
Veel gestelde vragen over opvragen buitenlandse documenten Pagina  1 van 4  

Veel gestelde vragen 

Opvragen buitenlandse documenten 

23 november 2017 

 

Naturalisatie en buitenlandse documenten 

Voordat u een verzoek om naturalisatie tot Nederlander indient, moet u beschikken over een 

geldig buitenlands reisdocument (paspoort) en een gelegaliseerde of van apostille voorziene 

geboorteakte. Als uw land geen geboorteakten kent, kunt u een bewijs meegeven van uw 

geboorteregistratie volgens de in uw land gebruikelijke wijze (bijvoorbeeld een Afghaanse 

Taskera). In een aantal gevallen hoeft u niet over een geldig paspoort of geboorteakte te 

beschikken, bijvoorbeeld als u een verblijfsvergunning asiel heeft. Zie verder hieronder. 

 

Wat  verwacht de overheid van  u? 

Zoals hierboven gezegd, verwacht de overheid in de meeste gevallen een geldig paspoort of 

geboorteakte van u. Om Nederlander te worden is het belangrijk dat bekend is wat uw 

nationaliteit en identiteit is. 

 

Ik moet  reizen om  zelf  een  geboorteakte te krijgen, maar  ik heb  geen 

paspoort. Wat  moet  ik doen? 

Het kan voorkomen dat u persoonlijk naar het land van uw geboorte en het land van uw 

nationaliteit moet reizen om daar stukken te halen waarmee u uw identiteit en nationaliteit kunt 

aantonen. Om naar dat land toe te reizen zal u moeten beschikken over een geldig 

reisdocument. Als u geen paspoort heeft van het land van uw nationaliteit, heeft, moet u een 

laissez-passer of ander (tijdelijk) reisdocument vragen bij de diplomatieke vertegenwoordiging 

(ambassade of consulaat) van het land waar u naar toe reist. 

 

Wat  is een  laissez-passer? En hoe  kan  ik een  laissez-passer aanvragen om 

naar  mijn  land  van  herkomst te reizen? 

Een laissez-passer is een tijdelijk reisdocument dat door het land van uw nationaliteit kan 

worden verstrekt. Een laissez-passer of ander tijdelijk reisdocument vraagt u aan via de 

diplomatieke vertegenwoordiging van uw land (ambassade of consulaat) in bijvoorbeeld 

Nederland, België of Duitsland. De website van de Dienst Terugkeer en vertrek geeft per land 

een overzicht voor het aanvragen van een laissez-passer. 

(https://www.dienstterugkeerenvertrek.nl/Kennisbank/Landeninformatie) 
 

Wie  hoeven er geen  paspoort en/of geboorteakte te hebben bij  een 

naturalisatieverzoek? 

Als u een asielvergunning heeft en u dient een verzoek om naturalisatie in, dan hoeft u niet 

te beschikken over een geldig buitenlands reisdocument (paspoort) en geboorteakte. Als u bij 

de gemeente als ‘staatloos’ staat geregistreerd dan hoeft u geen geldig buitenlands paspoort 

bij uw naturalisatieverzoek te doen. Een geldig buitenlands paspoort hoeft alleen als u een 

nationaliteit heeft. Etnische Armenen met de Azerbaidjaanse nationaliteit zijn vrijgesteld van 

het overleggen van een paspoort en, als zij zijn geboren in Azerbaidzjan, van het overleggen 

van een Azerbaidjaanse geboorteakte. Syriërs zijn vrijgesteld van het overleggen van zowel 

het paspoort als een Syrische geboorteakte. Dit geldt ook voor staatlozen die zijn geboren in 

Syrië. Somaliërs zijn vrijgesteld van het overleggen van een paspoort en, als zij zijn geboren 

in Somalië, van het overleggen van een Somalische geboorteakte. Minderjarige kinderen met 

een Nederlandse geboorteakte zijn vrijgesteld van het overleggen van een paspoort als zij 

mee-naturaliseren of mee-opteren met een ouder die zelf wel over de juiste buitenlandse 

documenten beschikt. Dit geldt ook voor minderjarigen met een geboorteakte uit een land 

van de Europese Unie of de andere landen die zijn aangesloten bij het Apostilleverdrag11. 

 

 

                                                           
1
 Verdrag tot afschaffing van het vereiste van legalisatie van buitenlandse openbare akte 
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U hoort niet  tot  een  van  de hierboven genoemde groepen maar  u kunt  niet 

aan  paspoort en/of geboorteakte komen? 

