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W I J Z I G I N G  GEBOORTEDATA VREEMDELINGEN 

f - 
M i n i s t e r  d r s .  C . P .  v a n  D i j k  v a n  B i n n e n l a n d s e  Z a k e n  maak'r mede namens  
d e  s t a a t s s e c r e t a r i s  v a n  J u s t i t i e  h e t  v o l g e n d e  b e k e n d :  

Nederlandse overheidsinstanties worden de laatste jaren veelvuldig 
geconfronteerd met verzoeken tot wijziging van de registratie van de 
geboortedata van in Nederland verblijvende vreemdelingen. 
Veelal geschiedt dit op basis van een rechterlijke uitspraak in het land 
van herkcns? en c!.? ovcrnrfl? h ie ïT /un  in i.dentitcitske.;aijzen z o d i s  paspoorï, 
familieboekje en identiteitskaart. 

Niet zelden gaat het om beslissingen die aanzienlijke afwijkingen ten 
opzichte van de geregistreerde geboortedatum inhouden en wordt - kennelijk 
in verband met bepaalde aanspraken jegens de overheid - eerst geruime tijd 
na de aanvankelijke registratie om wijziging verzocht. 

In de praktijk is gebleken dat de verschillende overheidsinstanties die met 
verzoeken tot wijziging van gegevens omtrent de geboortedatum te maken 
krijgen hierop niet altijd uniform beslissen. 
Dit leidt zowel voor de betrokkenen als voor de overheid tot ongewenste 
situaties en werkt rechtsongelijkheid in de hand. 

Voor de vreemdelingenregistratie is in 1984 op basis van een advies van de 
Permanente Commissie van advies voor de zaken van de burgerli.jke stand en 
voor national2teitsaangelegenheden, in de Vreemdelingencirculaire, 
Hoofdstuk B 19 onder 2.1.2.3 en in bijlage C 42 een richtlijn opgenomen 
voor de behandeling van verzoeken betreffende wijziging van de 
geboortedatum. 
In een groot aantal uitspraken in beroepszaken tegen de weigering om 
wijziging van geboortedata van vreemdelingen in de bevolkingsadministratie 
da? wel in de vreemdelingenregistratie over te nemen heeft de Afdeling 
rechtspraak van de Raad van State de juistheid van het in deze richtlijn 
vervatte beleid bevestigd, 
Met de staatssecretaris van Justitie ben ik van mening dat gestreefd dient 
te worden naar een zo groot mogelijke uniformiteit in de behandeling van 
verzoeken om wijziging van gegevens omtrent de geboortedatum. 
Met het oog daarop verzoek ik u, voor zoveel van toepassing, te bevorderen 
dat het hierna geschetste beleid - ook door de onder uw ministerie 
ressorterende diensten en instellingen - wordt gevolgd. 

Een verzoek om wijziging van gegevens omtrent de geboortedatum van een 
vreemdeling in een Nederlandse overheidsregistratie wordt beoordeeld aan de 
hand van de volgende criteria: 
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1) over de gestelde (nieuwe) gegevens moet zijn beslist door een bevoegde 
(rechterlijke) instantie; 

2) er moet een behoorlijk onderzoek hebben plaatsgevonden; 
3) wijziging van de gegevens mag niet in strijd zijp met de Nederlandse 

openbare orde. 
Er is geen regel van Nederlands internationaal privaatrecht die verplicht 
tot het zonder meer als rechtsgeldig aanvaarden van een buitenlandse 
beslissing omtrent een geboortedatum, of deze nu blijkt uit een 
rechterlijke uitspraak dan wel uit andere officiële bescheiden. 
Hoewel een door een bevoegde rechter in het buitenlandegewezen vonnis in 
beginsel in Nederland dient te worden erkend, dient een daarop gebaseerd 
verzoek om wijziging van de gegevens in Nederlandse overheidsadministraties 
ook aan bovengenoemde criteria te worden getoetst. 

