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Opber~en achter Deel G-6 Vc

's-Gravenhage, 30 december 1976

MINISTERIE VAN JUSTITIE

Directie Vreemdelingenzaken

nr AJZ 4518/E-3349- A 310

Onderwerp:

Wet betreffende de positie

van Molukkers

Aan de heren Procureurs-Generaal,

fgd. Directeuren van Politie,

de heren hoofden van plaatselijke politie;

de heer Commandant der Koninklijke Marechaussee;

het ministerie van Financiän (afd. Douane);

de heer Chef Rivierpolitie te Rotterdam.

~

Op 1 januari 1977 treedt in werking de wet van 9 september 1976,

Stb. 468, houdende regelen omtrent de positie van in Nederland wonende

Molukkers, die niet het Nederlanderschap bezitten. De datum van in-

werkingtreding is bepaald bij K.E. van 14 oktober 1976, Stb. 554.

Deze aanschrijving geeft een korte toelichting op deze nieuwe rege-

ling. speciaal met het oog op de toepassing van de vreemdelingen-

voorschriften.

"
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De tekst van de wet .en een artikelsgewijze toelichting van de Hoofd-

afdeling Privaatrecht zynter informatie als bijlage hierbij gevoegd.

Op korte termijn zal vanwege het Ministerie een boekje verschijnen,

dat een meer uitgebreide voorlichting bevat en dat eveneens aan de

hoofden van plaatselijke politie zal worden toegestuurd.

Mochten er met betrekking tot de interpretatie van de bepalingen van

bovengenoemde wet vragen rijzen, dan kan men zich wenden tot de afde-

.ling Bevolking van de desbetreffende gemeente of de afdeling

Nationaliteit en Burgelijke Staat van het Ministerie van Justitie (tel.

070/624611; van 17 januari 1977 af 070/949383).

\.

De wet beoogt verbetering te brengen in de positie van Molukkers die

in Nederland wonen en feitelijk tot de Nederlandse gemeenschap be-

horen, maar overigens het Nederlanderschap niet begeren. Deze Molukkers

Doel van de

wet

niet-Nederlanders, zullen door de nieuwe regeling als Nederlander

worden behandeld, d.w,z. dat zij gelijke rechten en plichten als

Nederlanders krijgen, behalve ten aanzien van het aktief en passief

kiesrecht en de Dienstplichtwet.

Volgens art.I van de Vreemdelingenwet wordt als vreemdeling aange-

merkt "ieder die niet Nederla~der is in de zin van de Het op het

Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 1892,268) en die niet

op grond van een andere wet als Nederlander wordt behandeld". Een

wet als hier bedoeld is thans voor de grote meerderheid van de hier

wonende Molukkers in werking getreden. Degenen die onder de

bepalingen van de nieuwe wet vallen zijn dus geen vreemdeling

meer in de zin van de Vreemdelingenwet en kunnen derhalve, indien

zij in de vreemdelingenadministratie voorkomen, daaruit worden

verwijderd.
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De ~elijke behandeling als Nederlander krijgen de hierna vermelde

groepen van personen (uiteraard voor zover zij niet reeds eerder

bijv. door naturalisatie of anderzins het Nederlanderschap hebben

verkregen). Omdat de Wet op het Nederlanderschap en het ingezeten-

schap op de verkrijging en het verlies van bedoelde status van

toepassing is verklaard, is deze opsomming niet uitputtend. Zowel

Molukkers die staatloos zijn als degenen die een vreemde, bijv. de

Indonesische nationaliteit bezitten,kunnen onder de nieuwe rege-

ling vallen.

1. De Molukkers die in 1951-1952 naar Nederland zijn overge- --

2.

bracht, krijgen de behandeling als Nederlander van rechts~ ~

(art. 1), mits zij op 1 januari 1977 woonplaats of werkelijk

verblijf in Nederland hebben.

