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Geachte …, 

 

Naar aanleiding van de door u op … afgelegde verklaring ter verkrijging van het 

Nederlanderschap door optie als bedoeld in artikel 6, eerste lid, onder …, van de Rijkswet op 

het Nederlanderschap deel ik u het volgende mee. 

 

Bij mijn brief van … heb ik u meegedeeld van plan te zijn om u de bevestiging van de 

verkrijging van het Nederlanderschap te weigeren. Ik heb u daarbij in de gelegenheid gesteld 

om binnen drie weken na verzending van de brief uw zienswijze kenbaar te maken op de uit 

het door mij ingestelde onderzoek naar voren gekomen gegevens. Tevens heb ik u gevraagd 

mij tegelijk met uw zienswijze mee te delen of naar uw mening sprake is van bijzondere feiten 

of omstandigheden, op grond waarvan aan voornoemde gegevens voorbij gegaan moet 

worden bij de beoordeling van uw optieverklaring.  

 

U heeft op mijn brief niet gereageerd. 

 

Gelet op het bovenstaande en op het gestelde in mijn voormelde brief, welke 

volledigheidshalve in fotokopie hierbij gaat, weiger ik u hierbij de bevestiging van de verkrijging 

van het Nederlanderschap. 

 

 

De burgemeester van Rotterdam, 

namens deze, 

 

 

 

 

 

 

Consulent Publiekszaken Rotterdam. 

 

Retouradres Postbus 70013, 3000 KR Rotterdam 
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BEZWAAR 

 

Belanghebbenden kunnen tegen dit besluit binnen zes weken na datum van verzending ervan 

een bezwaarschrift indienen bij de burgemeester. 

 

Dit bezwaarschrift moet ondertekend zijn en moet ten minste bevatten: 

-naam en adres van de indiener 

-datum bezwaarschrift 

-de gronden van het bezwaar 

-een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt. 

U dient een kopie van dit besluit als bijlage bij het bezwaarschrift mee te zenden. 

 

Het bezwaarschrift moet worden gezonden naar:  

de burgemeester van Rotterdam, 

t.a.v. de Algemene Bezwaarschriftencommissie, 

Postbus 1011 

3000 BA Rotterdam 

Het faxnummer van de Algemene Bezwaarschriftencommissie is: 010-2676300. 

 

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen op: 

www.rotterdam.nl -> gemeenteloket -> onlineproducten ->Bezwaar indienen -> webformulier 

Bezwaar indienen. 

 

U kunt, indien u een bezwaarschrift bij de burgemeester heeft ingediend, een verzoek om 

voorlopige voorziening (o.a. schorsing) indienen bij:  

Rechtbank Rotterdam, 

Sector Bestuursrecht, 

Postbus 50951 

3007 BM  ROTTERDAM 

Voor een dergelijk verzoek is griffiegeld verschuldigd.  

 


