Versie 6 augustus 2012
Veelgestelde vragen over Naturalisatie voor houders van een
Ranov-verblijfsvergunning.
Deze lijst met vragen en antwoorden is niet volledig en ook niet altijd van toepassing op uw
specifieke situatie. U kunt de IND bellen met algemene vragen en met vragen over uw dossier.
Houd u in dat laatste geval uw dossiernummer of uw V-nummer bij de hand. De IND is telefonisch
bereikbaar op werkdagen van 09.00 uur tot 17:00 uur. Bel 0900-1234561 (€ 0,10 per minuut
plus de kosten voor het bellen met uw mobiele telefoon).
Aan welke voorwaarden moet u voldoen om Nederlander te worden?
U moet in ieder geval voldoen aan alle voorwaarden die hieronder staan:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

U woont vijf jaar of langer aan één stuk in Nederland mét een verblijfsvergunning;
U bent voldoende ingeburgerd en u kunt Nederlands spreken, lezen, schrijven en
verstaan. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen door het inburgeringsdiploma te laten zien;
U mag niet met meer dan 1 man of 1 vrouw getrouwd zijn;
U hebt de laatste 4 jaar geen gevangenisstraf, leerstraf, werkstraf of hoge geldboete
gekregen voor een misdrijf. Er loopt tegen u ook geen strafzaak voor een misdrijf;
U moet bewijzen wie u bent met een gelegaliseerde geboorteakte en een geldig
paspoort;
U moet tijdens de naturalisatieceremonie de verklaring van verbondenheid afleggen;
U moet afstand doen van de nationaliteit die u nu heeft. Als dat tenminste mogelijk is
in het land waarvan u nu de nationaliteit heeft.

De wetgeving om Nederlander te worden (naturaliseren) is terug te vinden in de Rijkswet op het
Nederlanderschap (RWN). Deze Rijkswet op het Nederlanderschap is terug te vinden op de
website www.overheid.nl.

Vragen over Ranov
Vraag
Wat betekent Ranov?

Ik heb een Ranov-verblijfsvergunning maar ik
heb geen brief ontvangen. Hoe kom ik alsnog
aan de brief?
Kan ik alsnog gebruikmaken van het eenmalige
aanbod van identiteitsherstel onder de Ranov?
Vragen over de aanvraag
Wanneer kan ik het naturalisatieverzoek
indienen?

Antwoord
Ranov staat voor Regeling afwikkeling
nalatenschap oude Vreemdelingenwet (Ranov)
en werd in de volksmond de
Pardonregeling/Speciale Regeling genoemd.
U kunt hierover het beste telefonisch contact
met de IND opnemen. Houd u uw
dossiernummer of uw V-nummer bij de hand.
Nee, dit kan niet.
(vraag toegevoegd op: 19-06-2012)

Als u voldoet aan alle naturalisatievoorwaarden.
Zie ook de brief die u thuis ontvangen heeft. In
ieder geval moet u vijf jaar of langer aan één
stuk in Nederland mét een geldige
verblijfsvergunning hebben gewoond, moet u
voldoende ingeburgerd zijn en mag u de laatste
vier jaar geen gevangenisstraf, leerstraf,
werkstraf of hoge geldboete hebben gekregen
voor een misdrijf. Daarnaast gelden ook nog
andere voorwaarden zoals het aantonen van uw
identiteit en nationaliteit door middel van
documenten. Kijk voor alle voorwaarden op

www.ind.nl.
Voordat u een naturalisatieverzoek indient,
moet u wel in het bezit zijn van een
verblijfspasje met uw juiste gegevens.
(antwoord gewijzigd op: 20-03-2012)

Wanneer (vanaf welke datum) kan ik het
naturalisatieverzoek indienen?

U moet in ieder geval vijf jaar of langer aan één
stuk in Nederland mét een verblijfsvergunning
hebben gewoond (toelating en hoofdverblijf).
Dit betekent in de meeste gevallen dat u vanaf
15 juni 2012 een naturalisatieverzoek kunt
indienen (u moet dan wel aan alle voorwaarden
voldoen).

(vraag toegevoegd op: 20-03-2012)

Ik heb mijn identiteit in de gemeentelijke
basisadministratie (GBA) laten wijzigen nadat ik
een verblijfsvergunning op grond van de Ranov
heb gekregen.
Vanaf wanneer kan ik het naturalisatieverzoek
nu indienen?
Waar moet ik het naturalisatieverzoek
indienen?
Hoe lang duurt het voordat er een beslissing op
mijn naturalisatieverzoek is genomen?

