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CURAÇAO EN SINT MAARTEN 

 
 

During the month of October 2012, the Bank continued to direct its monetary policy at tightening the surplus in 

the money market. The percentage of the reserve requirement, the main instrument, was increased by 0.50 

percentage point to 12.75%. 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.26.0 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 practically unchanged. 

  

Base money1 increased by NAf.22.9 million in October 2012. This expansion was due to an increase of NAf.17.0 

million in the current account balances of the commercial banks and a rise of NAf.5.9 million in the value of 

currency in circulation. The increase in the current account balances was due mainly to transfers by the 

government of Curaçao from its account at the Bank towards its accounts at the commercial banks. However, the 

increase in the current account balances of the commercial banks was mitigated by the rise in the required 

reserves and transfers by USONA2  from its accounts at the commercial banks towards its account at the Bank. 

Moreover, the commercial banks purchased securities that were held in the Bank‟s portfolio. The latter explains the 

decline by NAf.17.5 million in the item “Securities and loans” on the assets side of the balance sheet.  

 

 

The increase by NAf.20.4 million in the item “Liabilities to non residents” was largely related to interest payments 

by the governments of Curaçao and Sint Maarten to the Dutch state. Because of the standing subscription, the 

Dutch State obtained the bulk of the bonds issued by Curaçao and Sint Maarten in October 2010. 

 

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

2
 The foundation that approves and funds development projects. 

Difference 

compared to

Difference 

compared to

Assets 31-Oct-12 30-Sep-12 Liabilities 31-Oct-12 30-Sep-12

Claims on nonresidents 3,523.1 7.1 Liabilities to nonresidents 635.9 20.4

Gold 1,293.6 -42.9 Deposits of nonresidents in foreign currency 635.9 20.4

Official reserves 2,061.0 67.6

Securities and loans 168.6 -17.5

Domestic assets 457.4 1.6 Domestic liabilities 2,134.3 28.7

Currency in circulation 373.8 5.9

Claims on the government 0.2 0.0 Government deposits 158.9 -48.9

Government paper in portfolio 0.2 0.0 Government of Curacao 56.2 -49.2

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

Other 0.0 0.0 Former Central Government 102.5 0.3

Government agencies and institutions 0.2 0.0

Claims on deposit money banks 0.1 0.1 Liabilities to deposit money banks 1,257.2 41.7

Current account balances 0.1 0.1 Current account balances 381.0 17.0

Certificates of Deposit 29.0 -1.3

Required reserves 847.2 26.0

Claims on other sectors 457.2 1.5 Liabilities to other sectors 344.5 29.9

Other assets 457.2 1.5 Deposits of other residents 249.6 31.3

Other liabilities 94.9 -1.4

Capital and reserves 1,210.3 -40.4

Total assets 3,980.5 8.7 Total liabilities 3,980.5        8.7

 October 2012
(millions of NAf.)
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The net position of the government with the Bank declined by NAf.48.9 million because of a drop in the deposits of 

the Curaçao government at the Bank. This drop was related largely to the aforementioned transfers towards its 

accounts at the commercial banks, and the interest payments on bonds issued in October 2010. However, a 

transfer of collected dividend tax by the Netherlands related to the tax arrangement for the Kingdom (BRK) 

moderated the decline in the deposits of the Curaçao government. The transfer of the collected dividend tax 

explains also the rise by NAf.67.6 million in the item “Official Reserves” on the assets side of the balance sheet. 

 

The item “Liabilities to other sectors” rose by NAf.29.9 million. This rise was caused by an increase of NAf.31.3 

million in the item “Deposits of other residents”, largely the result of an increase in the deposits of the public 

pension fund, APNA, because of interest earnings on debt securities issued by the entities of the former 

Netherlands Antilles and taken over by the Netherlands. Also, USONA transferred funds from its accounts with the 

commercial banks to its account at the Bank.  

 

Finally, the item “Gold” on the assets side of the balance sheet declined by NAf.42.9 million as a result of the lower 

market value at the balance sheet date, compared to the end of September 2012. The decline in the item “Capital 

and reserves” on the liabilities side of the balance sheet was related to the drop in the market value of gold. 

