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AANKONDIGING 

  
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

 
Bij exploot van de 18de september 2012, heb ik, Ervin 

A. Arrindell, deurwaarder bij het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten, gevolggevende aan een 
beschikking van de E.A. Heer Rechter in het G.E.A., Sint 
Maarten van de 15de augustus 2012,  

 
OPGEROEPEN: 

LOUIS EMILE CHANCE, zonder bekende woon- en/of 
verblijfplaats op Sint Maarten of elders, voor de 
terechtzitting van maandag de 29ste oktober 2012, 
des voormiddags te 09.00 uur, ten Raadhuize te 
Philipsburg, ten einde op de door: JULIE KARON 

CHANCE-MATHEW, gedomicilieerd ter Griffie op Sint 
Maarten, tegen hem ingestelde vordering te antwoorden. 
E.J. No: 196/12 
  

                                        De deurwaarder voornoemd, 
                                        E.A. Arrindell. 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

OPROEPING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

 
Bij exploot dd. 30 augustus 2012, afschrift waarvan is 

gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,  heb ik, 
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier.  
 

OPGEROEPEN: 

de gezamelijke erfgenamen van Walter Granville 
Buncamper, wonende op St. Maarten zonder bekende 
woon- of verblijfplaats, om op dinsdag, 27 november 
2012 te 08:30 uur voormiddags ter zitting van het 
gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te 
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van 
Stephen Hendrik Buncamper & Winston Alexander 

Buncamper, gedomicilieerd op St. Maarten ten kantore van 
dhr. Edwin I. Maduro, alhier, te antwoorden. 
 

 De deurwaarder S.M. APON 
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OPROEPING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
 
Bij exploot d.d. 30 augustus 2012, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,  heb ik, 
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier.  

 
OPGEROEPEN: 

de gezamelijke erfgenamen van Olga Elena 
Buncamper-Hassel, wonende op St. Maarten zonder 
bekende woon- of verblijfplaats, om op dinsdag, 27 
november 2012 te 08:30 uur voormiddags ter zitting 
van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten 

Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de 
vordering van Stephen Hendrik Buncamper & Winston 

Alexander Buncamper, gedomicilieerd op St. Maarten 
ten kantore van dhr. Edwin I. Maduro, alhier, te 
antwoorden. 
 

De deurwaarder S.M. APON 
 
 

OPROEPING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

 
Bij exploot dd. 30 augustus 2012, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,  heb ik, 
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier.  

 
OPGEROEPEN: 

de gezamelijke erfgenamen van Johanna Coralie 

Buncamper, wonende op St. Maarten zonder bekende 
woon- of verblijfplaats, om op dinsdag, 27 november 
2012 te 08:30 uur voormiddags ter zitting van het 
gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize 
te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van 
Stephen Hendrik Buncamper & Winston Alexander 

Buncamper, gedomicilieerd op St. Maarten ten kantore 
van dhr. Edwin I. Maduro, alhier, te antwoorden. 
 
                                          De deurwaarder S.M. APON 
 
 

OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 30 augustus 2012, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,  heb ik, 
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier.  
 

OPGEROEPEN: 
Marie Elmira Bell-Gumbs, wonende op St. Maarten 

aan de Union Road # 146 te Cole Bay, om op dinsdag, 
27 november 2012 te 08:30 uur voormiddags ter 
zitting van het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, 
ten Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de 
vordering van Kenneth E. Elson, Augustina S.S. Beaton-
Elston & Orlando K.C. Elson, gedomicilieerd op St. 

Maarten ten kantore van dhr. Edwin I. Maduro, alhier, te 
antwoorden. 

 
                                          De deurwaarder S.M. APON 

 
 

OPROEPING 

 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
 
Bij exploot d.d. 30 augustus 2012, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,  heb ik, 
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier.  

 
OPGEROEPEN: 

de gezamelijke erfgenamen van Hilda Elise 
Buncamper, wonende op St. Maarten zonder bekende 
woon- of verblijfplaats, om op dinsdag, 27 november 
2012 te 08:30 uur voormiddags ter zitting van het 
gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te 

Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van 
Stephen Hendrik Buncamper & Winston Alexander 

Buncamper, gedomicilieerd op St. Maarten ten kantore van 
dhr. Edwin I. Maduro, alhier, te antwoorden. 
 
 

De deurwaarder S.M. APON 
 

 
OPROEPING 

 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

 
Bij exploot dd. 30 augustus 2012, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,  heb ik, 
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier.  

 
OPGEROEPEN: 

de gezamelijke erfgenamen van Richard Buncamper, 

wonende op St. Maarten zonder bekende woon- of 
verblijfplaats, om op dinsdag, 27 november 2012 te 
08:30 uur voormiddags ter zitting van het gerecht in 
eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg 
te verschijnen, om op de vordering van Stephen Hendrik 
Buncamper & Winston Alexander Buncamper, 

gedomicilieerd op St. Maarten ten kantore van dhr. Edwin 
I. Maduro, alhier, te antwoorden. 
 
                                             De deurwaarder S.M. APON 
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OPROEPING 

 
Bij exploot dd. 26 september 2012, afschrift waarvan 

is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,  heb 

ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, 
alhier.  
 

OPGEROEPEN: 
Fair Way Views Co. Ltd., gevestigd op Anguilla, zonder 
bekende woon- of verblijfplaats, om op dinsdag, 15 

januari 2013 te 08:30 uur voormiddags ter zitting van 
het gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten 
Raadhuize te Philipsburg te verschijnen, om op de 
vordering van Faren Rea Siminoff, Les Salmon & Rafael 
Vargas, gedomicilieerd op St. Maarten ten kantore van 
mr. Bart Garnaat, alhier, te antwoorden. 
 

                                         De deurwaarder S.M. APON 
 

 
 

 
 

OPROEPING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 
van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
 
Bij exploot dd. 26 september 2012, afschrift waarvan 
is gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,  heb 

ik, Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, 
alhier.  
 

OPGEROEPEN: 

Jean Louis Pierre Augustin Bramoulle, gevestigd op 
Cuba, zonder bekende woon- of verblijfplaats, om op 
dinsdag, 11  december 2012 te 08:30 uur 

voormiddags ter zitting van het gerecht in eerste aanleg 
op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te 
verschijnen, om op de vordering van Safari Rentals N.V. 
& R&S Holding N.V., gedomicilieerd op St. Maarten ten 
kantore van mr. M.D. van den Brink, alhier, te 
antwoorden. 

 
                                          De deurwaarder S.M. APON 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

OPROEPING 
 

Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 

Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

 
Bij exploot dd. 26 september 2012, afschrift waarvan is 
gelaten aan de Off. van Justitie op St. Maarten,  heb ik, 
Solange M. APON, deurwaarder op St. Maarten, alhier.  
 

OPGEROEPEN: 

Pt. Pirouette Peninsula Common Area FAC. Co. Ltd, 
gevestigd op Anguilla, zonder bekende woon- of 
verblijfplaats, om op dinsdag, 15 januari 2013 te 08:30 
uur voormiddags ter zitting van het gerecht in eerste 
aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te Philipsburg te 
verschijnen, om op de vordering van Faren Rea Siminoff, 
Les Salmon & Rafael Vargas, gedomicilieerd op St. 

Maarten ten kantore van mr. Bart Garnaat, alhier, te 
antwoorden. 

 
                                             De deurwaarder S.M. APON 
 
 

OPROEPING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek van 
Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 
 
Bij exploot dd. 26 september 2012, afschrift  waarvan is 
gelaten aan de Officier  Van Justitie op Sint Maarten, heb 

ik Mark J. Rabess, aspirant deurwaarder op St. Maarten, 
alhier.  
 

OPGEROEPEN: 

de gezamelijk efgenamen van wijlen Robert  
Alexander  James (overleden op 10 september 1939 
te Sint Maarten), zonder bekende woon- of verblijfplaats 

hier te lande of elders, om op vrijdag 12 oktober 2012, 
des voormiddags te 09.30 uur ter terechtzitting van het 
gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize te 
Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van Ralph 
James, gedomicilieerd op St. Maarten ten kantore van mr. 
Denicio Brison, alhier te antwoorden. 

 
De aspirant deurwaarder, Mark J. Rabess  
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OPROEPING 
 
Op grond van artikel 5, zevende lid, van het Wetboek 

van Burgerlijke Rechtsvordering van Sint Maarten. 

 
Bij exploot dd. 14 september 2012, afschrift  waarvan is 
gelaten aan de Officier  Van Justitie op Sint Maarten, heb 
ik Mark J. Rabess, aspirant deurwaarder op St. Maarten, 
alhier.  
 

OPGEROEPEN: 
de gezamelijk efgenamen van wijlen Melford 
Lejuez (Geboren in het jaar 1871) en Marie Amelia 
Halley (Geboren op 2 Februari 1898), zonder 
bekende woon- of verblijfplaats hier te lande of elders, 
om op maandag 26 november  2012, des 
voormiddags te 09.30 uur ter terechtzitting van het 

gerecht in eerste aanleg op St. Maarten, ten Raadhuize 
te Philipsburg te verschijnen, om op de vordering van 

Kelly Boyington Lejuez, gedomicilieerd op St. Maarten 
ten kantore van mr. J.G. Snow, alhier te antwoorden. 
 

De aspirant deurwaarder, Mark J. Rabess  

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij beschikking van de Rechter in het Gerecht in Eerste 
Aanleg van Sint Maarten van 17 september 2012 is de 
bij beschikking van 19 juli 2012 aan de naamloze 

vennootschap Simpson Bay Resort Management 
Company B.V. verleende surseance van betaling, 
ingetrokken.   
 

 
Sint Maarten, 8 oktober 2012. 
 

De Griffier van het Gerecht in Eerste Aanleg, 
J.J. Evers-Maria  

 
 

 
 

 
 

AANKONDIGING 
 

Bij beschikking van 28 februari 2012 van het gerecht van 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba zittingsplaats Saba heeft 

de Rechter in voormeld gerecht in de zaak van Israël 
Posner tegen Alle Eventuele Belandhebbenden van 
een Perceel eigendomsgrond en het Openbare 
Lichaam Saba de navolgende beslissing gegeven:  
"Kent aan Israël Posner in eigendom toe het perceel 
grond gelegen te Windwardside op Saba, nader 

omschreven in de meetbrief van de Stichting Kadaster- en 
Hypotheekwezen te Sint Maarten met nummer 2009/7".  
 
Sint Maarten, 8 oktober 2012. 
 

                                                                                                        
De Griffier, 

mevr. J.J. Evers-Maria          
 

 
 
 
 

 
 

NYAWIRA N.V. 
 

gevestigd te Sint Maarten 
In liquidatie 

 

Bij besluit van de op 4 oktober 2012 gehouden Algemene 
Vergadering van Aandeelhouders is besloten tot ontbinding 
der vennootschap per 1 oktober 2012. 
 

De Vereffenaar. 
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Condensed Balance Sheet 

CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
During the month of August 2012, the Bank continued its monetary policy aimed at a tightening of the surplus in the money 
market. The percentage of the reserve requirement, the main instrument, was increased by 0.25 percentage point to 12%. This 

instrument aims at influencing the liquidity of the commercial banks and, hence, the growth in credit extension. Due to the 
increase in the reserve requirement percentage, the amount of required reserves expanded by NAf.24.7 million. The other 
monetary policy instrument, the auctioning of Certificates of Deposit (CDs), was not actively deployed. During the biweekly 
auctions, the Bank aimed only at the refinancing of maturing CDs. The amount of outstanding CDs, therefore, remained 
unchanged. 
 
Base money1 dropped by NAf.57.3 million, due to a decline in the current account balances of the commercial banks at the 

Bank (NAf.58.3 million). The fall in the current account balances can be ascribed to, among other things, the net purchase of 
foreign exchange at the Bank and the rise in the required reserves. 
 

The drop in the item “Deposits of nonresidents in foreign currency” (NAf.13.7 million) was due to transactions carried out by 
the Central Bank of Aruba. These transactions, together with the net purchase of foreign exchange by the commercial banks, 
contributed to the decline of the item “Official reserves” on the assets side of the balance sheet (NAf.47.2 million).  
 

Finally, the item "Gold" on the assets side of the balance sheet increased by NAf.19.9 million as a result of a higher market 
value at the balance sheet date, compared to the end of July 2012. The increase in the item “Capital and reserves” on the 
liabilities side of the balance sheet was related to the increase of the market value of gold. 
 
Willemstad, September 28, 2012 

 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 

 

                                                 
1
 The sum of currency in circulation and the current account balances of the commercial banks at the Bank. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Aug-12 31-Jul-12 Liabilities 31-Aug-12 31-Jul-12

Claims on nonresidents 3,498.0 -27.3 Liabilities to nonresidents 642.6 -13.7

Gold 1,240.5 19.9 Deposits of nonresidents in foreign currency 642.6 -13.7

Official reserves 2,071.3 -47.2

Securities and loans 186.2 0.0

Domestic assets 436.5 0.2 Domestic liabilities 2,155.0 -32.4

Currency in circulation 347.7 1.1

Claims on the government 0.2 0.0 Government deposits 249.6 -0.5

Government paper in portfolio 0.2 0.0 Government of Curacao 116.5 0.0

Government agencies and institutions 0.0 0.0 Government of Sint Maarten 0.1 0.0

Other 0.0 0.0 Former Central Government 100.5 -0.8

Government agencies and institutions 32.5 0.3

Claims on deposit money banks 0.3 0.3 Liabilities to deposit money banks 1,221.7 -33.6

Current account balances 0.3 0.3 Current account balances 384.7 -58.3

Certificates of Deposit 30.3 0.0

Required reserves 806.7 24.7

Claims on other sectors 436.0 -0.1 Liabilities to other sectors 336.0 0.7

Other assets 436.0 -0.1 Deposits of other residents 240.4 -1.1

Other liabilities 95.6 1.8

Capital and reserves 1,136.9 19.0

Total assets 3,934.5 -27.1 Total liabilities 3,934.5        -27.1

 August 2012
(millions of NAf.)
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DE LANDSCOURANT  
VAN SINT MAARTEN 
 

 
Besluit van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 
24 september 2012, nummer WBN-CM 2012/3, houdende wijziging van de 

Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 
2003 toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten 
 

 

DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES, 

 
 

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, de Regeling Naturalisatietoets Aruba 2011, de 
Overeenkomst inzake het uitwisselen van gegevens met betrekking tot het verkrijgen van nationaliteit, 
afgesloten te Parijs op 10 september 1964 en het Aanvullend Protocol bij het Verdrag betreffende 
beperking van gevallen van meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval 
van meervoudige nationaliteit, afgesloten te Straatsburg op 6 mei 1963;  

 
Besluit: 
 
 
Artikel I 
 

De Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 toegespitst op het 
gebruik in Curaçao en Sint Maarten wordt als volgt gewijzigd: 

 
A 
Paragraaf 2/2-3 Toelichting ad artikel 2, derde lid HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 2 Rechtshandelingen minderjarigen door tussenkomst van wettelijk 
vertegenwoordiger 

Op grond van dit artikellid moet een minderjarige bij het afleggen van verklaringen en het indienen van 
verzoeken betreffende de nationaliteit vertegenwoordigd zijn door zijn wettelijk vertegenwoordiger, 
tenzij dit anders is bepaald.  
 
Een ouder die niet de wettelijke vertegenwoordiger is, kan op grond van artikel 2, derde lid, RWN geen 
optieverklaring afleggen of een verzoek om naturalisatie indienen voor een minderjarige. Een ouder die 
niet de wettelijk vertegenwoordiger is, kan wel in zijn optieverklaring of verzoek om naturalisatie 

aangeven dat een minderjarige moet delen in de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap. Dit 
is immers niet een verklaring of verzoek van de minderjarige als bedoeld in artikel 2, derde lid, RWN. 
De minderjarige kan dan delen in de verkrijging of verlening van het Nederlanderschap aan de ouder. 

 
Minderjarigen vanaf twaalf jaar hebben wel het recht hun mening over een wijziging van hun 
nationaliteitsrechtelijke positie kenbaar te maken. Op grond van het vierde lid van dit artikel worden 

deze minderjarigen van twaalf tot zestien jaar dan ook in de gelegenheid gesteld hun zienswijze naar 
voren te brengen over de (mede)verkrijging of (mede)verlening van het Nederlanderschap. 
 
Minderjarigen van zestien of zeventien jaar moeten uitdrukkelijk verklaren in te stemmen met de 
(mede)verkrijging of (mede)verlening. 

 
Drie uitzonderingen op rechtshandelingen minderjarigen door tussenkomst van wettelijk 

vertegenwoordiger 
Er zijn drie uitzonderingen op de regel dat minderjarigen van 16 of 17 door tussenkomst van hun 
wettelijk vertegenwoordiger rechtshandelingen verrichten, namelijk: 
1. geen vertegenwoordiging bij de verklaring van verbondenheid: De 16 of 17 jarige legt die verklaring 

altijd zelf af; 

2. geen vertegenwoordiging bij de bereidverklaring voor het afleggen van de verklaring van 
verbondenheid (model 1.36 (optie) en model 2.30 (naturalisatie)). Deze bereidverklaring 
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ondertekenen minderjarigen als zij, vertegenwoordigd door hun wettelijk vertegenwoordiger, een 
verzoek om naturalisatie (artikel 11, vierde lid, RWN) of een optieverklaring afleggen;  

3. geen vertegenwoordiging bij de verklaring van afstand van het Nederlanderschap. 