Vragen over leges
Wat zijn leges?
Waar kan ik alle leges vinden?
Ben ik vrijgesteld van betaling van leges bij
naturalisatie?
Kom ik in aanmerking voor het verlaagde tarief
dat ook voor asielzoekers geldt bij
naturalisatie?
Kan mijn kind gratis meenaturaliseren?
Moet ik mijn huidige verblijfsvergunning nog
verlengen?

De termijn van vijf jaar begint dan te lopen
vanaf de datum waarop uw identiteit in de GBA
is gewijzigd.

(vraag toegevoegd op: 19-06-2012)

Bij uw eigen gemeente.
Als uw verzoek tot naturalisatie compleet is
ingediend, wordt er op het verzoek binnen een
jaar beslist. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld
als er meer onderzoek nodig is, mag de
beslissing twee maal zes maanden worden
uitgesteld.

Dit is het geldbedrag dat u betaalt voor het in
behandeling nemen van uw
naturalisatieverzoek.
U vindt de leges op onze website www.ind.nl
aan de rechterzijde van de homepage onder
“Wat kost een aanvraag”?
Nee, u betaalt het standaard legesbedrag.
Nee, u betaalt het standaard legesbedrag.
Nee, er geldt wel een speciaal geldbedrag voor
meenaturaliserende (minderjarige) kinderen.
Ja, zolang u niet de Nederlandse nationaliteit
bezit, moet u uw verblijfsvergunning (voordat
de geldigheidsduur ervan verloopt) verlengen.
(antwoord gewijzigd op: 20-03-2012)

Ben ik leges verschuldigd voor het verlengen
van mijn huidige verblijfsvergunning in 2013?

Nee, u bent geen leges verschuldigd voor de
verlenging van de geldigheidsduur van de
verleende verblijfsvergunning.

Wat moet ik doen: mijn huidige vergunning verlengen of naturaliseren?
Ben ik verplicht om te naturaliseren?
Nee, u kunt er ook voor kiezen geen
Nederlander te worden (het is een recht, geen
plicht).
U kunt er ook voor kiezen om niet nu maar op
een later moment Nederlander te worden.
(antwoord gewijzigd op: 19-06-2012)

Als ik nu niet besluit te naturaliseren heeft dat
gevolgen voor mijn verblijfsrecht?
Als ik niet wil naturaliseren, moet ik dan mijn
verblijfsvergunning verlengen?
Moet ik mijn verblijfsvergunning ook verlengen

Nee, dit heeft geen gevolgen voor uw
verblijfsrecht.
Ja. Als u niet wilt naturaliseren, dan moet u uw
verblijfsvergunning verlengen.
Ja, want u krijgt pas na de

als er niet voor afloop van mijn
verblijfsvergunning beslist is op mijn
naturalisatieverzoek?

naturalisatieceremonie de Nederlandse
nationaliteit. Tot dat moment bent u immers
nog vreemdeling.

Vragen over voorwaarde: u woont vijf jaar of langer aan één stuk in Nederland mét een
verblijfsvergunning; de termijn van aaneengesloten legaal verblijf in NL
Wanneer voldoe ik aan de 5 jaar?
De vereiste termijn begint te lopen vanaf de
datum waarop uw Ranov-verblijfsvergunning is
verleend, te weten: 12 juni 2007.
Let op: Als u uw identiteit en/of nationaliteit,
nadat u in het bezit bent gesteld van de Ranovverblijfsvergunning, heeft gewijzigd in de GBA,
dan geldt de datum van de wijziging in de GBA.
(antwoord gewijzigd op: 19-06-2012)

Telt een W-document mee voor de
toelatingstermijn?
Moet mijn minderjarig kind ook voldoen aan de
vijf-jaarstermijn om in aanmerking te komen
voor naturalisatie?

Nee. Het W-document is een document
waarmee u zich kon identificeren.
Het W-document is geen verblijfsvergunning.
Nee, voor uw minderjarige kind jonger dan 16
jaar geldt dit niet. Het maakt hierbij niet uit of
uw minderjarige kind in Nederland of ergens
anders geboren is. Vanaf de leeftijd van 16 jaar
geldt voor het minderjarige kind een termijn
van 3 jaar onafgebroken toelating en
hoofdverblijf. Kinderen moeten in alle gevallen
een geldige verblijfsvergunning hebben.