 

 

Willemstad,  November 23, 2012 

Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten 
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DE LANDSCOURANT  

VAN SINT MAARTEN 
 

 

Besluit van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie van 27 november 2012, 
nummer WBN-CM 2012/5, 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 STAATSSECRETARIS VAN VEILIGHEID EN JUSTITIE, 

 

 

Gelet op de Rijkswet op het Nederlanderschap, het Besluit verkrijging en verlies 

Nederlanderschap (BvvN), het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, het 

Wijzigingsbesluit Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002, de Regeling verkrijging en verlies 

Nederlanderschap (RvvN);  

 

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 

Het model 1.26 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 1. 

 

B 

Het model 1.27 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 2. 

 

C 

Het model 1.28 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 3. 

 

D 

Het model 1.35 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 4. 

 

E 

Het model 2.8 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 5. 

 

F 

Het model 2.23 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 6. 

 

G 

Het model 2.24 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 7. 

 

H 

Het model 2.25 HRWN-CM komt te luiden als aangegeven in bijlage 8. 

 

 

Artikel II 
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Dit besluit treedt in werking met ingang van de dag na de dagtekening van de Staatscourant 

waarin het wordt geplaatst. 

 

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

Landscourant van Sint Maarten worden geplaatst 

 

‟s-Gravenhage, 27 november 2012 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

de Directeur-generaal Vreemdelingenzaken, 

 

 

L. Mulder 
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TOELICHTING 

 

 

ARTIKELSGEWIJS 

 

A t/m H 

Vanaf 5 november 2012 is de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verantwoordelijk voor 

de Rijkswet op het Nederlanderschap, die voorheen onder de Minister van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties viel. Dit betekent dat de modelformulieren voor optie en 

naturalisatie waarin nog wordt verwezen naar de oude bewindspersoon moeten worden 

aangepast. 

 

Voorts zijn enkele tekstuele wijzigingen aangebracht in de modelformulieren. 

 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

de Directeur-generaal Vreemdelingenzaken, 

 

 

L. Mulder 
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BIJLAGE 1 

 

 

Model 1.26 HRWN-CM:  

Buitenbehandelingstelling optieverklaring wegens niet-betaling van optiegelden 
 
 
Aan: 

 

 

 

behandelend ambtenaar :  

doorkiesnummer  :  

datum en plaats  :  

kenmerk   :  

betreft    : buitenbehandelingstelling van uw optieverklaring 

 

 

Geachte heer / mevrouw, 

 

Naar aanleiding van uw optieverklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap deel ik u het volgende mede. 

 

*U heeft op    …………….. (datum) een optieverklaring afgelegd. Op die dag bent u in de gelegenheid gesteld om 

binnen zes weken het verschuldigde bedrag per kas aan de ……….  te betalen. U heeft op die dag schriftelijk 

verklaard bekend te zijn met de gevolgen van het niet op tijd betalen. 

 

*U heeft op ……………(datum) een verzoek om ontheffing van optiegelden gedaan. Op dit verzoek is 

op………….(datum) afwijzend beslist. U bent toen in de gelegenheid gesteld om binnen zes weken na toezending 

van de negatieve beslissing alsnog het door u verschuldigde bedrag per kas aan de …..  te betalen. U bent 

schriftelijk geïnformeerd over de gevolgen van het niet op tijd betalen. 

 

Uit mijn administratie blijkt dat u de verschuldigde optiegelden niet binnen bovengenoemde termijn van zes weken 

heeft betaald. Op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 j° artikel 4:5 van de 

Algemene wet bestuursrecht stel ik uw optieverklaring buiten behandeling. Dit betekent dat uw optieverklaring niet 

wordt behandeld, omdat u niet heeft betaald. 

 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dit binnen zes weken 

na verzending van deze brief doen. In het bezwaarschrift moet u uitleggen waarom u het niet eens bent met de 

beslissing. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen en de datum te vermelden. Het bezwaarschrift moet u 

sturen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Klantdirectie Naturalisatie, Unit Nationaliteit en 

Naturalisatie, Postbus 285, 7600 AG te Almelo (Nederland). Vermeldt u linksboven op uw brief “bezwaarschrift 

buitenbehandelingstelling optieverklaring”. U moet een kopie van deze brief meesturen. 

 

 
 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

de Gouverneur, 

namens deze, 

 

handtekening 

 

 

Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur 

Functie gemandateerde (cursief) 

                

   …………………………………….. 

(dienststempel) 
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BIJLAGE 2 

 

 

Model 1.27 HRWN-CM:  

Besluit tot ontheffing betaling optiegelden 
 
 
 

 

Aan ondergenoemde, 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

  

adres  : …………………………………………………………………. 