 

Minderjarigen van 16 jaar en ouder moeten vanaf 1 januari 2013 bij een verzoek tot medeverlening van 
het Nederlanderschap dat is ingediend door een wettelijke vertegenwoordiger, tegelijkertijd met de 
indiening het verzoek om naturalisatie van de hoofdpersoon, een model 2.3 “Verklaring verblijf en 
gedrag” ondertekenen. Let op! Het zelf ondertekenen van de modelverklaring 2.3 is geen uitzondering 
op een rechtshandeling als bedoeld in de RWN. 
 

B 
Paragraaf 2.2.4.3/6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 2.2.4.3. Verklaring verblijf en gedrag 
Bovendien moet de optant door middel van een zogenaamde verklaring verblijf en gedrag (model 1.14) 
schriftelijk te verklaren dat in het kader van de verkrijging en het behoud van de verblijfsvergunning 
van hemzelf en de overige in de optieverklaring genoemde personen de gevraagde gegevens naar 

waarheid zijn verstrekt en geen relevante gegevens zijn verzwegen (artikel 6, vierde lid, BVVN) en of 
hij, of één van de in de optieverklaring genoemde personen ouder dan zestien jaar, niet polygaam 
gehuwd is en al dan niet in aanraking is geweest met politie en/of justitie in verband met een misdrijf. 

De Gouverneur zet, voordat de optant de verklaring ondertekent, de openbare orde richtlijnen en het 
beginsel van monogamie bij optie uiteen en wijst de optant erop dat een en ander gevolgen kan hebben 
voor de bevestiging van de optieverklaring. De optant wordt in de gelegenheid gesteld om op de 
verklaring aan te geven of er sprake is van bijzondere feiten en/of omstandigheden op grond waarvan, 

naar zijn mening, ten aanzien van hem of de betreffende minderjarige niet mag worden geconcludeerd 
dat op grond van zijn gedrag ernstige vermoedens bestaan dat hij een gevaar oplevert voor de 
openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (zie verder: de toelichting bij artikel 
6, vierde lid RWN en artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a RWN). 
 
Enkele optanten zijn niet verplicht de verklaring verblijf en gedrag te ondertekenen.  
 

Voor optanten van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c end, RWN, artikel 6, eerste lid, aanhef en 
onder f juncto artikel 26 RWN, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder en i t/m o RWN, artikel 28 RWN en 
artikel II (2008) geldt geen eis van toelating en/of hoofdverblijf. 
 

Voor optanten van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b (tenzij de optant meerderjarig is), artikel 6, 
eerste lid, aanhef en onder c, RWN, artikel 6, eerste lid, aanhef en onder d en k t/m o RWN (tenzij de 

optant 16 jaar of ouder is), en artikel II RRWN (2008) (tenzij de optant meerderjarig is) geldt geen 
openbare orde toets. 
 
Model 1.14 hoeft door deze optanten daarom niet ondertekend te worden. Model 1.14 moet wel 
ondertekend worden door de meerderjarige optant van artikel 6, eerste lid aanhef en onder b en c, 
RWN en van artikel II RRWN (2008). De optant van artikel 6, eerste lid aanhef en onder d en k t/m o 
RWN die 16 jaar of ouder is, moet model 1.14 ook ondertekenen. Zodra één van beide eisen geldt, 

moet model 1.14 ondertekend worden. 
 
Let op! Minderjarige optanten van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k t/m o die op het moment van 
het afleggen van de optieverklaring jonger zijn dan 16 jaar hoeven model 1.14 niet te ondertekenen. 
Voor deze optanten geldt geen openbare orde eis en geen eis van toelating en hoofdverblijf. 
 
C 

Paragraaf 2.4.2.3/6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 2.4.2.3. Geen gevaar voor de openbare orde, etc. 
Daarna onderzoekt de Gouverneur of er op grond van het gedrag van de minderjarige optant van 
zestien jaar of ouder, de meerderjarige optant of dat van zijn minderjarige kinderen van zestien jaar of 
ouder voor wie medeverkrijging van het Nederlanderschap wordt beoogd, ernstige vermoedens bestaan 
dat zij een gevaar opleveren voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk 

(artikel 10, tweede lid, BVVN). 
 
Dit onderzoek wordt verricht aan de hand van de door of namens de optant verstrekte gegevens, door 
de Gouverneur opgevraagde gegevens uit het register van de Justitiële documentatie en gegevens van 
de korpschef (NSIS). Op het moment van de bevestiging van de optieverklaring geldt dat uittreksels 
van de JD niet ouder mogen zijn dan zes maanden (zie de toelichting bij artikel 6, vierde lid, RWN en 
artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN).  

 
Bij opties op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b RWN (als de optant minderjarig is) en 

artikel 6, eerste lid, aanhef en onder d en k t/m o, RWN (als de optant op het moment van het afleggen 
van de optie de leeftijd van zestien jaar nog niet heeft bereikt) blijft onderzoek naar de eventuele 
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antecedenten van de optant achterwege. Er wordt ook geen onderzoek gedaan naar de eventuele 
antecedenten van minderjarige kinderen van wie het de bedoeling is dat zij delen in de optie en die op 
het moment van de optieverklaring de leeftijd van zestien jaar nog niet hebben bereikt. 

 

Bovendien onderzoekt de Gouverneur of de optant polygaam gehuwd is (zie toelichting bij artikel 6, 
vierde lid, RWN). 
 
D 
Paragraaf 2.6/6-3 Toelichting ad artikel 6, derde lid, HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 2.6. Administratieve verwerking van de bevestiging 

De Gouverneur zendt de volgende stukken in kopie (conform origineel) aan de Immigratie- en 
Naturalisatiedienst (IND), Klantdirectie Naturalisatie, unit Nationaliteit en Naturalisatie, Postbus 285, 
7600 AG te Almelo (Nederland): 
 de optieverklaring;  
 de bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid;  
 de afgelegde verklaring omtrent verblijfsstatus en/of gedrag;  

 de gegevens betreffende de toelating (kopie verblijfsdocument, verblijfstitels uit de 
bevolkingsadministratie en, in voorkomende gevallen, een bericht omtrent toelating);  

 de bereidheidsverklaring met betrekking tot het doen van afstand (indien van toepassing);  

 de bevestiging met daarop aangetekend de datum van uitreiking op de ceremonie, of de verklaring 
van verbondenheid is afgelegd en hoe (mondeling of schriftelijk);  

 het volledig ingevulde uitwisselingsformulier als bedoeld in de Overeenkomst van Parijs van 10 
september 1964 (indien van toepassing); en  

 het volledig ingevulde uitwisselingsformulier als bedoeld in het Memorandum of Understanding van 
26 augustus 2008 (bij een persoon met de Surinaamse nationaliteit). 

 
Voornoemde stukken zijn nodig in verband met de opname van deze documenten in het 
nationaliteitenregister (artikel 12, eerste lid, BVVN) en om de afstandsprocedure van de optant (als van 
toepassing) te controleren. 
De Gouverneur stuurt ook een afschrift van de optieverklaring en van de bevestiging van de verkrijging 

van het Nederlanderschap aan de Minister van Justitie van Curaçao of Sint Maarten (artikel 18, eerste 
lid, BVVN). 
 
Het algemene uitwisselingsformulier op grond van de Overeenkomst van Parijs 

Het uitwisselingsformulier als bedoeld in de Overeenkomst van Parijs van 10 september 1964, 
betreffende het uitwisselen van gegevens met betrekking tot verkrijging van nationaliteit moet volledig 

worden ingevuld en verzonden naar het land van herkomst bij de verkrijging van het Nederlanderschap 
door een persoon met de nationaliteit van: België, Duitsland, Griekenland, Italië, Luxemburg, 
Noorwegen, Oostenrijk en Portugal (Model 1.35). 
 
Het uitwisselingsformulier met Suriname 
Bij een persoon van Surinaamse nationaliteit voegt de Gouverneur een ingevuld formulier gebaseerd op 
het Memorandum of Understanding inzake wederzijdse uitwisseling van informatie betreffende de 

verkrijging en het verlies van de nationaliteit tussen Nederland en Suriname, ondertekend op 26 
augustus 2008 toe (model 1.35a). De Gouverneur maakt één uitwisselingsformulier op per 
meerderjarige, die door optie het Nederlanderschap verkregen heeft en die voorheen de Surinaamse 
nationaliteit bezat. Minderjarige kinderen die hebben gedeeld in de verkrijging van het 
Nederlanderschap van de ouder door optie en die voorheen de Surinaamse nationaliteit bezaten, staan 
vermeld op het uitwisselingsformulier van de ouder. Bij zelfstandige verkrijging van het 
Nederlanderschap door optie van een minderjarige van Surinaamse nationaliteit wordt eveneens een 

uitwisselingsformulier opgemaakt. 
 

Let op! Als een persoon in het bezit is van een asielgerelateerde verblijfsvergunning wordt geen 
uitwisselingsformulier opgemaakt. 
 
Mee te sturen bij afstandsplichtige optanten 

Bij een optie op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN moet een bereidheidsverklaring 
ingevuld worden. Deze verklaring moet naar de IND worden gestuurd, zodat de optant kan worden 
geïnformeerd over zijn afstandsplicht en worden gecontroleerd dat de optant daadwerkelijk afstand doet 
van zijn oorspronkelijke nationaliteit. 
 
De Gouverneur bevordert dat de verkrijging van het Nederlanderschap, eventueel vastgestelde namen 
en het eventuele verlies van de oorspronkelijke nationaliteit in de PIVA worden verwerkt. 

 
Bovendien wordt de vreemdelingendienst van de woonplaats van de optant door de Gouverneur op de 

hoogte gesteld. 
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Als naamsvaststelling heeft plaatsgevonden, wordt zowel het OM als de betreffende ambtenaar van de 
burgerlijke stand op de hoogte gesteld. Dit geldt ook voor naamsvaststellingen die gevolgen hebben 
voor de namen van de kinderen van de optant, van welke kinderen in Curaçao of Sint Maarten bij de 

ambtenaar van de burgerlijke stand geboorteakten zijn opgemaakt. 

 
E 
Paragraaf 3.4.3/7-alg Toelichting algemeen ad artikel 7 HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 3.4.3. Verklaring verblijf en gedrag 
Iedere verzoeker om (mede)naturalisatie moet door middel van de verklaring verblijf en gedrag (model 
2.3) schriftelijk te verklaren dat in het kader van de verkrijging en het behoud van de 

verblijfsvergunning van hemzelf en, als er ook een verzoek om medeverlening voor een kind van onder 
de 16 jaar wordt ingediend, ook over dit kind de gevraagde gegevens naar waarheid zijn verstrekt en 
geen relevante gegevens zijn verzwegen (artikel 31, vierde lid, BVVN),  of hij al dan niet in aanraking is 
geweest met politie en/of Justitie en of hij niet meer dan één vrouw is getrouwd, dan informeert de 
Gouverneur de verzoeker, voordat hij de verklaring ondertekent, over de openbare orde richtlijnen bij 
naturalisatie en het beginsel van monogamie bij naturalisatie en wijst verzoeker erop dat een en ander 

gevolgen kan hebben voor de beslissing op het verzoek om naturalisatie. De 16 of 17-jarige voor wie 
medeverlening wordt verzocht, ondertekent zelf het model 2.3, waarin zijn/haar gegevens zijn ingevuld. 
In dat model is ruimte voor bijzondere feiten en/of omstandigheden op grond waarvan, naar de mening 

van de ondertekenaar of ten aanzien van hem niet mag worden geconcludeerd dat hij gevaar oplevert 
voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk. Zie ook de toelichting bij 
artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN (paragraaf 6.1). 
 

Let op! Als minderjarigen meenaturaliseren, dan moet voor elke minderjarige van 16 jaar of ouder een 
model 2.3 volledig ingevuld en ondertekend worden meegestuurd bij het verzoek. 
 
F 
Paragraaf 5/9-1-a Toelichting ad artikel 9, eerste lid aanhef en onder a HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 5. Afwijking slechts mogelijk in geval van zeer bijzondere omstandigheden 
Bovenstaande regels geven een nadere invulling van het criterium „ernstig vermoeden van gevaar voor 

de openbare orde‟ (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN). Zij moeten door iedereen op dezelfde 
wijze worden uitgevoerd. Deze regels vervangen artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN niet. Zij 
sluiten dus ook niet uit dat zich in een concreet individueel geval heel bijzondere feiten of 
omstandigheden kunnen voordoen, die tot gevolg hebben dat alleen maar tot een juiste wetstoepassing 

kan worden gekomen door van deze regels af te wijken. Bij de toepassing van deze regels dient men er 
dus altijd op bedacht te zijn dat zich in een concreet individueel geval heel bijzondere feiten of 

omstandigheden kunnen voordoen, die afwijking noodzakelijk kunnen maken. 
 
Het is in zeer bijzondere gevallen dus mogelijk dat een verzoek om naturalisatie of optieverklaring dat 
op grond van bovenstaande regels zou moeten worden afgewezen of geweigerd, toch moet worden 
ingewilligd of worden bevestigd. Anderzijds is het in zeer bijzondere gevallen dus ook mogelijk dat een 
bepaald verzoek om naturalisatie of optieverklaring dat niet onder een van bovenstaande regels kan 
worden gebracht, toch moet worden afgewezen of geweigerd, omdat er ernstige vermoedens bestaan 

dat de verzoeker of optant een gevaar voor de openbare orde vormt. Het is immers niet mogelijk om 
ieder individueel geval dat zich ooit zal kunnen voordoen, van te voren te voorzien en daarvoor een 
regel op te stellen. Een dergelijk verzoek of optie moet dan apart worden onderzocht en beoordeeld. 
Voor een dergelijk verzoek of optie zal dan een oplossing moeten worden gevonden die aansluit bij de 
algemene uitgangspunten van het beleid en bij de wél in dit hoofdstuk van de Handleiding RWN 2003 
geregelde situaties. Een en ander neemt niet weg dat het voor de eenduidigheid, de rechtszekerheid en 
de rechtsgelijkheid van het grootste belang is dat niet snel van bovenstaande regels wordt afgeweken. 

Er moet zeer grote terughoudendheid worden betracht. 
 
Een bijzondere omstandigheid kan in het algemeen worden omschreven als een omstandigheid die wel 
belangrijk is, maar waaraan bij het opstellen van de regels niet of onvoldoende kon worden gedacht. 
Juist omdat het bijzondere omstandigheden zijn, kan niet van tevoren worden aangegeven welke 
omstandigheden zo bijzonder zijn dat zij tot afwijking van de regels in dit hoofdstuk moeten leiden. 

Uit de jurisprudentie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (ABRvS), kan echter 
wel worden afgeleid welke omstandigheden in het algemeen niet als bijzondere omstandigheden worden 
aangemerkt. Niet bijzonder is bijvoorbeeld („de verzoeker‟): 
 dat de verzoeker nimmer eerder een (dergelijk) strafbaar feit heeft gepleegd;  
 dat de verzoeker lering heeft getrokken uit het gebeurde;  
 dat de verzoeker thans ieder strafbaar gedrag poogt te vermijden;  
 dat de verzoeker de misdraging heeft gepleegd in een bijzonder moeilijke periode die definitief is 

afgesloten;  
 dat de verzoeker inmiddels is gehuwd, een kind heeft gekregen en stelt zijn leven aanzienlijk te 

hebben verbeterd;  
 dat de verzoeker bij internationale werkzaamheden hinder ondervindt van zijn buitenlandse 
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paspoort;  

 dat de verzoeker als enige binnen het gezin geen Nederlander is;  
 dat de verzoeker (bij een veroordeling wegens rijden onder invloed van alcohol) onder behandeling 

is geweest voor zijn drankprobleem, zodat het gevaar voor recidive klein is;  

 dat (bij een veroordeling wegens bijstandsfraude) de uitkering inmiddels is stopgezet en het teveel 
ontvangen bedrag wordt terugbetaald, zodat het gevaar voor recidive minimaal is;  

 dat de verzoeker (bij een veroordeling wegens bijstandsfraude) het delict heeft gepleegd, omdat hij 
de Nederlandse taal onvoldoende machtig was, zodat, nu hij de Nederlandse taal beter beheerst, de 
kans op recidive verwaarloosbaar is;  

 dat de verzoeker minderjarig was toen hij het strafbare feit pleegde;  

 dat de verzoeker geschikt is bevonden voor de functie van beroepsmilitair bij het Ministerie van 
Defensie. 

 
Evenmin kunnen als bijzonder worden aangemerkt omstandigheden die hebben geleid of bijgedragen 
tot het misdrijf, aangezien die omstandigheden, voorzover zij als verzachtende omstandigheden hebben 
te gelden, door de strafrechter bij diens oordeel zijn betrokken. Deze voorbeelden zijn niet-limitatief. 

