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1 Algemeen 

Als ex-Nederlanders kunnen in ieder geval worden aangemerkt: 
a. vreemdelingen die door naturalisatie het Nederlanderschap hebben verloren: hier- 

bij kan worden gedacht aan de zogenaamde spijtemigranten uit landen als Ameri- 
ka, Canada, Australië, Nieuw-Zeeland en Zuid-Afrika; 

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

c. vreemdelingen die vóór 1 januari 1985 het Nederlanderschap hebben verloren 
wegens het zich zonder Koninklijk verlof begeven in vreemde krijgs- of staatsdienst 
(art. 7, onder 4, van de Wet op het Nederlanderschap en het Ingezetenschap van 
1892) en nadien (eventueel) een vreemde nationaliteit hebben verworven. 

Met uitzondering van de hieronder genoemde categorieën ex-Nederlanders gelden 
voor ex-Nederlanders de algemene uitgangspunten van het toelatingsbeleid (zie 
A414). Voor de toelating van de gezinsleden van de hieronder genoemde ex-Nederlan- 
ders gelden de voorwaarden als opgenomen in BI,  zoals die gelden voor Nederlan- 
ders. 

Sdu J&F - VC (oktober l994,Aanv. 12) 
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2 Ex-Nederlanders die in Nederland zijn 
geboren en getogen 

Ex-Nederlanders die op het Nederlands grondgebied van het Koninkrijk in Europa 
zijn geboren en getogen, komen in beginsel voor toelating in aanmerking. Zij zullen in 
de regel geacht kunnen worden een sterke binding met ons land te hebben (behou- 
den). 
Toelating kan slechts worden geweigerd indien er sprake is van (ernstig) gevaar voor 
de openbare rust, de openbare orde of de nationale veiligheid. 
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3 Ex-Nederlanders die niet in Nederland zijn geboren 

Ex-Nederlíinders die buiten het Nederlands grondgebied van het Koninkrijk in Euro- 
pa zijn geboren komen voor toelating in aanmerking indien zij 
a. over voldoende middelen van bestaan beschikken; 
b. geen gevaar opleveren voor de openbare rust, de openbare orde of de nationale vei- 

ligheid; 
c. meerderjarig zijn; 
d. in een ander land wonen dan dat waarvan zij onderdaan zijn; en 
e. als Nederlander of als Nederlands onderdaan hier te lande of op de Nederlandse 

Antillen ofAruba minstens de helft van het basisonderwijs hebben gevolgd of gedu- 
rende hun minderjarigheid een opleiding hebben gevolgd, die meer dan destijds 
gebruikelijk was op Nederland zelf was gericht; dan wel 

f. door andere omstandigheden, zoals opvoeding, maatschappelijke positie enlof 
dienstbetrekking (bijvoorbeeld KNIL-militairen met pensioenrechten en ambtena- 
ren in Nederlandse dienst) nauwe banden met Nederland hebben verkregen. 
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4 Vergunning tot verblijf 

Zie A415 voor de m w  en A416 voor de bevoegdheidsverdeling ten aanzien van de ver- 
gunning tot verblijf. 

Aan de onder 2 en 3 genoemde vreemdelingen kan, indien aan de voorwaarden wordt 
voldaan, in beginsel een vergunning tot verblijf zonder beperking en zonder voor- 
schriften worden verleend. 
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