januari 2014 gold artikel 2.17 Wet BRP al.
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De burger kan bij de bijhoudingsgemeente een correctieverzoek
doen. In het contact met de burger zal deze moeten worden
gewezen op de mogelijke gevolgen van het corrigeren van de
gegevens omtrent de geboortedatum in de BRP (zie hoofdstuk 2).
Het verdient aanbeveling de burger te laten tekenen voor het feit
dat hij hierover is geïnformeerd.
Als de burger volhardt in zijn verzoek, doen zich twee mogelijkheden
voor:
1. De verzoeker weet wanneer hij geboren is en kan dat
aantonen met een brondocument of dit zelf onder eed of
belofte verklaren (art. 2.8 Wet BRP) en hij wenst correctie
naar de datum waarop hij verklaart te zijn geboren (zie ook
bijlage 1).
2. Hij kent zijn precieze geboortedatum niet, kan geen
brondocument overleggen maar wenst wel dat er een
volledige geboortedatum van hem wordt geregistreerd (zie
ook bijlage 2).
Ad 1. De gemeente kan voldoen aan het correctieverzoek als zij de
gegevens kan ontlenen aan een brondocument als bedoeld in artikel
2.8 Wet BRP. Indien de burger geen documenten kan overleggen, is
het mogelijk dat hij onder eed of belofte verklaart wanneer hij
precies is geboren.
Echter, wanneer zijn gegevens eerder zijn opgenomen aan de hand
van een verklaring onder eed of belofte (VOE) en hij toen de
volledige geboortedatum niet kon verklaren, is dit een reden om
geen gegevens te ontlenen aan een nieuwe VOE. Het is daarom ook
niet zinvol de burger in dit geval toe te laten tot het afleggen van
een nieuwe VOE. Slechts een sterker document kan in dit geval
uitkomst bieden of het proces zal gevolgd moeten worden zoals
hieronder beschreven bij ad 2.
Blijkt uit het onderzoek naar de juistheid van de VOE dat hij eerder
heeft verklaard, bijvoorbeeld bij de IND, zijn geboortedatum niet te
weten, dan wordt geadviseerd om de VOE niet de volgen, maar de
burger te adviseren om een correctie te vragen als beschreven bij ad
2.
Ad 2. Als artikel 2.8 Wet BRP op de hierboven beschreven wijze
geen basis biedt voor correctie, is - als gevolg van de uitspraak van
de RvST - artikel 2.17 Wet BRP, wel een optie. Dit correctieverzoek
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houdt in dat de burger verzoekt om zijn geboortedatum in de BRP te
corrigeren aan de hand van de mededeling van de minister van V&J.
De gegevens inzake geboortedatum die op de mededeling staan, zijn
de op dit moment bij de IND in de vreemdelingenadministratie
bekende gegevens, zoals die door de minister van V&J zijn
vastgesteld in het kader van de toelating van de betrokken persoon
tot Nederland. Deze gegevens kunnen zijn geregistreerd in INDIGO
dan wel in oudere systemen en/of vreemdelingendossiers.
De gemeente vraagt de mededeling op bij de IND en zal na
ontvangst daarvan de geboortedatum in de BRP corrigeren. Indien
de mededeling andere gegevens bevat dan de in de BRP bekende
gegevens (bijv. het geboortejaar wijkt af), dan zal de gemeente niet
direct overgaan tot correctie, maar eerst in overleg treden met de
IND, omdat het vreemd is dat er een dusdanig verschil bestaat
tussen de administratie van de IND en de BRP. Uiteindelijk is bij de
toepassing van artikel 2.17 Wet BRP echter het gegeven dat door de
mededeling van de IND wordt verstrekt doorslaggevend.