Hetzelfde geldt voor hun kinderen die daarna geboren zijn

3.

(art. 2). Ook zij moeten op 1 januari 1977 woonplaats of werke-

lijk verblijf in Nederland hebben.

Andere Molukkers, die niet tot de vorige groep behoren, maar

daarmede wel nauwe maatschappelijke banden hebben, kunnen bij

de Minister van Justitie>een schriftelijk verzoek indienen om

als Nederlander te worden behandeld(art.3). Dit betreft met

name Molukkers, die vanuit het >voormalige Nederlands Nieuw-

Guinea naar Nederland zijn gekomen en zich v66r 1 oktober

1965 in Nederland hebben gevestigd. Vereist is dat de betrok-

4.
kene op het moment van het verzoek in Nec,erlandwoont.

Ook de kinderen van de sub 3 bedoelde Molukkers komt de

gelijke behandeling als Nederlander toe, indien zij ten tijde

van het verzoek van hun ouders in Nederland woonplaats of

5.
werkelijk verblijf hebben.

De vrouw of man, die geen Nederlander is, noch als Nederlander
.........

wordt behandeld, en op 1 januari 1977 is gehuwd met een per>

soon, die wel als Nederlander wordt behandeld (art.8, eerste

lid). Voorwaarde is dat het huwelijk op het tijdstip van

kennisgeving voortduurt. Voor de vrouw geldt de peildatum

De vrouw >of man, die geen Nederlander is, noch als Nederlan-

der wordt beh~ndeld en gehuwd is met een persoon, waarvan de

Minister van Justitie heeft verklaard dat hij of zij als

Nederlander dient te worden behandeld (art.8, tweede lid).

6.

N.B. De personen uit de groepen 5 en 6 kunnen sleçhts aanspraak

maken op de nieuwe rechtspositie, als zij een verklaring bij de

Burgemeester van hun woonplaats hebben afgelegd, dat zij als

Nederlander behandeld willen worden.
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De behandeling als Nederlander gaat verloren door:
I

Ia. vertrek naar Inaonesië met het doel van repatriëring;

langer dan drie jaar onafgebroken woon-of verblijf-

plaats buiten Nederland te hebben (art. 5, eerste lid);

b.

Doordat, enkele uitzonderingen daargelaten, de Wet op het

Nederlanderschap en het ingezetenschap v~n overeenkomstige

toepassing is verklaard, verliest men de status ook door

bijv. naturalisatie in een ander land.

~e behandeling als Nederlander wordt van rechtswege terug-

verkregen door na terugkeer, gedurende een jaar onafgebroken

in Nederland te wonen, mits betrokkene staatloos is (art. J,

tweede lid) en zijn verblijf is aanvaard.

~

~
Omtrent de weigering van een verzoek om een vergunning tot

verblijf van personen die de status van behandeling als

Nederlander hebben bezeten doch deze daarna hebben verloren,

dient steeds de bLsllssing van de Minister van Justitie te

worden gevraagd. Het is niet de bedoeling dat de terugkeer

naar Nederland wordt bemoeilijkt.

Aan hen, op wie de nieuwe status van toepassing is, wordt des-

gevraagd een Nederlands paspoort verstrekt, met de aantekening:

"Wordt als Nederlander behandeld op grond van de Wet van 9 sep-

tember 1976, Staatsblad 468".

Ten aanzien van de vraag of de " houders van zodanige paspoorten,

evenals Nederlanders, zonder visum in andere landen zullen wor-

den toegelaten, bestaat nog geen zekerheid.

Diegene die meent op de Wet betreffende de positie van

Molukkers een beroep te kunnen doen, zonder in het bezit

te zijn van het Nederlandse paspoort met de betreffende

aantekening, kan aan de burgemeester van zijn woonplaats,

of van zijn laatste woonpla3+'s in Nederland een verklaring

I'rag"n,aat nlJ aan Ge vooL"waarder.I'oldoet.

