
Verklaring omtrent toelating en hoofdverblijf van Ranover met 

(ogenschijnlijk minieme) ID-wijziging 
 
Let op: gebruik dit formulier alleen ingeval van een Ranover die een verzoek om naturalisatie tot 
Nederlander indient en waarbij sprake is van een (ogenschijnlijk minieme) ID-wijziging.  

 
Aan:       

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) 

Klantdirectie Naturalisatie      

Postbus 280    

7600 AG  ALMELO 
 
GBA gegevens vreemdeling: 

 
(Geslachts)na(a)m(en): 
 
Voorna(a)m(en):  
 
Geboortedatum:  
 
Geboorteplaats en -land: 
 
Nationaliteit:  
 
Geslacht: man/vrouw 
 
Adres:       
 

 

V-nummer:       A-nummer: 

Datum (eventuele) mutatie in GBA: 

 

De situatie:  

 
�  De identiteit is gewijzigd in de GBA. Is er sprake van ID-herstel in het kader van 

de Ranov?  

 
� Bij het overleggen van brondocumenten bleek een (ogenschijnlijk minieme) ID-

wijziging. Is deze ID-wijziging verschoonbaar?  

 

*Oude gegevens:  

 

(Geslachts)na(a)m(en): 

 

Voorna(a)m(en):  

 

Geboortedatum:  

 

Geboorteplaats en -land: 

 

*Nieuwe gegevens:  

 

(Geslachts)na(a)m(en): 

 

Voorna(a)m(en):  

 

Geboortedatum:  

 

Geboorteplaats en -land: 
 
*vul de gegevens in die gewijzigd zijn.  



Graag verneem ik van u of deze ID-wijziging verschoonbaar is en niet leidt tot een 

hernieuwde start van de termijn van toelating en hoofdverblijf.  

 

Ik verzoek u deze verklaring toe te zenden aan: 

 

De burgemeester van de gemeente ……………………………. 

T.a.v. ………………………………………………. 

Postbus …………………………………………… 

……………………………………………………. 
 
 

 
In te vullen door de IND 

 

Uit de vreemdelingenadministratie blijkt: 

 

� Er is sprake van ID-herstel in het kader van de Ranov. De termijn van toelating en 

hoofdverblijf start op 15 juni 2007.  

 

� Er is geen sprake van ID-herstel in het kader van de Ranov. De termijn van toelating 

en hoofdverblijf start niet op 15 juni 2007.  

 

� Er is weliswaar sprake van ID-herstel maar de door u omschreven (minieme) ID-

wijziging is niet verschoonbaar en leidt wel tot een hernieuwde start van de termijn 

van toelating en hoofdverblijf.  

 
� De door u omschreven (minieme) ID-wijziging is verschoonbaar en leidt niet tot een 

hernieuwde start van de termijn van toelating en hoofdverblijf. 

 

� De door u omschreven (minieme) ID-wijziging is niet verschoonbaar en leidt wel tot 

een hernieuwde start van de termijn van toelating en hoofdverblijf. 
 
 

Opmerkingen:  

 

 

 
 

 

 

 

 

Datum + stempel: 

Naam + handtekening behandelend ambtenaar: 

 

 
 
 
NB: dit is geen officieel BOT-formulier. Aan deze verklaring kunnen geen rechten worden ontleend.  


