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Betreft Informatie over Nederlander worden

Geachte heer

U hebt een verblijfsvergunning reguller gehad In het kader van de
pardonregeling. Dit was de Regeling afhandeling nalatenschap oude
Vreemdelingenwet - Ranov. In deze brief krijgt u Informatie over naturalisatie
tot Nederlander’.

Nederlander worden
Wilt u in de toekomst Nederlander worden? Dân kunt u een verzoek om
naturalisatle Indienen bij uw gemeente. U moet dan aan een aantal
voorwaarden voldoen. Bijvoorbeeld het aantonen van uw nationaliteit en
Identiteit. Hiervoor hebt u een geldig paspoort en een geboorteakte nodig. Als
u geen geldig paspoort of een geboorteakte hebt, moet u deze aanvragen.

Aanvragen geboorteakte of paspoort
Informeer zelf bij uw ambassade of consulaat, hoe u een paspoort kunt
aanvragen of verlengen. U kunt daar ook navragen via welke instantTe u aan

—‘ een geboorteakte kunt komen. Op de site van de Rijksoverheid vindt u per
land Informatie over de verkrljgbaarheid van documenten:
www.rijksoverheld.nl/onderwerpen/Iegallsatle-van-documenten.

U dient het verzoek tot naturailsatie In bij de gemeente waar u woont.

Geen documenten
De IND verwacht van u dat u serieuze pogingen doet om aan documenten te
komen. Zijn er omstandigheden waardoor het u niet zelf lukt om aan een
geldig paspoort of een geboorteakte te komen? En hebt u geen familie of
kennissen dle de documenten voor u kunnen regelen? Of heeft de
geboorteregistratie in uw land van herkomst geen gegevens over u? Als u dit
aantoont dan kan de IND hier rekening mee houden. De IND betrekt deze
omstandigheden hij de beoordeling van uw verzoek om naturalisatle. Dan kunt
u misschien toch naturaliseren.

Bent u al Nederlander? Dan kunt u deze brief als niet geschreven beschouwen.
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Het kan voorkomen dat de aui:oriteiten van uw land van herkomst niet
meewerken aan de afgifte van documenten. Het is dan aan u om aan te tonen oIrectieReulIerVerbIIjfondat u -tevergeefs- op meerdere manieren hebt geprobeerd om aan de Nederlandcr5chap
documenten te komen. Vraag bijvoorbeeld aan de verantwoordelijke Instanties e&
om een schriftelijke verklaring waarin staat waarom zij u geen paspoort of
geboorteakte kunnen geven. Bewaar de brieven van deze Instanties goed.
Probeer daarnaast uw nationaliteIt en Identiteit zoveel mogelijk met andere
documenten aan te tonen. Bijvoorbeeld met schooidiploma’s of kerkelijke
aktes.

Geen documenten nodig
Hebt u de Syrische of Somalische nationaliteit, of bent u etnisch Armeen en
afkomstig uIt Azerbeldzjan? Dan kunt u een naturailsatleverzoek indienen
zonder paspoort of geboorteakte. Hebt u minderjarige kinderen die zijn
geboren In Nederland en dle geen paspoort hebben? Zij hoeven geen paspoort
aan te leveren als u zelf wel een paspoort hebt, 2

Hoe beoordeelt de XND uw naturalisatieverzoek?
De IND beoordeelt alle informatie dle u geeft over uw nationaliteit en identiteit,
De IND ken nie’t van tevoren eggen of uw naturalisatleverzoek zonder
documenten een kans van slagen heeft. Belangrijk Is dat ii uw verzoek om
naturailsatle onderbouwt met informatie waaruit uw nationaliteit en Identiteit
blijkt. De IND kijkt bij de beoordeling van uw naturallsatieverzoek ook naar uw
IND-dossler. In dit dossier zIt de Informatie die u In uw asielprocedure aan de
IND hebt gegeven. Alle Informatie samen is de basis voor de beoordeling door
de IND.

Meer informatie
Algemene Informatie over naturalisatle en de kosten vindt u op de website van
uw gemeente en op de website van de IND.
https://www.lnd.nl/nederlander-worden/Paglnas/Naturailsatle.aspx.
op www.lnd,ni vindt u antwoorden op veel gestelde vragen over het opvragen
van buitenlandse documenten.
https://www.ind .nl/Docurnents/FAQ%200pvragen%2obultenlandse%2odocum
enten.pdf

Hebt u nog vragen naar aanleIdIng van deze brief? Neem dan contact op met
de IND. U kunt bellen met 088 043 04 30. De IND Is telefonisch bereikbaar op
werkdagen van 09:00 tot 17:00 uur. U kunt ook contact opnemen met uw
eigen gemeente.

Hoogachtend,

2 Let op: dit vrijstellingsbeleid ken veranderen, vraag daarom aan de IND of uw
gemeente of dit beleid nog steeds van toepassing is op het moment dat u een verzoek
indlent.
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De hoofddirecteur Immi9ratie- en Naturalisatledienst.
DirectIe Reguller Verblijf en
Nederlanderschap
RVN Innevatis &Deze brief is geproduceerd in een geautomatiseerd proces en daarom niet
Standaardisatiaondertekend.
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