Als u geen paspoort of geboorteakte hebt kunt u toch een naturalisatieverzoek indienen. Omdat 

de IND wil toetsen of u echt niet aan deze documenten kan komen, vragen we van u 

verklaringen waarin de reden staat waarom u niet aan de documenten kan komen. Ook wordt 

daarmee duidelijk welke inspanningen u heeft verricht om toch aan de documenten te komen. U 

moet dan bijvoorbeeld denken aan een verklaring van de bevolkingsregistratie in uw land van 

herkomst, waarin staat waarom zij u niet aan een geboorteakte kunnen helpen. Of een 

verklaring van uw ambassade waaruit duidelijk blijkt waarom zij (of andere autoriteiten) u geen 

paspoort kunnen verstrekken. Zie verder de vraag ‘Hoe wordt mijn naturalisatieverzoek 

beoordeeld als ik geen paspoort en/of geboorteakte heb, maar verklaringen heb ingediend en 

inspanningen verricht’. 

 
Wat  moet  ik doen  als  ik geen  documenten heb,  en mijn  autoriteiten werken 

niet  mee? 

Als u geen verklaringen kan krijgen van uw autoriteiten, dan moet u door middel van objectief 

verifieerbare documenten aantonen dat u inspanningen heeft gepleegd om aan de gevraagde 

documenten (paspoort, geboorteakte, geboortebewijs) te komen. Daarmee is het voor de IND 

duidelijk dat het u niet lukt -ondanks doelgerichte acties- om aan de documenten te komen, het 

ligt dan aan externe factoren. Dergelijke inspanningen worden door de IND meegewogen bij uw 

naturalisatieverzoek. Hieronder worden situaties beschreven van inspanningen die van u 

gevraagd worden om aan de documenten te komen. 

 

Hoe  wordt mijn  naturalisatieverzoek beoordeeld als  ik geen  paspoort en/of 

geboorteakte heb  maar  verklaringen heb  ingediend en inspanningen 

verricht? 

Hoe uw verzoek beoordeeld wordt hangt helemaal af van uw individuele situatie. Alle 

informatie zal in samenhang moeten leiden tot geloofwaardigheid over uw gestelde etniciteit, 

afstamming, identiteit en nationaliteit. De verklaringen van uw autoriteiten waarom aan u 

geen documenten kunnen worden verstrekt kunnen daaraan bijdragen. Ook wordt uw 

informatie bezien in samenhang met de persoonsgegevens of nationaliteit die u heeft 

opgegeven in uw vreemdelingrechtelijke procedure. Soms worden dus naturalisatieverzoeken 

ingewilligd, ook zonder een geldig paspoort of geboorteakte. Dit gebeurt niet vaak maar het 

is wel mogelijk. Ook kan de IND beoordelen of uw zaak mogelijk ingewilligd kan worden met 

toepassing van artikel 4:84 Awb. Dit betekent dat, 

alhoewel u geen documenten heeft en de overheid dus geen bewijs van uw identiteit en 

nationaliteit heeft, er bezien wordt in hoeverre het voor u onredelijk is om geen Nederlander te 

kunnen worden. 

 

Ik krijg geen laissez-passer of ander (tijdelijk) reisdocument van de 

diplomatieke vertegenwoordiging van  mijn  land.  Wat  moet  ik doen?  

U moet in dat geval aantonen dat u geen laissez-passer of ander (tijdelijk) 

reisdocument van uw eigen autoriteiten kunt krijgen en dat het voor u bovendien niet 

mogelijk is om een familielid of bekende, een derde zoals een notaris of advocaat, of 

een organisatie of instelling in uw land van herkomst te machtigen om alsnog de 

documenten die nodig zijn te krijgen. De reden waarom u geen laissez- passer of ander 

(tijdelijk) reisdocument krijgt, moet in de verklaring staan. 

 

Ik ben in het bezit van een vreemdelingenpaspoort. In het vreemdelingen- 

paspoort is aangegeven dat  ik met  dit  paspoort niet  het  land  van  herkomst 

mag inreizen. Heb ik toch een geldig buitenlands paspoort nodig voor mijn 

naturalisatie? 

Ja. Een door Nederland afgegeven vreemdelingenpaspoort is niet voldoende om de eigen 

nationaliteit aan te tonen. Daarom wordt toch het paspoort uit uw land van herkomst van u 

verlangd, omdat dat uw nationaliteit aantoont. Als houder van een vreemdelingenpaspoort met 

deze aantekening zult u om naar uw land van herkomst te kunnen reizen een laissez-passer of 

ander (tijdelijk) reisdocument moeten vragen bij de diplomatieke vertegenwoordiging 

(ambassade of consulaat). 

 



Veel gestelde vragen over opvragen buitenlandse documenten Pagina  3 van 4  

Ik durf  geen  contact op te nemen met  de autoriteiten van  het  land  van 

herkomst (bijvoorbeeld door mijn  geaardheid of  geloof). Wat  moet  ik doen?  