 
Als er al sprake is van dergelijke bijzondere omstandigheden, is het aan de verzoeker of optant om die 
zelf aan te voeren. Dat ligt niet op de weg van de Gouverneur en de IND, omdat die in den regel ook 

geen kennis kunnen hebben van bijzondere omstandigheden. Wel ligt het op de weg van de Gouverneur 
en de IND om naar de aanwezigheid van bijzondere omstandigheden te vragen en de betekenis daarvan 
zonodig te onderzoeken. De verzoeker kan op model 2.3 (bij naturalisatie) “Verklaring verblijf en 
gedrag” die hij bij de indiening van zijn verzoek bij de Gouverneur invult, aangeven of er volgens hem 

sprake is van bijzondere omstandigheden. De optant kan bij het afleggen van de optieverklaring dat 
doen op model 1.14. Bij het nemen van de beslissing beoordeelt de IND (bij naturalisatie) namens Onze 
Minister de eventueel aangevoerde omstandigheden. Bij optie wordt die beoordeling gedaan door de 
Gouverneur. 
 
De beoordeling van bijzondere omstandigheden gebeurt bij naturalisatie bij de IND, en bij optie bij de 
Gouverneur. Die bijzondere omstandigheden kunnen hoogstens leiden tot de conclusie dat de verzoeker 

of optant geen gevaar vormt voor de openbare orde. Als wel sprake is van ernstige vermoedens dat de 
verzoeker of optant een gevaar voor de openbare orde vormt, mag hij niet worden genaturaliseerd of 
Nederlander worden door optie. Daarvan kan bij naturalisatie niet met toepassing van artikel 10 RWN 
worden afgeweken. 

 
G 

Paragraaf 7.1/9-1-a Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 7.1. Verklaring verblijf en gedrag 
Iedere meerderjarige verzoeker en iedere minderjarige medenaturalisant van 16 jaar en ouder moet bij 
het verzoek een verklaring verblijf en gedrag (model 2.3) ondertekenen. In dit model verklaart hij dat 
hij niet in aanraking is geweest met politie en/of Justitie, én, als hij getrouwd is, dat hij niet met meer 
dan één vrouw is getrouwd. Model 2.3 bestaat uit meerdere verklaringen. Als de (mede)verzoeker 
aangeeft dat hij niet een of meer van de verklaringen op model 2.3 naar waarheid kan verklaren, dan 

moet hij op het model (zoveel mogelijk onderbouwd met stukken) aangeven waarom hij die verklaring 
niet kan afleggen. Daarbij kan hij aangeven of er naar zijn mening bijzondere omstandigheden zijn die 
toch tot naturalisatie moeten leiden. 
 
Als een verzoeker (op model 2.3) of optant (op model 1.14) aangeeft dat er sprake is van buitenlandse 
delicten, moet hij daarover zoveel mogelijk gegevens verstrekken. Als hij beschikt over documenten, 
zoals het buitenlandse vonnis, dan moet een kopie hiervan bij het verzoek zitten. De verzoeker of 

optant moet zo gedetailleerd mogelijk aangeven welk(e) feit(en) het betrof, welke rechtbank en welke 
kamer op welke datum daarover hebben beslist, welke rechtsmiddelen eventueel zijn aangewend en 
met welk resultaat, waar en wanneer de beslissing van de rechtbank ten uitvoer is gelegd en eventuele 
andere bijzonderheden. Als de verzoeker of optant beschikt over stukken in een vreemde taal, dan 
moet hijzelf ervoor zorgen dat deze stukken worden vertaald door een beëdigd vertaler. 
 

De meerderjarige verzoeker of optant en de medenaturalisant van 16 of 17 jaar geeft aan of binnen vier 
jaar voor de indiening van het verzoek of het afleggen van de optieverklaring een sanctie ten uitvoer is 
gelegd. Daarbij is van belang dat de verzoeker of optant zelf stukken overlegt waaruit blijkt op welke 
datum de sanctie ten uitvoer is gelegd, dus op welke datum de verzoeker of optant in vrijheid is 
gesteld, de taakstraf heeft voltooid of het bedrag heeft betaald. 
 
H 

Paragraaf 7.2/9-1-a Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 7.2. Gegevens van de Justitiële documentatiedienst 

De Gouverneur raadpleegt, ongeacht wat de verzoeker/optant zelf verklaart, voor ieder verzoek om 
naturalisatie of optieverklaring het OM over de Justitiële documentatie (JDD) (zie model 2.20 voor 
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naturalisatie en model 1.30 voor optie). Als uit de gegevens blijkt dat sprake is van feiten en 
omstandigheden die niet overeenkomen met wat de optant (op model 1.14) of de verzoeker om 
naturalisatie (op model 2.3) zelf heeft verklaard, dan wordt de optant door de Gouverneur en de 

verzoeker om naturalisatie door Onze Minister in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te 

brengen (artikel 4:7 Awb). De zienswijze wordt bij optie door de Gouverneur bij de beoordeling 
betrokken, bij naturalisatie door Onze Minister. 
 
I 
Paragraaf 7.3/9-1-a Toelichting ad artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a HRWN-CM komt te luiden: 
Paragraaf 7.3. Verzoek aan de IND 

De Gouverneur stelt op basis van de aldus verkregen gegevens een advies op en zendt dat aan de IND, 
die waar nodig een vervolgonderzoek(en) instelt. De IND verifieert het NSIS, het Politieregister en de 
JDD. 
 
Als sprake is van een openstaande strafzaak neemt de IND bij naturalisatie en de Gouverneur bij optie 
contact op met het parket van de Officier van Justitie van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten om te 

onderzoeken of de verzoeker of optant voor dat misdrijf al wordt of nog zal worden vervolgd. Als dat 
het geval is, moet worden nagegaan of er een vrijheidsbenemende straf of maatregel, een taakstraf of 
een boete van Naf. 762,35 of meer kan worden gevorderd. Als de verzoeker of optant een 

transactievoorstel zal kunnen worden gedaan of een strafbeschikking kan worden uitgevaardigd, moet 
worden nagegaan of de hoogte van het transactiebedrag Naf. 762,35 of meer (dan wel, als aan de 
verzoeker of optant al eerder vermogenssancties zijn opgelegd: Naf. 381,17) kan zijn. Als de zaak zal 
worden geseponeerd, moet worden nagegaan of het sepot een onvoorwaardelijk sepot zal zijn en zo dat 

niet het geval is, welke de voorwaarden en eventuele proeftijd zullen zijn. De voor de beslissing op het 
verzoek om naturalisatie of optie vereiste zorgvuldigheid strekt niet zover dat de IND of de Gouverneur 
zich zelfstandig een oordeel behoort te vormen over de mogelijke uitkomst van de strafzaak. De 
beslissing op het verzoek om naturalisatie of optie wordt niet onnodig aangehouden in afwachting van 
de uitkomst van een strafprocedure. 
 
Als er sprake is van een in het buitenland gepleegd delict, onderzoekt de IND bij naturalisatie en de 

Gouverneur bij optie of het betreffende feit naar het recht van Curaçao onderscheidenlijk Sint Maarten 
een misdrijf is. De IND (bij naturalisatie) of Gouverneur (bij optie) neemt dan contact op met het parket 
van de Officier van Justitie om te onderzoeken of de beoordeling van het misdrijf door de buitenlandse 
rechter vergelijkbaar is met de beoordeling naar de maatstaven van Curaçao onderscheidenlijk Sint 

Maarten. Als het OM van Curaçao of Sint Maarten voor de eis ter zitting richtlijnen hanteert, gelden die 
richtlijnen als uitgangspunt. Met de individuele omstandigheden kan daarbij in het algemeen geen 

rekening worden gehouden. Het OM noch de IND/de Gouverneur kan zich een oordeel vormen over het 
aan de strafrechter toekomend oordeel over de juiste strafmaat in een individuele casus. Het OM kan in 
het algemeen slechts adviseren over de eis ter zitting. De daarbij door het OM gehanteerde richtlijnen 
geven echter duidelijke en objectieve maatstaven aan de hand waarvan de gangbare straf voor de 
betreffende delicten uniform kan worden beoordeeld. Dat laat onverlet dat in zeer bijzondere 
(individuele) gevallen alleen dan tot een juiste toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap kan 
worden gekomen door af te wijken. 

De beoordeling van de door de verzoeker of optant naar voren gebrachte bijzondere feiten of 
omstandigheden gebeurt bij naturalisatie bij de IND en bij optie bij de Gouverneur. 
 
J 
Het model 1.1 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 1. 
 
K 

Het model 1.2 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 2. 
 
L 
Het model 1.3 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 3. 
 
M 

Het model 1.4 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 4. 
 
N 
Het model 1.5 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 5. 
 
O 
Het model 1.6 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 6. 

 
P 

Het model 1.7 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 7. 
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Q 
Het model 1.8 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 8. 
 

R 

Het model 1.9 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 9. 
 
S 
Het model 1.10 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 10. 
 
T 

Het model 1.11 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 11. 
 
U 
Het model 1.12 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 12. 
 
V 

Het model 1.14 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 13. 
 
W 

Het model 1.14-1a HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 14. 
 
X 
Het model 1.14-1b HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 15. 

 
Y 
Het model 1.15 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 16. 
 
Z 
Het model 1.16 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 17. 
 

AA 
Het model 1.17 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 18. 
 
AB 

Het model 1.19 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 19. 
 

AC 
Het model 1.20 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 20. 
 
AD 
Het model 1.23 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 21. 
 
AE 

Het model 1.24 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 22. 
 
AF 
Het model 1.30 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 23. 
 
AG 
Het model 1.35 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 24. 

 
AH 
Het model 1.38 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 25. 
 
AI 
Het model 1.39 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 26. 

 
AJ 
Het model 1.40 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 27. 
 
AK 
Het model 1.41 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 28. 
 

AL 
Het model 1.42 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 29. 

 
AM 
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Het model 1.43 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 30. 
 
AN 

Het model 1.44 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 31. 

 
AO 
Het model 1.45 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 32. 
 
AP 
Het model 1.46 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 33. 

 
AQ 
Het model 1.47 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 34. 
 
AR 
Het model 1.48 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 35. 

 
AS 
Het model 1.49 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 36. 

 
AT 
De bijlage bij model 2.1 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 37. 
 

AU 
Het model 2.2 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 38. 
 
AV 
Het model 2.3 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 39. 
 
AW 

Het model 2.4 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 40. 
 
AX 
Het model 2.5 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 41. 

 
AY 

Het model 2.6 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 42. 
 
AZ 
Het model 2.7 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 43. 
 
BA 
Het model 2.10 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 44. 

 
BB 
Het model 2.11 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 45. 
 
BC 
Het model 2.14 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 46. 
 

BD 
Het model 2.15 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 47. 
 
BE 
Het model 2.16 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 48. 
 

BF 
Het model 2.21 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 49. 
 
 
Artikel II 
 

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 januari 2013. 

 

Dit besluit zal (met de toelichting) in de Staatscourant, de Curaçaose Courant en de Landscourant van 

Sint Maarten worden geplaatst. 
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‟s-Gravenhage, 24 september 2012 
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TOELICHTING 
 
Artikelsgewijs 

 

A, B, C, E en G 
Aangezien het openbare orde-vereiste bij medeverlening een zelfstandige afwijzingsgrond is voor 
minderjarigen van 16 en 17 jaar, is het, gelet op de effectiviteit en het hebben van een eigen 
verantwoordelijkheid van deze leeftijdscategorie, wenselijk dat deze personen voortaan zelfstandig een 
verklaring en gedrag (model 2.3) ondertekenen bij het verzoek om medenaturalisatie. Nu tekent de 
hoofdpersoon deze verklaring voor de minderjarige. Vanaf de datum inwerkingtreding van dit WBN-CM 

zal dan ook van ieder medenaturalisant van  
16 jaar en ouder vereist worden dat zij zelfstandig een model 2.3 ondertekenen. Met deze werkwijze 
wordt meer aangesloten bij aanvragen om een verblijfsvergunning, waar iedere minderjarige aanvrager 
al vanaf 12 jaar een antecedentenverklaring moet ondertekenen. 
 
Let op! Voor optie verandert er niets. De hoofdoptant blijft modelverklaring 1.14 ondertekenen voor de 

minderjarige. 
 
D 

Vanaf 1 januari 2012 maakt de IND gebruik van één centraal postadres (vanwege digitaal dossier). Dit 
geldt dus ook voor naturalisatie. Dit zijn postadressen in Almelo. Het postadres voor naturalisatie dat is 
ingediend in Curaçao en Sint Maarten is: Unit Nationaliteit en Naturalisatie (unit 192), postbus 285, 
7600 AG te Almelo. 

 
F, H en I 
Dit zijn tekstuele aanpassingen. 
 
J t/m BF 
Deze modelformulieren zijn zoveel mogelijk tekstueel vereenvoudigd. 
 

 
De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, 
voor deze, 
de Directeur-generaal Vreemdelingenzaken, 

 
 

L. Mulder 
 

 
 

 

  



LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012,  nummer 21– 12 oktober 2012 pagina 18 

 
BIJLAGE 1 
 
 

Model 1.1 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a, RWN 

 

 

(geslachts)na(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)  : ................................................................................................................ 

geboortedatum   : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)   : ................................................................................................................ 

adres    : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats : ................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat ik: 

- meerderjarig ben; 
- op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder a, RWN de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen; 
- in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba ben geboren; 
- sinds mijn geboorte onafgebroken hoofdverblijf heb in het in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint 

Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
- op dit moment in het bezit ben van een geldige verblijfsvergunning in het Europese deel van Nederland, Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;  
- niet eerder de Nederlandse nationaliteit door optie heb verkregen; 
- vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 

grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede 
zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 
- alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid.  

 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel   niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
 

Volledige na(a)m(en) kind(eren)            

        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
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………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant)      

     

 
 
 
 
 
……………………………………………………… 

(dienststempel) 
 
 
 
 
 

 
 
 

Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 2 

Model 1.2 HRWN-CM: Bijlage bij optieverklaring  
(aanvullende gegevens kinderen, van oud naar jong) 

 

1. 
(geslachts)na(a)m(en) eerste kind : ................................................................................................................ 
voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 
geboortedatum    : ................................................................................................................ 
geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 
nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 
postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 
 
verblijfstitel     vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking …………………… 
(aankruisen wat van toepassing is)  vergunning tot verblijf 
      verklaring LTU niet van toepassing ex artikel 1 LTU 

      verklaring toelating van rechtswege ex artikel 3 LTU 
      anders …………………………………………………………………… 

 
Vergunning tot verblijf geldig tot :  ……………………………………………………………………………   
 
als 12 jaar of ouder    akkoord 
(aankruisen wat van toepassing is)  niet akkoord 

    (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage) 
 
als 16 jaar of ouder    stemt wel in met verkrijging van het Nederlanderschap 
(aankruisen wat van toepassing is)  stemt niet in met verkrijging van het Nederlanderschap 

 
handtekening kind 12 t/m 17 jaar : …………………………………………………………………………… 
 
2. 
(geslachts)na(a)m(en) tweede kind : ................................................................................................................ 
voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 
geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 
nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 
adres     : ................................................................................................................ 
postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 
 
verblijfstitel     vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking …………………… 
(aankruisen wat van toepassing is)  vergunning tot verblijf 
      verklaring LTU niet van toepassing ex artikel 1 LTU 
      verklaring toelating van rechtswege ex artikel 3 LTU 
      anders …………………………………………………………………… 

 
Vergunning tot verblijf geldig tot :  ……………………………………………………………………………   
 
als 12 jaar of ouder    akkoord 
(aankruisen wat van toepassing is)  niet akkoord 

     (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage) 
 
als 16 jaar of ouder    stemt wel in met verkrijging van het Nederlanderschap 
(aankruisen wat van toepassing is)  stemt niet in met verkrijging van het Nederlanderschap 

 
handtekening kind 12 t/m 17 jaar : …………………………………………………………………………… 

 
3. 
(geslachts)na(a)m(en) derde kind : ................................................................................................................ 
voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 
geboortedatum    : ................................................................................................................ 
geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 
nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 
postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
verblijfstitel     vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking …………………… 
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(aankruisen wat van toepassing is)  vergunning tot verblijf 
      verklaring LTU niet van toepassing ex artikel 1 LTU 

      verklaring toelating van rechtswege ex artikel 3 LTU 
      anders …………………………………………………………………… 

 
Vergunning tot verblijf geldig tot :  ……………………………………………………………………………   
 
als 12 jaar of ouder    akkoord 

(aankruisen wat van toepassing is)  niet akkoord 

     (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage) 
 
als 16 jaar of ouder    stemt wel in met verkrijging van het Nederlanderschap 
(aankruisen wat van toepassing is)  stemt niet in met verkrijging van het Nederlanderschap 

 
handtekening kind 12 t/m 17 jaar : …………………………………………………………………………… 
4. 
(geslachts)na(a)m(en) vierde kind : ................................................................................................................ 
voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 
geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 
nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 
adres     : ................................................................................................................ 
postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 
 
verblijfstitel     vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking …………………… 

(aankruisen wat van toepassing is)  vergunning tot verblijf 
      verklaring LTU niet van toepassing ex artikel 1 LTU 
      verklaring toelating van rechtswege ex artikel 3 LTU 
      anders …………………………………………………………………… 

 

Vergunning tot verblijf geldig tot :  ……………………………………………………………………………   
 
als 12 jaar of ouder    akkoord 
(aankruisen wat van toepassing is)  niet akkoord 

     (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage) 
 
als 16 jaar of ouder    stemt wel in met verkrijging van het Nederlanderschap 
(aankruisen wat van toepassing is)  stemt niet in met verkrijging van het Nederlanderschap 

 
handtekening kind 12 t/m 17 jaar : …………………………………………………………………………… 
 

5. 
(geslachts)na(a)m(en) vijfde kind : ................................................................................................................ 
voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 
geboortedatum    : ................................................................................................................ 
geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 
nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 
adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 
 
verblijfstitel     vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking …………………… 
(aankruisen wat van toepassing is)  vergunning tot verblijf 
      verklaring LTU niet van toepassing ex artikel 1 LTU 

      verklaring toelating van rechtswege ex artikel 3 LTU 
      anders …………………………………………………………………… 

 
Vergunning tot verblijf geldig tot :  ……………………………………………………………………………   
 
als 12 jaar of ouder    akkoord 

(aankruisen wat van toepassing is)  niet akkoord 

     (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage) 
 
als 16 jaar of ouder    stemt wel in met verkrijging van het Nederlanderschap 
(aankruisen wat van toepassing is)  stemt niet in met verkrijging van het Nederlanderschap 

 

handtekening kind 12 t/m 17 jaar : …………………………………………………………………………… 
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BIJLAGE 3 
 
Model 1.3 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, RWN 

(afgelegd door meerderjarige optant) 

 

(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat ik: 

- meerderjarig ben; 
- op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, RWN de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen; 
- in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 

Saba ben geboren; 
- op dit moment minimaal drie jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf heb in het Europese deel van Nederland, 

Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
- op dit moment in het bezit ben van een geldige verblijfsvergunning in het Europese deel van Nederland, Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;  
- sinds mijn geboorte staatloos ben; 
- niet eerder de Nederlandse nationaliteit door optie heb verkregen; 

- bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 
- alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 

- weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 
wordt ingetrokken; 

- weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid.  

