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Geachte mevrouw Ollongren,
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Op 6 september 2017 heeft de orkaan Irma Sint Maarten verwoestend getroffen.
Na de verwoesting op het eiland zijn er tientallen mensen vanuit Sint Maarten, al
dan niet geëvacueerd, naar Nederland gekomen. De Nationale ombudsman heeft
signalen ontvangen van burgers uit Sint Maarten die in bepaalde gemeenten
problemen ondervinden wanneer zij zich willen inschrijven.
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Uw brief

Uw kenmerk

Bijlagen

Toegang tot voorzieningen
In uw brief van 6 november 2017 stelt u dat het uitgangspunt in Nederland de
1
zelfredzaamheid van de burger is. Zoals u schrijft zijn Nederlanders, ook uit
Sint Maarten, in eerste instantie zelf verantwoordelijk voor levensonderhoud en
onderdak. Voor mensen die dit niet kunnen zijn er sociale voorzieningen.
Echter, een inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) gaat vooraf aan de
toegang tot deze voorzieningen. Omdat het systeem nu eenmaal zo ingericht is
dat toegang tot voorzieningen gekoppeld is aan een registratie in de BRP ben ik
van oordeel dat een burger zich te allen tijde moet kunnen inschrijven, ongeacht
zijn woon- of leefsituatie. Ik heb dit standpunt ook toegelicht in mijn rapport 'Een
mens leeft, een systeem niet', een onderzoek naar (problemen rond)
2
inschrijvingen in de BRP.
Geen restricties
Voorts schrijft u in uw brief dat inwoners van Sint Maarten met een Nederlands
paspoort Nederlandse staatsburgers zijn die zonder restricties in Europees
Nederland mogen verblijven en zich hier mogen vestigen. U geeft daarbij aan dat
wanneer een inwoner van Sint Maarten ingezetene van Nederland wordt, de
reguliere rechten en plichten die daarmee samenhangen van toepassing zijn,
zoals die voor alle Nederlanders gelden. In de praktijk blijkt echter dat deze
mensen problemen ervaren bij het inschrijven in sommige Nederlandse
1 Kamerstukken II 2017/18, 34 773, 4.
2 Nationale ombudsman, rapportnummer 2016/110
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gemeenten. De vraag is daarmee of zij daadwerkelijk toegang hebben tot de
voorzieningen waar zij recht op hebben.
Ten overvloede wijs ik u op de Circulaire registreren briefadres in de BRP die
tegelijkertijd met het mijn rapport over de problematiek rond de inschrijvingen in
de BRP door uw ministerie is gepubliceerd. Deze circulaire behandelt
verschillende aspecten met betrekking tot het registreren van een briefadres in de
BRP en de regels en voorwaarden die hierbij van toepassing zijn. Ook wordt
nader ingegaan op de verantwoordelijkheid van het college van burgemeester en
wethouders om kwetsbare groepen die in inrichtingen en instellingen verblijven in
3
te schrijven in de BRP op een briefadres.
Onduidelijkheid
Op dit moment heerst er bij deze burgers behoefte aan duidelijkheid rond de
inschrijving in de BRP. Op 20 oktober jl. is op de website van de VNG een bericht
verschenen waarin staat dat er landelijk is afgesproken dat gemeenten in gesprek
zullen gaan met Sint Maartenaren die zich willen inschrijven over hun intenties en
toekomstbeeld. De gesprekken worden gevoerd met een inzet om terugkeer naar
Sint Maarten te ondersteunen. De VNG geeft ook aan dat een gemeente de
conclusie kan trekken dat terugkeer op korte termijn niet in de rede ligt en dat
inschrijving in de gemeente aangewezen is.
De hierboven omschreven wijze van handelen heeft echter geen basis in de wet.
De enige eis die de wet stelt aan de inschrijving van Sint Maartenaren is dat zij
4
een bewijs van uitschrijving dienen te overhandigen , een eis die redelijkerwijs op
dit moment niet gesteld kan worden aan deze burgers.
Signalen
In de afgelopen weken zijn er in de media verschillende berichten verschenen
over problemen rond de inschrijving van Sint Maartenaren in bepaalde
gemeenten. Bovendien heeft de Nationale ombudsman een klacht ontvangen van
een burger uit Sint Maarten die tegen dit probleem aan loopt.

3 Circulaire, 'BRP en briefadres', 6 november 2016.
4 Zie artikel 2.5 Wet basisregistratie personen.
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Deze signalen zijn aanleiding voor mij u een aantal nadere vragen voor te leggen.
Aan de hand van uw reactie op deze vragen zal ik besluiten of ik aanleiding zie
om verder onderzoek naar deze situatie te doen.
Ik verzoek u een antwoord te geven op de volgende vragen:
1. Gelden voor Sint Maartenaren die zich in een Nederlandse gemeente
willen inschrijven in de praktijk andere regels dan voor mensen die vanuit
een andere Nederlandse gemeenten verhuizen?
2. Zo ja, wat is dan hier de verklaring voor?
3. Hoe verhoudt deze wijze van handelen zich met de circulaire omtrent de
BRP en briefadres die vanaf 7 november 2016 geldt?
Uw reactie zie ik graag binnen drie weken tegemoet. Uiteraard sta ik open voor
een gesprek of een mondelinge toelichting.
Contact
Hebt u over deze brief nog vragen, neem dan contact op met
xxxx. U kunt hem xxxx bereiken via telefoonnummer (070) xxxxx of via
xxxxx
.nl
Een kopie van deze brief zal op de website van de Nationale ombudsman worden
geplaatst.

Met vriendelijke groet,
de Nationale ombudsman,

Reinier van Zutphen