 

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

 

 

 

is op het ingediend verzoek ontheffing van de betaling van de optiegelden verleend, omdat: 

 

 de optant als minderjarige een zelfstandige optieverklaring aflegt;. 

 

 de optant als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander is aangemerkt. 

 

 

Het origineel van dit besluit is aan de optant gegeven. Een kopie van dit besluit is in het optiedossier gevoegd. 

 

 
 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

de Gouverneur, 

namens deze, 

 

handtekening 

 

 

Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur 

Functie gemandateerde (cursief) 

 

  

 

…………………………………..    …………………………………….. 

(plaats en datum)     (dienststempel) 
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BIJLAGE 3 

 

 

Model 1.28 HRWN-CM:  

Afwijzing ontheffing optiegelden 
 
 
Aan: 
 
 
 
behandelend ambtenaar :  
doorkiesnummer  :  
datum en plaats  :  
kenmerk   :  
betreft    : verzoek om ontheffing van betaling optiegelden 
 
 
Geachte heer / mevrouw, 
 
Naar aanleiding van de door u afgelegde optieverklaring ter verkrijging van het Nederlanderschap laat ik u het 
volgende weten. Ik wijs uw verzoek om ontheffing van de optiegelden af. 
 

Op grond van artikel 4, derde lid van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 kunnen de volgende 

categorieën personen in aanmerking komen voor ontheffing van de betaling van de optiegelden: 

a. een minderjarige die zelfstandig een optieverklaring aflegt; 

b. een persoon die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander is 

aangemerkt; 
 
Alleen in bijzondere gevallen wordt aan de onder a genoemde personen ontheffing verleend. Aan de onder b 
genoemde personen wordt geen ontheffing verleend, als de bedoelde vergissing het gevolg is van frauduleus of 
onzorgvuldig gedrag van de optant of zijn wettelijk vertegenwoordiger. 
 
U komt niet in aanmerking voor ontheffing, omdat ……………………………………….. (motivering). 
 
Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dit binnen zes weken 

na verzending van deze brief doen. In het bezwaarschrift legt u uit waarom u het niet eens bent met de beslissing. 

Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen en de datum te vermelden. Het bezwaarschrift moet u sturen aan 

de Immigratie- en Naturalisatiedienst, Klantdirectie Naturalisatie, Unit Nationaliteit en Naturalisatie, Postbus 285, 

7600 AG te Almelo (Nederland). Vermeldt u linksboven op uw brief „bezwaarschrift afwijzing ontheffing 

optiegelden‟. U moet een kopie van deze brief meesturen.  
 
Het indienen van een bezwaarschrift heeft op grond van artikel 6:16 van de Algemene wet bestuursrecht geen 
schorsende werking. Dit betekent dat u binnen zes weken na verzending van deze brief het bedrag van Naf. 
 ………… per kas aan de ……… moet betalen. Betaalt u niet binnen de bedoelde zes weken dan wordt conform artikel 
6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 uw afgelegde optieverklaring buiten behandeling gesteld. 

 

 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

de Gouverneur, 

namens deze, 

 

handtekening 

 

 

Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur 

Functie gemandateerde (cursief) 

                

   …………………………………….. 

   (dienststempel) 
 

 



LANDSCOURANT VAN SINT MAARTEN Jaargang 2012,  nummer 25 – 7 december 2012 pagina 10 

 
BIJLAGE 4 

 

 

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) 
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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 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 
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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. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

e. 

 

f. 

 

g. 

 

h. 

 

 

a. 

 

b. 

 

c. 

 

d. 

 

e. 

 

f. 

 

g. 

 

h. 

 

9. 

Opmerkingen/Observations/Bemerkungen/Osservazioni/ 

Mülahazalar/Observations 

 

 

 

 

Stempel, handtekening (Functie van de 

ondertekenaar)/Sceau 

 

's-Gravenhage, de 
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officiel, Signature (Fonction du signataire)/Dienstsiegel, 

Unterschrift (Dienststellung)/Timbro ufficiale, Firma 

(Qualifica 

Del firmatario)/Resmi Mühür, Imza (Görevi)/Signature 

(official 

position of signatory) 

De Staatssecretaris van Veiligheid en 

Justitie, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

Le secrétaire d‟État à la Sécurité et à la 

Justice, 

Der Staatssekretär für Sicherheit und 

Justiz, 

Il Segratario di Stato alla Sicurezza e 

Giustizia, 

The State Secretary for Security and 

Justice 
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BIJLAGE 5 

 

