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 [naam] 

 [adres]  

 [pc + plaats] 

  

 

 

Datum  

Ons kenmerk  

Uw kenmerk  

Behandeld door [behandelend ambtenaar] 

Doorkiesnummer 020 551 doorkiesnummer 

 

 

Onderwerp Zienswijze optieverklaring 

 

 

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. 

 

Voorlopig oordeel 

De bevestiging voor het verkrijgen van het Nederlanderschap ben ik van plan te weigeren. 

De reden is dat u niet aan alle voorwaarden voldoet om Nederlander te worden. Dit zou 

tot gevolg hebben dat u geen Nederlander wordt. 

 

Gronden weigering 

Het Nederlanderschap wordt u geweigerd als er een ernstig vermoeden bestaat dat u 

gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden of de veiligheid van het 

Koninkrijk (artikel 6 lid 3 RWN). Op grond van het beleid kan hier al sprake van zijn als u 

een strafbaar feit heeft gepleegd. 

 

Verklaring 

In verband met de gestelde voorwaarden heeft u bij het afleggen van de optieverklaring 

een verklaring ondertekend over uw verblijfsstatus en gedrag. 

U heeft onder meer verklaard dat: 

▪ u op het moment van ondertekenen niet wordt vervolgd voor het plegen van een 

misdrijf; 

▪ er op het moment van ondertekenen geen straf open staat of nog ten uitvoer moet 

worden gelegd; 

▪ u in de voorgaande vier jaar niet bent veroordeeld voor een misdrijf; 

▪ u in de voorgaande vier jaar geen strafbeschikking opgelegd heeft gekregen of 

transactie heeft aanvaard; 

▪ u in de voorgaande vier jaar geen straf ten uitvoer is opgelegd. 

▪ [invullen indien van toepassing] u niet getrouwd bent met een andere persoon dan 

vermeld in het uittreksel uit de gemeentelijke basisadministratie. 
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Onderzoek 

Uit een door mij ingesteld onderzoek is gebleken dat       

Deze gegevens wijken af van de verklaring die u heeft ondertekend. 

 

Schriftelijke reactie 

Kloppen de gegevens van het onderzoek niet? Of meent u dat er sprake is van bijzondere 

omstandigheden? Stuur dan binnen drie weken een schriftelijke reactie met uw mening 

over de uitkomst van het onderzoek naar: 

Dienst Persoons- en Geo-informatie 

Afdeling Nationaliteiten 

Postbus 2752 

1000 CT Amsterdam 

 

Niet reageren 

Reageert u niet binnen drie weken, dan zal ik op grond van de mij bekende gegevens een 

besluit nemen. 

 

Meer informatie 

Wilt u meer informatie of wilt u hulp bij het opstellen van een brief? 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, 

 

 

 

F.M. Groen 

Manager afdeling Immigratie en Nationaliteiten 

 

 