 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel   niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 

kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            
        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 
 
 

 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 

(plaats) (datum)      (handtekening optant)      
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……………………………………………………… 

(dienststempel) 

 
 
 
 
 
 

 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 4 
 

Model 1.4 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef onder b, RWN  

(bij minderjarige optant afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 
Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger: 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 

- ik voor de minderjarige optant een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder b, RWN afleg; 
- de minderjarige optant in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen 

Bonaire, Sint Eustatius en Saba is geboren; 

- de minderjarige optant op dit moment minimaal drie jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf heeft in het Europese 
deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 

- de minderjarige optant op dit moment in het bezit is van een geldige verblijfsvergunning in het Europese deel van 
Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;  

- de minderjarige optant sinds de geboorte staatloos is; 
- de minderjarige optant niet eerder de Nederlandse nationaliteit door optie heeft verkregen; 
- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van de Nederlandse 

nationaliteit; 
- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 

verbondenheid af te leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant kan leiden tot  

staatloosheid.  
 
 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 

 
 
…………………………………….…       ….………………………..………. 
(plaats) (datum)         (handtekening wettelijk vertegenwoordiger) 
              
………………………………………      
(dienststempel)   

Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 5 
 
 

Model 1.5 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, RWN  

(afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 
Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)   : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 

Gegevens Nederlandse vader: 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

Nederlandse nationaliteit sinds  : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger: 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)   : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 

- ik voor de minderjarige optant een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder c, RWN afleg; 
- de minderjarige optant door een Nederlandse man is erkend; 
- de minderjarige optant op  ..…-……-……. (datum) door erkenning het kind is geworden van bovengenoemde Nederlandse 

vader; 

- de minderjarige optant sinds …..-..…-..… (datum) tot heden onafgebroken verzorgd en opgevoed, dus minimaal drie 
jaar, wordt door bovengenoemde Nederlandse vader; 

- de minderjarige optant niet eerder de Nederlandse nationaliteit door optie heeft verkregen; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van de Nederlandse 
nationaliteit; 

- (als 16 jaar en ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 

verbondenheid af te leggen; 
- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 

- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant kan leiden tot 
staatloosheid.  

 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
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………………………………………………………….    ………………………………………………………….    

(plaats) (datum)       (handtekening wettelijk vertegenwoordiger)   
              
 
 
 
 

…………………………………………………………. 
(dienststempel)   
 
 
 
 

 
 
 

Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit 
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BIJLAGE 6 
 
 

Model 1.6 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder d, RWN  

(afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 
Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 
 

 
Gegevens Nederlander (m/v): 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

Nederlandse nationaliteit sinds  : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 
 
 
Gegevens wettelijk vertegenwoordiger: 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 

- ik voor de minderjarige optant een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder d, RWN afleg; 
- de minderjarige optant onder het gezamenlijk gezag staat van personen waarvan één in ieder geval Nederlander is; 
- de minderjarige optant van rechtswege of sinds …..-…..-….. (datum) door een uitspraak van een Europees-Nederlandse 

rechter onder het gezamenlijk gezag staat van bovengenoemde personen; 
- de minderjarige optant sinds …..-…..-…..(datum) tot heden, dus minimaal drie jaar, onafgebroken door bovengenoemde 

Nederlander wordt verzorgd en opgevoed; 
- de minderjarige optant niet woont in het land waarvan hij de nationaliteit bezit; 
- de minderjarige optant niet eerder de Nederlandse nationaliteit door optie heeft verkregen; 
- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van de Nederlandse 

nationaliteit; 
- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking 

is geweest met politie/justitie en dus op grond van zijn of haar gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij of zij 
gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef 
en onder a, RWN); 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 
verbondenheid af te leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 

- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 
van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 

- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 
van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
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- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant kan leiden tot 

staatloosheid.  
 

Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 
…………….…………………………….………    …………….…………………………….……… 

(plaats) (datum)      (handtekening wettelijk vertegenwoordiger)   
     
 
 
 
 
…………….…………………………….……… 

(dienststempel)  
 
 

 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 7 
 
 

Model 1.7 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN 

 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat ik: 

- meerderjarig ben; 

- op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen; 
- sinds het bereiken van de leeftijd van vier jaar tot heden onafgebroken toelating en hoofdverblijf heb in het Europese 

deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;  
- op dit moment in het bezit ben van een geldige verblijfsvergunning in het Europese deel van Nederland, Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
- niet eerder de Nederlandse nationaliteit door optie heb verkregen;  
- vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 

grond van mijn  
- gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede zeden of de 

veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 
- bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen;  
- als ik afstandsplichtig ben, bij deze optieverklaring een model 1.50 volledig heb ingevuld en ondertekend 

(bereidheidsverklaring tot afstand door verkrijging van het Nederlanderschap door optie ex artikel 6, eerste lid, aanhef 

en onder e, RWN); 
- als ik afstandsplichtig ben en ik de Egyptische, Zuid-Afrikaanse of Oostenrijkse nationaliteit heb, bij deze 

optieverklaring een model 1.51 volledig heb ingevuld en ondertekend (verklaring in verband met verlies 
Egyptische/Zuid-Afrikaanse/Oostenrijkse nationaliteit); 

- alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid.  

 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            
        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 

 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
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…………………………..……………..……..…   …………………………..……………..……..… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant)       
   

 

 
 
 
 
…………………………..……………..……..… 
(dienststempel)  

 

 

 
 
 

Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit 
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BIJLAGE 8 
 
 

Model 1.8 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, RWN 

 

 

(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat ik: 

- meerderjarig ben; 

- op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, RWN de Nederlandse nationaliteit wil herkrijgen; 

- de Nederlandse nationaliteit heb gehad of de staat van Nederlands onderdaan-niet-Nederlander;  
- op dit moment minimaal één jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf heb in het Europese deel van Nederland, 

Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;  
- op dit moment in het bezit ben van een geldige verblijfsvergunning in het Europese deel van Nederland, Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
- niet het Nederlanderschap heb verloren op grond van artikel 14, eerste lid, RWN; 
- niet het Nederlanderschap heb verloren op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d, RWN; 

- niet het Nederlanderschap heb verloren op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder f, RWN;  
- vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 

grond van mijn 
- gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede zeden of de 

veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 
- bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 

- alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 

- voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid.  

 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            

        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
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………………………………………………………..   ………………………………………………………..    
(plaats) (datum)      (handtekening optant)       
     

 

 
 
 
 
……………………………………………………….. 
(dienststempel)  

 

 

 

 
 
 

Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 9 
 
 

Model 1.9 HRWN-CM: 

Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, onder f, juncto artikel 26 van de Rijkswet op het  
Nederlanderschap 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 

Ik verklaar dat ik: 
- meerderjarig ben; 
- op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder f, juncto artikel 26 RWN de Nederlandse nationaliteit wil herkrijgen; 
- de Nederlandse nationaliteit heb verloren omdat ik (aankruisen wat van toepassing is): 

 als Nederlandse vrouw vóór 1 maart 1964 getrouwd was met een niet Nederlandse man (artikel 5 WNI); 
 vóór 1 januari 1985 een andere nationaliteit heb gekregen door naturalisatie in een ander land (artikel 7, 

eerste lid, WNI);  

 vóór 1 januari 1985 een andere nationaliteit heb verkregen (bijv. optie) door mijn wil (artikel 7, derde lid, 
WNI); 

 tussen 1 januari 1985 en 1 april 2003 vrijwillig een andere nationaliteit heb gekregen (artikel 15, eerste lid, 
aanhef en onder a, RWN);  

- voldoe aan één van de volgende voorwaarden omdat ik (aankruisen wat van toepassing is): 
 ben geboren in het land van mijn huidige nationaliteit en had in dat land mijn hoofdverblijf op het moment 

dat ik die nationaliteit verkreeg; 
 voor mijn 18e jaar gedurende ten minste vijf jaar onafgebroken hoofdverblijf had in het land van mijn huidige 

nationaliteit; 
 op het moment dat ik mijn huidige nationaliteit verkreeg, getrouwd was met een persoon die in het bezit was 

van mijn huidige nationaliteit; 
- vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 

grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede 

zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 
- bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 
- alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid. 

 

Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 

kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            
        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
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Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 

 
 
 
 
………………………………………………………..   ……………………………………………………….. 

(plaats) (datum)      (handtekening optant)       
     
 
 
 
 
 

……………………………………………………….. 
(dienststempel)  

 

 

 

Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 10 
 
 

Model 1.10 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder g, RWN.  

 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat ik: 

- meerderjarig ben; 

- op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder g, RWN de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen;  
- op dit moment minimaal drie jaar onafgebroken getrouwd of geregistreerd partner ben met één en dezelfde persoon die 

op dit  
o moment de Nederlandse nationaliteit bezit;  

- op dit moment minimaal vijftien jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf heb in het Europese deel van Nederland, 
Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 

- op dit moment een geldige verblijfsvergunning heb in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten 

of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
- niet eerder de Nederlandse nationaliteit door optie heb verkregen; 
- vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 

grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede 
zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 

- alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 

- weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 
wordt ingetrokken; 

- weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 
wordt ingetrokken; 

- weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid.  

 
 
Gegevens Nederlandse echtgeno(o)t(e)/geregistreerd partner 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

Nederlandse nationaliteit sinds  : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

datum huwelijk/gereg. partnerschap  : ................................................................................................................ 

 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            
        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  
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Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 

Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 
………………………………………………………..    ……………………………………………………….. 

(plaats) (datum)       (handtekening optant)      
      
 
 
 
 
……………………………………………………….. 

(dienststempel)  
 
 

 
 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 11 
 
 

Model 1.11 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder h, RWN  

 

 

(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat ik: 

- meerderjarig ben; 

- op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder h, RWN de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen; 

- op dit moment 65 jaar of ouder ben; 
- op dit moment minimaal 15 jaar onafgebroken toelating en hoofdverblijf heb in het Europese deel van Nederland, 

Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba;  
- op dit moment in het bezit ben van een geldige verblijfsvergunning in het Europese deel van Nederland, Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
- niet eerder de Nederlandse nationaliteit door optie heb verkregen; 
- vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 

grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede 
zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 
- alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 

- weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 
wordt ingetrokken; 

- weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid.  
 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            

        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 

 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant)      
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……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 
 
 
 

 
 
 
 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 12 
 
 

Model 1.12 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 28 van de Rijkswet op het Nederlanderschap  

 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat: 

- ik meerderjarig ben; 

- ik op grond van artikel 28 RWN de Nederlandse nationaliteit wil herkrijgen; 
- ik de Nederlandse nationaliteit heb verloren door/in verband met mijn huwelijk met een niet-Nederlander; 
- mijn huwelijk met de niet-Nederlander is gesloten vóór 1 januari 1985; 
- mijn huwelijk op …..-…..-….. (datum), dus korter dan een jaar, is ontbonden door echtscheiding of overlijden; 
- ik vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 

grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede 
zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 

- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid. 
 

 
Gegevens voormalig echtgenoot 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)      : ................................................................................................................ 

geboortedatum       : ................................................................................................................ 

datum huwelijk (vóór 01-01-1985)   : ................................................................................................................ 

(als van toepassing): datum overlijden: ................................................................................................................ 

 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            
        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 

Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
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………………………………………………………..   ……………………………………………………….. 
(plaats) (datum)      (handtekening optant)       

     

 
 
 
 
 
………………………………………………………..    

(dienststempel)  
 
 
 
 
 

 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van de Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 13 
 
 

Model 1.14 HRWN-CM: Verklaring verblijf en gedrag 

 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat: 
a. ik in de vier jaren direct voorafgaande aan deze optieverklaring nooit vanwege het plegen van een misdrijf in of buiten 

het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba: 
- een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd heb gekregen en/of aan mij ten uitvoer is 

gelegd; 
 - een (voorwaardelijke) leer- of taakstraf opgelegd heb gekregen en/of heb uitgevoerd; 
 - een strafbeschikking van Naf. 762,35 of meer opgelegd heb gekregen en/of aan mij ten uitvoer is gelegd; 
 - een transactie van Naf. 762,35 of meer heb aanvaard en/of aan mij ten uitvoer is gelegd;  

- een geldboete heb moeten betalen van Naf. 762,35 of meer;  
- meerdere geldboetes heb moeten betalen van ieder ten minste Naf. 381,17 met een totaal van Naf. 1142,53 of 

meer en/of een dergelijke straf als transactie heb aanvaard of is opgelegd door een strafbeschikking. 
 
b.  ik op dit moment niet strafrechtelijk word vervolgd vanwege het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel 

van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; hiervan is 

sprake als er op dit moment tegen mij een proces-verbaal wegens misdrijf is opgemaakt of als ik hoger beroep heb 
ingesteld tegen een eerdere veroordeling;  

 
c.  ik het onmiddellijk aan het Kabinet van de Gouverneur zal doorgeven als ik na het afleggen van deze optieverklaring 

wel in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint 
Eustatius en Saba strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege het plegen van een misdrijf; 

 

d.  er voor mij geen straf wegens het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, 
Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba openstaat of nog ten uitvoer moet 
worden gelegd; 

 
e.  ik niet wegens het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten 

of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in een proeftijd verbonden aan een voorwaardelijk sepot, 
voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke gratieverlening zit; 

 
f.  ik mij niet schuldig heb gemaakt aan één of meer van de handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het 

Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, 

een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord) of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van 
de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen);   

 

g. ik niet getrouwd ben met een ander persoon dan vermeld in de PIVA; 
 
Al het bovenstaande geldt ook voor mijn minderjarige kinderen van 16 jaar en ouder.  
 
h.  ik om mijn verblijfsvergunning te verkrijgen en behouden de gevraagde informatie naar waarheid heb verstrekt en 

geen informatie heb verzwegen; dit geldt ook ten aanzien van het verkrijgen van een verblijfsvergunning voor mijn 
minderjarige kinderen van 12 jaar en ouder. 

 
i.          het mij bekend is dat het verstrekken van onjuiste informatie of het verzwijgen van relevante informatie kan leiden tot           

         intrekking van de Nederlandse nationaliteit, ook als ik hierdoor staatloos word. 
 
Ik kan het bovenstaande niet verklaren gelet op de volgende bijzondere omstandigheden: 
 
……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 
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……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 

 
Ondertekening 
 
Aldus naar waarheid ingevuld 
 
 

 
……………………..……………………………………….  ……………………..………………………………………. 
(plaats) (datum)     (handtekening optant)        
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BIJLAGE 14 
 
 

Model 1.14-1a HRWN-CM 

Bereidheidsverklaring tot afstand huidige nationaliteit bij het verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap 
door optie ex artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN 

 
In de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) staat dat bij optie ex artikel 6, eerste lid, aanhef en onder e, RWN een 
dubbele nationaliteit moet worden voorkomen. Wilt u op grond van dit artikel opteren voor het Nederlanderschap? Dan 
moet u dus afstand doen van uw huidige nationaliteit. Met dit formulier geeft u aan dat u daartoe bereid bent. Er zijn 

uitzonderingen, in dat geval mag u uw eigen nationaliteit houden. Valt u onder een uitzonderingscategorie? Kruis die dan 
aan op dit formulier. Valt u niet onder een uitzonderingscategorie en doet u niet alles om uw oude nationaliteit te verliezen, 
dan kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken; dan bent u geen Nederlander meer. Let op! Een beroep op een 
uitzonderingscategorie nadat u Nederlander bent geworden is meer mogelijk. 

