
 
 
Extra informatie voor mensen met Ranov vergunning en Naturalisatie 
Van de IND heeft u een brief ontvangen met informatie over de voorwaarden om Nederlander te 
worden. In dit blad geven wij u extra informatie over de naturalisatieprocedure. Deze informatie geldt 
voor 2012. 
 
Wanneer kan ik een naturalisatieverzoek indienen? 
U kunt een naturalisatieverzoek indienen zodra u vijf jaar met een geldige verblijfsvergunning in 
Nederland woont. U woont waarschijnlijk al lang in Nederland, maar u heeft pas vanaf 15 juni 2007 
een verblijfsvergunning. U kunt dus op of na 15 juni 2012 een naturalisatieverzoek indienen. 
Als u getrouwd bent met een Nederlander, of daarmee samenwoont, kunt u na drie jaar al een 
naturalisatieverzoek indienen.  
Let op! In sommige gevallen kunt u pas later een naturalisatieverzoek indienen. Dit is het geval als u 
uw identiteit hebt gewijzigd in de GBA en dit is niet via de IND gelopen. Dan begint de vijf jaar termijn 
pas te lopen vanaf het moment dat u bij de gemeente officieel uw identiteit heeft gewijzigd. 
 
Wanneer ben ik voldoende ingeburgerd? 
U bent voldoende ingeburgerd als u over diploma’s beschikt waaruit blijkt dat u voldoende Nederlands 
spreekt, schrijft en verstaat. Een inburgeringsdiploma is voldoende, maar ook een diploma 
Staatsexamen NT2. Daarnaast is het ook mogelijk om ontheven te worden van deze inburgeringseis. 
 
Waar en hoe kan ik een naturalisatieverzoek indienen in Amsterdam 
Voor naturalisatie moet u persoonlijk langskomen bij …... U hoeft hiervoor ……(geen) afspraak te 
maken, …… (gemeente specifieke info opnemen) 

U neemt mee: 
• uw geldige buitenlandse paspoort  
• uw geldige verblijfsdocument  
• een geboorteakte voorzien van legalisatie of apostille 
• een bewijs dat u aan de inburgeringseisen heeft voldaan (bijvoorbeeld een 
inburgeringsdiploma of een diploma van de middelbare school) 
   
Bent u getrouwd of woont u samen met een Nederlandse man of vrouw? Dan neemt u ook mee: 
• de huwelijksakte en evt. de echtscheidingsakte, allen voorzien van legalisatie of apostille,  of  
• een bewijs van samenleving (bijvoorbeeld een samenlevingscontract). U moet aantonen dat u 
minimaal drie jaar in Nederland samenwoont.  
Wilt u zeker weten dat u de juiste documenten meeneemt? Bel dan naar …………. 
 
Als u geen geboorteakte en/of paspoort heeft zult u alles in het werk moeten stellen om deze 
documenten te verkrijgen. Er wordt zelden vrijstelling gegeven van deze verplichting.  
 
Overleggen bewijsstukken identiteit en nationaliteit bij naturalisatie en optie 
Sinds 1 mei 2009 zijn de voorwaarden om uw identiteit en nationaliteit aan te tonen aangescherpt. Als 
u Nederlander wilt worden moet u altijd officiële documenten overleggen. Alleen als u toegelaten bent 
als vluchteling (u hebt document III of IV), hoeft u in principe geen documenten te overleggen. 
 
Welke documenten moet u overleggen? 
 Uw geboorteakte. Deze geboorteakte moet gelegaliseerd zijn of van een apostille zijn voorzien. 
 Een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) waaruit uw nationaliteit blijkt. Dit geldt ook als u 

een onbekende nationaliteit hebt. Als u staatloos bent hoeft u geen reisdocument te overleggen. 
 
Wat moet u doen? 
U moet alles in het werk stellen om deze documenten te verkrijgen. Hoe u in het bezit kan komen van 
deze document kunt u vragen aan (de vertegenwoordiging van) uw eigen autoriteiten. Van u wordt 
verwacht dat u zelf naar uw geboorteland en land van uw nationaliteit reist om de vereiste 
documenten op te halen. Als u zelf niet naar het land kan reizen dan wordt van u verwacht dat u via 
familieleden, kennissen, een gemeentelijke of kerkelijke instantie, scholen etc. probeert om de  
 