 

Model 2.8 HRWN-CM:  

Verklaring ‘Ingelicht over betaling van naturalisatiegelden’ tevens inverzuimstelling; 
 
alsook:    Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden 
 
 
(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 ingelicht over de regeling inzake de te betalen naturalisatiegelden; 

- door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de regels met betrekking tot het lage tarief 

- door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om 

ontheffing  

van de naturalisatiegelden; 

- weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald bij afwijzing van het verzoek om 

naturalisatie; 

- weet dat de betaalde naturalisatiegelden niet worden terugbetaald als ik het verzoek om naturalisatie intrek; 

- weet dat ik voor mijn verzoek om naturalisatie het bedrag moet betalen van: 

 Naf 1327 (enkelvoudig verzoek, verlaagd tarief)  

 Naf 1823 (gemeenschappelijk verzoek, verlaagd tarief) 

 Naf 1785 (enkelvoudig verzoek, standaard tarief); 

 Naf 2280 (gemeenschappelijk verzoek, standaard tarief); 

 Naf 262 (voor ieder minderjarig kind waarvoor medenaturalisatie wordt gevraagd) 

- weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 6 van het Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 zes weken 

heb om de verschuldigde naturalisatiegelden per kas te betalen aan de Gouverneur; 

- weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de naturalisatiegelden betaal, dat mijn verzoek om 

naturalisatie op grond van artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld. 

 
 Verzoeker heeft op  …………………(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de naturalisatiegelden 

ingediend. 

 

 

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

(plaats) (datum)      (handtekening verzoeker) 
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Let op: 

- een kopie van dit formulier wordt aan de verzoeker meegegeven als niet gelijktijdig bij de indiening van het 

verzoek om naturalisatie de verschuldigde naturalisatiegelden zijn betaald; 

- is de verzoeker minderjarig, dan worden de persoonsgegevens van de wettelijke vertegenwoordiger opgenomen 

en tekent deze de verklaring. 
 
 
Verklaring vrijgesteld van naturalisatiegelden 
(alleen invullen als van toepassing) 

 
   De Gouverneur verklaart dat de hierboven vermelde verzoeker is vrijgesteld van de betaling van 

naturalisatiegelden. Als bewijs hiervan heeft de verzoeker een kopie van dit formulier gekregen. 
 
 
 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

de Gouverneur, 

namens deze, 

 

handtekening 

 

 

Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur 

Functie gemandateerde (cursief) 

 

 

 

…………………………………..    …………………………………….. 

(plaats en datum)     (dienststempel) 
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BIJLAGE 6 

 

 

Model 2.23 HRWN-CM:  

Buitenbehandelingstelling verzoek om naturalisatie wegens niet-betaling van naturalisatiegelden 
 
 
Aan: 

 

 

 

behandelend ambtenaar :  

doorkiesnummer  :  

datum en plaats  :  

betreft    : Buitenbehandelingstelling verzoek om naturalisatie 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

In verband met uw verzoek om naturalisatie deel ik u het volgende mede. 

 

Op  ……….. (datum) heeft u een verzoek om naturalisatie ingediend. Op die dag bent u in de gelegenheid gesteld 

om binnen zes weken het voor de behandeling van uw verzoek verschuldigde bedrag per kas aan de ……. te 

betalen. U heeft op die dag schriftelijk verklaard bekend te zijn met de gevolgen van het niet op tijd betalen.  

 

Uit mijn administratie blijkt dat u de verschuldigde naturalisatiegelden niet binnen de gestelde termijn van zes 

weken heeft betaald. Op grond van artikel 6 Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 j° artikel 4:5 Algemene wet 

bestuursrecht stel ik uw verzoek om naturalisatie buiten behandeling. Dit betekent dat uw verzoek om 

naturalisatie niet zal worden behandeld, omdat u niet heeft betaald. 

 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dit binnen zes weken 

na verzending van deze brief doen. In het bezwaarschrift moet u uitleggen waarom u het niet eens bent met de 

beslissing. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen en de datum te vermelden. Het bezwaarschrift moet u 

sturen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Klantdirectie Naturalisatie, Unit Nationaliteit en 

Naturalisatie, Postbus 285, 7600 AG te Almelo (Nederland). Vermeldt u linksboven op uw brief “bezwaarschrift 

buitenbehandelingstelling naturalisatie”. U moet een kopie van deze brief meesturen. 