B Proces correctie van de onbekende nationaliteit
Het betreft personen die vóór 6 januari 2014 zijn ingeschreven over
wie in de BRP het gegeven is opgenomen dat hun nationaliteit niet
bekend is. Voor personen die ingeschreven zijn in de BRP als
ingezetene vanaf 6 januari 2014 gold artikel 2.17 Wet BRP al.
Het betreft altijd vreemdelingen, want bij Nederlanders worden
geen andere nationaliteiten meer bijgehouden, dus ook niet het
gegeven van de onbekende nationaliteit. Het gegeven van de
onbekende nationaliteit is opgenomen omdat er geen
brondocument was waaraan de nationaliteit kon worden ontleend
en ook kon er geen vreemd nationaliteitsrecht worden toegepast
teneinde te kunnen bepalen welke nationaliteit moest worden
opgenomen. Voorts kon daardoor ook niet worden geoordeeld dat
betrokkene staatloos was.
De burger kan bij de bijhoudingsgemeente een correctieverzoek
doen. Dit kan natuurlijk samengaan met het correctieverzoek voor
de (deels) onbekende geboortedatum. In het contact met de burger
zal deze moeten worden gewezen op de mogelijke gevolgen van het
corrigeren van de gegevens omtrent de nationaliteit in de BRP (zie
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hoofdstuk 2). Als de burger volhardt in zijn verzoek, doen zich drie
mogelijkheden voor:
1. De burger kan met een document aantonen wat zijn
nationaliteit is en hij wenst correctie van het gegeven dat
zijn nationaliteit onbekend is in het gegeven over de
nationaliteit die hij nu aantoont (zie ook bijlage 3).
2. De burger heeft geen documenten over zijn nationaliteit
maar wenst toch correctie van het gegeven dat zijn
nationaliteit onbekend is in het gegeven over een bekende
nationaliteit (zie ook bijlage 2).
3. De burger heeft geen documenten over zijn staatloosheid
maar wenst toch correctie van het gegeven dat zijn
nationaliteit onbekend is in het gegeven dat hij staatloos is
(zie ook bijlage 4).
Ad 1. Indien het overgelegde document als goed wordt bevonden
door de gemeenten, kan correctie plaatsvinden en de bekende
nationaliteit wordt opgenomen op basis van artikel 2.15 Wet BRP. Er
vindt een automatische mutatiemelding plaats aan de IND.
Indien uit het document blijkt dat de burger een vreemde
nationaliteit heeft verkregen nadat hij was ingeschreven in de BRP
zal de gemeente dit gegeven op basis van het document als actueel
gegeven in de BRP opnemen. Het gegeven dat de nationaliteit voor
verkrijging van de bekende nationaliteit niet bekend was, blijft in de
BRP staan. De correctie vindt in dit geval niet plaats op basis van een
mededeling van de minister van V&J als bedoeld in artikel 2.17,
maar op grond van informatie die door de burger zelf is verstrekt.
Van het registreren van de vreemde nationaliteit vindt een
automatische mutatiemelding plaats aan de IND.
Ingeval van correctie in gegevens die afwijken van de BVV dan wel
de gegevens die bekend zijn bij de IND, verdient het aanbeveling om
contact op te nemen met de IND. Afwijkende gegevens kunnen
aanleiding zijn om te bezien of het verblijfsrecht moet worden
ingetrokken.
Ad 2. Als artikel 2.15 Wet BRP geen basis biedt voor correctie, komt
- als gevolg van de uitspraak van RvSt - artikel 2.17 Wet BRP in
beeld. Het correctieverzoek houdt in dat de vreemdeling verzoekt
om het gegeven in de BRP dat zijn nationaliteit onbekend is te
corrigeren aan de hand van de mededeling van de minister van V&J.
De gemeente vraagt deze mededeling op bij de IND en zal na
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ontvangst daarvan het gegeven in de BRP corrigeren. De gegevens
over de nationaliteit die op de mededeling staan, zijn de op dat
moment in de vreemdelingenadministratie bekende gegevens. Dit
zijn dus, zoals art 2.17 Wet BRP dit aangeeft, de gegevens voor zover
deze zijn vastgesteld door de minister van V&J in het kader van de
toelating van de betrokken persoon tot Nederland.
Het kan zijn dat de mededeling aangeeft dat omtrent de
nationaliteit in het kader van de toelating geen aanname kon
worden gedaan en dit gegeven dus ook bij de IND als onbekend is
geregistreerd. In dat geval wordt het nationaliteitsgegeven in de BRP
(onbekend) niet gecorrigeerd, maar wordt wel aanbevolen in de
documentomschrijving op te nemen dat het gegeven van de
onbekende nationaliteit is ontleend aan een mededeling op grond
van artikel 2.17 Wet BRP.
Ad 3. De ingeschrevene kan ook vragen om het gegeven dat zijn
nationaliteit niet bekend is te corrigeren in het gegeven dat hij
staatloos is. De gemeente dient de beweerde staatloosheid te
onderzoeken. Omdat de vreemdeling geen documenten overlegt, zal
meestal niet kunnen worden geconstateerd dat de vreemdeling
staatloos is. In het geval de gemeente dit gegeven niet
overeenkomstig artikel 2.15 Wet BRP in de BRP kan opnemen,
vraagt de gemeente op grond van artikel 2.17 Wet BRP een
mededeling aan de IND. Indien de mededeling aangeeft dat uit de
vreemdelingenadministratie blijkt dat de IND in het kader van de
toelating van de betrokken persoon tot Nederland de aanname
heeft gedaan dat betrokkene staatloos is, wordt het gegeven van de
staatloosheid in de BRP opgenomen.
Indien de gemeente dus niet met voldoende zekerheid staatloosheid
kan constateren (ook niet na ruggespraak met de IND of het NVVB
Adviesbureau) dient zij op grond van artikel 2.17 Wet BRP een
mededeling aan de IND te vragen, waaraan de vermoedelijke
staatloosheid van de betrokken persoon kan worden ontleend.
NB: Indien wel documenten aanwezig zijn maar de gemeente kan
daaraan de staatloosheid niet ontlenen, dan vermeldt de gemeente
bij het opvragen van de mededeling als bedoeld in artikel 2.17 Wet
BRP aan de IND de reden waarom de staatloosheid niet kon worden
ontleend aan de door de vreemdeling overgelegde documenten.
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4. De beslissing op het correctieverzoek
Van de afloop van het correctieverzoek doet de gemeente
mededeling aan de burger. Indien het correctieverzoek niet wordt
gehonoreerd, geeft de gemeente hiervan een beschikking af aan de
verzoeker.