Voor de groep die een veoc'klaringvan de Minister van Justitie

behoeft, is de schriftelijke beslissing op het verzoek om te

worden behandeld als Nederlander voldoende.

Omtrent de vraag of een persoon voor de behandeling als Nederlander

in aanmerking komt, kan men zich ook wenden tot de afdeling

Bevolking van de woonplaats van de betrokkene.

De afdeling Nationaliteit en Burgerlijke Staat van het Ministerie

van Justitie beschikt over een kaartsysteem betreffende de ~olukkers

die in 1951 of 1952 naar Nederland zijn overgebracht.
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Weigert de burgemeester de gevraagde verklaring af te geven, dan

kan betrokkene een verklaring vragen aan de Minister van Justitie

(Afdeling nationaliteit en Burgerlijke Staat). Weigert de Minister

van Justitie een gevraagde verklaring af te geven dan kan

de Wet Administratieve rechtspraak overheidsbeschikkingen

worden ingesteld bij de Afdeling rechtspraak van de Raad

Overigenskan een Molukker,indien hij meent, dat hem de

ingevolge

beroep

van State.

behandeling

als Nederlander toekomt en hem de toegang tot Nederlander is ge-

weigerd, of indien hij aan enige maatregel is onderworpen, welke

slechts op vreemdelingen kan worden toegepast, op die grond met

overeenkomstige toepassing van art. 43Vw beklag doen bij de Hoge

Raad der Nederlanden. .-

Blijkens het voorgaande hebben de met grensbewaking of met het

toezicht op vreemdelingen belaste ambtenaren praktisch geen be-

moeienis meer met personen, waarop de Wet betreffende de positie

van ~olukkers van toepassing is.

Het is niet de bedoeling, dat de in een bepaalde gemeente woonachtige

Molukkers vanwege de hoofden van plaatselijke politie worden opge-

roepen om vast te stellen of zij wel of niet onder de nieuwe rege-

ling vallen.

Wel dient te worden gestreefd nBar een geleidelijke afvloeiIng

ui t het vreemdelingen-bevo!.!dngsregister; het verdient aanbeveling

hiertoe voor zover nodig overleg te plegen met de afdeling

Bevolking van de gemeente.

Er blijft een, relatief kleine groep Molukkers bestaan waarop de

nieuwe regeling niet van toepassing is. Hiervoor blijft het gestelde

in de Vc. Deel G-6- gehandhaafd.

Dit deel zal binnenkort aan de gewijzigde omstandigheden worden

aangepast.

Mocht bij de toepassing van de Vreemdelingenvoorschriften

(dus niet inzake de nationaliteitsaangelegenheden) twijfel

ontstaan of op de betrokkenen de Wet betreffende de positie

,-...

van Molukkers van toepassing is, dan dient, zonodig op de

wijze als omschreven in Vc., Deel H, kontakt met de Directie

Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie te worden

opgenomen; zoals reeds eerder is vermeld, dient m.b.t. twijfel

omtrent de nationaliteit contact te worden opgenomen met de

afdeling Bevolking van de desbetreffende gemeente of met de

afdeling Nationaliteit' en Burgerlijke Staat van het Ministerie

van Justitie.

De Staatssecretaris van Justitie,

namens de Staatssecretaris,
Het Hoofd van de Directie Vreemdelingenzaken,

Fraaij
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Behoort bij circulaire nr. AJZ 4518/E-3349-A 310 van 30 december
1976. betreîîende de positie van Molukkers
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MINISTERIE VAN JUSTITIE
POSTADRES: PLEIN 2b - 's-GRAVENHAGE

AAN:

r-"

de Burgemeesters

de Landdrost van het Openbaar Lichaam
"De Zuidelijke IJss.elmeerpolders".

--..

HoofdafdelingPrivaatrecht
Kenmerk: Nro 557/176

Onderwerp: Wet betreffende de positie
van Molukkers.

