
Op dinsdag 4 oktober 2016 heeft de burgemeester van de gemeente Maastricht, mevrouw A. 

Penn-te Strake, de Maastrichtse coffeeshopeigenaren geïnformeerd over een verandering in 

de handhaving van het Ingezetenencriterium (hierna l-criterium). Met deze brief laat ik u 

weten dat ik burgemeester Penn-te Strake zal volgen en hoe ik dat vorm zal geven. 

Besluit 

Ik wil u, in het kort, het volgende laten weten: 

• Voorop staat dat ik blijf vasthouden aan de handhaving van het l-criterium. 

• Er wordt vastgehouden aan het uittreksel van de BRP als instrument om vast te stellen dat 

iemand ingezetene van Nederland is. 

• Deze regel wordt aangepast voor wat betreft geldigheid van het uittreksel en het tonen van 

een scan hiervan op de smartphone. 

• Hierop wordt een uitzondering gemaakt voor bepaalde mensen die uit het buitenland 

komen maar wel in Nederland wonen. 

Stand van zaken handhaving l-criterium 

Door de Maastrichtse coffeeshopeigenaren en ook door enkele van de Sittard-Geleense 

coffeeshopeigenaren zijn vragen gesteld over de wijze van controleren van het 

ingezetenschap door de coffeeshophouder. Dat vindt tot op heden plaats aan de hand van 

een geldig identiteitsbewijs (ID) in combinatie met een uittreksel uit de basisregistratie 

personen (BRP). Verschillende coffeeshophouders hebben aangegeven dat klanten vaak niet 

beschikken over een uittreksel uit de BRP en dat een bepaalde groep (mogelijke) klanten niet 

kan beschikken over een uittreksel omdat inschrijving in de BRP, om welke reden dan ook, 

niet mogelijk is dan wel niet plaatsvindt. Bovendien zouden er drempels bestaan voor 

coffeeshopbezoekers om het uittreksel aan te vragen. De signalen zijn serieus bekeken. 

Binnen de gemeente Maastricht is - in samenspraak met de partners in de driehoek - 

bekeken welke mogelijkheden er zijn om het 

ingezetenschap te controleren. Daarbij zijn ook de door de coffeeshophouders aangedragen 

suggesties meegenomen. Hieronder vindt u een overzicht van de onderzochte mogelijkheden 

en de resultaten daarvan. 

Controleren aan de hand van BSN-nummer niet mogelijk 

Enkele Maastrichtse coffeeshophouders opperden, in plaats van toelating op basis van een 

uittreksel uit de BRP, te controleren op basis van aanwezigheid van een BSN- nummer. Na 

onderzoek moet ik concluderen dat dit niet mogelijk is. Een groot aantal van de in omliggende 

landen wonende personen beschikt over een BSN-nummer. Gelet op de grensligging die de 

gemeente Sittard-Geleen heeft is er in dat geval sprake van een potentieel grote groep 

personen die dan - terwijl ze feitelijk woonachtig zijn in het buitenland - toch toegang zouden 

krijgen tot de coffeeshops. Controleren aan de hand van een BSN-nummer druist dus in 

tegen het uitgangspunt van het l-criterium. 

Vasthouden aan uittreksel BRP 

Iedereen die langer dan vier maanden in Nederland woont dan wel komt wonen moet en kan 

zich inschrijven in de BRP. Een uittreksel uit de BRP aanvragen is eenvoudig en bovendien is 

er geen gevaar voor de privacy van de coffeeshopbezoeker. Daarom houden we vast aan het 

uittreksel uit de BRP als instrument om vast te stellen dat iemand ingezetene is. Hieronder 

nog een aantal belangrijke opmerkingen over het uittreksel. 

Geen reden opgeven 

Bij de aanvraag (digitaal (DigD), bij de gemeentebalie of per post) kan worden volstaan met 

het vermelden dat men een regulier uittreksel nodig heeft, waarbij geen reden van aanvraag 

hoeft te worden opgegeven. 



Inscannen op smartphone 

Overigens lijkt het mij in de praktijk zeer goed werkbaar voor uw klanten om dit uittreksel 

vervolgens in te scannen op een smartphone en dit te tonen in de coffeeshop. Bij de controle 

door de gemeente wordt een dergelijke scan, mits het volledige document zichtbaar is, 

toegestaan als bewijs van ingezetenschap. Het bij zich dragen van een papieren uittreksel is 

dus niet nodig. 

Geldigheid voor dit doel: 2 jaar 

De geldigheidstermijn van een uittreksel BRP voor dit specifieke doel wordt verruimd naar 2 

jaar na datum uitgifte. Dat betekent dat uw klanten eenmaal in de 2 jaar moeten zorgen voor 

een “nieuw” uittreksel als bewijs van ingezetenschap. 

Uitleg 

Verder stel ik voor dat u aan uw klanten duidelijk maakt dat een uittreksel op eenvoudige 

wijze, ook digitaal, kan worden verkregen 

Aanvullende maatregelen 

Coffeeshophouders hebben tevens naar voren gebracht dat er een groep is die in Nederland 

woonachtig is maar zich niet kan inschrijven in de BRP en zodoende het ingezetenschap niet 

sluitend kan aantonen. Voor deze groep wil ik de handhaving praktijk beter werkbaar maken 

zodat u die personen wel toegang kunt geven tot de coffeeshop. Ik voeg daar wel aan toe dat 

het uitgangspunt is en blijft dat personen die langere tijd in Nederland wonen zich ook 

daadwerkelijk inschrijven in de BRP. 

Voor bepaalde personen die wel woonachtig zijn in Nederland maar zich niet kunnen 

inschrijven maak ik een uitzondering op het tonen van een BRP-uittreksel. Het gaat dan om 

deze personen: 

1. Studenten afkomstig uit andere landen dan Nederland 

Studenten afkomstig uit andere landen die in Nederland woonachtig zijn en studeren aan 

een hogeschool of universiteit. Deze studenten kunnen worden toegelaten indienen voor 

zover de student beschikt over een: 

• geldig ID-bewijs 

• een collegekaart van de instelling in combinatie met 

• een voor de lopende periode afgegeven bewijs van inschrijving. 

2. Werknemers die voor langere tijd werkzaam zijn in Nederland afkomstig uit andere 

landen dan Nederland. 

Het gaat hier om werknemers die voor langere tijd werkzaam zijn in Nederland en ook 

woonachtig zijn op een adres in Nederland. Deze personen kunnen worden toegelaten 

indien en voor zover deze beschikken over: 

• een geldig ID-bewijs en 

• een uittreksel uit het Register Niet Ingezetenen waarop de woonplaats in Nederland 

wordt vermeld (uittreksel wordt als geldig beschouwd voor de periode van 4 

maanden na afgifte). 

3. Personen die als vluchteling of asielzoeker zijn toeqelaten 

Personen afkomstig uit andere landen met de status vluchteling of asielzoeker kunnen 

worden toegelaten mits deze beschikken over een W- of W2-document. 

Toekomstige mogelijkheden 
Ik volg - samen met de betrokken partners - de ontwikkelingen omtrent andere (digitale) 

mogelijkheden om het ingezetenschap op een andere wijze (lees: anders dan door het 
tonen van een uittreksel BRP) te kunnen controleren. Op dit moment worden bedoelde 



mogelijkheden door verschillende gemeenten onderzocht. 

De hierboven aangegeven aanpassing van de feitelijke handhaving van het l-criterium zal 

per 12 november 2016 ingaan. 

 

 

 


