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Nieuws voor gebruikers Digitaal Adviesblad Naturalisatie

Aandachtspunt werkwijze Digitaal Adviesblad Naturalisatie/ Gezamenlijk
verzoek ouders en kinderen
Vult u het Digitaal Adviesblad Naturalisatie in voor een gezamenlijk verzoek van
de ouders en hun kinderen? Begin dan met het invoeren van de gegevens van de
moeder en voeg pas daarna de vader en de kinderen toe. In het beslissysteem van
de IND worden de verzoeken om naturalisatie ten behoeve van de kinderen
gekoppeld aan de ouder wiens gegevens als eerste zijn ingevuld. Voor een
efficiënte verwerking en behandeling van het ingediende verzoek is het wenselijk
dat de verzoeken ten behoeve van de kinderen altijd aan dezelfde ouder worden
gekoppeld, in dit geval dus aan de moeder.
--------------------------------------------------------------------------------Nieuwe digitale diensten worden op kleine schaal beproefd

Het digitaal aanleveren van aanvullende informatie bij een openstaande
zaak
Onder de tegel 'Een nieuwe aanvraag indienen' kan gekozen worden voor de optie
'Aanvullende informatie'.*
Met dit formulier kan de gemeente aanvullende informatie uploaden bij een
ingediend verzoek. In het formulier moeten zaak- en persoonsgegevens van de
klant worden ingevuld, zodat kan worden gecontroleerd aan welke zaak de
stukken moeten worden toegevoegd en of het om een openstaande zaak gaat.
Vervolgens kunnen bestanden in pdf- of jpg-formaat worden geüpload. Er wordt na
afronden van het formulier geen email-ontvangstbevestiging verstuurd naar de
gemeente. De aangeleverde stukken worden bij de zaak opgenomen en de
zaakeigenaar krijgt een melding ten teken dat er aanvullende informatie is
binnengekomen.
*Deze dienst wordt in eerste instantie beproefd door een selecte groep gemeenten. Na
beproeving komt deze dienst voor alle gemeenten beschikbaar, communicatie hierover
volgt.

Nieuwe aanvraag - verzoek minderjarige (artikel 11, lid 4, RWN)
Onder de tegel 'Een nieuwe aanvraag indienen' kan gekozen worden voor de optie
'Adviesblad naturalisatie - verzoek minderjarige (artikel 11, lid 4, RWN)'. *
De gemeente kan met dit nieuwe formulier digitaal een zelfstandig
naturalisatieverzoek indienen ten behoeve van één of meer minderjarige
kinderen, de zogenaamde na-naturalisatie verzoeken. De opbouw van dit
formulier komt overeen met het bestaande formulier voor verzoeken van
meerderjarigen en medeverlening.
*Deze dienst wordt in eerste instantie beproefd door een selecte groep gemeenten. Na

beproeving komt deze dienst voor alle gemeenten beschikbaar, communicatie hierover
volgt.
--------------------------------------------------------------------------------Maakt uw gemeente nog geen gebruik van het Digitaal Adviesblad
Naturalisatie?
Dit kan heel eenvoudig! Lees in de Informatiebrochure Digitaal Adviesblad
Naturalisatie en in de Veelgestelde vragen Digitaal Adviesblad Naturalisatie alles
over het gebruik van het digitaal adviesblad en ervaar het gebruikersgemak!

Ingangsdatum hoofdverblijf na-reizigers

Een na-reiziger wordt in het bezit gesteld van een verblijfsvergunning voordat hij
of zij naar Nederland afreist. Hierdoor wijkt de afgiftedatum van de
verblijfsvergunning af van de vestigingsdatum van de na-reiziger in het Koninkrijk.
Wees hier extra alert op bij de beoordeling óf (en vanaf wanneer) er sprake is van
5 jaar hoofdverblijf binnen het Koninkrijk.

Bericht Omtrent Toelating (BOT)

De directie Regulier Verblijf en Nederlanderschap van de IND wil graag nog eens
aandacht vragen voor het enkel in de juiste gevallen opvragen van een BOTverzoek. Wilt u weten wanneer bij de IND een BOT kan of moet worden
opgevraagd? Gebruik dan dit handige hulpmiddel.

Colofon

Beleidsontwikkelingen: Dhr. J. Winkel jam.winkel@ind.nl
Naturalisatiefraudeteam: fraude92@ind.nl
Nationaliteitsvraagstukken: ntv@ind.nl
Artikel 10 box: artikel10@ind.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de
geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat
aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