's-Gravenhage,23 november 1976

Ingevolge het Koninklijk besluit van 14 oktober 1976, Stb. 554, treedt
op I januari 1977 de wet betreffende de positie van Molukkers in wer-
king. De tekst van deze wet is bijgevoegd.

'Tertoelichting moge ik u het volgende mededelen.

r
Ê'

Artikel 1. In het algemeen zullen zij, die op grond van de beschikking
van de Minister van Binnenlandse Zaken van 2] maart 1951, nr. U 39723,

Afd. B.B., Bur. Bestuurszaken,aanvankelijk niet in de Nederlandse be-
volkingsregisters zijn opgenomen, doch wier opneming in die registers

eerst heeft plaats gehad na intrekking van genoemde beschikking bij

beschikking van 14 november 1958, nr. 25121, Dir. B.B., Afd. Bestuurs-
zaken en op wier persoonskaart in verband daarmede in vak 22 de aandui-

ding "Indon (beschMinBiZa21mrt51,BB,BZ)" voorkomt, (zie de circulaire
van het Hoofd der Rijksinspectievan de Bevolkingsregistersd.d. 17
novembet 1958, nr. 173), gerekend kunnen worden te behoren tot de groep
Molukkers bedoeld in dit artikel.

Overigens beschikt de afdeling Nationaliteit en Burgerlijke Staat van
het Ministerie van Justitie over een kaartsysteem betreffende de Moluk-
kers die in 1951 of 1952 naar Nederland zijn overgebracht.Indien u
derhalve niet met voldoende zekerheid kunt vaststellen of een persoon
tot de in artikel 1 bedoelde categorie behoort, kan de hiervoor genoem-
de afdeling van het Ministerie van Justitie u daaromtrent inlichten.Op
het kaartsysteem wordt onder meer aantekening gehouden van naturalisa-
ties tot Nederlander, van het bezit van het Nederlanderschapvan kinde-
ren, b.v. ingevolge de artikelen I, onder d, 2, onder a, of 2, onder c,

van de wet op het Nederlanderschapen het ingezetenschap,en van even-
tueel verlies van de behandeling als Nederlander.

Artikel 2. Dit artikel heeft betrekking op die kinderen van de Molukkers
die in 1951 - 1952 naar Nederland zijn overgebracht, die toen niet zelf

zijn overgebracht. Het zijn dus de kinderen die eerst later naar

Nederland zijn gekomen of hier te lande (v~5r de inwerkingtreding van

deze wet) zijn geboren. Het maakt geen verschil of deze kinderen thans
minderjarig of meerderjarig zijn.
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Op kinderen die destijds w~l tegelijk met hun ouders naar Nederland
zijn overgebracht, is niet artikel 2, doch artikel I van toepassing.

Uw aandacht zij er op gevestigd dat zij die op 1 januari 1977 nog min-

derjarig zijn, woonplaats hebben bij hun vader, moeder of voogd.

Artikel 3. De hier bedoelde Molukkers moeten zich vóór] oktober ]965

in Nederland hebben gevestigd.
Van een beschikking,als hier bedoeld, zal een afschrift worden toege-
zonden aan de burgemeester van de woonplaats van de betrokkene.

Artikel 5. Het kan zich voordoen dat ten aanzien van een Molukker die
zich naar Indonesiëheeft begeven eerst later blijkt dat hij repa-
triëring beoogde of dat hij eerst tijdens zijn verblijf aldaar besloten
heeft niet meer naar Nederland terug te keren. In die gevallen zal hij
geacht moeten worden de behandeling als Nederlander te hebben verloren
op de datum van zijn vertrek uit Nederland.

"'"'

, ,.

Ik moge u verzoeken het Ministerie van Justitie, afdeling Nationaliteit
en Burgerlijke Staat, te willen inlichten omtrent vestiging van Moluk-
kers in het buitenland en hun terugkeer in Nederland. Van een en ander
zal dan aantekening worden gehouden in het kaartsysteem.