 
documenten te verkrijgen. Als u niet weet waar uw familieleden verblijven dan wordt van u verwacht 
dat u via het Rode Kruis probeert te achterhalen waar uw familieleden zijn. Bewaar alle bewijsstukken 
waaruit blijkt wat u geprobeerd hebt, om aan de vereiste documenten te komen. 
Er wordt niet snel vrijstelling gegeven van de verplichting om een geboorteakte of reisdocument te 
overleggen. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties wordt u vrijgesteld. U moet dan met duidelijke 
bewijsstukken aantonen, dat u niet aan de gevraagde documenten kan komen en dat er sprake is van 
bewijsnood. Bewijsnood kunt u aantonen met: 
 Een gemotiveerde verklaring van uw eigen autoriteiten waarin staat dat en waarom u 

bovenstaande documenten niet kunt verkrijgen of 
 Bewijsstukken dat u alles wat in uw vermogen ligt (dus ook via familie, scholen, kerken), hebt 

gedaan om de documenten te verkrijgen.  
Let op! Deze bewijsstukken mogen niet ouder zijn dan 6 maanden op het moment dat u de aanvraag 
indient. 
 
Het kan lastig zijn om aan deze documenten te komen. Toch heeft u ze nodig om vrijstelling te krijgen. 
Uw aanvraag voor de Nederlandse nationaliteit zal anders worden afgewezen. 
Als uw autoriteiten weigeren de documenten af te geven en ook weigeren een verklaring af te geven 
dat u de documenten niet kan verkrijgen, dan kunt u het volgende proberen: 
 U stuurt een aangetekende brief naar de bevoegde autoriteiten in uw land van uw nationaliteit of 

herkomst. Daarin vraagt u om in het bezit gesteld te worden van een paspoort en/of geboorteakte. 
U sluit voldoende geldmiddelen bij (ga na hoeveel betaald moet worden!). Ook vraagt u in de brief 
welke eventuele procedure u verder moet volgen. Een eventuele reactie van de autoriteit overlegt 
u bij de aanvraag om de Nederlandse nationaliteit (en een kopie van de verzonden brief). 

 U wacht 3 maanden op antwoord. Ontvangt u geen antwoord, dan stuurt u dezelfde brief 
nogmaals. Ook ditmaal aangetekend.  

 Vervolgens wacht u een maand op antwoord. Heeft u dan nog geen antwoord ontvangen op uw 
brieven, dan overlegt u een kopie van de verzonden brieven en de bewijsstrookjes van het 
aangetekend verzenden van beide brieven bij uw aanvraag voor de Nederlandse nationaliteit.  

 
Let op! De burgemeester bij optie of de IND bij naturalisatie zullen vervolgens beslissen of er sprake 
is van bewijsnood. Ook al hebt u bovenstaande procedure gevolgd, dan nog kan het beroep op 
bewijsnood worden afgewezen. Voor de beoordeling van de vraag of sprake is van bewijsnood wordt 
gekeken naar uw persoonlijke omstandigheden en naar de situatie in het land waar de documenten 
vandaan moeten komen. 
 
In bepaalde gevallen geen vrijstelling mogelijk 
Er wordt geen bewijsnood aangenomen en u krijgt dus geen vrijstelling (ook al hebt u document III of 
IV) van het overleggen van de gevraagde documenten als blijkt dat: 
 u beschikt over een document (bijvoorbeeld een identiteitsbewijs) dat ná de datum dat aan u een 

verblijfsvergunning is verleend, aan u persoonlijk is afgegeven door de autoriteiten van het land 
van herkomst/van uw nationaliteit; 

 op uw verzoek een rechtsfeit of rechtshandeling (bijvoorbeeld een huwelijk) heeft plaatsgevonden 
waarbij de autoriteiten van het land van herkomst/van uw nationaliteit betrokken waren; of 

 u vrijwillig naar uw land van herkomst of het land waarvan u de nationaliteit bezit, bent gereisd. 
 
U wordt in deze gevallen geacht om veilig naar uw land van herkomst te kunnen reizen of om contact 
op te kunnen nemen met de eigen autoriteiten en via de gewone weg de gevraagde documenten te 
kunnen verkrijgen. 
 
Wat kost een naturalisatieverzoek? 
Naturalisatie kost (tarieven per 1 januari 2012 tot 1 januari 2013):  
• één persoon: € 798,--  
• samen met partner: € 1019,--  
• mee-naturalisatie van kind: € 117,-- per kind 
• Kosten uittreksel: € 12,20 
 
Op www.ind.nl vindt u een overzicht van veelgestelde vragen en antwoorden. 
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