(antwoord gewijzigd op: 20-03-2012)

Vragen over voorwaarde: u bent voldoende ingeburgerd en u kunt Nederlands spreken,
lezen, schrijven en verstaan. U kunt dit bijvoorbeeld aantonen door het
inburgeringdiploma te laten zien.
Ben ik op grond van de RanovNee, als u wilt naturaliseren moet u
verblijfsvergunning vrijgesteld van het
ingeburgerd zijn. Dit betekent dat u behoorlijk
inburgeringvereiste?
Nederlands kunt lezen, schrijven, spreken en
verstaan. U moet dit aantonen door een
inburgeringsexamen te behalen op A2-niveau.
Als u bepaalde diploma’s of certificaten hebt,
hoeft u het inburgeringsexamen niet te doen.
(antwoord gewijzigd op: 20-03-2012)

Vragen over voorwaarde: u moet bewijzen wie u bent met een gelegaliseerde
geboorteakte en een geldig paspoort
Moet mijn geboorteakte officieel vertaald zijn?
Als u een buitenlandse geboorteakte hebt die
opgesteld is in het Engels, Duits of Frans, dan
hoeft u deze wellicht niet te laten vertalen,
informeer hierover bij uw gemeente. Voor alle
overige talen is een vertaling vereist. De
geboorteakte moet dan zijn vertaald door een
beëdigd vertaler.
(antwoord gewijzigd op: 20-03-2012)

Ik ben in het verleden vrijgesteld van het
paspoortvereiste, moet ik nu wel een paspoort
aanleveren?

Wat betekenen legalisatie en apostille?

Ja, voor naturalisatie is de hoofdregel dat de
identiteit en nationaliteit moeten worden
aangetoond met een:
1. gelegaliseerde of van apostille voorziene
geboorteakte, en
2. geldig nationaal paspoort.
Legalisatie is de vaststelling dat een document is
afgegeven door een daartoe bevoegde persoon
en dat de handtekening op het document
inderdaad tot de ondertekenaar behoort. Met
een apostillestempel verkort u de legalisatie van
uw document. Als u een apostille krijgt, hoeft u
het document niet meer te laten legaliseren door
de Nederlandse ambassade of het Nederlandse
consulaat.

Met een apostillestempel kunt u documenten uit
het ene verdragsland in een ander verdragsland
gebruiken. De verkorte procedure voor
legalisatie is alleen mogelijk voor landen
waarmee Nederland een verdrag heeft gesloten:
het Apostilleverdrag is terug te vinden op
rijksoverheid.nl. Zie:
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/legalis
atie-vandocumenten/legalisatieverdragen/apostilleverdra
g
Bij twijfel over de juistheid van de in het
document opgenomen gegevens kan de
gemeente het document laten verifiëren in het
land van herkomst.
(antwoord gewijzigd op: 20-03-2012)

Wat zijn objectief verifieerbare bewijsstukken
/documenten/bescheiden?

Deze bewijsstukken/documenten/bescheiden
zijn te controleren op echtheid en
betrouwbaarheid. Dit zijn bijvoorbeeld
documenten (of verklaringen) die zijn opgesteld
door een officiële instantie. Denk hierbij aan een
verklaring van de bevoegde autoriteit van uw
land van herkomst dat u niet als onderdaan
wordt beschouwd.
(antwoord gewijzigd op: 20-03-2012)

Wat is een GBA-registratie?

De gemeentelijke basisadministratie (GBA) is
een register van de persoonsgegevens van alle
inwoners in een Nederlandse gemeente die aan
de voorwaarde voor inschrijving voldoen. Als u
zich in een gemeente vestigt, moet u zich daar
laten inschrijven in de GBA. U moet daarvoor
opgave doen van verblijf en adres. Ook als u
verhuist naar een andere gemeente, moet u
zich in die gemeente laten inschrijven. Als u zich
voor langere tijd in Nederland vestigt, moet u
zich binnen vijf dagen laten inschrijven in de
GBA van de gemeente waar u gaat wonen.

