
         Het laatste overleg van Ank Bijleveld met   
  de Tweede Kamer ging over paspoorten…

Ons avontuur begint bij de fotograaf. Omdat 
baby’tjes van drie maanden nog niet zelfstandig op 
een kruk kunnen zitten, moet ze op mijn knie en 
mijn hand onder haar truitje. Het resultaat: een dik 
weerbarstig babykopje met daaronder een vreemd 
opgebold shirtje. Vijftig foto’s en een heleboel 
tranen verder zit de goeie er eindelijk tussen. Al 
verschillen de fotograaf en ik daarover van mening. 
Maar kritisch zijn mag, besluit ik. Ze moet het er 
tenslotte de komende jaren mee doen. 
Bij het stadhuis van Rotterdam zoek ik naarstig 
naar de lift. Na drie maanden Bugaboo weet ik 
die inmiddels meestal feilloos te vinden. ‘Ga daar 
maar staan’, zegt de portier. ‘Gewoon onderaan 
de trap en dan op de knop drukken’. Ik begrijp 
er niks van. ‘Hoezo onderaan de trap? Waar is 
het liftbakje dan?’ En dan gebeurt het. Als in een 
Indiana Jones-film schuiven de traptreden van de 
achttiende-eeuwse massief marmeren trap in een 
en transformeert het geheel zich tot een plat vlak. 
Wonder boven wonder werkt het en staan we tien 
seconden later in de hal van het stadhuis. Aan de 
balie van de afdeling Burgerzaken haal ik trots haar 
inschrijving in de GBA tevoorschijn. De zorgvuldig 
omklemde knuffel leg ik terzijde en voorzichtig pak 
ik een plakkerig wijsvingertje. ‘Links of rechts?’ De 
baliemedewerkster kijkt me leeg aan. ‘Bij kinderen 
onder de twaalf jaar is dat niet nodig. Die hebben 
nog geen vingerafdruk’, zegt ze droog. ‘Oh’, de 
teleurstelling valt van mijn gezicht te lezen. ‘Maar 
hoe zit dat dan met paspoortfraude?’ Visioenen van 
criminelen die kleine blonde Julia haar paspoort 
ontfutselen om dat document vervolgens voor grof 
geld te verkopen aan illegale Scandinaviërs -je kent 
ze wel, met bosjes tegelijk glippen ze ons land bin-
nen- doemen op. Thuis bekijk ik Julia’s vingertop-
jes nog eens goed. Er zit inderdaad maar weinig lijn 
op. (sanne van de most)

Een paspoortje 
voor Julia

Met het hele gezin een weekendje 

Praag. Dat gebeurt je als drie maan-

den oude baby ook niet iedere dag. 

Natuurlijk kan ze tijdelijk bij mama 

op de pas. Maar je eerste officiële 

buitenlandtripje verdient toch een 

echt grote mensen paspoort. Zo’n 

heel serieus document met foto en 

vingerafdrukken. 
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Ramsjen in de liefde
Onder deze titel brengt Adri Appelman in eigen beheer (printing on 
demand) een boekje uit (48 pagina’s, 23 verhalen/anekdotes) met 

zijn ervaringen van 40 jaar trouwambtenaar in Amsterdam. In 
die tijd heeft hij ruim 4000 huwelijken 

voltrokken. Overigens is 
hij nog altijd actief voor 
het stadsdeel Amsterdam-
Noord.
In het openingsverhaal 
‘Dinsdag’ de aardige obser-
vatie ‘het was mijn ervaring 
dat, hoe later in de week, 
hoe meer werk er van een 
huwelijk werd gemaakt. De 
dinsdag was de absolute dag 
voor de ramsjpartijen. De 
dag begon met vier kosteloze 
huwelijken (…) en daarna volg-
den er nog vier betaalde’.
Het boekje heeft een ISBN  
(978-94-6089-837-2), kost e 12,95  
en kan besteld worden via 
a.j.w.appelman@treavalon.nl; de 
uitgever is Boekscout.nl. 
(telefoon Adri: 0320 241 556).

Matrimonium, vereniging voor trouw-
ambtenaren in Noord-Holland

Op 20-10-2010 is de website matrimonium.nl in de lucht gekomen. 
De site hoort bij een initiatief dat Andréa Schipper samen met 
drie collega’s van de afdeling Burgerzaken van het Amsterdamse 
stadsdeel Centrum heeft genomen: zij hebben een vereniging voor 
trouwambtenaren in Noord-Holland opgericht.
Doel van de vereniging is het in stand houden en verbeteren van de 
professionaliteit en vakkundigheid van de trouwambtenaar en het 
opzetten van een netwerk om informatie te kunnen uitwisselen. 
Zij zijn er van overtuigd dat de kwaliteit van een trouwambtenaar 
heel belangrijk is bij een huwelijksceremonie. ‘Tegenwoordig wor-
den vaak familieleden of vrienden eenmalig
benoemd om een huwelijk te voltrekken. Dit gaat vaak ten kosten 
van de kwaliteit van de
huwelijksceremonie’.  
Ze pakken het serieus en zelfs groots aan: op 30 september jl. is bij 
een notaris in Haarlem de oprichtingsakte ondertekend; de website 
volgde op 20 oktober en vanaf nu kunnen collegae trouwambtena-
ren zich aanmelden. Op woensdag 8 december a.s. volgt om 14:00 
uur een officieel moment. Het bestuur van Matrimonium heeft 
zowel de Amsterdamse burgemeester Eberhard van der Laan alsook 
de Commissaris van de Koningin in Noord-Holland, Johan Remkes, 
bereid gevonden om de eerste (ere)lidmaatschappen in ontvangst 
te nemen in de Trouwkamer 1e klas van Sofitel The Grand aan de 
Nieuwezijds Voorburgwal in Amsterdam.  
Ga voor meer info en om u aan te melden naar de site! (az)

