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U wordt Nederlander. Wat mag en moet u doen? 
 
U gaat naar de naturalisatieceremonie om de bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap in 
ontvangst te nemen. U hebt hiervoor een uitnodiging gekregen. Nadat u tijdens de naturalisatieceremonie 
de bekendmaking heeft ontvangen, hebt u de Nederlandse nationaliteit. In deze publicatie leest u wat het 
betekent om de Nederlandse nationaliteit te krijgen. 
 
Wat mag u doen als u Nederlander bent? 
 
U mag een Nederlands paspoort aanvragen 
U kunt een Nederlands paspoort aanvragen als u bij de naturalisatieceremonie bent geweest en de 
bekendmaking van verlening van het Nederlanderschap aan u is uitgereikt. U kunt het Nederlandse 
paspoort een week na de naturalisatieceremonie aanvragen bij uw gemeente. 
 
U mag stemmen bij de verkiezingen voor de Tweede Kamer, de Provinciale Staten en de gemeenteraad 
U kunt ook zelf gekozen worden. 
 
U mag ook in andere landen van de Europese Unie wonen en werken 
U krijgt ook hulp van een Nederlandse ambassade in het buitenland. Als u wilt reizen buiten Nederland, 
moet u een geldig paspoort of een geldige identiteitskaart hebben. Houdt u er wel rekening mee dat u met 
een geldige identiteitskaart alleen binnen de Europese Unie kunt reizen. 
 
Wat moet u doen? 
 
U moet een Nederlands identiteitsbewijs aanvragen 
Een Nederlands identiteitsbewijs is een paspoort, een identiteitskaart of een rijbewijs. U moet altijd een 
geldig Nederlands identiteitsbewijs bij u hebben. U moet ook een Nederlands identiteitsbewijs hebben, als 
u nog een paspoort of identiteitsbewijs van een ander land hebt. 
 
U levert uw vreemdelingendocument in 
U levert uw vreemdelingendocument in bij de gemeente op het moment dat u uw eerste Nederlandse 
paspoort ophaalt. Inleveren kan ook bij het INDLoket. U neemt bij het inleveren van uw 
vreemdelingendocument de ‘Bekendmaking van verlening van de Nederlandse nationaliteit’ of het besluit 
van de burgemeester mee. De ‘Bekendmaking van verlening van de Nederlandse nationaliteit’ krijgt u 
tijdens de naturalisatieceremonie. 
 
U kijkt of u twee nationaliteiten kunt hebben 
U wordt Nederlander. U hebt nu misschien twee nationaliteiten. Er zijn dan twee mogelijkheden: 
 
1. U moet uw oude nationaliteit opgeven 
Als u uw oude nationaliteit moet opgeven, hebt u dit bij het indienen van uw verzoek om naturalisatie of 
afleggen van de optieverklaring al gehoord. U hebt toen hiervoor een verklaring ondertekend. Na de 
naturalisatieceremonie krijgt u een brief van de IND. In deze brief staat hoe u afstand kunt doen van uw 
oude nationaliteit(en). 
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2. U mag uw oude nationaliteit houden 
Bent u door optie Nederlander geworden? U mag uw oude nationaliteit dan houden, met uitzondering van 
de meerderjarigen die vanaf het bereiken van de leeftijd van vier jaar toelating en hoofdverblijf binnen 
Europees Nederland, Aruba, Curaçao, Sint Maarten of de openbare lichamen Bonaire, Sint Eustatius en 
Saba hebben gehad. Er zijn ook andere redenen waardoor u uw oude nationaliteit mag houden, 
bijvoorbeeld als u volgens de wetten van het land van uw oude nationaliteit geen afstand van die 
nationaliteit kan doen. Misschien wil het land waarvan u de nationaliteit hebt, weten dat u de Nederlandse 
nationaliteit hebt. Dit moet de overheid van uw land soms weten volgens de wetten van uw land. Twijfelt 
u of dit in uw land verplicht is? Neem contact op met de consulaire afdeling van de ambassade. Dit hoeft 
natuurlijk niet als u in Nederland mag verblijven op basis van een asielvergunning. 
 
Wat hoeft u niet meer te doen? 
U hoeft geen verblijfsvergunning meer aan te vragen. Na de naturalisatieceremonie bent u Nederlander. U 
hoeft dan geen verblijfsvergunning meer te hebben. Dat hoeft ook niet als u nog een andere nationaliteit 
hebt. U hoeft uw verblijfsvergunning dus niet meer te laten verlengen na de naturalisatieceremonie. 
Let op! Tot de naturalisatieceremonie moet u wel een geldige verblijfsvergunning hebben. 
 
Wanneer verliest u de Nederlandse nationaliteit? 
U verliest de Nederlandse nationaliteit (automatisch) in de volgende gevallen: 
• U doet afstand van uw Nederlandse nationaliteit door het afleggen van een verklaring van afstand. U 

kunt een verklaring van afstand afleggen bij uw gemeente of bij de Nederlandse ambassade in het 
land waar u woont; 

• U neemt vrijwillig een andere nationaliteit aan.  
In de volgende situaties verliest u uw Nederlandse nationaliteit echter niet: 

− U bent geboren in het land van die andere nationaliteit. U woonde in dat land toen u die 
andere nationaliteit kreeg. 

− U woonde voordat u meerderjarig werd minimaal 5 jaar achter elkaar in het land van die 
andere nationaliteit. 

− U bent getrouwd of hebt een geregistreerd partnerschap met iemand die de nationaliteit 
heeft die u vrijwillig aanneemt. 

