
Bijlage C 17 Uittreksel uit de wet betreffende de ~ositie van 
Molukkers van 9 september 1976. eewiizipd bii wet 
van 29 augustus 1985 (Stb. 1985, 478) 

Artikel 3.3 
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 
verkiesbaarheid voor de verkiezingen van de leden 
van de Staten-Generaal en van Provinciale Staten. 
Zij worden niet toegelaten tot de dienst bij de 
krijgsmacht, behoudens op grond van een verbintenis 
als bedoeld in artikel 3, lid 4, van de Dienst- 
plichtwet. 

Artikel 5.1 
Hij die de behandeling als Nederlander geniet 
verliest deze door hetzij zich met het doel van 
repatriëring naar Indonesië te begeven, hetzij 
langer dan drie jaar onafgebroken woonplaats en 
werkelijk verblijf elders buiten Nederland te 
hebben. 

Artikel 5.2 
Hij die de behandeling als Nederlander ingevolge het 
voorgaande lid heeft verloren herkrijgt deze 
behandeling, wanneer 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 
behandeling als Nederlander de Wet op het Neder- 
landerschap en het ingezetenschap van overeen- 
komstige toepassing met uitzondering van de 
artikelen 2, onder a en b, 2bis, 3 3bis, 4, 6, 7 
onder 2' 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 burge- 
meester van zijn woonplaats of van zijn werkelijke 
verblijf heeft gehad, een verklaring afgegeven dat 
hij overeenkomstig de bepalingen van deze wet als 
Nederlander wordt behandeld. 
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Artikel 7.2 
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 wordt 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. 
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