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Verblijfsvergunning + optieprocedure 

 

• Soms visum voor lang verblijf nodig: MVV 

 

• NB: Buitenlandse nationaliteit inschrijven BRP gemeente!! 

 

• Een jaar rechtmatig verblijf met een verblijfsvergunning voor een 
niet-tijdelijk doel + hoofdverblijf 

 

• Optieverzoek herkrijging Nederlanderschap bij gemeente 

 

• Resultaat = dubbele nationaliteit 



Wedertoelating oud-Nederlander 

- Oud-Nederlander, geboren en getogen in Nederland = tot 16 jaar 

 

- Oud-Nederlander buiten NL geboren + woonachtig in ander land dan dat 
waarvan hij de nationaliteit heeft + naar het oordeel van de minister 
bijzondere banden met NL 

o Bijzondere banden, wordt niet snel aangenomen = 

• Je hebt als Nederlander in Europees of Caribisch Nederland of op Aruba, 
Sint-Maarten of Curaçao minstens de helft van het basisonderwijs 
gevolgd; 

• Je hebt tijdens minderjarigheid een opleiding gevolgd, die meer dan in 
die tijd in dat land gebruikelijk was, op Nederland was gericht; of 

• Je hebt bijvoorbeeld een opvoeding, maatschappelijke positie en/of 
dienstbetrekking die op Nederland gericht is (zie KNIL-militairen met 
pensioen en ambtenaren in Nederlandse dienst) 

 



Wedertoelating oud-Nederlander 

 

• Leges IND: euro 1086 

• Verblijfsvergunning is geldig voor 5 jaar 

• Geen inkomenseis, arbeid vrij toegestaan 



Nederlands Amerikaans Vriendschapsverdrag 

 

• Oud-Nederlander met Amerikaanse nationaliteit 

 

• Eigen onderneming starten + eigen vermogen minimaal € 4500 
investeren 

 



Nederlands Amerikaans Vriendschapsverdrag 

 

• Leges IND: euro 1416 

• Verblijfsvergunning geldig voor twee jaar 

• Inkomenseis = investering moet op peil blijven + winst- en 
verliesrekening waaruit blijkt dat voor meerdere opdrachtgevers is 
gewerkt 

• Arbeid als zelfstandige toegestaan, voor arbeid in loondienst is een 
tewerkstellingsvergunning nodig 

• Partner is vrij op de arbeidsmarkt 



Kennismigrant / EU blauwe kaart 

• Arbeidsovereenkomst bij een Nederlands bedrijf dat erkend 
referent is bij de IND 

 

• Arbeidsovk voor tenminste 1 jaar bij een Nederlands bedrijf + 
bachelor/master diploma voor een studie van tenminste drie jaar 
gewaardeerd door Nuffic/IdW + EU blauwe kaart salaris 

 

• Salarisschema, bruto per maand, zonder vakantiegeld 

o 30 jaar en ouder: € 4752 

o Tot 30 jaar: € 3484 

o Afgestudeerden: € 2497 

o EU blauwe kaart: € 5567 



Kennismigrant / EU blauwe kaart 

 

• Leges IND: euro 320 

 

• Verblijfsvergunning KRM max 5 jaar bij arbeidsovereenkomst 
onbepaalde tijd, anders voor de duur van de arbeidsovereenkomst 

• Verblijfsvergunning Europese blauwe kaart max 4 jaar bij 
arbeidsovereenkomst onbepaalde tijd, anders voor de duur van de 
arbeidsovereenkomst 

• Arbeid als zelfstandige toegestaan andere arbeid alleen met 
tewerkstellingsvergunning 

• Partner is vrij op de arbeidsmarkt 



Optieverzoek 

 

• Na een jaar opteren ogv artikel 6, lid 1, sub f Rijkswet op het 
Nederlanderschap 

 

• Gemeente, 13 weken beslistermijn, leges 2021: euro 196 

 

• Geen afstand eis, geen integratie eis 

 

• Dubbele nationaliteit: let op altijd geldig NLs pp in bezit + niet een 
andere nationaliteit aannemen 



Praktische stappen - volgorde 

 

 

• Verblijfsvergunning aanvragen bij IND 

 

• Verblijfsaantekening sticker ophalen bij IND + biometrie 

 

• Gemeente inschrijven op Nederlands adres = BSN 

 

• Ziektekostenverzekering, bankrekening, Kamer van Koophandel 



Einde 

 

 

 

Vragen? Mail mij: 
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