• U hebt naast de Nederlandse nationaliteit een andere nationaliteit. U woont minimaal 13 jaar achter 
elkaar buiten het Koninkrijk der Nederlanden en buiten de Europese Unie. U verliest uw Nederlandse 
nationaliteit automatisch. U verliest de Nederlandse nationaliteit niet als u vóórdat de 13 jaren voorbij 
zijn een nieuw Nederlands paspoort of een verklaring omtrent bezit van Nederlanderschap gekregen.  

 
U kunt uw Nederlandse nationaliteit ook verliezen doordat de Nederlandse overheid deze intrekt. Dit kan 
in de volgende situaties: 
• U hebt als meerderjarige na uw naturalisatie niet alles gedaan om bij uw eigen autoriteiten afstand te 

doen. 
• U hebt fraude gepleegd bij uw naturalisatieprocedure of optieprocedure.  
• U bent veroordeeld voor een misdrijf gericht tegen de veiligheid van het Koninkrijk. Bijvoorbeeld een 

oorlogsmisdrijf of een misdrijf met een terroristisch doel.  
• U dient vrijwillig in een krijgsmacht van een buitenlandse staat. En deze krijgsmacht vecht tegen 

Nederland of 1 van de Nederlandse bondgenoten.  
• Per 1 maart 2017 verliest u de Nederlandse nationaliteit ook als u zich in het buitenland aansluit bij 

een terroristische organisatie. 
 
Meer uitgebreide informatie over het verlies van de Nederlandse nationaliteit (ook over het verlies van de 
Nederlandse nationaliteit voor minderjarigen) vindt u op www.ind.nl. 
  
Zijn uw kinderen ook Nederlander? 
Hebben uw kinderen na de naturalisatieceremonie ook de Nederlandse nationaliteit? 
Uw kinderen hebben de Nederlandse nationaliteit als u voor uw kinderen ook naturalisatie of optie hebt 
aangevraagd. Tenzij u een brief hebt gekregen waarin staat dat uw kinderen niet de Nederlandse 
nationaliteit krijgen. 
 
 
 
 

http://www.ind.nl/
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Zijn de kinderen die na de naturalisatieceremonie worden geboren ook Nederlands? 
Een kind van een getrouwde Nederlandse vader of moeder is na de geboorte Nederlander. Een kind van 
een ongetrouwde Nederlandse moeder is na de geboorte Nederlander. Een kind van een ongetrouwde 
nietNederlandse moeder en een Nederlandse vader is Nederlander als de vader het kind vóór de geboorte 
erkent. Een kind van een ongetrouwde nietNederlandse moeder en een Nederlandse vader is Nederlander 
als de vader na de geboorte het kind erkent en het kind jonger is dan 7 jaar. 
Let op! Als u al een verblijfsvergunning  voor uw kind hebt aangevraagd, terwijl dit kind na ondertekening 
van het naturalisatiebesluit of optiebevestiging is geboren, is het kind alsnog Nederlander. 
 
Meer informatie 
Hebt u na het lezen van deze publicatie nog vragen? Contact opnemen met de IND kan op verschillende 
manieren. 
 
Internet 
Op www.ind.nl vindt u meer informatie over de procedure en voorwaarden voor verblijfsvergunningen, 
visa, en hoe u Nederlander kunt worden. U kunt hier ook online een afspraak maken voor uw bezoek aan 
een INDloket. 
 
Telefoon 
De IND is bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 09.00 tot 17.00 uur via 088 043 04 30. Voor dit 
informatienummer betaalt u uw gebruikelijke tarief. Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30. Houd 
het vnummer paraat (indien bekend).  
 
Let op! Is de beslistermijn van uw aanvraag nog niet verlopen? Dan is uw aanvraag nog in behandeling en 
kunnen we u geen informatie geven over de status van uw aanvraag. 
 
Social media 
De IND is actief op Twitter, LinkedIn, Facebook en YouTube. Hebt u een algemene vraag, dan kunt u die 
stellen aan het webcareteam van de IND. Zij beantwoorden uw vragen op werkdagen van 9.00 tot 17.00 
uur. Socialmediakanalen zijn openbaar. Vermeld vanwege uw privacy daarom geen Vnummer en andere 
persoonlijke informatie. De IND reageert via social media niet inhoudelijk op vragen over uw dossier. Kijk 
voor meer informatie op www.ind.nl/socialmedia.  
 
Brief of e-mail 
Algemene vragen 
Immigratie en Naturalisatiedienst 
Postbus 17 
9560 AA Ter Apel 
 
Email: op www.ind.nl kunt u uw vraag stellen via het emailformulier. 
 
Bezoek 
In Nederland kunt u ook terecht bij een INDloket. Kijk op www.ind.nl voor de dichtstbijzijnde vestiging. 
Houd er rekening mee dat u eerst een afspraak moet maken. 
 
Klachten 
Wilt u een klacht indienen over de wijze waarop u door de IND bent behandeld? Dan kunt u gebruik 
maken van het klachtenformulier op www.ind.nl. 
 
U kunt ook bellen met de klachtenlijn van de IND. Het telefoonnummer is 088 043 04 70. 
 
Vragen over legalisatie? 
Voor informatie over legalisatie van documenten (geboorteakte, huwelijksakte) kunt u bellen met 
telefoonnummer 1400 (Informatie Rijksoverheid). Via internet: www.rijksoverheid.nl. 
 
Wilt u meer weten over identiteitsbewijzen en reisdocumenten? Dan kunt u terecht bij de afdeling 
Burgerzaken van uw gemeente. 
 
Aan de inhoud van de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag onder 
bronvermelding worden gebruikt. 
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