Vragen over de voorwaarde: u moet bewijzen wie u bent met een gelegaliseerde
geboorteakte en een geldig paspoort
Om Nederlander te worden heeft u deze documenten nodig. U
Ik heb een paspoort/
kunt een schriftelijk verzoek om teruggave indienen bij de
geboorteakte bij mijn
instantie die uw document heeft ingenomen. Als uw
asielverzoek gegeven aan een
document(en) is/zijn ingenomen door de IND, dan kunt u een
Nederlandse instantie en deze
schriftelijk verzoek om teruggave indienen bij Bureau
niet teruggekregen.
Documenten van de IND (Postbus 7025, 8007 HA Zwolle)
Hoe kan ik deze terugkrijgen?
(antwoord gewijzigd op: 20-03-2012)

Vragen over reizen en over de voorwaarde: u moet bewijzen wie u bent met een
gelegaliseerde geboorteakte en een geldig paspoort
Voordat u een verzoek om naturalisatie tot Nederlander indient,
Ik moet reizen om een
moet u beschikken over een buitenlands reisdocument
geboorteakte te verkrijgen,
(paspoort) en een gelegaliseerde of van apostille voorziene
maar ik heb geen paspoort.
geboorteakte. Het kan voorkomen dat u persoonlijk naar het
Wat moet ik doen?
land van uw geboorte en het land van uw nationaliteit moet
reizen om daar stukken te halen waarmee u uw identiteit en
nationaliteit kunt aantonen. Om naar dat land toe te reizen zal u
moeten beschikken over een geldig reisdocument. Als u geen
(buitenlands) paspoort heeft van het land van uw nationaliteit,
heeft, moet u een laissez-passer of ander (tijdelijk)
reisdocument vragen bij de diplomatieke vertegenwoordiging
(ambassade of consulaat) van het land waar u naar toe reist.
(antwoord gewijzigd op: 06-08-2012)

Wat is een laissez-passer? En
hoe kan ik een laissez-passer
aanvragen om naar mijn land
van herkomst te reizen?

Een laissez-passer is een tijdelijk reisdocument dat in
uitzonderlijke situaties door het land van uw nationaliteit kan
worden verstrekt. Een laissez-passer of ander tijdelijk
reisdocument vraagt u aan via de diplomatieke
vertegenwoordiging van uw land (ambassade of consulaat) in
bijvoorbeeld Nederland.

Ik krijg geen laissez-passer of
ander (tijdelijk) reisdocument
van de diplomatieke
vertegenwoordiging van mijn
land. Wat moet ik doen?
Ik ben in het bezit van een
vreemdelingenpaspoort. In het
vreemdelingenpaspoort is
aangegeven dat ik met dit
paspoort niet het land van
herkomst mag inreizen. Kan
van mij verlangd worden dat ik
documenten uit het land van
herkomst moet laten zien?

U moet in dat geval aantonen dat u geen laissez-passer of ander
(tijdelijk) reisdocument van uw eigen autoriteiten kunt krijgen
en dat het voor u bovendien niet mogelijk is om een familielid of
bekende, organisatie of instelling in uw land van herkomst te
machtigen om alsnog de documenten te verkrijgen.
Ja. Dat u op uw verzoek in het bezit bent gesteld van een
Nederlands vreemdelingenpaspoort is geen reden om geen
paspoort en geboorteakte uit uw land van herkomst van u te
verlangen.

(antwoord gewijzigd op: 06-08-2012)

Als u geen toegang tot uw land van herkomst krijgt omdat u een
aantekening in uw vreemdelingenpaspoort heeft, is dit niet
voldoende om af te zien van het vereiste dat u met een
gelegaliseerde geboorteakte en een geldig buitenlands paspoort
moet bewijzen wie u bent.
De aantekening (territoriale beperking) ziet op het feit dat
Nederland met de afgifte van het vreemdelingenpaspoort niet
het soevereine recht mag doorkruisen dat het land van herkomst
heeft om een paspoort aan zijn eigen onderdanen af te geven.
De territoriale beperking heeft niet te maken met een
asielrechtelijke bescherming van de houder tegen terugkeer naar
het land van herkomst.
Een aantekening kan dan ook niet verwijderd worden uit het
vreemdelingenpaspoort.
Als houder van een vreemdelingenpaspoort met deze
aantekening zult u om naar uw land van herkomst te kunnen
reizen een laissez-passer of ander (tijdelijk) reisdocument
moeten vragen bij de diplomatieke vertegenwoordiging
(ambassade of consulaat).
(antwoord gewijzigd op: 06-08-2012)