De aanleiding voor het Algemeen Overleg van 
7 oktober jl. was wat commotie over het feit 
dat Nederlandse reisdocumenten door een bui-
tenlands bedrijf worden geproduceerd en dat zo 
grote persoonsgegevensbestanden in buitenland-
se handen kunnen komen. De staatssecretaris 
heeft ‘deze kwestie’ in een brief d.d. 23 september 
jl. uitgebreid uit de doeken gedaan. In de Tweede 
Kamer heeft ze de (deels) nieuwe commissieleden 
vervolgens ook nog eens fijntjes gewezen op de 
gang van zaken sinds 1999 toen het nieuwe pas-
poort is aanbesteed aan Enschedé/Sdu. Toen ook 
is de TK al akkoord gegaan met vervreemding van 
de aandelen van de oude Staatsdrukkerij. En via 
een tussenstap in 2007 zijn de aandelen in 2008 
in handen gekomen van Sagem Sécurité SA. 
Uiteraard kwam ook de actualiteit aan bod: de 
uitspraak van het Gerechtshof in Den Bosch over 
de gratis identiteitskaart (zie elders in dit blad) en 
ook verlenging van de paspoortgeldigheid naar 
tien jaar (zie kadertje).
Staatssecretaris Ank Bijleveld oogde in haar laat-
ste optreden in een AO ontspannen en acteerde 
zelfverzekerd. Misschien was ze wel opgelucht 
dat zij het altijd lastige paspoortdossier in de 
afgelopen 3,5 jaar goed heeft beheerd. Misschien 

ook wist ze al dat haar opvolger naar aanleiding 
van een kritisch WRR-rapport over de biometrie-
infrastructuur voor reisdocumenten nog wel een 
noot met de TK zal moeten kraken. Hoe het ook 
zij, na een stukje geschiedenisles voor Kamer-
leden (‘het paspoort wordt gewoon in Haarlem 
gemaakt’)  wist zij een aankondiging van het 
hoog binnengekomen VVD-kamerlid Jeanine 
Hennis-Plasschaert om het debat over een cen-
trale ORRA te gaan heropenen (‘de VVD maakt 
nu een andere afweging dan in het debat over de 
Paspoortwet, voortschrijdend inzicht’) moeiteloos 
te pareren. Toch ligt het in de lijn van de ver-
wachting dat de TK nog wel ‘breed’ van zich laat 
horen als de ORRA aanbesteed wordt..
Over de gratis identiteitskaart zei Ank Bijleveld 
dat het ‘een onbegrijpelijke uitspraak’ was. Het 
kan tientallen miljoenen per jaar gaan kosten, 
‘misschien wel 80 miljoen’, zei ze na enig siga-
rendoosjesrekenwerk van haar ambtenaren. Dat 
nu lijkt me stug. In de begroting 2011 wordt uit-
gegaan van 1,3 miljoen NIKs per jaar waarvan de 
productiekosten voor het Rijk tegen de 20 euro 
per stuk zijn. Uiteraard moeten ook de gemeen-
ten schadeloosgesteld worden voor hun leges van 
pakweg 25 euro per stuk! Wordt vervolgd! (az)

Ank Bijleveld 

is 3,5 jaar 

‘onze’ staats-

secretaris 

geweest. We 

hebben nog 

even aan een 

ministerschap 

gedacht. Niet 

gek immers 

als je tweede 

op de lijst 

van het 

CDA staat, 

al staatsse-

cretaris was 

en ook nog 

even mag aanschuiven als tweede onderhandelaar 

bij de (in)formatie. Maar de kaarten waren al (lang) 

heel anders geschud. Ank Bijleveld had haar zinnen 

op Overijssel gezet. Gewoon lekker terug naar huis 

en haard, daar waar het Groene CDA-hart nog alom 

tikt. Voor Burgerzaken blijft ze de bewindspersoon 

die de stemmachines definitief naar de schroothoop 

heeft verwezen, de mGBA heeft stilgelegd en weer 

heeft opgestart en die met succes het BSN door de 

Eerste Kamer heeft geloodst en ons een nieuwe pas-

poortwet heeft gegeven. 

straks minder druk aan het loket
Het staat in het regeerakkoord: ‘het kabinet 
komt met een voorstel dat inhoudt dat Neder-
land naar een paspoortgeldigheid van 10 jaar 
gaat’. 
Wanneer? Afwachten, maar als er nu jaarlijks 
1,7 miljoen paspoorten worden uitgegeven 
en 1,3 miljoen NIKs (inclusief de 300.000 ID-
kaarten voor jeugdigen) dan leert een simpel 
rekensommetje dat zich straks nog maar rond 
de 1,5 miljoen personen aan de loketten voor 
een nieuws reisdocument zullen vervoegen. 
Aan gemeentelijke leges scheelt dat jaarlijks 
(1,5 miljoen keer, pakweg, 25 euro) 37,5 mil-
joen aan inkomsten. Daar staat tegenover dat 
u ook met minder medewerkers aan de balie 
toe kunt. PvdA-er Pierre Heijnen probeerde 
er in het Algemeen Overleg nog een politiek 
slaatje uit te slaan: als staatssecretaris was Ank 
Bijleveld om onder andere veiligheidsredenen 
toch altijd voor een geldigheidsduur van vijf 
jaar geweest? Hoe zit dat nu? Heel eenvou-
dig, zo vond de staatssecretaris: ze heeft 
het als medeonderhandelaar ‘niet verloren’, 
maar ze heeft gewoon ‘een andere afweging’ 
gemaakt. ‘Het is nu een zaak van het nieuwe 
kabinet’. (az)


