Model 1.41a: Optieverklaring minderjarige op grond van artikel 6, eerste lid, onder k, RWN
(afgelegd door wettelijk vertegenwoordiger)

Ik leg (als wettelijk vertegenwoordiger) een verklaring tot verkrijging van de
Nederlandse nationaliteit af (voor):
(geslachts)na(a)m(en)

:

……………………………………….

voorna(a)m(en)

:

……………………………………….

geboortedatum

:

……………………………………….

geboorteplaats en geboorteland

:

……………………………………….

nationaliteit(en)

:

……………………………………….

adres

:

……………………………………….

postcode en woonplaats

:

……………………………………….

Ik verklaar dat bovengenoemde persoon:

geboren is staande het huwelijk, of prenataal erkend is door een man, of kind is van
een ongehuwde moeder, en

dat zijn/haar vader of moeder door de optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en
onder i of j, RWN het Nederlanderschap heeft verkregen of had kunnen verkrijgen,
indien hij of zij niet was overleden.
Persoonsgegevens 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, indien
hij of zij niet was overleden
(geslachts)na(a)m(en)

:

……………………………………….

voorna(a)m(en)

:

……………………………………….

geboortedatum

:

……………………………………….

geboorteplaats en geboorteland

:

……………………………………….

Nederlandse nationaliteit sedert

:

……………………………………….

indien van toepassing: overleden op

:

……………………………………….

Persoonsgegevens wettelijk vertegenwoordiger
(geslachts)na(a)m(en)

:

……………………………………….

voorna(a)m(en)

:

……………………………………….

geboortedatum

:

……………………………………….

geboorteplaats en geboorteland

:

……………………………………….

adres

:

……………………………………….

postcode en woonplaats

:

……………………………………….

Bij deze verklaring is een/geen* verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.
Ik verklaar dat alle gegevens waar zijn en dat ik geen belangrijke gegevens heb
verzwegen. Ik weet dat het geven van onjuiste informatie of het verzwijgen van
informatie ertoe kan leiden dat de Nederlandse nationaliteit van bovengenoemde
persoon wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.
.....................................
(plaats) (datum)

.....................................
(handtekening)
........................................................................
(dienststempel)

* Doorhalen wat niet van toepassing is
Deze verklaring is geen bewijs van de Nederlandse nationaliteit

Model 1.36a
Bereidverklaring afleggen verklaring van verbondenheid
In de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN) staat dat voor de verkrijging van het Nederlanderschap eerst een
verklaring van verbondenheid moet worden afgelegd. Ook staat in de wet dat u zich bij het afleggen van de
verklaring tot verkrijging van het Nederlanderschap bereid moet verklaren dat u deze verklaring van
verbondenheid gaat afleggen. Wilt u Nederlander worden? Dan moet u dus een verklaring van verbondenheid
afleggen. Met dit formulier geeft u aan dat u daartoe bereid bent.
1) Schrijf op wie u bent:
(geslachts)na(a)m(en)

: ................................................................................................................

voorna(a)m(en)

: ................................................................................................................

geboortedatum

: ................................................................................................................

geboorteplaats en geboorteland

: ................................................................................................................

nationaliteit(en)

: ................................................................................................................

adres

: ................................................................................................................

De verklaring van verbondenheid bevat de volgende woorden:
Indien u kiest voor de variant: ‘Ik zweer dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar
vrijheden en rechten respecteer en zweer de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te
vervullen.’ bevestigt u deze verklaring met (het mondeling uitspreken van) de volgende woorden: ‘Zo waarlijk
helpe mij God almachtig’.
Indien u kiest voor de variant: ‘Ik verklaar dat ik de grondwettelijke orde van het Koninkrijk der Nederlanden, haar
vrijheden en rechten respecteer en beloof de plichten die het staatsburgerschap met zich meebrengt getrouw te
vervullen.’ bevestigt u deze verklaring met (het mondeling uitspreken van) de volgende woorden: ‘Dat verklaar en
beloof ik’.
2) Kruis aan of u de verklaring van verbondenheid wil afleggen
 Ja, ik leg de verklaring van verbondenheid af. Ik leg de verklaring van verbondenheid in persoon, in het
Nederlands en in beginsel mondeling af voordat ik de bevestiging van de verkrijging van het
Nederlanderschap ontvang.
 Nee, ik leg geen verklaring van verbondenheid af. Ik weet dat ik hierdoor geen Nederlander kan worden.
Ik weet ook dat dit gevolgen heeft voor mijn eventuele minderjarige kinderen die in de optieverklaring
worden genoemd.
3) Ondertekening
…………………………
(handtekening)

………………………..……….
(plaats en datum)

……………………….
(dienststempel)
Optioneel in te vullen door de Minister van
Buitenlandse Zaken:
Optant heeft voorkeur voor afleggen van:
o de religieuze variant
o de neutrale variant