Vragen over problemen met reizen en over de voorwaarde: u moet bewijzen wie u bent
met een gelegaliseerde geboorteakte en een geldig paspoort
U hebt geen asielstatus. Als u Nederlander wilt worden, verwacht
Ik durf geen contact op te
de IND van u dat u contact opneemt met de autoriteiten van uw
nemen met de autoriteiten van
land van herkomst om documenten te verkrijgen.
het land van herkomst
(bijvoorbeeld door mijn
geaardheid of geloof). Wat
moet ik doen?
Een negatief reisadvies is geen reden om u vrij te stellen van het
Er is een negatief reisadvies
overleggen van documenten.
afgegeven voor mijn land van
Neemt u contact op met de diplomatieke vertegenwoordiging
herkomst. Wat moet ik doen?
van uw land (ambassade of consulaat) in bijvoorbeeld Nederland
om na te vragen of het noodzakelijk is dat u naar uw land van
herkomst reist. Vaak is het ook mogelijk dat u een document,
bijvoorbeeld een paspoort, bij uw ambassade kunt aanvragen.
Daarnaast kunt u ook door familieleden of kennissen te
machtigen alsnog aan documenten komen. Ook kunt u hiervoor
bijvoorbeeld in uw land van herkomst gemeentelijke of
kerkelijke instanties of scholen of het Rode Kruis inzetten.
(antwoord gewijzigd op: 20-03-2012)

De instantie waar ik naar toe
moet voor stukken is dicht of is
vernietigd, ik kan niet aan alle

Neemt u contact op met de diplomatieke vertegenwoordiging
van uw land (ambassade of consulaat) in bijvoorbeeld
Nederland. Dat u niet aan alle stukken kunt komen, moet u met

stukken komen.
Wat moet ik doen?

objectief verifieerbare bewijsstukken kunnen onderbouwen. Dit
zijn bijvoorbeeld documenten (of verklaringen) die zijn opgesteld
door een officiële instantie en op echtheid en betrouwbaarheid te
controleren zijn. Denk hierbij aan een document afgegeven door
een bevoegde autoriteit waaruit blijkt dat het geboorteregister in
uw land van geboorte is vernietigd en niet langer bestaat.
Ook moet u met bewijsstukken bewijzen dat u niet via een
andere instantie alsnog aan de gevraagde stukken kunt komen.
U wordt ook gevraagd om, als dat mogelijk is, andere
bewijsstukken over te leggen (bijvoorbeeld een familieboekje)
waaruit uw persoonsgegevens en of nationaliteit blijken.

Ik krijg geen medewerking van
mijn ambassade. Wat moet ik
doen?

Wanneer u stelt dat een ambassade (of meerdere ambassades)
niet meewerkt, moet u dit met objectief verifieerbare
bewijsstukken onderbouwen.
Dit zijn bijvoorbeeld documenten (of verklaringen) die zijn
opgesteld door een officiële instantie en op echtheid en
betrouwbaarheid te controleren zijn. Denk hierbij aan een
verklaring van de bevoegde autoriteit van uw land van herkomst
dat u niet als onderdaan wordt beschouwd. Bovendien moet u
aantonen dat u hebt geprobeerd om via bijvoorbeeld een
familielid of bekende in uw land van herkomst, of bijvoorbeeld
gemeentelijke of kerkelijke instantie of scholen alsnog de
documenten te verkrijgen.

De autoriteiten willen mij niet
aan documenten helpen, maar
willen dat niet schriftelijk
bevestigen. Of de autoriteiten
van mijn land van herkomst
erkennen mij niet (meer) als
hun onderdaan. Wat moet ik
doen?
Ik ben wegens
gezondheidsredenen niet in
staat om naar het land van
herkomst te reizen. Kom ik in
aanmerking voor vrijstelling
van het overleggen van een
geboorteakte/paspoort?
Ik kan zelf niet naar het land
van herkomst. Hoe kan ik
aannemelijk maken dat ik geen
familie in het land van
herkomst heb om documenten
voor mij aan te vragen?

Wanneer een ambassade (of meerdere ambassades) niet
meewerkt, moet u dit met objectief verifieerbare bewijsstukken
onderbouwen (zie hierboven). Bovendien moet u aantonen dat u
zelf heeft geprobeerd om in het land van herkomst aan de
gevraagde documenten te komen.