 
1.  Schrijf op wie u bent. 

achternaam: 

 
voornamen: 

 
geboortedatum: 

 
 
2.  Schrijf op welke nationaliteit u heeft. 

Ik heb de volgende nationaliteit: 

 
 Let op! Heeft u meer dan één nationaliteit? Vul dan voor elke nationaliteit een aparte verklaring in. 

 
3.  Kruis aan dat u bereid bent afstand te doen van uw huidige nationaliteit óf dat u vindt dat u geen afstand hoeft 

te doen i.v.m. een uitzondering. 
 O Ja, ik ben bereid om afstand te doen van mijn huidige nationaliteit om Nederlander te worden. Ik doe afstand 

van mijn huidige nationaliteit nadat ik de bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap heb gekregen. In die 
bekendmaking staat dat ik Nederlander ben geworden. De kopie van bewijs van afstand stuur ik op naar de IND. 

O Nee, ik hoef geen afstand te doen van mijn huidige nationaliteit. Ik kan namelijk een beroep doen op een 

uitzondering zoals genoemd in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 
toegespitst op het gebruik in Curaçao en Sint Maarten. Ik bewijs met documenten dat ik terecht een beroep doe op die 
uitzondering.  

 
Kruis aan op welke uitzondering(en) u een beroep doet. Vraag aan het Kabinet van de Gouverneur om een 
toelichting indien u het niet begrijpt. 
O Ik moet te veel geld betalen om afstand te doen van mijn huidige nationaliteit. 

      O Ik lijd ernstige financiële schade als gevolg van afstand doen van mijn huidige nationaliteit (bijvoorbeeld door 
mogelijk verlies van erfrecht). 

      O Ik moet militaire dienstplicht vervullen of afkopen voordat ik afstand kan doen van mijn huidige nationaliteit. 

O Ik kan geen contact opnemen met de autoriteiten van het land van mijn huidige nationaliteit. Door de huidige 
situatie aldaar mag dat niet van mij worden verlangd. 

O Ik heb bijzondere objectief waardeerbare redenen om geen afstand te doen van mijn huidige nationaliteit. 

      O Ik kom uit Egypte / Saudi-Arabië / Libanon / IJsland en van de autoriteiten van dat land heb ik geen toestemming 
gekregen om afstand doen van mijn huidige nationaliteit. 

 
Ik doe volgens mij terecht een beroep op deze uitzondering en dat bewijs ik door de volgende documenten bij te voegen. 
 

 

 

 

 
Let op: Als nodig moeten de bewijsstukken zijn gelegaliseerd en vertaald. Vraag het Kabinet van de Gouverneur of de IND 
om informatie. 
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4. Ondertekening 

Het Kabinet van de Gouverneur heeft mij geïnformeerd dat het doen van afstand lastig kan zijn en veel geld kan kosten. 
Het Kabinet van de Gouverneur heeft mij geadviseerd om - voordat ik deze verklaring invul en onderteken - informatie in te 

winnen bij de betreffende autoriteiten (ambassade of consulaat) over de wijze waarop ik afstand kan doen van mijn 

nationaliteit. 
 

 
Plaats, datum   Handtekening 
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BIJLAGE 15 
 
 

Model 1.14-1b HRWN-CM:  

Verklaring in verband met verlies van de Egyptische, Oostenrijkse of Zuid-Afrikaanse nationaliteit 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)   : ……………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)   : ……………………………………………………………………………………… 

geboortedatum    : ……………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland : ……………………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)   : ……………………………………………………………………………………… 

adres     : ……………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats  : ……………………………………………………………………………………… 

 
Ik verklaar dat ik: 

- in verband met mijn optieverklaring ex artikel 6, eerste lid aanhef en onder e, RWN mijn hoofdverblijf niet zal 
verplaatsen buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba; 

- niet aan de (aankruisen wat van toepassing is): 
 Egyptische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Egyptische 

nationaliteit; 
 Oostenrijkse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Oostenrijkse 

nationaliteit; 
 Zuid-Afrikaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Zuid-

Afrikaanse nationaliteit; 
- door het Kabinet van de Gouverneur ben gewezen op de bestaande uitzonderingen op de afstandsverplichting; 
- weet dat een beroep op een uitzonderingscategorie niet meer mogelijk is nadat ik Nederlander ben geworden; 
- weet dat mijn Nederlanderschap op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder f, RWN kan worden ingetrokken 

als blijkt dat ik toch heb gevraagd om verlof tot behoud van mijn (aankruisen wat van toepassing is): 
 Egyptische nationaliteit; 

 Oostenrijkse nationaliteit; 
 Zuid-Afrikaanse nationaliteit; 

 
Al het vorenstaande geldt ook voor mijn minderjarige kinderen voor wie ik medeoptie heb gevraagd. 
 

 
Toelichting als niet bereid (ook aangeven op welke uitzondering een beroep wordt gedaan): 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
Let op! Een beroep op een uitzondering moet altijd onderbouwd worden met bewijsstukken. Voor het verkrijgen van de stukken 
bent u zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook voor de vertalingen en eventuele legalisatie of apostille van stukken. Als stukken zijn 
opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Duits of Frans, moet u ervoor zorgen dat het stuk wordt vertaald door 
een beëdigd vertaler, bij voorkeur in het Nederlands. De vertaling moet gehecht zijn aan het originele (kopie van het) 

document. De op dit moment geldende legalisatiecirculaire is van overeenkomstige toepassing. 
 
 
………………………………………………..     ……………………………………………….. 
(plaats) )datum)      (handtekening optant)      
     
 

 
 

……………………………………………….. 
(dienststempel) 
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BIJLAGE 16 
 
 

Model 1.15 HRWN-CM: Verzoek om naamsvaststelling bij optie 

 
 
(geslachts)na(a)m(en)     : …………………………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)    : …………………………………………………………………………………………………… 

geboortedatum     : …………………………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland   : …………………………………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)     : …………………………………………………………………………………………………… 

adres      : …………………………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats   : …………………………………………………………………………………………………… 

 
Ik verzoek u bij de verkrijging van het Nederlanderschap mijn namen als volgt vast te stellen: 
geslachtsnaam      : …………………………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)    : …………………………………………………………………………………………………… 
 
en de namen van mijn minderjarig(e) kind(eren) als: 
 

geboortedatum 
 

geslachtsnaam voorna(a)m(en) zienswijze kinderen van 12 
jaar of ouder 

en handtekening 

   stemt wel / niet* in 
 
handtekening kind: 

   stemt wel / niet* in 
 
handtekening kind:  

   stemt wel / niet* in 

 
handtekening kind:  

   stemt wel / niet* in 
 
handtekening kind:  

   stemt wel / niet* in 
 
handtekening kind:  

 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

 
 

 
 
 
………………………………………………………………..   ……………………………………………………………….. 
(plaats) (datum)       (handtekening optant)      

       
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………….. 
(dienststempel)     
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BIJLAGE 17 
 
 

Model 1.16 HRWN-CM: 

Verklaring naamskeuze door ouders (voor kind jonger dan 16 jaar) 

 

Gegevens vader: 
geslachtsna(a)m(en) vader  : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en) vader   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 

Gegevens moeder: 
geslachtsna(a)m(en) moeder  : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en) moeder  : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 

Wij, de vader en moeder van:  
geslachtsna(a)m(en) kind  : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en) kind   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ……………………………………………………………………………..….. 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 
verklaren hierbij dat wij voor ons kind bij de verkrijging van het Nederlanderschap kiezen voor de volgende geslachtsnaam: 

 
................................................................................................................ 
 
 

 
 

Handtekening vader   : ................................................................................................................ 
 
 
 
Handtekening moeder   : ................................................................................................................ 
 
 

 
 
 
 
 
……………………………………………………………    ……………………………………………………………   

(plaats) (datum)       (dienststempel)       
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BIJLAGE 18 
 
 

Model 1.17 HRWN-CM: Verklaring naamskeuze door kind (voor kind van 16 jaar en ouder) 

 
 
geslachtsna(a)m(en) kind  : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en) kind   : ................................................................................................................ 

geboortedatum                         : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat ik bij de verkrijging van het Nederlanderschap kies voor de volgende geslachtsnaam: 
 

................................................................................................................ 
 
 
Gegevens vader: 
geslachtsna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

geboortedatum                         : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 

Gegevens moeder: 
geslachtsna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

geboortedatum                         : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 
 
 

 
 
……………………………………………………………    ……………………………………………………………   
(plaats) (datum)      (handtekening optant)      
       
 

 
 
 
 
 
……………………………………………………………   
(dienststempel)   
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BIJLAGE 19 
 
 

Model 1.19 HRWN-CM: 

Formulier zienswijze (mede)verkrijging Nederlanderschap voor minderjarigen van 12 tot en met 15 jaar 
(als minderjarige niet persoonlijk verschijnt) 
 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

woonplaats    : ................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat ik (aankruisen wat van toepassing is): 
 geen bezwaar heb tegen verkrijging van het Nederlanderschap. 
 wél bezwaar heb tegen verkrijging van het Nederlanderschap, omdat: 
 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

 

Gegevens vader: 
geslachtsna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

geboortedatum                         : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 
Gegevens moeder: 
geslachtsna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

geboortedatum                         : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 
 

………………………….…………………………    ………………………….…………………………  
 (plaats) (datum)       (handtekening minderjarige)     
     
 
 
………………………….…………………………      
(dienststempel)    

 
 

 
Let op! Kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening) bijvoegen. 
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BIJLAGE 20 
 
 

Model 1.20 HRWN-CM:  

Formulier zienswijze naamsvaststelling voor minderjarigen vanaf 12 jaar 
(als minderjarige niet persoonlijk verschijnt) 
 
 
geslachtsna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en) kind   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)   : ................................................................................................................ 

adres      : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)   : ................................................................................................................ 

 

Ik verklaar dat ik bij de verkrijging van het Nederlanderschap (aankruisen wat van toepassing is):  
 wel instem    
 niet instem 

met vaststelling van mijn namen als: 
geslachtsnaam     : ................................................................................................................ 

voornaam     : ................................................................................................................ 

 

Toelichting zienswijze: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

Gegevens vader: 
geslachtsna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

geboortedatum                         : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 

Gegevens moeder: 
geslachtsna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

geboortedatum                         : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 
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……………………………………………………………    ……………………………………………………………   
(plaats) (datum)      (handtekening minderjarige)     

        

 
 
 
 
 
…………………………………………………………… 

(dienststempel) 
 
 
 
 
Let op! Kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening) bijvoegen. 
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BIJLAGE 21 
 
 

Model 1.23 HRWN-CM:  

Formulier zienswijze andere ouder / wettelijk vertegenwoordiger over (mede)verkrijging Nederlanderschap van 
minderjarige(n) 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : …………………………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)   : …………………………………………………………………………………………………… 

geboortedatum    : …………………………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)    : …………………………………………………………………………………………………… 

adres     : …………………………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats  : …………………………………………………………………………………………………… 

 

 
Ik verklaar dat ik (aankruisen wat van toepassing is): 

 geen bezwaar heb dat mijn hierna na genoemde kind(eren) de Nederlandse nationaliteit verkrijgen: 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 

 wel bezwaar heb dat mijn hierna genoemde kind(eren) de Nederlandse nationaliteit verkrijgen: 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

………………………………………………………………..   ……………………………………………………………….. 
(plaats) (datum)       (handtekening)       
        
 

 

 

 

 

 

 

Let op! Kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening) bijvoegen. 
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BIJLAGE 22 
 
 

Model 1.24 HRWN-CM:  

Formulier zienswijze andere ouder / wettelijk vertegenwoordiger over naamsvaststelling kind(eren) 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : …………………………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)   : …………………………………………………………………………………………………… 

geboortedatum    : …………………………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)    : …………………………………………………………………………………………………… 

adres     : …………………………………………………………………………………………………… 

woonplaats    : …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Minderjarig(e) kind(eren): 
1. .……………………………….…, geboren op ……………………………….…. 

2. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

3. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

4. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 
Ik verklaar dat ik (aankruisen wat van toepassing is): 

 geen bezwaar heb  

 wel bezwaar heb   

 
dat de geslachtsnaam van mijn hierboven genoemde minderjarig(e) kind(eren) wordt vastgesteld als: 

………………….………………………………………………………………….……. 

 
en de voornamen als: 

1. .……………………………….…, geboren op ……………………………….…. 

2. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

3. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

4. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………..   ……………………………………………………………….. 
(plaats) (datum)       (handtekening)       
      
 

 

 

 

……………………………………………………………….. 
(dienststempel) 
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BIJLAGE 23 
 
 

Model 1.30 HRWN-CM: Verzoek tot verstrekken van gegevens uit de Justitiële Documentatie 

 
 
 
Adressering     : Justitiële Documentatie 
       (adres) 
 

 
Betreft      : verzoek tot verstrekken van gegevens uit de Justitiële Documentatie 
 
 
 
 

Hiermede verzoek ik u mij, onder terugzending van deze brief, ten aanzien van: 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : …………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)    : …………………………………………………………………… 

geboortedatum     : …………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)    : …………………………………………………………………… 

adres      : …………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats   : …………………………………………………………………… 

  
over wie ik moet beslissen tot verkrijging van de Nederlandse nationaliteit, te doen toekomen: 
- de strafregistergegevens; en 
-  de gegevens uit de Justitiële documentatie 

 
 

Hoogachtend, 
 
de Gouverneur, 
namens deze, 
 

 
 
 
………………………..…………………….   ………………………..……………………. 
(plaats) (datum)    (handtekening)         
 
 

 
 
 

 
………………………..……………………. 
(dienststempel) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012,  nummer 21– 12 oktober 2012 pagina 55 

 
BIJLAGE 24 
 
 

Model 1.35 HRWN-CM: Uitwisselingsformulier 

 
KONINKRIJK DER NEDERLANDEN, Royaume des Pays-Bas, Kingdom of the Netherlands, Königreich der Niederlande, Regno 
dei Paesi Bassi, Felemenk Kiralligi, 
 
Overeenkomst inzake uitwisseling van gegevens over verkrijging van nationaliteit (naturalisatie, optie, herkrijging) (1), 
getekend te Parijs op 10 september 1964, en het Aanvullend Protocol op het Verdrag betreffende beperking van gevallen van 

meervoudige nationaliteit en betreffende militaire verplichtingen in geval van meervoudige nationaliteit, getekend te 
Straatsburg op 24 november 1977. 
Convention concernant l'échange d'informations en matière d'acquisition de nationalité (naturalisation, option, réintégration) 
(1), signée à Paris le 10 septembre 1964, et Protocole Additionel à la Convention sur la réduction des cas de pluralité de 
nationalité et sur les obligations militaires en cas de pluralité de nationalités, signée à Strasbourg le 24 novembre 1977. 
Additional Protocol to the Convention on reduction of cases of multiple nationality and military obligations in cases of multiple 

nationality of 24 november 1977. 
Übereinkommen über den Austausch von Einbürgerungsmitteilungen (Einbürgerung, Option, Wiedereinbürgerung) (1). Vom 10. 
September 1964. 

Convenzione concernente lo scambio di informazioni in materia di cittadinanza (naturalizzazione, opzione, riacquisto) (1), 
firmata a Parigi il 10 settembre 1964. 
Vatandaslik Kazanllmasi (vatandaliga alinma, seçme, tekrar alinma) (1) mevzuunda bilgi teatisine dair Paris' te 10 Eylûl 1964 
tarihinde i mzalanan anlasma. 

1. a) Naam vóór de verkrijging/Nom avant 
l'acquisition/Name vor  dem Erwerb/Cognome prima 
dell'acquisto/Kazanmadan önceki 
soyadi/Name prior to acquisition 

 

1. b) Naam na de verkrijging/Nom après 
l'acquisition/Name nach dem Erwerb/Cognome dopo 
l'acquisto/Kazanmadan sonraki soyadi/Name after 
acquisition 

 

2. a) Voornamen vóór de verkrijging/Prénoms avant 
l'acquisition/ 

Vornamen vor dem Erwerb/Nomi prima 

dell'acquisto/Kazanmadan 
önceki adi/First names prior to acquisition 

 

2. b) Voornamen na de verkrijging/Prénoms après 
l'acquisition/ 

Vornamen nach dem Erwerb/ Nomi dopo 
l'acquisto/Kazanmadan 
sonraki adi/First names after acquisition 

 

3. Plaats en datum van geboorte/Lieu et date de 
naissance/ 
Geburtsort und Geburtsdatum/Luogo e data di nascita/ 

Dogum yeri ve tarihi/Place and date of birth 

 

4. Tegenwoordige verblijfplaats (Naam van het land en 
van de 
gemeente)/Résidence actuelle (Nom de l'Etat et de la 
Commune)/ 
Derzeitiger Aufenthaltsort (Name des Staates und der 

Gemeinde)/ 
Residenza attuale (Nome dello Stato e del Comune)/ 
Oturdugu yer 
(Devlet ve il adi)/Present residence (Name of the State 
and the 
town) 

 

5. a) Vorige nationaliteit(en)/Nationalité(s) 
antérieure(s)/Previous 
nationalit(y)(ies). 

