Consulaire Service Organisatie

Telefoon nummer |

|

E-mail adres

dag

maand

jaar

Datum aanvraag

Aanvraag verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap

1

Gegevens aanvrager

1.1 Naam

|

1.2 Voornamen(voluit)

|
dag

maand

jaar

1.3 Geboortedatum
Plaats

Land

|

|

Woonplaats

Land

1.5 Woonplaats

|

|

1.6 Adres

|

1.4 Geboorteplaats

|
|

man

vrouw

1.9 Heeft u een verblijfsvergunning?

|

nee

ja, namelijk:

1.10 Wat was uw laatste woonplaats
in Nederland?

|

1.11 In welk jaar bent u vandaar
vertrokken?

|

1.12 Heeft u zich laten uitschrijven?

|

1.7 Geslacht aanvrager

1.8 Sinds wanneer verblijft u
hier te lande?

Verklaring omtrent het bezit van het Nederlanderschap

1.13 Aanvraag betreft
1.14 Waarom vraagt u de verklaring
aan?

|

2

(□ paspoort

Gegevens huidig paspoort of identiteitskaart

Afgegeven op dag

2.1 Nummer

|

2.2 Afgegeven door

|

2.3 Indien u dit paspoort niet kunt
overleggen, wat is daarvan de
reden?

|

3

maand

□ identiteitskaart )
jaar

Vragen over uw nationaliteit

3.1 Op welke wijze heeft u de
Nederlandse nationaliteit
verkregen?

geboorte

3.2 Bezit u naast de Nederlandse
nationaliteit nog een andere
nationaliteit?

nee

3.3 Op welke wijze heeft u de
andere nationaliteit
verkregen?

geboorte

dag

huwelijk

naturalisatie

anders, namelijk

naturalisatie

anders, namelijk

ja, namelijk

huwelijk

maand

jaar

3.4 Wanneer heeft u deze
andere nationaliteit verkregen?

3.5 Bezit u - behalve een eventueel
nee
Nederlands paspoort - ook nog
andere (Nederlandse of buitenlandse)
paspoorten of identiteitsbewijzen?

4

ja, namelijk

Ondertekening
Ik, ondergetekende, verklaar hiermee uitdrukkelijk dat bovenstaande gegevens naar waarheid door mij zijn verstrekt
Ik verklaar hiermee tevens uitdrukkelijk dat ik het Nederlanderschap niet heb verloren door vrijwillige verkrijging
van een andere nationaliteit, dan wel op enige andere wijze mij bekend, zodat ik naar mijn beste weten de Nederlandse
nationaliteit bezit.
Plaats

4.1 Plaats en datum

dag

maand

jaar

|
Handtekening

4.2 Handtekening
aanvrager

|
Indien deze aanvraag betrekking heeft op een minderjarige, dient de vader of moeder danwel de voogd(es)
door ondertekening van dit formulier te verklaren dat zij instemmen met de gevraagde handeling.
Plaats

4.3 Plaats en datum

4.4 Naam ouder of voogd(es)

4.5 Handtekening

dag

maand

jaar

|
Naam vader/voogd

Naam moeder/voogdes

|

|

Handtekening

Handtekening

|

|
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