ad 1 Vaststelling door een bevoegde (rechterlijke) instantie 

Over door of namens betrokkene gestelde (nieuwe) gegevens omtrent de 
geboortedatum moet door een in het land van verkrijging bevoegde instantie 
zijn beslist. 
De meeste verzoeken om wijziging van deze gegevens zijn gebaseerd op een 
rechterlijke uitspraak in het land van herkomst. 
Getoetst dient te worden dat de beslissing door een bevoegde (rechterlijke) 
instantie is genomen. 

ad 2 Behoorliik onderzoek 

Alvorens tot wijziging van gegevens omtrent de geboortedatum van een 
vreemdeling ka-I worden overgegaan, dient de betrokken instantie zich ervan 
te vergewissen dat de buitenlandse beslissing na behoorlijk onderzoek is 
genomen. 
Als voorwaarde kan worden gesteld dat het openbaar ministerie en/of de 
ambtenaar van de burgerlijke stand omtrent het verzoek is gehoord. 
De beslissing dient voorts te zijn gebaseerd op - naar objectieve 
maatstaven ggmeten - betrouwbare gegevens. 
Geëist kan worden het bestaan van bewijsstukken, zoals rapportage van 
deskundigen of een volledig wetenschappelijk rapport van een aangewezen 
ziekenhuis, vergezeld van een op deskundigenonderzoek gebaseerd attest. 
In dit verband wil ik opmerken, dat door de Afdeling rechtspraak van de 
Raad van State, gezien de huidige stand van zaken en ontwikkeling van de 
medische wetenschap op het gebied van het vaststellen van de leeftijd 
(röntgenonderzoek gebitsontwikkeling en toestand skelet, zomede de bepaling 
van het accomodatievermogen van de ogen) aan de resultaten van een 
dergelijk onderzoek geen overwegende betekenis wordt toegekend, ook niet 
indien dat onderzoek in Nederland heeft plaatsgevonden. 
Ook kan worden verlangd dat personen die bij de vermelding van de 
oorspronkelijke gegevens waren betrokken zijn gehoord. 
Een gerechtvaardigde eis is ook dat de beslissende instantie betrokkene in 
persoon heeft doen verschijnen ten einde ook door eigen waarneming de 
juistheid van diens opgave te verifiëren. 

Ten aanzien van de bewijslast geldt dat degene die de wijziging van 
gegevens omtrent zijn geboortedatum verzoekt, de bescheiden dient over te 
leggen aan de hand waarvan kan worden getoetst of sprake is geweest van een 
behoorlijk onderzoek. 



Deze bescheiden dienen zo mogelijk gelegaliseerd te zijn. 
Niet voldoende is dat slechts een rechterlijke uitspraak wordt overgelegd 
waarin tot wijziging van gegevens omtrent de geboortedatum is beslist, 
tenzij daaruit de inhoud van de gebezigde bewijsmiddelen blijkt. 
Is de Nederlandse instantie aan welke het verzoek OP. wijziging is gericht, 
van oordeel dat het bedoelde onderzoek niet met de nodige (processuele) 
waarborgen is omkleed of dat daarbij gebruik is gemaakt van onbetrouwbare 
stukken, dan wijst zij het verzoek af. 
Haar afwijzing dient met redenen te zijn omkleed. 

ad 3 Geen strijd met de openbare orde . r  - 

De betrouwbaarheid van de Nederlandse overheidsadrninistratie vereist - 
vanuit een oogpunt van Nederlandse openbare orde - dat de gegevens- 
vermelding omtrent de geboortedatum daarin in beginsel slechts kan worden 
gewijzigd na behoorlijk bewijs van de juistheid van de buitenlandse 
beslissing. 
Het is een eis van openbare orde dat geen beslissingen worden aanvaard die 
apert onjuist zijn. 
Weliswaar wordt de materiële juistheid niet volledig opnieuw onderzocht. 
Indien er evenwel enige aanwijzing is dat een buitenlandse beslissing 
omtrent de geboortedatum met frauduleuze oogmerken is verkregen, of indien 
die beslissing zich niet laat rijmen met andere, de Nederlandse overheid 
bekende gegevens omtrent de leeftijd van betrokkene of diens familieleden, 
rust op betrokkene de last om te bewijzen dat de beslissing niettemin op 
betrouwbare gegevens is gebaseerd. 