 

5. b) Laatst bekende verblijfplaats in het land waarvan 
de betrokkene de nationaliteit bezat/Dernière résidence 

connue dans l'Etat dont l'intéressé avait la 
nationalité/Letzter bekannter Aufenthaltsort in dem 
Staat, dessen Staatsangehörigkeit der Genannte 
besass/Ultima residenza conosciuta nello Stato del 

quale l'interessato possedeva la cittadinanza/Ilgilinin 
Vatandasligini tasidigi Devlette en son oturdugu bilinen 
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yer/Last residence known in the State where the 
applicant was a national 

6. a) Verkregen nationaliteit/Nationalité 
acquise/Erworbene Staatsangehörigkeit/Cittadinanza 

acquisita/Kazanilan Vatandaslik/Nationality acquired 

 

6. b) Aard van het document/Nature de l'acte/Art der 

Urkunde/Natura dell'atto/Islemin mahiyeti/Type of 
document 

 

6. c) Datum en nummer van het document/Date et 
numéro de l'acte/Datum und Nummer der 
Urkunde/Data e numero dell'atto/Islemin tarih ve 
numarasi/Date and number of document 

 

6. d) Datum waarop de verkrijging ingaat/Date à 
laquelle l'acquisition prend effet/Datum an dem der 
Erwerb in Kraft tritt/Data a decorrere dalla quale 
l'acquisto diviene efficace/Kazanmayi hükme bagliyan 
tarih/Date when the acquisition takes effect 

 

6. e) Eventueel aard, nummer en datum van het 
bewijsstuk van de 

vorige nationaliteit/Eventuellement nature, numéro et 
date du 
document faisant preuve de la nationalité 
précédente/Gegebenenfalls Art, Nummer und Datum 

der die frühere Staatsangehörigkeit beweisenden 
Urkunde/Eventualmente natura, numero e data del 
documento che comprova la cittadinanza 
precedente/Önceki Vatandasligini belirten belgenin 
mahiyeti, tarih ve numarasi/Type, number and date of 
the document, if any, which proves the previous 
nationality 

 

7. Echtgenote,tot wie de verkrijging zich 
uitstrekt:/Epouse à 
laquelle s'étend l'acquisition:/Ehegatte auf den sich der 
Erwerb 

erstreckt:/Coniuge cui l'acquisto estende i suoi 

effetti:/Kazanmada 
dahil olan e_:/Spouse to whom the acquisition extends. 

 

a) Naam (meisjesnaam)/Nom (de jeune fille)/Name (bei 
Ehefrauen 
auch Mädchenname/Cognome (da nubile)/Soyadi/Name 
(maiden 

name if any) 

 

b) Voornamen/Prénoms/Vornamen/Nomi/Adi/First 
names 

 

c) Plaats van geboorte/Lieu de 

naissance/Geburtsort/Luogo di 
nascita/Dogum yeri/Place of birth 
d) Datum van geboorte/Date de 
naissance/Geburtsdatum/Data 

dinascita/Dogum tarihi/Date of birth 

 

8. Minderjarige kinderen, voor zover bekend, tot wie de 

verkrijging 
zich uitstrekt:/Enfants mineurs connus auxquels s'étend 
l'acquisition:/Minderjährige Kinder, soweit bekannt, auf 
die sich der Erwerb erstreckt:/Figli minori conosciuti ai 
quali l'acquisto estende i suoi effetti:/ Kazanmaya dahil, 
bilinen küçük çocuklar:/Known minor children to whom 

the acquisition extends. 

 

Naam en voornamen  
Nom et prénoms  
Name und Vornamen  
Cognome e nomi  
Soyadi ve adi  

Name and first names  

Plaats en datum van geboorte 
Lieu et date de naissance 
Geburtsort und Geburtsdatum 
Luogo e data di nascita 
Dogum yeri ve tarihi 

Place and date of birth 

 

a. 

 

a. 
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b. 

 
c. 

 
d. 
 
e. 

 
f. 
 
g. 
 
h. 
 

 
b. 

 
c. 

 
d. 
 
e. 

 
f. 
 
g. 
 
h. 

 
9. 
Opmerkingen/Observations/Bemerkungen/Osservazioni/ 
Mülahazalar/Observations 

 
 

 

 
Stempel, handtekening (Functie van de 
ondertekenaar)/Sceau 
officiel, Signature (Fonction du signataire)/Dienstsiegel, 
Unterschrift (Dienststellung)/Timbro ufficiale, Firma 

(Qualifica 
Del firmatario)/Resmi Mühür, Imza (Görevi)/Signature 
(official 
position of signatory) 

 
's-Gravenhage, de 
 
De Minister van Binnenlandse Zaken en 
Koninkrijksrelaties, 

voor deze, 
 
 
 
 
 
 

Le Ministre de l‟Interieur et des Relations au 

sein du Royaume 
Der Minister für Inneres und 
Königreichsbeziehungen 
Il Ministero della Giustizia 
Adâlet Bakani 
The Minister of the Interior and Kingdom 

Relations 
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BIJLAGE 25 
 
 

Model 1.38 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i, RWN 

 
 
(geslachts)na(a)m(en)             : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                       : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                           : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland   : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)              : …………………………………………………………………………….. 

adres               : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats             : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik verklaar dat ik: 

- op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i, RWN de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen; 

- vóór 1 januari 1985 ben geboren; 
- ben geboren uit een moeder die op het tijdstip van mijn geboorte Nederlander was; 
- een vader heb die op het tijdstip van mijn geboorte niet-Nederlander was; 
- niet eerder de Nederlandse nationaliteit op grond van optie heb gekregen; 
- vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 

grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede 
zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 
- alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid. 

 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            
       geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant)      

     
 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 
 

 

Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 26 
 
Model 1.39 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder j, RWN 

 

 
(geslachts)na(a)m(en)             : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                       : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                           : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland   : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)              : …………………………………………………………………………….. 

adres               : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats           : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik verklaar dat: 

- ik op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder j, RWN de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen; 
- ik vóór 1 januari 1985 als niet-Nederlander ben geadopteerd in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint 

Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 
- ik minderjarig was op het moment van de adoptie-uitspraak in eerste aanleg; 
- mijn adoptiefmoeder de Nederlandse nationaliteit bezat op het tijdstip dat de adoptie-uitspraak onherroepelijk werd; 
- ik niet eerder de Nederlandse nationaliteit op grond van optie heb gekregen; 
- ik vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 

grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede 
zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- ik bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 
- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid. 

 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 

lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            
        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 

Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 

(plaats) (datum)      (handtekening optant)      
      
 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 

 

Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 27 
 
 

Model 1.40 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN 

 
 
(geslachts)na(a)m(en)             : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                       : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                           : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland   : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)              : …………………………………………………………………………….. 

adres               : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats           : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik verklaar dat: 

- ik op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen; 

- (aankruisen wat van toepassing is): 
 ik ben geboren uit het huwelijk van mijn ouders; 

- ik prenataal erkend ben door een man; 
- ik het kind ben van een ongehuwde moeder; 
- mijn vader of moeder door optie als bedoeld in onderdeel i of j het Nederlanderschap heeft verkregen of had kunnen 

verkrijgen, als hij of zij niet was overleden; 

- ik vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 
grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede 
zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- ik bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 
- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid. 

 
 
Gegevens ouder die het Nederlanderschap door optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN 

heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij of zij niet was overleden 
(geslachts)na(a)m(en)             : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                       : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                           : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland   : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds    : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op  : …………………………………………………………………………….. 

 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            
        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
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Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 

 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant)      
      
 

 
 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 
 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 28 

 
 

Model 1.41 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder k, RWN  
(afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 
Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)              : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                        : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                            : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland    : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)               : …………………………………………………………………………….. 

adres                : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats            : …………………………………………………………………………….. 

 

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger 
(geslachts)na(a)m(en)              : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                        : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                            : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland    : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)               : …………………………………………………………………………….. 

adres                : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats            : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 

- (aankruisen wat van toepassing is): 

 de minderjarige optant is geboren uit een staand huwelijk;  

- de minderjarige optant prenataal is erkend door een man;   
- de minderjarige optant het kind is van een ongehuwde moeder; 

- de vader of moeder van de minderjarige optant door optie als bedoeld in onderdeel i of j het Nederlanderschap heeft 
verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij of zij niet was overleden; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van de Nederlandse 
nationaliteit; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking 
is geweest met politie/justitie en dus op grond van zijn of haar gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij of zij 
gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef 

en onder a, RWN); 
- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 

verbondenheid af te leggen; 
- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 

- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 
van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 

- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 
van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 

- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant kan leiden tot 
staatloosheid. 

 
 

Gegevens ouder die het Nederlanderschap door optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN 
heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij of zij niet was overleden: 
(geslachts)na(a)m(en)              : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                        : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                            : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland    : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds     : …………………………………………………………………………….. 
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als van toepassing: overleden op   : …………………………………………………………………………….. 

 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 

 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening wettelijk vertegenwoordiger)   
        
 

 
 
 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 
 

 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 29 
 
 

Model 1.42 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder l, RWN 

 
 

(geslachts)na(a)m(en)              : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                        : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                            : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland    : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)               : …………………………………………………………………………….. 

adres                : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats            : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik verklaar dat: 

- ik op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder l, RWN de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen; 
- ik vóór de leeftijd van 7 jaar postnataal ben erkend door een man; 
- mijn erkenner door de optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN het Nederlanderschap heeft 

verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij niet was overleden; 

- ik vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 
grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede 
zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- ik bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 
- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid. 

 
 

Gegevens erkenner die het Nederlanderschap door optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, 
RWN heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij niet was overleden: 
(geslachts)na(a)m(en)              : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                        : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                            : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland    : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds     : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op   : …………………………………………………………………………….. 

 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel   niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            

        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
 

Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 
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een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 
 

 

………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant)      
     
 
 
 

 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 
 
 

 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 30 
 
 

Model 1.43 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder l, RWN  

(afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 
Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)              : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                        : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                            : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland    : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)               : …………………………………………………………………………….. 

adres                : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats            : …………………………………………………………………………….. 

 

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger 
(geslachts)na(a)m(en)              : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                        : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                            : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland    : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)               : …………………………………………………………………………….. 

adres                : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats            : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 

- ik voor de minderjarige optant een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder l, RWN afleg; 

- de minderjarige optant vóór de leeftijd van 7 jaar is erkend door een man;  
- de erkenner door optie als bedoeld in onderdeel i of j het Nederlanderschap heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, 

als hij niet was overleden; 
- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van de Nederlandse 

nationaliteit; 
- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking 

is geweest met politie/justitie en dus op grond van zijn of haar gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij of zij 
gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef 
en onder a, RWN); 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 
verbondenheid af te leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant kan leiden tot 

staatloosheid. 
 
 
Gegevens erkenner die het Nederlanderschap door optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, 

RWN heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij niet was overleden: 
(geslachts)na(a)m(en)             : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                       : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                           : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland   : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds    : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op  : …………………………………………………………………………….. 
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Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 

 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening wettelijk vertegenwoordiger)   
        

 
 
 
 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 

 
 
 

Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 31 
 
 

Model 1.44 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder m, RWN 

 
 

(geslachts)na(a)m(en)              : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                        : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                            : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland    : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)               : …………………………………………………………………………….. 

adres                : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats            : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik verklaar dat: 

- ik op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder m, RWN de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen; 
- ik als minderjarige van zeven jaar of ouder, maar vóór mijn meerderjarigheid, ben erkend door een man; 
- mijn erkenner mijn biologische vader is; 
- het biologische vaderschap is aangetoond met DNA-bewijs dat voldoet aan het Besluit DNA-onderzoek vaderschap of 

gerechtelijk bewijs biologisch vaderschap; 
- mijn erkenner (biologische vader) door de optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN het 

Nederlanderschap heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij niet was overleden; 
- ik vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op grond 

van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede zeden of de 
veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- ik bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 

- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 
wordt ingetrokken; 

- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid. 
 
 
Gegevens erkenner (biologische vader) die het Nederlanderschap door optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder i of j, RWN heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij niet was overleden: 
(geslachts)na(a)m(en)              : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                        : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                            : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland    : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds     : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op   : …………………………………………………………………………….. 

 
Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 

 
 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            
        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
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Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 

 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant)      

     
 
 
 
 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 

 
 
 

 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 32 
 
 

Model 1.45 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder m, RWN  

(afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 
Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)               : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                         : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                             : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland     : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)                : …………………………………………………………………………….. 

adres                 : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats             : …………………………………………………………………………….. 

 

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger 
(geslachts)na(a)m(en)               : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                         : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                             : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland     : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)                : …………………………………………………………………………….. 

adres                 : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats             : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 

- ik voor de minderjarige optant een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder m, RWN afleg; 

- de minderjarige optant van zeven jaar of ouder, maar vóór de meerderjarigheid, postnataal is erkend door een man; 
- de erkenner de biologische vader van de minderjarige optant is; 

- het biologische vaderschap van de erkenner is aangetoond met DNA-bewijs dat voldoet aan het Besluit DNA-onderzoek 
vaderschap of gerechtelijk bewijs biologisch vaderschap; 

- de erkenner (biologische vader) van de minderjarige optant door optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i 
of j, RWN het Nederlanderschap heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij niet was overleden; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van de Nederlandse 
nationaliteit; 

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking 

is geweest met politie/justitie en dus op grond van zijn of haar gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij of zij 
gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef 
en onder a, RWN);  

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 
verbondenheid af te leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 

- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 
van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 

- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 
van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 

- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant kan leiden tot 
staatloosheid. 

 
 
Gegevens erkenner (biologische vader) die het Nederlanderschap door optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, 
aanhef en onder i of j, RWN heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij niet was overleden: 
(geslachts)na(a)m(en)               : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                         : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                             : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland     : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds      : …………………………………………………………………………….. 
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als van toepassing: overleden op    : …………………………………………………………………………….. 

 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 

 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening wettelijk vertegenwoordiger)   
        
 

 
 
 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 
 

 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 33 

 
 

Model 1.46 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder n, RWN 
 
 

(geslachts)na(a)m(en)               : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                         : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                             : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland     : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)                : …………………………………………………………………………….. 

adres                 : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats             : …………………………………………………………………………….. 

 

Ik verklaar dat: 
- ik op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder n, RWN de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen; 
- bij rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat ik het kind ben van de optiegerechtigde onder artikel 6, eerste lid, aanhef en 

onder i of j RWN; 
- ik minderjarig was op de dag van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg; 

- mijn vader door de optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN het Nederlanderschap heeft 
verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij niet was overleden; 

- ik vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 
grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede 
zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- ik bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 

- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 
wordt ingetrokken; 

- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid. 

 
 
Gegevens vader die het Nederlanderschap door optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN 
heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij niet was overleden: 
(geslachts)na(a)m(en)               : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                         : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                             : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland     : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds      : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op    : …………………………………………………………………………….. 

 

Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 

 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            
        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
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Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 

 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant)      

     
 
 
 
 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 

 
 
 

Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 34 
 
 

Model 1.47 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder n, RWN  

(afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 
Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)               : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                         : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                             : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland     : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)                : …………………………………………………………………………….. 

adres                 : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats             : …………………………………………………………………………….. 

 

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger 
(geslachts)na(a)m(en)               : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                         : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                             : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland     : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)                : …………………………………………………………………………….. 

adres                 : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats             : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 

- ik voor de minderjarige optant een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder n, RWN afleg; 

- bij rechterlijke uitspraak is vastgesteld dat de minderjarige optant het kind is van de optiegerechtigde onder artikel 6, 
eerste lid, aanhef en onder i of j RWN; 

- de minderjarige optant minderjarig was op de dag van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg; 
- de vader van de minderjarige optant door de optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN het 

Nederlanderschap heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij niet was overleden; 
- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van de Nederlandse 

nationaliteit; 
- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking 

is geweest met politie/justitie en dus op grond van zijn of haar gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij of zij 

gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef 
en onder a, RWN);  

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 
verbondenheid af te leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant kan leiden tot 

staatloosheid. 
 

 
Gegevens vader die het Nederlanderschap door optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN 
heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij niet was overleden: 
(geslachts)na(a)m(en)              : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                        : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                            : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland    : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds     : …………………………………………………………………………….. 
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als van toepassing: overleden op   : …………………………………………………………………………….. 