Artikel 6. Als voorbeeldenmogen worden genoemd:

a) het wettige kind van een Molukker, dat na 3] december ]976 wordt ge-
boren. Met analoge toepassing van artikel I, onder a, van de wet op

het Nederlanderschapen het ingezetenschap,verkrijgt zulk een kind
de behandeling als Nederlander bij de geboorte, indien zijn vader
dan die behandeling geniet, tenzij het b.v. ingevolge artikel 2, onder
a of c van de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap
Nederlander is.

b) de niet-Nederlandse vrouw die op of na I januari 1977 huwt met een

Molukker die de behandeling als Nederlander geniet kan, met analoge

toepassing van artikel 8 van de wet op het ;!ederlanderschap en het in-

gezetenschapopteren voor de behandeling als Nederlander.

Artikel 7. De verklaring als hier bedoeld kan b.v. als volgt luiden:

De burgemeester van.................................................

verklaart
- ,

dat .
geborente (... .. ... .. .. ......... ... ....)

".........

op '.

ingevolge de Wet betreffende de positie van Molukkers (Stb. 1976, 468)

bij de toepassing van de Nederlandse wetgeving als Nederlander wordt

behandeld, zonder de staat van Nederlander te bezitten.

De burgemeester voornoemd,

, 19..
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Indien u op goede gronden meent zulk een verklaring niet te kunnen af-
geven, staat het u uiteraard vrij zich tot de Minister van Justitie te
wenden met de vraag of hij dezelfde mening is toegedaan.

Artikel 8. Zoals bij artikel 6 is opgemerkt kan de niet-Nederlandse
vrouw die op of na I januari 1977 in het huwelijk treedt met een per-
soon die de behandeling als Nederlander geniet, voor die behandeling
opteren. Artikel 8, lid I, geeft de gelegenheid daartoe ook aan de

niet-Nederlandsevrouw die voor die datum is gehuwd.
Lid 2 tenslotte opent die mogelijkheid ook voor niet-Nederlandsevrouwen,
wier man de behandeling heeft verkregen door een verklaring van de
Minister van Justitie (artikel 3).
De niet-Nederlandseman die voor 1 januari 1977 is gehuwd met een vrouw
die de behandeling als Nederlander geniet, verkrijgt die behandeling
eveneens, als hij daartoe zijn wil te kennen geeft (artikel 8, lid I).

Hetzelfde geldt voor de niet-Nederlandseechtgenoot van de vrouw aan
wie de behandeling als Nederlander wordt verleend krachtens artikel 3.

De gelijkheidvan man en vrouw is niet volkomen. De vrouw die na 31
december 1976 huwt met een man die de behandeling alSNëderlander ge-
niet, kan die behandeling ook verkrijgen, n.l. door, naar analogie
van artikel 8 van de wet op het Nederlanderschap,haar wil daartoe te
verklaren.
Huwt een man na 31 december
Nederland;;;:-geniet,dan kan
dat artikel 8 van de wet op
is op de gehuwde ~.

1976 met een vrouw die de behandeling als
hij niet voor die behandeling opteren, om-
het Nederlanderschapniet van toepassing

Voor de kennisgevingenmet betrekking totde behandeling als Nederlander
kunt u gebruik maken van de u bekende formulieren van kennisgevingen
betreffende het Nederlanderschap.Uiteraard moet dan worden aangetekend
dat het een behandeling als Nederlander betreft.

.N.B.Paspoorten. Indien gevraagd wordt of en zo ja welk gevolg het in
ontvangst.nemenvan een Nederlands paspoort-met-aantekeningheeft ten
aanzien van de Indonesischenationaliteit;zoudt u de vraagstellerkun-
nen adviseren zich te wenden tot de Indonesische ambassade.