Model 1.25a HRWN: Verklaring `Ingelicht over betaling van optiegelden' tevens inverzuimstelling;
alsook: Verklaring vrijgesteld van optiegelden
(Geslachts)na(a)m(en)

:________________________________________________________________________

Voorna(a)m(en)

:________________________________________________________________________

Geboortedatum 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 optiegelden;
- door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om
ontheffing van de optiegelden;
- weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald bij weigering van de optiebevestiging;
- weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald als ik de optieverklaring intrek;
- weet dat ik voor mijn optieverklaring het bedrag moet betalen van:
 € 182 (enkelvoudige optieverklaring)
 € 310 (gemeenschappelijke optieverklaring)
 € 21 (voor ieder minderjarig kind, waarvoor medeoptie wordt gevraagd)
- weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht zes weken heb om de
verschuldigde optiegelden te betalen op de diplomatieke of consulaire post in het ressort waar ik mijn hoofdverblijf heb;
- weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de optiegelden betaal, dat mijn optieverklaring op grond van artikel 6 Besluit
optie- en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.
 Optant heeft op ______________(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van de optiegelden ingediend.

___________________________________
(handtekening)

_______________________________________
(plaats en datum)

Let op:
- Een kopie van dit formulier wordt aan de optant gegeven als niet gelijktijdig bij het afleggen van de optieverklaring het
verschuldigde bedrag is betaald.
- Is de optant minderjarig dan worden de persoonsgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger opgenomen en tekent deze de
verklaring.
Verklaring vrijgesteld van optiegelden (alleen invullen als van toepassing)
 De Minister van Buitenlandse Zaken verklaart dat de hierboven vermelde optant is vrijgesteld van de betaling van optiegelden.
Als bewijs hiervan heeft de optant een kopie van dit formulier gekregen.
De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze,

__________________________________
(handtekening)

__________________________________
(dienststempel)

________________________________________
(plaats en datum)

Model 1.14a:

Verklaring verblijf en gedrag

Achterna(a)m(en)

:

………………………………………………………………………………….

Voorna(a)m(en)

:

………………………………………………………………………………….

Geboortedatum

:

………………………………………………………………………………….

Geboorteplaats en geboorteland

:

………………………………………………………………………………….

Adres

:

………………………………………………………………………………….

Postcode en woonplaats

:

………………………………………………………………………………….

□ Ik verklaar dat:
a.

ik in de vier jaren direct voorafgaand aan deze optieverklaring nooit vanwege het plegen van een misdrijf in of buiten
Nederland
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 € 810,- of meer (ongeacht in welke valuta) opgelegd heb gekregen en/of aan mij ten uitvoer
is gelegd;
een transactie van € 810,- of meer (ongeacht in welke valuta) heb aanvaard en/of aan mij ten uitvoer is gelegd;
een geldboete heb moeten betalen van € 810,- of meer (ongeacht in welke valuta);
meerdere geldboetes heb moeten betalen van ieder ten minste € 405,- met een totaal van € 1215,- of meer
(ongeacht in welke valuta) en/of een dergelijke straf als transactie heb aanvaard of is opgelegd door een
strafbeschikking;
een maatregel strekkend tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel opgelegd heb gekregen waarbij de
vordering € 810,- of meer (ongeacht in welke valuta) bedraagt.

b.

ik op dit moment niet strafrechtelijk word vervolgd vanwege het plegen van een misdrijf in of buiten Nederland; 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 de ambassade zal doorgeven als ik na het afleggen van deze optieverklaring wel in of buiten
Nederland strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege het plegen van een misdrijf;

d.

er voor mij geen straf wegens het plegen van een misdrijf in of buiten Nederland openstaat of nog ten uitvoer moet worden
gelegd;

e.

ik niet wegens het plegen van een misdrijf in of buiten Nederland 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 basisregistratie personen (BRP) of de bij de
optieverklaring gevoegde (gelegaliseerde) huwelijksakte.

Al het bovenstaande geldt ook voor mijn minderjarige kinderen van 16 jaar en ouder.
h.

ik de gevraagde informatie naar waarheid heb verstrekt en geen informatie heb verzwegen van mijzelf en, indien van
toepassing, 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:
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ik begrijp dat de Minister van Buitenlandse Zaken actuele gegevens van mij en, indien van toepassing, mijn minderjarige
kinderen van 16 jaar en ouder zal opvragen bij politie en justitie. Als uit deze actuele gegevens blijkt dat sprake is van
omstandigheden zoals genoemd onder a t/m h, dan kan de optie worden geweigerd.
Ondertekening
Aldus naar waarheid ingevuld
………………….
(handtekening optant)

………………………………………….
(plaats en datum)