 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 

 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening wettelijk vertegenwoordiger)   
        
 

 
 
 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 
 

 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 35 
 
 

Model 1.48 HRWN-CM: Optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder o, RWN 

 
 

(geslachts)na(a)m(en)               : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                         : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                             : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland     : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)                : …………………………………………………………………………….. 

adres                 : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats             : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik verklaar dat: 

- ik op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder o, RWN de Nederlandse nationaliteit wil verkrijgen; 
- ik in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius 

en Saba bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak ben geadopteerd; 
- ik minderjarig was op de dag van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg; 

- mijn adoptiefouder door de optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN het Nederlanderschap 
heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij of zij niet was overleden; 

- ik vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op 
grond van mijn gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede 
zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

- ik bereid ben bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van verbondenheid af te leggen; 
- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 

- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

wordt ingetrokken; 
- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit kan leiden tot staatloosheid. 

 
 
Gegevens adoptiefouder die het Nederlanderschap door optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of 
j, RWN heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij of zij niet was overleden: 
(geslachts)na(a)m(en)               : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                         : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                             : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland     : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds      : …………………………………………………………………………….. 

als van toepassing: overleden op    : …………………………………………………………………………….. 

 

Deze verklaring strekt (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

tot de medeverkrijging van de Nederlandse nationaliteit van mijn hieronder genoemde minderjarige kinderen. Mijn minderjarige 
kinderen hebben hoofdverblijf en toelating in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare 
lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba. 
 

 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            
        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 

Zie voor overige gegevens kinderen de bijlage bij deze optieverklaring. 
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Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 
 

 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening optant)      
     

 
 
 
 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 

 
 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 36 
 
 

Model 1.49 HRWN-CM: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder o, RWN  

(afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 
Gegevens minderjarige optant: 
(geslachts)na(a)m(en)               : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                         : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                             : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland     : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)                : …………………………………………………………………………….. 

adres                 : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats             : …………………………………………………………………………….. 

 

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger 
(geslachts)na(a)m(en)               : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                         : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                             : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland     : …………………………………………………………………………….. 

nationaliteit(en)                : …………………………………………………………………………….. 

adres                 : …………………………………………………………………………….. 

postcode en woonplaats             : …………………………………………………………………………….. 

 
Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat: 

- ik voor de minderjarige optant een optieverklaring op grond van artikel 6, eerste lid, aanhef en onder o, RWN afleg; 

- de minderjarige optant in het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba bij onherroepelijke rechterlijke uitspraak is geadopteerd; 

- de minderjarige optant minderjarig was op de dag van de rechterlijke uitspraak in eerste aanleg; 
- de adoptiefouder van de minderjarige optant door de optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN 

het Nederlanderschap heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij of zij niet was overleden; 
- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant uitdrukkelijk heeft ingestemd met de verkrijging van de Nederlandse 

nationaliteit; 
- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant vier jaar direct voorafgaande aan deze optieverklaring niet in aanraking 

is geweest met politie/justitie en dus op grond van zijn of haar gedrag geen ernstige vermoedens bestaan dat hij of zij 

gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef 
en onder a, RWN);  

- (als 16 jaar of ouder): de minderjarige optant bereid is bij de verkrijging van het Nederlanderschap een verklaring van 
verbondenheid af te leggen; 

- ik alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- ik voor de beoordeling van deze optieverklaring geen relevante informatie heb verzwegen; 
- ik weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit 

van de minderjarige optant wordt ingetrokken; 
- ik weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige optant kan leiden tot 

staatloosheid. 
 

 
Gegevens adoptiefouder die het Nederlanderschap door optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of 
j, RWN heeft verkregen of had kunnen verkrijgen, als hij of zij niet was overleden: 
(geslachts)na(a)m(en)               : …………………………………………………………………………….. 

voorna(a)m(en)                         : …………………………………………………………………………….. 

geboortedatum                             : …………………………………………………………………………….. 

geboorteplaats en geboorteland     : …………………………………………………………………………….. 

Nederlandse nationaliteit sinds      : …………………………………………………………………………….. 
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als van toepassing: overleden op    : …………………………………………………………………………….. 

 
Bij deze optieverklaring is (aankruisen wat van toepassing is): 
 wel    niet 

een verzoek tot naamsvaststelling gevoegd. 

 
 
 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening wettelijk vertegenwoordiger)   
        

 
 
 
 
……………………………………………………… 
(dienststempel) 
 

 
 
Let op! Deze verklaring geldt niet als bewijs van Nederlandse nationaliteit. 
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BIJLAGE 37 
 
 

Bijlage bij model 2.1 HRWN-CM Verzoek om naturalisatie  

(aanvullende gegevens kinderen, van oud naar jong) 
 
 
1.  
(geslachts)na(a)m(en) eerste kind    :  ……………………………………………………………………………   

voorna(a)m(en)      :  …………………………………………………………………………… 

geboortedatum       :  …………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland    :  …………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)      :  …………………………………………………………………………… 

adres        :  …………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats     :  …………………………………………………………………………… 

 

verblijfstitel  vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking 

…………………… (aankruisen wat van toepassing is)  
 vergunning tot verblijf 

         verklaring LTU niet van toepassing ex artikel 1 LTU 
         verklaring toelating van rechtswege ex artikel 3 LTU 

         anders 

 
Vergunning tot verblijf geldig tot    :  ……………………………………………………………………………   
 
als 12 jaar of ouder       akkoord 

(aankruisen wat van toepassing is)     niet akkoord 

                
        (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage) 
 
als 16 jaar of ouder       stemt wel in met verkrijging van het Nederlanderschap 

(aankruisen wat van toepassing is)     stemt niet in met verkrijging van het Nederlanderschap 

 
handtekening kind 12 t/m 17 jaar    : …………………………………………………………………………… 
 
 
2.  
(geslachts)na(a)m(en) tweede kind    :  ……………………………………………………………………………   

voorna(a)m(en)      :  …………………………………………………………………………… 

geboortedatum       :  …………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland    :  …………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)      :  …………………………………………………………………………… 

adres        :  …………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats     :  …………………………………………………………………………… 

 
verblijfstitel  vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking 

…………………… 
(aankruisen wat van toepassing is)     vergunning tot verblijf 
         verklaring LTU niet van toepassing ex artikel 1 LTU 
         verklaring toelating van rechtswege ex artikel 3 LTU 

         anders ……………………………………….. 

 
Vergunning tot verblijf geldig tot    :  ……………………………………………………………………………   
 
als 12 jaar of ouder       akkoord 

(aankruisen wat van toepassing is)     niet akkoord 

                
        (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage) 
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als 16 jaar of ouder       stemt wel in met verkrijging van het Nederlanderschap 
(aankruisen wat van toepassing is)     stemt niet in met verkrijging van het Nederlanderschap 

 
handtekening kind 12 t/m 17 jaar    : …………………………………………………………………………… 

 
 
3. 
(geslachts)na(a)m(en) derde kind    :  ……………………………………………………………………………   

voorna(a)m(en)      :  …………………………………………………………………………… 

geboortedatum       :  …………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland    :  …………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)      :  …………………………………………………………………………… 

adres        :  …………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats     :  …………………………………………………………………………… 

 
verblijfstitel  vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking 

…………………… 
(aankruisen wat van toepassing is)     vergunning tot verblijf 
         verklaring LTU niet van toepassing ex artikel 1 LTU 
         verklaring toelating van rechtswege ex artikel 3 LTU 

         anders 

Vergunning tot verblijf geldig tot    :  ……………………………………………………………………………   
 
als 12 jaar of ouder       akkoord 
(aankruisen wat van toepassing is)     niet akkoord 

                
        (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage) 
 
als 16 jaar of ouder       stemt wel in met verkrijging van het Nederlanderschap 
(aankruisen wat van toepassing is)     stemt niet in met verkrijging van het Nederlanderschap 

 

handtekening kind 12 t/m 17 jaar    : …………………………………………………………………………… 
 
 
4.  
(geslachts)na(a)m(en) vierde kind    :  ……………………………………………………………………………   

voorna(a)m(en)      :  …………………………………………………………………………… 

geboortedatum       :  …………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland    :  …………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)      :  …………………………………………………………………………… 

adres        :  …………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats     :  …………………………………………………………………………… 

 
verblijfstitel  vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking 

…………………… 
(aankruisen wat van toepassing is)     vergunning tot verblijf 
         verklaring LTU niet van toepassing ex artikel 1 LTU 
         verklaring toelating van rechtswege ex artikel 3 LTU 
         anders 

 
Vergunning tot verblijf geldig tot    :  ……………………………………………………………………………   
 
als 12 jaar of ouder       akkoord 
(aankruisen wat van toepassing is)     niet akkoord 

                
        (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage) 
 
als 16 jaar of ouder       stemt wel in met verkrijging van het Nederlanderschap 

(aankruisen wat van toepassing is)     stemt niet in met verkrijging van het Nederlanderschap 
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handtekening kind 12 t/m 17 jaar    : …………………………………………………………………………… 
 
 

5.  
(geslachts)na(a)m(en) eerste kind    :  ……………………………………………………………………………   

voorna(a)m(en)      :  …………………………………………………………………………… 

geboortedatum       :  …………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland    :  …………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)      :  …………………………………………………………………………… 

adres        :  …………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats     :  …………………………………………………………………………… 

 
verblijfstitel  vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking 

…………………… 
(aankruisen wat van toepassing is)     vergunning tot verblijf 

         verklaring LTU niet van toepassing ex artikel 1 LTU 

         verklaring toelating van rechtswege ex artikel 3 LTU 
         anders 

 
Vergunning tot verblijf geldig tot    :  ……………………………………………………………………………   

 
als 12 jaar of ouder       akkoord 
(aankruisen wat van toepassing is)     niet akkoord 

                
        (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage) 
 
als 16 jaar of ouder       stemt wel in met verkrijging van het Nederlanderschap 
(aankruisen wat van toepassing is)     stemt niet in met verkrijging van het Nederlanderschap 

 
handtekening kind 12 t/m 17 jaar    : …………………………………………………………………………… 
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BIJLAGE 38 
 
 

Model 2.2 HRWN-CM: Verzoek om naturalisatie (minderjarige) op grond van artikel 11, vierde lid, RWN 

(ingediend door wettelijk vertegenwoordiger) 
 
 
Majesteit, 
 
Ondergetekende dient als wettelijk vertegenwoordiger bij U een verzoek in om naturalisatie tot Nederlander van: 

 
 
Gegevens minderjarige verzoeker: 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

verblijfstitel     vergunning tot tijdelijk verblijf, met beperking …………………… 
(aankruisen wat van toepassing is)  vergunning tot verblijf 

      verklaring LTU niet van toepassing ex artikel 1 LTU 
      verklaring toelating van rechtswege ex artikel 3 LTU 
      anders 

 
Vergunning tot verblijf geldig tot :  ……………………………………………………………………………   

 
als 12 jaar of ouder    akkoord 
(aankruisen wat van toepassing is)  niet akkoord 

     (eventuele zienswijze aangeven d.m.v. bijlage) 
 
als 16 jaar of ouder    stemt wel in met verkrijging van het Nederlanderschap 
(aankruisen wat van toepassing is)  stemt niet in met verkrijging van het Nederlanderschap 

 
handtekening kind 12 t/m 17 jaar : …………………………………………………………………………… 
 
Bij dit verzoek is gevoegd (aankruisen wat van toepassing is): 

 verzoek tot naamsvaststelling 
 verzoek tot naamswijziging 
 niet van toepassing 
 
 

Gegevens wettelijk vertegenwoordiger: 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 
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Ik, de wettelijk vertegenwoordiger, verklaar dat ik: 
- alle gegevens naar waarheid heb verstrekt; 
- voor de beoordeling van dit verzoek geen relevante informatie heb verzwegen; 

- weet dat het verstrekken van onjuiste informatie ertoe kan leiden dat de verlening van de Nederlandse nationaliteit van de 

minderjarige verzoeker wordt ingetrokken; 
- weet dat het verzwijgen van relevante informatie ertoe kan leiden dat de verlening van de Nederlandse nationaliteit van de 

minderjarige verzoeker wordt ingetrokken; 
- weet dat intrekking van de verkrijging van de Nederlandse nationaliteit van de minderjarige verzoeker kan leiden tot 

staatloosheid.  
 

 
 
………………………………………………………    ……………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening wettelijk vertegenwoordiger)   
        
 

 
 
 

……………………………………………………… 
(dienststempel) 
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BIJLAGE 39 
 
 

Model 2.3 HRWN-CM: Verklaring verblijf en gedrag 

(invullen (mede)verzoekers 16 jaar en ouder) 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat: 

a. ik in de vier jaren direct voorafgaande aan dit verzoek om (mede)naturalisatie nooit vanwege het plegen van een 
misdrijf in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, 
Sint Eustatius en Saba: 
- een voorwaardelijke of onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd heb gekregen en/of aan mij ten uitvoer is 

gelegd; 
 - een (voorwaardelijke) leer- of taakstraf opgelegd heb gekregen en/of heb uitgevoerd; 
 - een strafbeschikking van Naf. 762,35 of meer opgelegd heb gekregen en/of aan mij ten uitvoer is gelegd; 

 - een transactie van Naf. 762,35 of meer heb aanvaard en/of aan mij ten uitvoer is gelegd;  
- een geldboete heb moeten betalen van Naf. 762,35 of meer;  
- meerdere geldboetes heb moeten betalen van ieder ten minste Naf. 381,17 met een totaal van Naf. 1142,53 of 

meer en/of een dergelijke straf als transactie heb aanvaard of is opgelegd door een strafbeschikking. 
 
b.  ik op dit moment niet strafrechtelijk word vervolgd vanwege het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel 

van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; hiervan is 
sprake als er op dit moment tegen mij een proces-verbaal wegens misdrijf is opgemaakt of als ik hoger beroep heb 

ingesteld tegen een eerdere veroordeling;  
 
c.  ik het onmiddellijk aan het Kabinet van de Gouverneur en/of de IND zal doorgeven als ik na de indiening van dit 

verzoek wel in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen 
Bonaire, Sint Eustatius en Saba strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege het plegen van een misdrijf; 

 
d.  er voor mij geen straf wegens het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, 

Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba openstaat of nog ten uitvoer moet 
worden gelegd; 

 
e.  ik niet wegens het plegen van een misdrijf in of buiten het Europese deel van Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten 

of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba in een proeftijd verbonden aan een voorwaardelijk sepot, 

voorwaardelijke veroordeling of voorwaardelijke gratieverlening zit; 
 
f.  ik mij niet schuldig heb gemaakt aan één of meer van de handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het 

Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, 
een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord) of handelingen in strijd met de doelstellingen en beginselen van 
de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen);   

 
g. (als van toepassing) ik niet getrouwd ben met een ander persoon dan vermeld in de PIVA; 
 
h.  ik om mijn verblijfsvergunning te verkrijgen en behouden de gevraagde informatie naar waarheid heb verstrekt en geen 

informatie heb verzwegen van mijzelf en, als van toepassing, mijn minderjarige kinderen jonger dan 16 jaar. 
 
ii.          het mij bekend is dat het verstrekken van onjuiste informatie of het verzwijgen van relevante informatie kan leiden tot     

         intrekking van de Nederlandse nationaliteit, ook als ik hierdoor staatloos word. 
 
Ik begrijp dat actuele gegevens van mij wordt opgevraagd bij politie en justitie. Als uit deze actuele gegevens blijkt dat sprake 
is van omstandigheden zoals genoemd onder a t/m h, dan kan mijn verzoek worden afgewezen. 
 
 

Ik kan het bovenstaande niet verklaren gelet op de volgende bijzondere omstandigheden: 
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……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………..…………………. 

 

 
Ondertekening 
 
Aldus naar waarheid ingevuld 
 
 

……………………..……………………………………….  ……………………..………………………………………. 
(plaats) (datum)     (handtekening (mede)verzoeker)      
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BIJLAGE 40 
 
 

 

Model 2.4 HRWN-CM 
Bereidheidsverklaring tot afstand huidige nationaliteit bij het verzoek tot verkrijging van het Nederlanderschap door 
naturalisatie 
 

In de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) staat dat bij naturalisatie tot Nederlander een dubbele nationaliteit moet 
worden voorkomen. Wilt u Nederlander worden? Dan moet u dus afstand doen van uw huidige nationaliteit. Met dit 

formulier geeft u aan dat u daartoe bereid bent. Er zijn uitzonderingen. In dat geval mag u uw eigen nationaliteit houden. 
Valt u onder een uitzonderingscategorie? Kruis die dan aan op dit formulier. Valt u niet onder een uitzonderingscategorie en 
doet u niet alles om uw oude nationaliteit te verliezen, dan kan uw Nederlanderschap worden ingetrokken; dan bent u geen 
Nederlander meer. Let op! Een beroep op een uitzonderingscategorie nadat u Nederlander bent geworden is niet meer 
mogelijk. 

 

 
1. Schrijf op wie u bent. 

achternaam: 

 
voornamen: 

 

geboortedatum: 

 
 

2. Schrijf op welke nationaliteit u heeft. 
Ik heb de volgende nationaliteit: 

 
Let op! Heeft u meer dan één nationaliteit? Vul dan voor elke nationaliteit een aparte verklaring in. 
 
