Optieverklaring
t/m 15 jaar
Model 1.41a: Optieverklaring minderjarige op grond
van artikel 6, eerste lid, onder k, RWN (afgelegd door
wettelijk vertegenwoordiger)

1

Persoonsgegevens
>

1.1 (geslachts) na(a)m(en)

|

1.2 Voorna(a)m(en)

|

Ik leg (als wettelijk vertegenwoordiger) een verklaring tot verkrijging van de Nederlandse nationaliteit af (voor):

Geboortedatum

1.3 Geboorte gegevens

1.4 Nationaliteit(en)

Geboorteplaats

Geboorteland

|

|

|
Straat en huisnummer

1.5 Adres

|
Postcode

Woonplaats

|

Ik verklaar dat bovengenoemde persoon:
• Geboren is staande het huwelijk, of prenataal erkend is door een man, of kind is van een ongehuwde moeder, en
• Dat zijn/haar vader of moeder door de optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef enonder i of j, RWN het Nederlanderschap heeft
verkregen of had kunnen verkrijgen, indien hij of zij niet was overleden.
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>
1.6 (geslachts) na(a)m(en)

|

1.7 Voorna(a)m(en)

|

Persoonsgegevens ouder die het Nederlanderschap door optie bedoeld in artikel 6, eerste lid, aanhef en onder i of j, RWN heeft
verkregen of had kunnen verkrijgen, indien hij of zij niet was overleden

Geboorte datum

1.8 Geboorte gegevens

1.9 Nederlandse nationaliteit
sedert

Geboorteplaats

Geboorteland

|

|

|

1.10 Indien van toepassing:
overleden op

> Persoonsgegevens wettelijk vertegenwoordiger
1.11 (geslachts) na(a)m(en)

|

1.12 Voorna(a)m(en)

|
Geboorte datum

1.13 Geboorte gegevens
Geboorteplaats

Geboorteland

|

|

Straat en huisnummer

1.14 Adres

|
Postcode

Woonplaats

|

Bij deze verklaring is een/geen* verzoek tot naamsvaststelling gevoegd.
Ik verklaar dat alle gegevens waar zijn en dat ik geen belangrijke gegevens heb verzwegen. Ik weet dat het geven van onjuiste
informatie of het verzwijgen van informatie ertoe kan leiden dat de Nederlandse nationaliteit van bovengenoemde persoon
wordt ingetrokken, zelfs als dit tot staatloosheid leidt.

Plaats

Datum

|
Handtekening

Dienststempel

|

|

* Doorhalen wat niet van toepassing is
Deze verklaring is geen bewijs van de Nederlandse nationaliteit
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Optieverklaring

2

Kind t/m 15 jaar
Ministerie van Buitenlandse Zaken

Verklaring ‘Ingelicht over betaling van optiegelden’ tevens inverzuimstelling
Model 1.25a HRWN
>

2.1 (geslachts) na(a)m(en)

|

2.2 Voorna(a)m(en)

|

alsook: Verklaring vrijgesteld van optiegelden

Geboortedatum

2.3 Geboorte gegevens

2.4 Nationaliteit(en)

Geboorteplaats

Geboorteland

|

|

|
Straat en huisnummer

2.5 Adres

|
Postcode

Woonplaats

|
Ik verklaar dat ik:
• door de behandelend ambtenaar ben ingelicht over de regeling inzake de te betalen optiegelden;
• door de behandelend ambtenaar ben geïnformeerd over de mogelijkheid tot het indienen van een verzoek om
ontheffing van de optiegelden;
• weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald bij weigering van de optiebevestiging;
• weet dat de betaalde optiegelden niet worden terugbetaald als ik de optieverklaring intrek;
• weet dat ik voor mijn optieverklaring het bedrag moet betalen van:
€ 200 (enkelvoudige optieverklaring)
€ 342 (gemeenschappelijke optieverklaring)
€ 22 (voor ieder minderjarig kind, waarvoor medeoptie wordt gevraagd)
• weet dat ik vanaf vandaag op grond van artikel 4:5, eerste lid, van de Algemene wet bestuursrecht zes weken heb
om de verschuldigde optiegelden te betalen op de diplomatieke of consulaire post in het ressort waar ik mijn hoofd
verblijf heb;
• weet dat als ik niet binnen zes weken na vandaag de optiegelden betaal, dat mijn optieverklaring op grond van artikel 6
Besluit optie en naturalisatiegelden 2002 buiten behandeling wordt gesteld.

Optant heeft op

Plaats

(datum) een verzoek om ontheffing van de betaling van
de optiegelden ingediend

Datum

|
Handtekening

|
Let op:
• Een kopie van dit formulier wordt aan de optant gegeven als niet gelijktijdig bij het afleggen van de optieverklaring het
verschuldigde bedrag is betaald.
• Is de optant minderjarig dan worden de persoonsgegevens van de wettelijk vertegenwoordiger opgenomen en tekent
deze de verklaring.
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Verklaring vrijgesteld van optiegelden (alleen invullen als van toepassing)
De Minister van Buitenlandse Zaken verklaart dat de hierboven vermelde optant is vrijgesteld van de betaling van
optiegelden.
Als bewijs hiervan heeft de optant een kopie van dit formulier gekregen.

De Minister van Buitenlandse Zaken, namens deze,

Plaats

Datum

|
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Handtekening

Dienststempel

|

|

Toestemmingsverklaring e-mailgebruik
Als u de correspondentie in uw optieprocedure via elektronische weg wil laten verlopen, dient u dit
expliciet kenbaar te maken. U kunt hiervoor onderstaande verklaring invullen en ondertekenen. De
mogelijkheid dat bij verzending via e-mail berichten van het ministerie van Buitenlandse Zaken u niet
of te laat bereiken, is voor uw eigen risico.

Geqevens optant

Voorletters en achternaam: ………………………………………………………………………….
Straat en huisnummer: ……………………………………………………………………………….
Postcode en plaats: ……………………………………………………………………………………
Land: …………………………………………………………………………………………………….
Emailadres: …………………………………………………………………………………………….
Ondergetekende verklaart hierbij alle correspondentie met betrekking tot voormelde optieprocedure te
willen laten verlopen via voormeld e-mailadres en via dit adres voldoende bereikbaar te zijn.
Graag aankruisen indien u dit wenst:

□

Tevens akkoord om een eventuele negatieve beslissing op de optieverklaring alleen per email
te ontvangen.

Ondertekeninq

Plaats: ………………………………………………
Datum: ……………………………………………

Uw handtekening:

…………………………………………………………

Let op: Aan het gebrulk van e-mail is een aantal bevelligingsrisico's verbonden die u dient te overwegen indien u
gebruik wilt maken van deze dienst voor correspondentie over uw optieprocedure. Het mlnisterle kan geen garantie
afgeven over de betrouwbaarheid van het ontvangen en verzenden van e-mail, noch over de vertrouwelijkhe[d en
integriteit van de e-ma!lcorrespondentie vla het Internet. Eenmaal door ans ontvangen e-mails warden door ans
conform de Nederlandse wet- en rege!geving voor privacy en beveillging behandeld. Indien u de risico's als te groat
lnschat, kunt u de correspondentle omtrent uw opt!eprocedure via conventlonele post of via de Nederlandse
vertegenwoordiging voeren. Houdt u dan we! rekening met langere doorlooptijd van het verzenden en ontvangen
van correspondentie over uw optieprocedure.

