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Minister Piet Hein Donner van Binnenlandse Zaken werkt aan 'aanvullende registratie' voor expats en
emigranten. Zo wil de overheid meer overzicht krijgen over wie er uit Nederland vertrekt. Wie zich niet
uitschrijft, kan vanaf 2013 een boete verwachten.
In de Gemeentelijke Basis Administratie, het voormalige bevolkingsregister, worden de persoongegevens bijgehouden
van iedereen die in een Nederlandse gemeente woont. Wie verwacht binnen twaalf maanden een periode van
minstens acht maanden in het buitenland te verblijven, moet zich uitschrijven [1] uit de GBA.
Consequenties
In de praktijk gebeurt dat lang niet altijd. Deels omdat mensen het vergeten. Deels ook omdat de preciese regels per
gemeente verschillen en lang niet altijd even duidelijk zijn. Daarnaast heeft uitschrijven allerlei praktische
consequenties.
Zo kun je in principe geen DigiD aanvragen [2] als je niet in de GBA staat. En je kunt ook niet op de wachtlijst staan
voor een huurwoning voor na je terugkeer. Daarnaast kom je niet meer in aanmerking voor zaken als bijstand en
kinderbijslag. En wordt je AOW later gekort met twee procent per uitgeschreven jaar.
Spookburgers
Het toezicht op de verplichte uitschrijving was tot nu toe minimaal, stelt JoHo Verzekeringen [3]. In de praktijk zijn veel
mensen dan ook voor lange periodes in het buitenland, terwijl ze in Nederland staan ingeschreven. Volgens
Binnenlandse Zaken gaat het vooral om jongeren en neemt het aantal steeds verder toe.
Afgelopen maand meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek [4] dat in Nederland elk jaar 65.000 burgers het label
VOW krijgen: 'vertrokken, onbekend waarheen'. Bij deze 'spookburgers' zitten niet alleen expats en emigranten, maar
ook veel buitenlandse studenten en immigranten die teruggaan naar hun thuisland.
Bestandskoppeling
Dinsdag kondigde minister Donner aan dat hij het aantal 'spookburgers' wil terugdringen. Een belangrijk instrument
hiervoor wordt het koppelen van bestanden. Want Nederlanders die zich niet formeel uitschrijven, stellen vaak wel
andere instanties op de hoogte van hun vertrek. Bijvoorbeeld de Belastingdienst [5] of de SVB [6].
In 2013 moet de voorgestelde wet Basisregistratie Personen [7] in werking treden, schrijft Donner in een brief aan de
Tweede Kamer. Door 'aanvullende registratie' moeten gemeenten dan in één oogopslag kunnen zien of er bij de SVB
of Belastingdienst wél gegevens bekend zijn over iemand die uit Nederland is vertrokken.
Bestraffen
Aan de GBA-gegevens wordt een code toegevoegd wanneer een gemeente een 'adresonderzoek' heeft lopen naar
iemand. Alle instanties zien die code. Als blijkt dat iemand zich inderdaad onterecht niet heeft uitgeschreven, dan is
het de bedoeling van de minister dat de gemeente daar zelf tegen optreedt.
Daarvoor wil hij gemeenten 'het instrument van een bestuurlijke boete' geven. Die kan oplopen tot 325 euro, schrijft

Donner. Want 'ondanks het feit dat de meeste mensen binnen twee jaar weer terugkeren naar Nederland, vindt het
kabinet het onwenselijk dat gemeenten te maken hebben met onnodig onderzoek.'
Postadres
Overigens betekenen de plannen van Donner niet dat Nederlanders in het buitenland straks geen Nederlands
postadres meer kunnen aanhouden. Zo'n adres is genoeg om je bijvoorbeeld in te schrijven bij de Kamer van
Koophandel of een Nederlandse bankrekening te hebben. Ook na 2013 staat daar geen boete op.
Meer artikelen lezen voor en door Nederlanders in het buitenland? Neem een gratis abonnement op het
WereldExpat Magazine. www.wereldexpat.nl [8]
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