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Geachte …,  
 
 
Op … heeft u een optieverklaring afgelegd op grond van artikel 6, lid 1, aanhef en onder … 
van de Rijkswet op het Nederlanderschap (RWN). Daarmee geeft u aan Nederlander te willen 
worden. U wordt pas Nederlander als u aan alle voorwaarden en vereisten voldoet en u de 
schriftelijke bevestiging uitgereikt heeft gekregen op een ceremonie.  
 
Beoordeling van uw verklaring 

Bij de beoordeling van uw verklaring moet ik de bepalingen van de RWN, de Handleiding ter 
uitvoering van de RWN, het Besluit verkrijging en verlies Nederlanderschap (hierna:BVVN) en 
de Regeling verkrijging en verlies Nederlanderschap (hierna: RVVN) hanteren.  
Één van de voorwaarden om u het Nederlanderschap te kunnen verlenen, is dat op grond van 
uw gedrag geen “ernstige vermoedens bestaan dat u een gevaar oplevert voor de openbare 
orde, de goede zeden of de veiligheid van het Koninkrijk” (art. 6, lid 4 RWN). Deze 
vermoedens kunnen al aanwezig zijn als u een strafbaar feit heeft gepleegd. In bijlage 1 treft u 
een samenvatting van het vastgestelde beleid van de gevallen waarin het Nederlanderschap 
niet kan worden verleend.   
 
Ondertekende openbare orde verklaring 

Bij het afleggen van uw optieverklaring heeft u ook een verklaring ondertekend, waarin u onder 
meer aangeeft dat u niet (in of buiten het Koninkrijk) aan strafvervolging ter zake van een 
misdrijf bent onderworpen en dat in de vier jaar direct voorafgaande aan uw optieverklaring 
geen tenuitvoerlegging van een sanctie (als bedoeld onder punt 4 van bijlage 1) heeft 
plaatsgevonden of nog moet plaatsvinden.  
 
Onderzoek 

Uit het door mij ingestelde onderzoek is echter het volgende gebleken. (…)  
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Nu uw veroordeling een sanctie betreft als genoemd in het openbare orde beleid (bijlage 1) en 
de veroordeling eerst op … onherroepelijk is geworden c.q. u de straf heeft volledig heeft 
ondergaan, valt dit binnen de termijn van vier jaren (vóór het afleggen van de optieverklaring) 
zoals genoemd is in het openbare orde beleid. Gelet hierop moet worden vastgesteld dat er 
ten aanzien van u sprake is van “ernstige vermoedens” als hiervoor bedoeld.  
 
Voornemen 

Ik ben dan ook van plan om u de bevestiging van de verkrijging van het Nederlanderschap te 
weigeren. 
U komt dan pas in aanmerking voor verkrijging van het Nederlanderschap door optie vier jaren 
na …, mits u op dat moment voldoet aan de openbare orde toets en de overige dan geldende 
voorwaarden en vereisten.   
 
Reageren op dit voornemen 

In beginsel is het openbare ordebeleid (zie bijlage 1) door de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State aangemerkt als niet onredelijk. Uw veroordeling is op basis van dit 
beleid voldoende reden voor de weigering van het Nederlanderschap. Mogelijk is in uw geval 
sprake van zodanig bijzondere omstandigheden dat van het in dit voornemen beschreven 
beleid moet worden afgeweken.  
Binnen drie weken na de datum van verzending van deze brief kunt u uw zienswijze op dit 
voornemen schriftelijk of mondeling (u kunt hiervoor een afspraak maken op telefoonnummer 
…) te kennen geven.   
Indien u van mening bent dat er sprake is van bijzondere feiten of omstandigheden kunt u dat 
tegelijk met uw zienswijze kenbaar maken en voorzien van bewijsstukken. 
Dit kunt u zenden naar bovenvermeld postadres, t.a.v. de afdeling Expertise Burgerzaken. 
Vermeld bij uw reactie dan wel dossiernummer …  
 
Niet reageren 

Uiterlijk vier weken nadat u uw zienswijze aan mij kenbaar heeft gemaakt (of uiterlijk zeven 
weken na verzending van dit voornemen indien u niet op dit voornemen reageert), zal mijn 
beslissing schriftelijk aan u bekend worden gemaakt. 
 
 
Hoogachtend, 
De burgemeester van Rotterdam,  
namens deze, 
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Bijlage 1 

 
 
Samengevat komt het openbare ordebeleid erop neer dat een verklaring ter verkrijging van het 
Nederlanderschap in ieder geval wordt geweigerd als sprake is van ten minste één van de 
hieronder vermelde situaties:  
 

1. De verblijfstitel op grond van de Vreemdelingenwet kan worden ingetrokken; 

2. Er ten aanzien van de verzoeker is geconcludeerd dat artikel 1F van het 
Vluchtelingenverdrag van toepassing is.                          

3. Er serieuze verdenkingen bestaan dat de betrokkene een misdrijf heeft gepleegd 
waarop nog een sanctie kan volgen. Met sanctie wordt niet alleen bedoeld een straf 
(geldboete, taak- of gevangenisstraf) die door de strafrechter is opgelegd, maar ook 
bijvoorbeeld strafbeschikkingen of transacties (door politie of Openbaar Ministerie 
opgelegde boetes en taakstraffen). Van een serieuze verdenkingen is onder meer 
sprake, indien:  

- tegen de betrokkene proces-verbaal wegens misdrijf is opgemaakt en de strafzaak 
niet is beëindigd of;  

- tegen de betrokkene een strafzaak wegens misdrijf openstaat of; 
- de betrokkene zich nog in de proeftijd bevindt of; 
- er sprake is van een nog niet onherroepelijk geworden strafvonnis.   

                                                 

4. Er in de periode van vier jaar direct voorafgaande aan het verzoek of de beslissing 
daarop, een sanctie terzake van een misdrijf (onherroepelijk) is opgelegd of ten uitvoer 
is gelegd. Met sanctie wordt hier bedoeld:  

- iedere vrijheidsbenemende straf of maatregel of; 
- iedere taak- of leerstraf of; 
- een geldboete van € 453,78 (ƒ 1000,-) of meer, of; 
- iedere transactie waarbij een taakstraf is aanvaard of verricht of; 
- iedere strafbeschikking of transactie van € 453,78 (ƒ 1000,-) of meer, of; 
- iedere strafbeschikking, transactie of geldboete van € 226,89 (ƒ 500,-) of meer, mits er 

in de periode van vier jaar direct voorafgaande aan het verzoek of de beslissing 
daarop meerdere strafbeschikkingen, transacties of geldboeten van € 226,89 (ƒ 500,-) 
of meer zijn opgelegd of betaald, met een totaal van € 680,67 (ƒ 1500,-) of 
meer.                    
                                                  

5. De huwelijkspositie van de aanvrager in strijd met de civielrechtelijke openbare orde 
is.  

6. Er ernstige vermoedens bestaan dat de vreemdeling een gevaar vormt voor de 
veiligheid van het Koninkrijk.  