U hebt geen asielstatus. Daarom wordt toch van u verwacht dat u contact opneemt met de 

autoriteiten van uw land van herkomst als dat nodig is om documenten te verkrijgen. 

 
Er is een  negatief reisadvies afgegeven voor  mijn  land  van  herkomst. Wat 

moet  ik doen? 

Een negatief reisadvies is geen reden om u vrij te stellen van het overleggen van 

documenten. Neemt u contact op met de diplomatieke vertegenwoordiging van uw land 

(ambassade of consulaat) in bijvoorbeeld Nederland om na te vragen of u via hen de 

documenten kunt aanvragen. In dat geval hoeft u niet zelf af te reizen. 

 

De instantie waar ik naar  toe  moet  voor  stukken is dicht of is vernietigd, ik 

kan  niet  aan  alle  stukken komen, wat  moet  ik doen? 

Neemt u contact op met de diplomatieke vertegenwoordiging van uw land (ambassade of 

consulaat) in bijvoorbeeld Nederland. Dat u niet aan alle stukken kunt komen, moet u met 

objectief verifieerbare bewijsstukken kunnen onderbouwen. Dit zijn bijvoorbeeld documenten 

(of verklaringen) die zijn opgesteld door een officiële instantie en op echtheid en 

betrouwbaarheid te controleren zijn. Denk hierbij aan een document afgegeven door een 

bevoegde autoriteit waaruit blijkt dat het geboorteregister in uw land van geboorte is vernietigd. 

Afhankelijk van het land dat het betreft kan u worden gevraagd met bewijsstukken aan te 

tonen dat u niet via een andere instantie alsnog aan de gevraagde stukken kunt komen. U 

wordt ook gevraagd om, als dat mogelijk is, andere bewijsstukken over te leggen (bijvoorbeeld 

een familieboekje) waaruit uw persoonsgegevens en of nationaliteit blijken. 

 

De autoriteiten willen mij  niet  aan  documenten helpen, maar  willen dat  niet 

schriftelijk bevestigen. Of de autoriteiten van  mijn  land  van  herkomst 

erkennen mij  niet  (meer) als  hun  onderdaan. Wat  moet  ik doen? 

Wanneer een ambassade niet meewerkt, moet u dit met objectief verifieerbare bewijsstukken 

onderbouwen. Bovendien moet u aantonen dat u zelf heeft geprobeerd om in het land van 

herkomst aan het gevraagde document te komen. 

 

Ik ben  wegens gezondheidsredenen niet  in staat om  naar  het  land  van 

herkomst te reizen. Kom  ik in aanmerking voor  vrijstelling van  het 

overleggen van  een  geboorteakte/paspoort? 

Nee, u moet dan toch proberen de gevraagde stukken via iemand anders te verkrijgen. 

 

Ik wil  wel  naar  mijn  land  van  herkomst reizen maar  ik heb  hiervoor geen 

geld.  Is dit  grond voor  vrijstelling? 

Dit is geen grond om u vrij te stellen van de verplichting om uw documenten te laten zien. 

 

Ik kan  zelf  niet  naar  het  land  van  herkomst. Maar ik heb  ook  geen  familie in 

het  land  van  herkomst die  mij  kan  helpen om  de documenten voor  mij  aan 

te vragen. 

Naast familie kunt u ook vrienden of kennissen, andere derden zoals een notaris, 

gemeentelijke of kerkelijke instanties of scholen in uw land van herkomst inzetten om de 

vereiste documenten te verkrijgen. Wellicht is het niet altijd nodig om naar uw land van 

herkomst af te reizen, onderzoekt u hoe u vanuit Nederland uw geboorteakte of 

geboorteregistratie in het land van uw herkomst kan opvragen. 

 

Ik ben  bij  de autoriteiten van  het  land  van  mijn  oorspronkelijke 

nationaliteit en het  land  van  mijn  geboorte geweest. Ik heb  daar 

uitdrukkelijk verzocht om  de gevraagde documenten. Ik heb  ook  een 

familielid of bekende in mijn  land  van  herkomst, andere derden en een 

gemeentelijke of kerkelijke instantie of school in mijn  land  van  herkomst 

ingeschakeld om  de documenten te verkrijgen. Dit  is niet  gelukt. Wat  nu?  

U moet door middel van objectief verifieerbare verklaringen aantonen wat u heeft gedaan om 

aan de gevraagde documenten (paspoort en geboorteakte) te komen. Ook is het belangrijk 

dat u zich tot de juiste buitenlandse autoriteit heeft gewend. 
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Ik heb  geen  geldig buitenlands paspoort. Mijn overheid wil  die  niet 

verstrekken omdat ik nog  in dienst moet. 

In dit geval kunt u een schriftelijke oproep voor uw militaire dienst laten zien die niet ouder 

is dan een jaar. 