5. Overige aandachtspunten
Nederlanders
Verzoeken om correctie op grond van artikel 2.58 Wet BRP van de
geboortedatum kunnen ook door ingeschrevenen worden gedaan
die als vreemdeling ooit in Nederland zijn komen wonen en later
Nederlander zijn geworden door optie of naturalisatie. Aangezien bij
optie of naturalisatie de gedeeltelijk onbekende geboortedatum in
de BRP niet is gewijzigd, kan de ingeschrevene daar nog steeds last
van ondervinden. Uit de aard van de uitspraak van de Afdeling
bestuursrechtspraak van de Raad van State volgt dat ook in dat
geval artikel 2.17 Wet BRP dient te worden toegepast, indien de
betrokken persoon om correctie van de in de BRP (deels) onbekende
geboortedatum verzoekt. Ga wel eerst na of de mogelijkheid
genoemd onder A.1 kan worden toegepast.

Oud-ingezetenen, nu geregistreerde niet-ingezetenen
Verzoeken om correctie kunnen ook gedaan worden door oudingezetenen die uit Nederland zijn vertrokken naar het buitenland
en inmiddels als niet-ingezetene in de BRP zijn opgenomen. De
correctie betreft een gegeven dat is geregistreerd voordat de
persoonslijst werd opgeschort wegens emigratie. Het is geen
wijziging vanwege een nieuw rechtsfeit dat zich na de emigratie
heeft voorgedaan, maar uitsluitend de toepassing van artikel 2.17
Wet BRP. Dit betekent dat het verzoek kan worden ingediend bij de
laatste bijhoudingsgemeente (de gemeente van waaruit de persoon
naar het buitenland vertrok). Aangezien die gemeente op dit
moment dat gegeven technisch nog niet zelf in de BRP kan
verwerken (de persoonslijst is namelijk opgenomen in de RNI
waartoe alleen de minister van BZK (in de praktijk de RvIG) toegang
heeft doet de gemeente aan de RvIG een opgave van de gegevens
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die als gevolg van de correctie op de persoonslijst moeten worden
verwerkt (artikel 4.13 Wet BRP).

Niet-ingezetenen in de BRP, die nooit ingezetene zijn geweest
Personen die zijn ingeschreven in de BRP, maar zonder ooit als
ingezetene ingeschreven te hebben gestaan, hebben geen
mogelijkheid om correctie te vragen met toepassing van de
mededeling van de IND, omdat artikel 2.17 Wet BRP uitsluitend is
bedoeld voor personen die als ingezetenen worden/zijn
ingeschreven.
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Bijlage 1

Verzoek om correctie van gegevens in de Basisregistratie personen
(BRP)

Ondergetekende
……………………………………………….<namen en BSN>
verzoekt om zijn in de BRP geregistreerde geboortedatum te
corrigeren aan de hand van de op …………………………<datum>
afgelegde verklaring onder eed/belofte zoals bedoeld in artikel 2.8
Wet BRP.

…………………..<plaats>, ………………..<dagtekening>

<handtekening>
………
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Bijlage 2
Verzoek om correctie van gegevens in de Basisregistratie personen
(BRP) via artikel 2.17 Wet BRP

Ondergetekende
…………………………………………..<namen en BSN>
verzoekt om zijn in de BRP geregistreerde
o
o

geboortedatum
nationaliteit

in overeenstemming te brengen met de gegevens zoals deze
vermeld zijn in de mededeling als bedoeld in artikel 2.17 van de Wet
BRP van de minister van Veiligheid en Justitie.
………………………<plaats>, …………………….<dagtekening>

<handtekening>
………
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Bijlage 3
Verzoek om correctie van gegevens in de Basisregistratie personen
(BRP)

Ondergetekende
…………………………………………..<namen en BSN>
verzoekt om zijn in de BRP als onbekend geregistreerde nationaliteit
te corrigeren in ………………………. <bekende nationaliteit>
op basis van ……………………………………..<bewijsstuk, toepassing
vreemd nationaliteitsrecht>.
………………………<plaats>, …………………….<dagtekening>

<handtekening>
………
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Bijlage 4
Verzoek om correctie van gegevens in de Basisregistratie personen
(BRP)

Ondergetekende
…………………………………………..<namen en BSN>
verzoekt om zijn in de BRP als onbekend geregistreerde nationaliteit
te corrigeren in staatloos, omdat:
…………………………………………………………………………………………………...…….
………………………………………………………………………………………………………….
<optioneel>
Indien het college van B&W de staatloosheid niet kan constateren,
verzoekt ondergetekende om zijn nationaliteitsgegevens in de BRP
te corrigeren op basis van een mededeling ex art. 2.17 Wet BRP
indien deze mededeling bevat dat de IND in het kader van de
toelating van ondergetekende tot Nederland is uitgegaan van
staatloosheid.
………………………<plaats>, …………………….<dagtekening>

<handtekening>
………
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