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Onderwerp

Weigering optieverklaring

Behandeld door

Geachte [heer/mevrouw] [naam],
Op [datum] heeft u een optieverklaring afgelegd op grond van artikel 6 lid 1, aanhef onder
[ ] van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). Daarmee geeft u aan Nederlander
te willen worden. U wordt pas Nederlander als dat schriftelijk is bevestigd.
Weigering
In de brief van [datum] was ik van plan de bevestiging voor het verkrijgen van het
Nederlanderschap te weigeren. Op deze brief heeft u [niet] gereageerd. Nu besluit ik deze
bevestiging inderdaad te weigeren. De reden is dat u niet aan alle voorwaarden voldoet
om Nederlander te worden.
Voorwaarden
Als voorwaarde om Nederlander te kunnen worden geldt voor u [voorwaarden
omschrijven] (artikel 6 lid 1, aanhef onder
RWN). U voldoet [niet] aan deze
voorwaarde.
Een andere voorwaarde is dat er geen ernstig vermoeden mag bestaan dat u gevaar
oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk
(artikel 6 lid 4 RWN). Op grond van het beleid kan hier al sprake van zijn als u een
strafbaar feit heeft gepleegd. Aan deze voorwaarde voldoet u [ook] niet.
Het openbare ordebeleid
Het openbare ordebeleid staat beschreven in de Handleiding voor toepassing van de
Rijkswet op het Nederlanderschap 2003 (bij de toelichting op artikel 9 lid 1, onder a).
Samengevat komt het erop neer dat het Nederlanderschap wordt geweigerd:
1. Als er serieuze verdenkingen bestaan dat er een misdrijf is gepleegd waar nog een
sanctie op kan volgen. Met een sanctie wordt een straf bedoeld, die door de strafrechter is
opgelegd, zoals een geldboete, taak- of gevangenisstraf. Met een sanctie worden ook
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strafbeschikkingen of transacties bedoeld waarbij boetes en taakstraffen, zijn opgelegd of
zijn overeengekomen met de Politie of het Openbaar Ministerie.
Er is sprake van een serieuze verdenking:
 Als er een proces-verbaal voor een misdrijf is opgemaakt en de strafzaak nog niet is
beëindigd of de strafbeschikking niet is uitgevaardigd of
 Als er een strafzaak voor een misdrijf open staat of
 Als men nog in de proeftijd zit of
 Als een strafvonnis nog niet definitief is.
2. Als er in de vier jaar voor het bevestigen van de optieverklaring een onherroepelijke
sanctie is opgelegd of ten uitvoer is gelegd.
Met sanctie wordt hier bedoeld:
 Iedere vrijheidsbenemende straf of maatregel of
 Iedere taak- of leerstraf of
 Iedere geldboete van € 453,78 of meer of
 Iedere strafbeschikking of transactie waar een taakstraf is opgelegd of aanvaard of
 Iedere strafbeschikking, transactie of geldboete van € 226,89 of meer als er in de vier
jaar voor het afleggen van de optieverklaring meerdere strafbeschikkingen, transacties
of geldboeten zijn opgelegd of betaald van € 226,89 of meer, met een totaal van
€ 680,67 of meer.
Het is niet van belang of de sanctie voorwaardelijk is opgelegd. Het is ook niet van belang
of de sanctie geheel of gedeeltelijk door gratie is kwijtgescholden.
3. Uw huwelijkspositie in strijd met de civielrechtelijke openbare orde is. Hiermee wordt
bedoeld dat u met meer dan één persoon gehuwd bent.
Rehabilitatietermijn
In het openbare ordebeleid geldt de termijn van vier jaar als periode van rehabilitatie.
Is er in de vier jaar voor het bevestigen van de optieverklaring geen sprake van de
hiervoor genoemde situaties onder 1 en 2, dan zijn er geen ernstige vermoedens dat u
een gevaar vormt voor de openbare orde, ook al waren er in de periode daarvoor wel
veroordelingen of transacties.
Onderzoek
Uit het ingestelde onderzoek is gebleken dat
Gelet op het feit dat
is op grond van het beleid de conclusie dat er ernstige
vermoedens bestaan dat u een gevaar vormt voor de openbare orde.
Weigering
Op grond van de resultaten van het onderzoek weiger ik te bevestigen dat u het
Nederlanderschap heeft verkregen. Dit betekent dat u nu geen Nederlander wordt.
Bezwaar
Bent u het niet eens met deze beslissing? Dan kunt u bezwaar aantekenen (artikel 7:1
van de Algemene wet bestuursrecht (Awb)). U moet dan binnen zes weken na
dagtekening van deze brief een bezwaarschrift indienen. Vermeld daarin waarom u het
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niet eens bent met deze beslissing. Stuur het bezwaarschrift samen met een kopie van
deze brief aan:
De Burgemeester van Amsterdam
T.a.v. Bezwaarschriftencommissie
Postbus 2752
1000 CT Amsterdam
Meer informatie
Wilt u meer informatie of wilt u hulp bij het opstellen van een bezwaarschrift? Belt u dan
het Juridisch Loket, telefoon 0900 8020, bereikbaar op werkdagen van 9 tot 17 uur. Of kijk
op www.hetjl.nl. U kunt ook een andere rechtskundig adviseur raadplegen.
Met vriendelijke groet,
De burgemeester van Amsterdam,
voor deze,
de directeur van Dienst Persoons- en Geo-informatie,
namens deze,
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