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1 Algemeen 

Dit hoofdstuk van de circulaire heeft in het bijzonder 
betrekking op de volgende categorieën ex-Nederlanders: 

a. vreemdelingen die door naturalisatie het Nederlan- 
derschap hebben verloren; hierbij moet met name 
worden gedacht qan de zgn. 'spijtemigranten' uit 
landen als Amerika, Canada, AustraliS, Nieuw Zee- 
land en Zuid-Afrika; 

b. vrouwen die door of in verband met hun huwelijk het 
Nederlanderschap hebben verloren; 

c. vreemdelingen die het Nederlanderschap hebben ver- 
loren wegens het zich zonder Koninklijk verlof be- 
geven in vreemde krijgs- of staatdienst (art. 7, 
onder 4, van de Wet op het Nederlanderschap en het 
Ingezetenschap van 1892) en nadien (eventueel) een 
vreemde nationaliteit verwierven. 

Vreemdelingen als bovenbedoeld zullen in de regel ge- 
acht kunnen worden een sterke binding met ons land te 
hebben (behouden). 

2 Toelatingscriteria 

Voor onderdanen van Suriname wordt verwezen naar B 10. 

2.1 Ex-Nederlanders die in Nederland zijn geboren en 
getogen 

Aan hen kan toestemming tot verblijf in ons land 
slechts worden geweigerd indien: 

a. sprake is van (ernstig) gevaar voor de openbare 
orde, de openbare rust of de nationale veiligheid; 

b. de betrokkenen niet beschikken over voldoende midde- 
len van bestaan, terwijl hen daarvan een verwijt kan 
worden gemaakt. 

2.2 De echtgeno(o)t(e) en de minderjarige tot het gezin 
behorende kinderen van toepelaten ex-Nederlanders. die 
worden of ziin toe~elaten 

Indien deze vreemdelingen voor toelating in ons land in 
aanmerking willen komen, zijn de voorwaarden voor toe- 
lating van gezinsleden als opgenomen onder B 19; 2.6.5 
van overeenkomstige toepassing. 

NB - 
Hier te lande woonachtige Nederlandse vrouwen verkrij- 
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gen door hun huwelijk met een houder van een vergun- 
ning tot vestiging of een als vluchteling in ons land 
toegelaten vreemdeling de status als bedoeld in art. 
10, tweede lid, Vw., indien zij door dat huwelijk het 
Nederlanderschap verliezen (zie A 4, onder 8.2.2). 

2.3 Ex-Nederlanders die in het buitenland zijn  ebo oren 

Op deze vreemdelingen zijn, indien zij anders dan 
als gezinslid toelating tot Nederland verzoeken, 
de algemene uitgangspunten van het toelatingsbeleid 
van toepassing (zie A 4, onder 5.1). 

3 Machtiging tot v o o r l o ~ i ~  verbliif 

Voor de behandeling van aanvragen om een machtiging 
tot voorlopig verblijf wordt verwezen naar A 4, 
onder 3. 

Voor de te volgen gedragslijn bij ontbreken van de 
vereiste machtiging tot voorlopig verblijf wordt ver- 
wezen naar A 4, onder 5.6.2.3 en 5.6.3.3. 

4 Bevoe ~ d h e  idsvragen 

Voor bevoegdheidsvragen in verband met de vergunning 
tot verblijf wordt verwezen naar: 

4, onder 5.6 : verlening of weigering 
4, onder 5.7.2 en 5.7.3: wijziging van de beperking 

(of weigering daarvan) 
4, onder 5.8.2 en 5.8.3: verlenging van de geldig- 

heidsduur (of weigering 
daarvan) 

A 4, onder 5.9.2 : intrekking 

5 Beperkingen en voorschriften 

Aan ex-Nederlanders die hier te lande zijn geboren en 
getogen kan de vergunning tot verblijf in beginsel zon- 
der beperking worden verleend. 
Ten aanzien van de overige gevallen wordt voor wat de 
beperking betreft, verwezen naar A 4, onder 5.4. 

Aan de hiervoor onder 2.1 genoemde categorie ex- 
Nederlanders kan een vergunning tot verblijf worden 
verleend, waaraan geen voorschriften zijn verbonden. 
Ten aanzien van de overige gevallen wordt voor wat de 
aan de vergunning te verbinden voorschriften betreft, 
verwezen naar A 4, onder 5.2.5. 

V c  Suppl.4 (januari 1988) 


