
519 Molukkers 





Molukkers 

Inleiding 

Personen op wie de Wet betreffende de positie van Molukkers van 
toepassing is 

Verlies en herkrijging van de behandeling als Nederlander 

Bewijs dat men als Nederlander dient te worden behandeld 

Reisdocumenten 

Faciliteitenpaspoort 

Sdu J&F - 'VC, januari 1994, Aanv. 8 



Molukkers 

VC. januari 1994, Aanv. 8 



Inleiding B1 911 

1 Inleiding 

Met betrekking tot Molukkers dient onderscheid gemaakt te worden tussen: 
a. de Molukkers waarop de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing 

is (zie bijlage C31); 
b. en Molukkers waarop deze wet niet van toepassing is. 

Molukkers op wie de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is, wor- 
den als Nederlander behandeld. Zij zijn dus geen vreemdeling in de zin van de Vw. 

De met het toezicht op vreemdelingen belaste ambtenaren hebben geen bemoeienis 
met personen waarop de Wet betreffende de positie van Molukkers van toepassing is, 
behalve in verband met de verlening van reisdocumenten (zie 6). 

Op Molukkers die niet als Nederlander worden behandeld, is de Vw onverkort van 
toepassing. Voor hen gelden de voor vreemdelingen in het algemeen geldende bepa- 
lingen en voorschriften. 

Een voornemen om (voortgezet) verblijf aan Molukkers, als hier bedoeld, te ontzeg- 
gen, dient evenwel steeds te worden voorgelegd aan de Minister van Justitie door mid- 
del van formulier D16. 

Wanneer er met betrekking tot de interpretatie van de bepalingen van bovengenoem- 
de wet vragen rijzen, dient men contact op te nemen met de IND. 
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Personen op wie de Wet van toepassing is B1912 

2 Personen op wie de Wet betreffende de positie van 
Molukkers van toepassing is 

Een gelijke behandeling als Nederlander krijgen onder andere de hierna vermelde 
groepen van personen. 
Zowel Molukkers die staatloos zijn als degenen die een vreemde, bijvoorbeeld de 
Indonesische nationaliteit bezitten, kunnen onder deze regeling vallen: 
a. de Molukkers die in 1951-1952 naar Nederland zijn overgebracht, krijgen de behan- 

deling als Nederlander van rechtswege, mits zij op 1 januari 1977 woonplaats of 
werkelijk verblijf in Nederland hadden (art. 1); 

b. hun kinderen, mits zij op 1 januari 1977 woonplaats of werkelijk verblijf in Neder- 
land hadden (art. 2); 

c. andere Molukkers die met de hiervoor onder a en b genoemde categorieën nauwe a maatschappelijke banden hebben en zich voor 1 oktober 1965 in Nederland geves- 
tigd hebben en aan wie op hun verzoek door de Minister van Justitie een behande- 
ling als Nederlander is toegezegd (art. 3.1); 

d. de kinderen van de Molukkers bedoeld onder c indien zij ten tijde van het verzoek 
van hun ouders in Nederland woonplaats of werkelijk verblijf hadden (art. 3.2); 

e. de niet-Nederlandse man of vrouw die niet uit eigen hoofde als Nederlander wordt 
behandeld en gehuwd is met een Molukker bedoeld onder c, mits hij of zij een ver- 
klaring bij de burgemeester van zijn of haar woonplaats heeft afgelegd dat hij of zij 
als Neiierlander wil worden behandeld (art. 8.2); 

f. de niet-Nederlandse man of vrouw die niet uit eigen hoofde als Nederlander wordt 
behandeld en op 1 januari 1977 was gehuwd met een persoon die wel als Nederlan- 
der wordt behandeld, mits hij of zij een verklaring bij de burgemeester van zijn of 
haar woonplaats heeft afgelegd dat hij of zij als Nederlander wil worden behandeld 
en het huwelijk op het tijdstip van deze kennisgeving voortduurt (art. 8.1); 

g. de vrouw die geen Nederlander is en ook niet als Nederlander wordt behandeld en 
die na 1976 huwt met een man die als Nederlander wordt behandeld, kan verklaren 
dat zij eveneens als Nederlander wil worden behandeld. 

a 

B19 - 5 

l 
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Verlies en herkrijging van behandeling als Nederlander B1 913 

3 Verlies en herkrijging van de behandeling als 
Nederlander 

De behandeling als Nederlander gaat in elk geval verloren door: 
a. repatriëring naar Indonesië; 
b. langer dan drie jaar onafgebroken woon- of verblijfplaats buiten Nederland hebben 

(art. 5.1); 
c. naturalisatie in een ander land. 

De behandeling als Nederlander wordt van rechtswege terugverkregen door na terug- 
keer gedurende een jaar onafgebroken in Nederland te wonen, indien; 
- betrokkene staatloos is (art. 5.2); en 

e - zijn verblijf is aanvaard. 

Bevoegdheid 
Bij het niet inwilligen van een aanvraag om een vergunning tot verblijf van personen 
die de status van behandeling als Nederlander hebben bezeten doch deze daarna 
hebben verloren, dient de zaak voorgelegd te worden aan de Minister van Justitie. 

e 
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Bewijs dat men als Nederlander dient te worden behandeld 81 914 

4 Bewijs dat men als Nederlander dient te worden 
behandeld 

Diegene die meent een beroep te kunnen doen op de Wet betreffende de positie van 
Molukkers kan aan de burgemeester van zijn woonplaats of van zijn laatste woon- 
plaats in Nederland een verklaring vragen dat hij aan de voorwaarden voldoet (art. 7). 
Voor de groep die een verklaring van de Minister van Justitie behoeft (zie 2.3), is de 
schriftelijke beslissing op de aanvraag om te worden behandeld als Nederlander vol- 
doende. 
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Reisdocumenten 81 915 

5 Reisdocumenten 

Met het oog op reizen naar het buitenland worden Molukkers die als Nederlander 
worden behandeld op hun aanvraag kosteloos in het bezit gesteld van een terugkeer- 
visum zodat blijkt dat zij naar Nederland kunnen terugkeren. 
Dit terugkeervisum kan voor een periode van langer dan 1 jaar worden verleend. 

Aan Molukkt:rs die als Nederlander worden behandeld en die niet in het bezit zijn van 
een Indonesisch paspoort wordt, op hun verzoek, door de Minister van Buitenlandse 
Zaken een vreemdelingenpaspoort verstrekt dat een geldigheidsduur heeft van vijf 
jaar. 

Van het verstrekken van een terugkeervisum dient de korpschef op een afzonderlijke 
lijst aantekening te houden, zonder dat dit evenwel betekent dat betrokkenen in de 
vreemdelingenadministratie worden opgenomen. 
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Faciliteitenpaspoort B1 9/6 

6 Faciliteitenpaspoort 

Op grond van art. 1 van de Wet betreffende de positie van Molukkers, is het zoge- 
naamde faciliteitenpaspoort ingevoerd. Dat is een Nederlands paspoort met de aante- 
kening dat tie houder als Nederlander wordt behandeld. 
Aan Molukkers die uitdrukkelijk te kennen geven dat zij in het bezit wensen te worden 
gesteld van een faciliteitenpaspoort, kan dit door de daartoe bevoegde autoriteiten 
worden verstrekt. 
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