Optie en Naturalisatie: checklist paspoort
Deze checklist geldt alleen voor het Caribisch deel van het Koninkrijk: Aruba, Curaçao, Sint Maarten, Bonaire, Sint
Eustatius en Saba.
Deze checklist is niet van toepassing als u beschikt over een biometrisch paspoort.
Voor wie is deze checklist?
U hebt verzocht om naturalisatie of optie. En u hebt een geldig paspoort laten zien.
Voor een optie of naturalisatieverzoek is het belangrijk dat uw identiteit en nationaliteit met zekerheid wordt
vastgesteld. Uit het paspoort moet blijken dat de autoriteiten van uw land van herkomst uw identiteit hebben
gecontroleerd. Deze vaststelling gebeurt als u in persoon het paspoort aanvraagt en/of in persoon het paspoort
ophaalt.
Uit uw paspoort is niet gebleken dat de autoriteiten van uw land van herkomst uw identiteit hebben gecontroleerd. U
moet daarom aanvullende documenten overleggen.
Welke documenten heb ik nodig?


Ik heb mijn paspoort wel in persoon aangevraagd en/of opgehaald bij de autoriteiten van mijn land
van herkomst
U moet stukken aanleveren waaruit blijkt dat u voor het aanvragen of ophalen van uw paspoort bent afgereisd
naar uw land van herkomst of naar een land waarin een ambassade/consulaat van uw land van herkomst is
gevestigd. En stukken die aantonen dat deze autoriteiten het paspoort hebben afgegeven nadat uw identiteit is
gecontroleerd.
U kunt bijvoorbeeld de volgende documenten bijvoegen:

 een afschrift van uw vliegticket; en/of
 een afschrift van de in- en uitreisstempels in uw oude paspoort; of
 een gelegaliseerde of van apostille voorziene verklaring van de betreffende autoriteit, waaruit blijkt dat het
paspoort is afgegeven nadat uw identiteit is gecontroleerd. Uit deze verklaring moet in ieder geval blijken:
-

dat u in persoon bent verschenen, met vermelding van plaats en datum; en
welk(e) identificatiedocument(en) u heeft getoond, wat het documentnummer is en of u bijvoorbeeld
ook een geboorteakte heeft overlegd.



Ik heb mijn paspoort niet in persoon aangevraagd en/of opgehaald. (Te denken valt aan de situatie
dat u bijvoorbeeld het paspoort via internet hebt aangevraagd en dit document per post hebt
ontvangen)
U moet uw identiteit alsnog laten controleren door de autoriteiten van uw land van herkomst.
U kunt de volgende documenten bijvoegen:

 een gelegaliseerde of van apostille voorziene verklaring van de betreffende autoriteit, waaruit blijkt dat deze
verklaring is afgegeven nadat uw identiteit is gecontroleerd. Uit deze verklaring moet in ieder geval blijken
dat:
-

u in persoon bent verschenen, met vermelding van plaats en datum; en
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-

welk(e) identificatiedocument(en) u heeft getoond, wat het documentnummer is en of u bijvoorbeeld
ook een geboorteakte heeft overgelegd.

Let op: Een verklaring dat het paspoort echt en geldig is (valid and authentic) is niet voldoende.
Hoe kan ik mijn buitenlandse documenten laten legaliseren?
Kijk op de website van www.NederlandWereldwijd.nl.
Moet ik mijn buitenlandse documenten laten vertalen?
Als de stukken zijn opgesteld in een andere taal dan het Nederlands, het Engels, het Duits of het Frans, moeten deze
voor de naturalisatieprocedure worden vertaald door een beëdigd vertaler, bij voorkeur in het Nederlands. Voor
informatie over het vertalen van documenten voor de optieprocedure kunt u contact opnemen met het Kabinet van
de Gouverneur of de IND-unit Caribisch Nederland.
Aan de inhoud van de publicatie kunnen geen rechten worden ontleend. Tekst uit deze uitgave mag onder
bronvermelding worden gebruikt.
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