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 Nederlandse paspoort aanvragen als u bij de naturali
satieceremonie 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 buiten
land. 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?

Wanneer verliest u de Nederlandse nationaliteit?

U moet een Nederlands identiteitsbewijs aanvragen
Een Nederlands identiteitsbewijs is een paspoort, een identiteits
kaart 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 identiteits
bewijs van een ander land hebt.

• U kunt de Nederlandse nationaliteit verliezen, als u hebt
gelogen bij het krijgen van de Nederlandse nationaliteit.
• U kunt de Nederlandse nationaliteit verliezen, als u een andere
nationaliteit aanneemt. Op deze regel zijn uitzonderingen.
• U kunt de Nederlandse nationaliteit verliezen, als u in het leger
gaat van een land dat vecht tegen Nederland of een bond
genootschap van Nederland.

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 IND-Loket. 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).
2. U mag uw oude nationaliteit houden
Bent u door optie Nederlander geworden? U mag uw oude
nationaliteit dan houden, met uitzondering van de meerder
jarigen 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. U moet volgens de
wetten van uw land van herkomst de autoriteiten misschien
laten weten dat u de Nederlandse nationaliteit hebt. U kunt
hierover contact opnemen met de consulaire afdeling van de
ambassade van uw land van herkomst. 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 verblijfs
vergunning hebben.

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 Neder
landse nationaliteit krijgen.
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 niet-Nederlandse moeder en een Nederlandse
vader is Nederlander als de vader het kind vóór de geboorte
erkent. Een kind van een ongetrouwde niet-Nederlandse 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 optie
bevestiging is geboren, is het kind alsnog Nederlander.

Hebt u nog vragen?
• Kijk op www.ind.nl.
• Twitter; hebt u een algemene vraag, dan kunt u die stellen
op Twitter via @IND_NL. De IND beantwoordt uw vragen op
werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur. Vermeld vanwege uw privacy
geen V-nummer en andere persoonlijke informatie.
De IND reageert via @IND_NL niet inhoudelijk op vragen of
opmerkingen over uw dossier.
• U kunt ook bellen met de IND. Het telefoonnummer is
088 043 04 30 (voor dit informatienummer betaalt u uw
gebruikelijke tarief).
Vanuit het buitenland belt u +31 88 043 04 30.
• Wilt u meer weten over identiteitsbewijzen en reisdocumenten?
Dan kunt u terecht bij de afdeling Burgerzaken van uw
gemeente.
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