Een voorlichtingsboekje,waarin zullen worden opgenomen de tekst van de
wet, een uitgebreide toelichting daarop en deze circulaire zal u zo
spoedig mogelijk worden toegezonden.

De Staatssecretarisvan Justitie,

P1
r.

Repro .176/1iH2G

3.
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Behoort bij circulaire nr. AJZ 4518/E-3349-A 310 van 30 december

1976, betreffende de positie van Molukkers
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Jaargang 1976

468 WET van 9 september 1976, houdende regelen omtrent de posi-
tie van in Nederland wonende Molukkers die niet het Neder-

landerschap bezitten (Wet betreffende de positie van Molukkers)

Wij JUL 1 A N .A, Bij de Gratie Gods, Koningin der Nederlanden,
Prinses van ORANJE NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ..

Allen, die deze zullen zier. of horen lezen, saluut! doen te wete~ :

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is enige

voorzieningen te treffen ten behoeve van de positie van in Nederland

wonende Molukkers die niet het Nederlanderschap bezitten;

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg

der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij
goedvinden en verstaan. bij deze:

Artikel 1. 1. Molukkers, die door de zorg van de Nederlandse rege-
ring in 1951 of 1952 in groepsverband naar Nederland zijn overge-

bracht, op het tijdstip van het in werking treden van deze wet in

Nederland woonplaats of werkelijk verblijf hebben en niet het Neder-

landerschap bezitten, worden bij de toepassing van de Nederlandse
wetgeving behandeld als Nederlander.

2. Zij. verkrijgen daardoor niet de staat van Nederlander.

Artikel 2. De behandeling als Nederlander komt ook toe aan het

niet-Nederlandse kind van een vader of, indien deze wettelijk onbe-

kend is, van een moeder, die deze behandeling geniet of, indien

nog in leven, zou hebben genoten, mits dat kind op het tijdstip

van het in werking treden van deze wet in Nederland woonplaats
of werkelijk verblijf heeft.

Artikel 3. 1. Onze Minister van Justitie kan, op een daartoe gedaan

schriftelijk verzoek, door een aan de verzoeker af te geven verklaring
de toepassing van deze wet uitbreiden tot andere dan de in de

artikelen 1 en 2 bedoelde Molukkers, welke met dezen nauwe maatschap-

pelijke banden hebben, die zich v66r 1 oktober 1965 in Nederland

hebben gevestigd .en aldaar ten tijde van het verzoek woonplaats of
werkelijk verblijf hebben.

2. Op de kinderen van Molukkers aan wie de in het voorgaande lid be-

doelde verklaring is afgegeven is artikel 2 van overeenkomstige toe-

passing, indien zij op het tijdstip van de indiening van het verzoek

in Nederland woonplaats of werkelijk verblijf hebben.

3. Wijst Onze Minister een verzoek als bedoeld in het eerste lid af,
dan zendt hij een met redenen omklede beschikking aan de verzoeker

en deelt hem tevens mede, op welke wijze hij tegen de beslissing in
beroep kan gaan.

Artikel 4. Zij die ingevolge deze wet als Nederlander worden

behandeld zijn uitgesloten van het kiesrecht en de verkies-

baarheid voor krachtens wettelijk voorschrift uitgeschreven

verkiezingen. Zij worden niet toegelaten tot de dienst bij de
krijgsmacht, behoudens op grond van een verbintenis als be-

doeld in art1kel 3, lid 4, van de Dienstplichtwet.
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Artikel 5. 1. Hij die de behandeling als Nederlanaer geniet

verliest deze do~hetzij zich me. het doel van repatriëring

naar Inaonesië te begeven, hetzij langeE uan drie jaar onaf-

gebroken woonplaats en werkeLijK veroiijf elders buiten Neder-
land te hebben

2. Hij die de behandeling als Nederland ingevolge het voor-
gaande lid heeft verloren herkrijgt deze behandeling, wan-

neer hij daarna gedurende een jaar onafgebroken woonplaats

of werkelijk verblijf in Nederland heeft en staatloos is.