 
3.  Kruis aan dat u bereid bent afstand te doen van uw huidige nationaliteit óf dat u vindt dat u geen afstand hoeft 

te doen i.v.m. een uitzondering. 
O  Ja, ik ben bereid om afstand te doen van mijn huidige nationaliteit om Nederlander te worden. Ik doe afstand 

van mijn huidige nationaliteit nadat ik de bekendmaking van verkrijging van het Nederlanderschap heb gekregen. In die 
bekendmaking staat dat ik Nederlander ben geworden. De kopie van bewijs van afstand stuur ik op naar de IND. 

O  Nee, ik hoef geen afstand te doen van mijn huidige nationaliteit. Ik kan namelijk een beroep doen op een 
uitzondering zoals genoemd in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 
toegespitst op het gebruik in Aruba. Ik bewijs met documenten dat ik terecht een beroep doe op die uitzondering.  

 
Kruis aan op welke uitzondering(en) u een beroep doet. Vraag aan het Kabinet van de Gouverneur om een 

toelichting als u het niet begrijpt.  
O Ik moet te veel geld betalen om afstand te doen van mijn huidige nationaliteit. 

O Ik lijd ernstige financiële schade als gevolg van afstand doen van mijn huidige nationaliteit (bijvoorbeeld door mogelijk 
verlies van erfrecht). 

O Ik moet militaire dienstplicht vervullen of afkopen voordat ik afstand kan doen van mijn huidige nationaliteit. 

O Ik kan geen contact opnemen met de autoriteiten van het land van mijn huidige nationaliteit. Door de huidige situatie 

aldaar mag dat niet van mij worden verlangd. 

O Ik heb bijzondere objectief waardeerbare redenen om geen afstand te doen van mijn huidige nationaliteit.  

O Ik kom uit Egypte / Saudi-Arabië / Libanon / IJsland en van de autoriteiten van dat land heb ik geen toestemming 
gekregen om afstand doen van mijn huidige nationaliteit. 

 
Ik doe volgens mij terecht een beroep op deze uitzondering en dat bewijs ik door de volgende documenten bij te voegen. 
 

 

 

 

 

Let op: Als nodig moeten de bewijsstukken zijn gelegaliseerd en vertaald. Vraag het Kabinet van de Gouverneur of de IND 
om informatie. 
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4. Ondertekening 

Het Kabinet van de Gouverneur heeft mij geïnformeerd dat het doen van afstand lastig kan zijn en veel geld kan kosten. Mij 
is geadviseerd om - voordat ik deze verklaring invul en onderteken - informatie in te winnen bij de betreffende autoriteiten 

(ambassade of consulaat) over de wijze waarop ik afstand kan doen van mijn nationaliteit. 

 
 
 
 
 
Plaats, datum              

            Handtekening 
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BIJLAGE 41 

Model 2.5 HRWN-CM:  
Verklaring in verband met verlies van de Egyptische, Oostenrijkse of Zuid-Afrikaanse nationaliteit 

 
 
(geslachts)na(a)m(en)     : ……………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)     : ……………………………………………………………………………………… 

geboortedatum      : ……………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland   : ……………………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)     : ……………………………………………………………………………………… 

adres       : ……………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats    : ……………………………………………………………………………………… 

 
Ik verklaar dat ik: 

- in verband met verzoek om naturalisatie mijn hoofdverblijf niet zal verplaatsen buiten het Europese deel van 

Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en Saba; 

- niet aan de (aankruisen wat van toepassing is): 
- Egyptische autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Egyptische nationaliteit; 
- Oostenrijkse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Oostenrijkse nationaliteit; 
- Zuid-Afrikaanse autoriteiten heb gevraagd, en dit ook niet zal doen, om verlof tot behoud van de Zuid-Afrikaanse 

nationaliteit; 
- door het Kabinet van de Gouverneur ben gewezen op de bestaande uitzonderingen op de afstandsverplichting; 
- weet dat een beroep op een uitzonderingscategorie niet meer mogelijk is nadat ik Nederlander ben geworden; 

- weet dat mijn Nederlanderschap op grond van artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d, RWN kan worden ingetrokken 
als blijkt dat ik toch heb gevraagd om verlof tot behoud van mijn (aankruisen wat van toepassing is): 

- Egyptische nationaliteit; 
- Oostenrijkse nationaliteit; 
- Zuid-Afrikaanse nationaliteit; 

 

Al het vorenstaande geldt ook voor mijn onderstaande minderjarige kinderen voor wie ik medenaturalisatie heb gevraagd. 

 
Volledige na(a)m(en) kind(eren)            
        geboortedatum 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

 
 
Toelichting als niet bereid (ook aangeven op welke uitzondering een beroep wordt gedaan): 
……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Let op! Een beroep op een uitzondering moet altijd onderbouwd worden met bewijsstukken. Voor het verkrijgen van de stukken 

bent u zelf verantwoordelijk. Dit geldt ook voor de vertalingen en eventuele legalisatie of apostille van stukken. Als stukken zijn 
opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, Engels, Duits of Frans, moet u ervoor zorgen dat het stuk wordt vertaald door 
een beëdigd vertaler, bij voorkeur in het Nederlands. De vertaling moet gehecht zijn aan het originele (kopie van het) 
document. De op dit moment geldende legalisatiecirculaire is van overeenkomstige toepassing. 
 
…………………………………………………………    ………………………………………………………… 
(plaats) (datum)      (handtekening)       

     
 
 
 

………………………………………………………… 
(dienststempel) 
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BIJLAGE 42 
 
 

Model 2.6 HRWN-CM: Verzoek om naamsvaststelling bij naturalisatie 

 
 
(geslachts)na(a)m(en)      : …………………………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)     : …………………………………………………………………………………………………… 

geboortedatum      : …………………………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland    : …………………………………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)      : …………………………………………………………………………………………………… 

adres       : …………………………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats    : …………………………………………………………………………………………………… 

 
Ik verzoek u bij de verlening van het Nederlanderschap mijn namen als volgt vast te stellen: 
geslachtsnaam      : …………………………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)     : …………………………………………………………………………………………………… 
 
en de namen van mijn minderjarig(e) kind(eren) voor wie ik medenaturalisatie heb gevraagd als: 
 

geboortedatum 
 

geslachtsnaam voorna(a)m(en) zienswijze kinderen van 12 
jaar of ouder 

en handtekening 

   stemt wel / niet* in 
 
handtekening kind: 

   stemt wel / niet* in 
 
handtekening kind:  

   stemt wel / niet* in 

 
handtekening kind:  

   stemt wel / niet* in 
 
handtekening kind:  

   stemt wel / niet* in 
 
handtekening kind:  

 
* doorhalen wat niet van toepassing is 

 
 

 
 
 
………………………………………………………………..   ……………………………………………………………….. 
(plaats) (datum)       (handtekening verzoeker)     

        
 
 
 
 
 
 

……………………………………………………………….. 
(dienststempel)     
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BIJLAGE 43 
 

 

Model 2.7 HRWN-CM: Verzoek om naamswijziging bij naturalisatie 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)      : …………………………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)     : …………………………………………………………………………………………………… 

geboortedatum      : …………………………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland    : …………………………………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)      : …………………………………………………………………………………………………… 

adres       : …………………………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats    : …………………………………………………………………………………………………… 

 
Ik verzoek u bij de verlening van het Nederlanderschap mijn namen te wijzigen in: 

geslachtsnaam      : …………………………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)     : …………………………………………………………………………………………………… 
 
en de namen van mijn minderjarig(e) kind(eren) in: 
 

geboortedatum 
 

geslachtsnaam voorna(a)m(en) zienswijze kinderen van 12 
jaar of ouder 

en handtekening 

   stemt wel / niet* in 
 

handtekening kind: 

   stemt wel / niet* in 
 
handtekening kind:  

   stemt wel / niet* in 
 
handtekening kind:  

   stemt wel / niet* in 
 
handtekening kind:  

   stemt wel / niet* in 
 
handtekening kind:  

 

* doorhalen wat niet van toepassing is 
 

 
 
 
 
………………………………………………………………..   ……………………………………………………………….. 

(plaats) (datum)       (handtekening verzoeker)     
        
 
 
 
 
 

 
……………………………………………………………….. 
(dienststempel)     
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BIJLAGE 44 
 

 

Model 2.10 HRWN-CM: 
Formulier zienswijze (mede)verlening Nederlanderschap voor minderjarigen van 12 tot en met 15 jaar 
(als minderjarige niet persoonlijk verschijnt) 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)   : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
Ik verklaar dat ik (aankruisen wat van toepassing is): 
 geen bezwaar heb tegen medeverlening van het Nederlanderschap. 
 wél bezwaar heb tegen medeverlening van het Nederlanderschap, omdat: 
 
……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

……………………………………………………………………………………………………………….……………………. 

 

 
Gegevens vader: 
geslachtsna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

geboortedatum                         : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres        : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 
 
Gegevens moeder: 
geslachtsna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

geboortedatum                         : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 
………………………….…………………………    ………………………….…………………………  
 (plaats) (datum)       (handtekening minderjarige)      
     
………………………….…………………………      
(dienststempel)    
 

 
 

 
Let op! kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening) bijvoegen. 



LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012,  nummer 21– 12 oktober 2012 pagina 93 

 
BIJLAGE 45 
 
 

Model 2.11 HRWN-CM:  

Formulier zienswijze naamswijziging/-vaststelling (minderjarigen van 12 jaar tot en met 15 jaar) 
(als minderjarige niet persoonlijk verschijnt) 
 

geslachtsna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en) kind   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)   : ................................................................................................................ 

adres      : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 

 Naamsvaststelling: 

Ik verklaar dat ik bij de medeverlening van het Nederlanderschap (aankruisen wat van toepassing is):  
 wel instem    
 niet instem 

met vaststelling van mijn namen als: 

geslachtsnaam    : ................................................................................................................ 
voorna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

 

Toelichting zienswijze: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 
 Naamswijziging: 

Ik verklaar dat ik bij de medeverlening van het Nederlanderschap (aankruisen wat van toepassing is):  
 wel instem    
 niet instem 

met wijziging van mijn namen in: 
geslachtsnaam    : ................................................................................................................ 
voorna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

 
Toelichting zienswijze: 

....................................................................................................................................................................... 

....................................................................................................................................................................... 

 

Gegevens vader: 
geslachtsna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

geboortedatum                         : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 

Gegevens moeder: 
geslachtsna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

geboortedatum                         : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 
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nationaliteit(en)             : ................................................................................................................ 

adres              : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats          : ................................................................................................................ 

 
 

 
……………………………………………………………    ……………………………………………………………   
(plaats) (datum)      (handtekening minderjarige)     
        
 
 

 
 
…………………………………………………………… 
(dienststempel) 
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BIJLAGE 46 
 
 

Model 2.14 HRWN-CM:  

Formulier zienswijze andere ouder/wettelijk vertegenwoordiger over medeverlening Nederlanderschap aan 
minderjarige(n) 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)     : …………………………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)    : …………………………………………………………………………………………………… 

geboortedatum     : …………………………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland   : …………………………………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)     : …………………………………………………………………………………………………… 

adres      : …………………………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats   : …………………………………………………………………………………………………… 

 

Ik verklaar dat ik (aankruisen wat van toepassing is): 

 geen bezwaar heb dat mijn hierna na genoemde kind(eren) de Nederlandse nationaliteit verkrijgen: 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 

 wel bezwaar heb dat mijn hierna genoemde kind(eren) de Nederlandse nationaliteit verkrijgen: 
……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 
………………………………………………………………..   ……………………………………………………………….. 

(plaats) (datum)       (handtekening)       

      
 
 
 
 

 
……………………………………………………………….. 
(dienststempel) 
 
 

 

 

 

Let op! Kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening) bijvoegen. 
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BIJLAGE 47 
 
 

Model 2.15 HRWN-CM:  

Formulier zienswijze andere ouder / wettelijk vertegenwoordiger over naamsvaststelling kind(eren) 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : …………………………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)   : …………………………………………………………………………………………………… 

geboortedatum    : …………………………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland  : …………………………………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)    : …………………………………………………………………………………………………… 

adres     : …………………………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats  : …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Minderjarig(e) kind(eren): 
1. .……………………………….…, geboren op ……………………………….…. 

2. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

3. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

4. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 
Ik verklaar dat ik (aankruisen wat van toepassing is): 

 geen bezwaar heb  

 wel bezwaar heb   

 
dat de geslachtsnaam van mijn hierboven genoemde minderjarig(e) kind(eren) wordt vastgesteld als: 

………………….………………………………………………………………….……. 

 
en de voorna(a)m(en) als: 

1. .……………………………….…, geboren op ……………………………….…. 

2. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

3. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

4. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………..   ……………………………………………………………….. 
(plaats) (datum)       (handtekening)        
 
      
……………………………………………………………….. 
(dienststempel) 
 

 

Let op! Kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening) bijvoegen. 
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BIJLAGE 48 
 
 

Model 2.16 HRWN-CM:  

Formulier zienswijze andere ouder/wettelijk vertegenwoordiger over naamswijziging kind(eren) 
 
 
(geslachts)na(a)m(en)     : …………………………………………………………………………………………………… 

voorna(a)m(en)    : …………………………………………………………………………………………………… 

geboortedatum     : …………………………………………………………………………………………………… 

geboorteplaats en geboorteland   : …………………………………………………………………………………………………… 

nationaliteit(en)     : …………………………………………………………………………………………………… 

adres      : …………………………………………………………………………………………………… 

postcode en woonplaats   : …………………………………………………………………………………………………… 
 
 
Minderjarig(e) kind(eren): 
1. .……………………………….…, geboren op ……………………………….…. 

2. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

3. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

4. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 
Ik verklaar dat ik (aankruisen wat van toepassing is): 

 geen bezwaar heb  

 wel bezwaar heb   

 
dat de geslachtsnaam van mijn hierboven genoemde minderjarig(e) kind(eren) wordt gewijzigd in: 

………………….………………………………………………………………….……. 

 
en de voorna(a)m(en) in: 

1. .……………………………….…, geboren op ……………………………….…. 

2. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

3. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

4. ……………………………….…., geboren op ……………………………….…. 

 

Toelichting: 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………..   ……………………………………………………………….. 
(plaats) (datum)       (handtekening)       
  
     
……………………………………………………………….. 
(dienststempel) 
 

 

Let op! Kopie geldig identiteitsbewijs (geldig paspoort, voorzien van foto, personalia en handtekening) bijvoegen. 
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BIJLAGE 49 
 
 

Model 2.21 HRWN-CM: Verklaring “geïnformeerd negatief advies” 

 
 
(geslachts)na(a)m(en)    : ................................................................................................................ 

voorna(a)m(en)   : ................................................................................................................ 

geboortedatum    : ................................................................................................................ 

geboorteplaats en geboorteland  : ................................................................................................................ 

nationaliteit(en)    : ................................................................................................................ 

adres     : ................................................................................................................ 

postcode en woonplaats  : ................................................................................................................ 

 
 

Ik verklaar dat ik: 

- door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd dat het Kabinet van de Gouverneur met betrekking tot het door mij 

ingediend verzoek om naturalisatie negatief zal adviseren omdat (aankruisen wat van toepassing is): 

 ik niet voldoe aan het vereiste van meerderjarigheid 

 mijn identiteit en/of mijn nationaliteit niet voldoende vaststaat 

 bedenkingen bestaan tegen mijn verblijf voor onbepaalde tijd binnen het Koninkrijk. 

  ik niet voldoe voldaan aan de termijn van vijf jaar toelating en hoofdverblijf binnen het Koninkrijk onmiddellijk 

voorafgaande aan het verzoek 

 ik niet voldoe aan de huwelijkse- en/of samenlevingstermijn van ten minste drie jaar 

 ik niet voldoe aan de termijn van in totaal tien jaar toelating en hoofdverblijf binnen het Koninkrijk, waarvan de 

laatste twee jaar, voorafgaand aan het verzoek, onafgebroken. 

 ik geen Certificaat Naturalisatietoets heb overgelegd, terwijl niet is gebleken van een vrijstellings- of 

ontheffingsgrond. 

 ik vier jaar direct voorafgaande aan dit verzoek in aanraking ben geweest met politie/justitie en dus op grond 

van mijn gedrag ernstige vermoedens bestaan dat ik gevaar oplever voor de openbare orde, de goede zeden of 

de veiligheid van het Koninkrijk (artikel 9, eerste lid, aanhef en onder a, RWN); 

 ik niet bereid ben om afstand te doen van mijn oorspronkelijke nationaliteit(en). 

 overig: ……………………………………………………………………………. 

- weet dat ik de betaalde naturalisatiegelden niet terugkrijg bij afwijzing van het verzoek om naturalisatie. 

- weet dat ik de betaalde naturalisatiegelden niet terugkrijg als ik het verzoek intrek. 

 
 

 

 
…………….…………………………….………    …………….…………………………….……… 
(plaats) (datum)       (handtekening verzoeker)     
     
 
 
 

 
 
…………….…………………………….……… 
(dienststempel)  
 

 

 

 