(antwoord gewijzigd op: 20-03-2012)

(antwoord gewijzigd op: 20-03-2012)

Ik wil wel naar mijn land van
herkomst reizen maar ik heb
hiervoor geen geld.
Is dit grond voor vrijstelling?

Nee, u moet dan toch proberen de gevraagde stukken via
iemand anders te verkrijgen.

U moet met objectief verifieerbare bewijsstukken onderbouwen
waarom u niet terug zou kunnen naar uw land van herkomst (zie
hierboven).
Ook moet u aantonen dat u via de diplomatieke
vertegenwoordiging van uw land (ambassade of consulaat) in
bijvoorbeeld Nederland of andere instantie niet aan de
gevraagde stukken kunt komen. Naast familie kunt u ook
vrienden of kennissen, gemeentelijke of kerkelijke instanties of
scholen in uw land van herkomst inzetten om de vereiste
documenten te verkrijgen.
Dit is geen grond om u vrij te stellen van de verplichting om uw
documenten te laten zien. U moet proberen de gevraagde
stukken op een andere wijze (bijvoorbeeld via familie, vrienden,
kennissen, gemeentelijke of kerkelijke instanties of scholen in
het land van herkomst) te verkrijgen.

Ik kan geen
paspoort/geboorteakte laten
zien. Welke stukken moet ik
dan aanleveren?

Ik ben bij de autoriteiten van
het land van mijn
oorspronkelijke nationaliteit en
het land van mijn geboorte
geweest. Ik heb daar
uitdrukkelijk verzocht om de
gevraagde documenten.
Ik heb ook een familielid of
bekende in mijn land van
herkomst en een gemeentelijke
of kerkelijke instantie of school
in mijn land van herkomst
ingeschakeld om de
documenten te verkrijgen. Dit
is niet gelukt.
Wat nu?
Wanneer is er sprake van
bewijsnood?

U moet aantonen waarom u geen paspoort/geboorteakte kunt
laten zien. Als u een beroep op bewijsnood doet, moet u met
objectief verifieerbare bewijsstukken kunnen aantonen dat u
voldoende serieuze pogingen heeft ondernomen om aan de
gevraagde documenten te komen (zie hierboven). De IND
honoreert een beroep op bewijsnood slechts in heel
uitzonderlijke gevallen.
Zo wordt bijvoorbeeld van u verwacht dat u, als u een document
alleen kan verkrijgen indien u dit zelf aanvraagt in uw land van
herkomst, u naar uw land van herkomst reist en dit document
daar aanvraagt.
U moet door middel van objectief verifieerbare documenten
aantonen dat u alles wat mogelijk is heeft gedaan om aan de
gevraagde documenten (paspoort en geboorteakte) te komen
(zie hierboven). De IND honoreert een beroep op bewijsnood
slechts in heel uitzonderlijke gevallen.

De IND honoreert een beroep op bewijsnood slechts in heel
uitzonderlijke gevallen. U moet door middel van objectief
verifieerbare documenten aantonen dat u alles wat mogelijk is
om aan de gevraagde documenten (paspoort en geboorteakte)
te komen, gedaan heeft (zie hierboven).

Vragen over kinderen en over de voorwaarde: u moet bewijzen wie u bent met een
gelegaliseerde geboorteakte en een geldig paspoort
Nee. Uw kind moet net als een volwassene zijn/haar identiteit
Mijn kind heeft een
verblijfsvergunning voor verblijf en/of nationaliteit aantonen door middel van een gelegaliseerde
of van apostille voorziene geboorteakte en een geldig nationaal
bij ouder. Ik heb nooit een
paspoort voor mijn kind hoeven paspoort.
aanvragen. Ik kan in verband
Als uw kind in Nederland geboren is dan is een Nederlandse
met school niet met mijn kind
geboorteakte voldoende, onder de voorwaarde dat het kind
naar het land van herkomst
hiermee is ingeschreven in de GBA.
reizen. Bovendien zijn er in het
land van herkomst geen enkele
gegevens van mijn kind
bekend. Mijn kind is daar nog
nooit geweest.
Geldt een uitzondering voor
mijn in Nederland geboren
kind?
Ja, kinderen moeten net als volwassenen hun identiteit en/of
Is er ook een geboorteakte en
nationaliteit aantonen door middel van een gelegaliseerde of van
paspoort nodig van mijn
apostille voorziene geboorteakte en een geldig nationaal
minderjarig kind als ik de
paspoort.
aanvraag ook voor het kind
indien?