Artikel 6. Behoudens het bepaalde in artikel 5 van deze wet

is ten aanzien van verkrijging en verlies van de behande-

ling als Nederlander de Wet op het Nederlanderschap en het

ingezetenschap van overeenkomstige toepassing met uitzon-

dering van de artikelen 2, onder a' en b, 2bis, 3, 3bis, 4

6, 7 onder 20 en 5°,en 9.

Artikel 7. 1. Aan degene op wie deze wet van toepassing is

of ingevolge artikel 3 van toepassing is verklaard wordt op

zijn schriftelijk verzoek door de burgemeester van zijn
w00nplaats of van zijn werkelijke verblijfplaats dan wel,

indien de verzoeker buiten Nederland woont, door de burge-

meester van de gemeente waar hij laatstelijk woonplaats
of werkelijk verblijf heeft gehad, een verklaring afgegeven

dat hij overeenkomstig de ,bepalingen van deze wet als
Nederlander wordt behandeld.

2. Weigert de burgemeester een verklaring af te geven, dan

kan de verzoeker zich schriftelijk wenden tot Onze Minister

van Justitie met het verzoek dat alsnog een verklaring worde

afgegeven. Is Onze Minister van oordeel dat de weigering

terecht is geschied, dan zendt hij een met redenen omklede

beschikking aan de verzoeker en deelt hem "tevens mede, op

welke wijze hij tegen deze beslissing in beroep kan gaan.
Is Onze Minister van oordeel dat de verklaring had behoren

te zijn afgegeven, dan geeft hij zelf alsnog een verklaring
af en stelt de burgemeester van zijn beslissing in kennis.

Artikel 8. 1. De niet-Nederlandse vrouw of man die bij het
in werking treden van deze wet is gehuwd met een persoon

als bedoeld in artikel I of 2 verkrijgt, indien zij of hij
de behandeling als Nederlander niet reeds uit eigen hoofde

bezit, die behandeling door haar of zijn wil daartoe te

kennen te geven aan de burgemeester van haar of zijn woon-

plaats in Nederland, mits op het tijdstip van de kennis-

geving het huwelijk voortduurt.

2. De niet- Nederlandse vrouw of man, die de echtgenote of

echtgenoot is van een persoon aan wie de behandeling als

Nederlander wordt verleend krachtens artikel 3 verkrijgt,

indien zij of hij de behandeling als Nederlander niet

reeds uit eigen hoofde bezit, die behandeling door
haar of zijn wil daartoe te kennen te geven aan de

burgemeester van haar of zijn woonpJ...;;ts.

Artikel 9. Deze wet kan worden aangehaald als" Wet

betreffende de positie van ~jolukkers" en treedt in

werking op een door Ons te bepalen tijdstip.
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Lasten en'bevelen, dat deze in het Staatsblad zal

worden geplaatst, en dat alle ministeri~le depar-

tementen,~autoriteiten, colleges en ambtenaren wie

zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de

hand zullen houden.

Gegeven ten Paleize Soestdijk, 9 september 1976.

JULIANA.

De Staatssecretaris van Justitie,

H.J.Zeevalking.

De Minister van Cultuur, Recreatie

en Maatschappelijk Werk,

H.W. van Doorn.

De Minister van Buitenlandse Zaken,

M. van der Stoel.

Uitgegeven de achtentwintigste september 1976.

De Minister van Justitie,

Van Agt

Zie voor de behandeling in de Staten-Generaal:

Kamerstukken 11 1973/74, 12 839; 1974/75, 12 839; 1975/76,
12 839. ' '

Hand. 11 1975/76; bladz. 4094-4110 en 4177.

Kamerstukken I 1975/76, 12 839 (138, 138a, 138b, 138c).
Hand I 1975/76, bladz. 1263-1265 '