 

 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

de Gouverneur, 

namens deze, 

 

handtekening 

 

 

Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur 

Functie gemandateerde (cursief) 

                

    …………………………………….. 

(dienststempel) 
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BIJLAGE 7 

 

 

Model 2.24 HRWN-CM:  

Besluit tot ontheffing betaling naturalisatiegelden 

 

 

Aan ondergenoemde, 

 

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

 

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

 

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

 

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

 

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

 

adres  : …………………………………………………………………… 

 

postcode en woonplaats  : …………………………………………………………………… 
 
 
is op het ingediend verzoek ontheffing van de betaling van naturalisatiegelden verleend, omdat:  
 

 het gaat om een zelfstandige naturalisatie van een minderjarige. 

  

 de verzoeker als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander is aangemerkt. 

 

 de verzoeker op grond van staatsbelang of verdiensten voor de Staat genaturaliseerd wordt. 

 

 

Het origineel van dit besluit is aan de verzoeker gegeven. Een kopie van dit besluit is in het naturalisatiedossier 

gevoegd. 
 
 
 
De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

de Gouverneur, 

namens deze, 

 

handtekening 

 

 

Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur 

Functie gemandateerde (cursief) 

 

 

 

…………………………………..   …………………………………….. 

(plaats en datum)    (dienststempel) 
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BIJLAGE 8 

 

 

Model 2.25 HRWN-CM:  

Afwijzing ontheffing naturalisatiegelden 
 
 
Aan: 

 

behandelend ambtenaar :  

doorkiesnummer  :  

datum en plaats  :  

betreft    : Verzoek om ontheffing naturalisatiegelden 

 

 

Geachte heer/mevrouw, 

 

U heeft een verzoek om naturalisatie ingediend. Bij de indiening van uw verzoek heeft u verzocht om ontheffing 

van betaling van de naturalisatiegelden. Naar aanleiding hiervan deel ik u mee dat ik uw verzoek om ontheffing 

afwijs. 

 

Op grond van artikel 4, tweede lid Besluit optie- en naturalisatiegelden 2002 kunnen de volgende categorieën 

personen in aanmerking komen voor ontheffing van de betaling van de naturalisatiegelden: 

a. een minderjarige die zelfstandig een verzoek om naturalisatie indient; 

b. een persoon die als gevolg van een administratieve vergissing al meer dan een jaar als Nederlander is 

aangemerkt; 

c. een persoon die op grond van staatsbelang of van zijn verdiensten voor de Staat genaturaliseerd wordt. 

 

Slechts in bijzondere gevallen wordt aan de onder a genoemde personen ontheffing verleend. Aan de onder b 

genoemde personen wordt geen ontheffing verleend, als de bedoelde vergissing het gevolg is van frauduleus of 

onzorgvuldig gedrag van de verzoeker. 

 

U komt niet in aanmerking voor ontheffing, omdat ……………………………………….. (motivering). 

 

Als u het niet eens bent met deze beslissing, kunt u hiertegen bezwaar aantekenen. U moet dit binnen zes weken 

na verzending van deze brief doen. In het bezwaarschrift moet u uitleggen waarom u het niet eens bent met de 

beslissing. Vergeet niet het bezwaarschrift te ondertekenen en de datum te vermelden. Het bezwaarschrift moet u 

sturen aan de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Klantdirectie Naturalisatie, Unit Nationaliteit en 

Naturalisatie, Postbus 285, 7600 AG te Almelo (Nederland). Vermeldt u linksboven op uw brief “bezwaarschrift 

afwijzing ontheffing naturalisatiegelden”. U moet een kopie van deze brief meesturen. 

 

Het indienen van een bezwaarschrift heeft op grond van artikel 6:16 Algemene wet bestuursrecht geen schorsende 

werking. Dit betekent dat u binnen dat u binnen zes weken na toezending van deze brief het bedrag van 

Naf.  ……….. moet betalen per kas aan de ………... Betaalt u niet binnen de bedoelde zes weken dan wordt conform 

artikel 6 Besluit Optie- en Naturalisatiegelden 2002 uw verzoek om naturalisatie buiten behandeling gesteld. 

 

 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 

namens deze, 

de Gouverneur, 

namens deze, 

 

handtekening 

 

 

Naam functionaris, zonder geslachtsverwijzing of titulatuur 

Functie gemandateerde (cursief) 

                

   …………………………………….. 

(dienststempel) 

 


