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en 28 anderen 
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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten1) ten aanzien van de verzoeken om naturali-
satie van Freddy Huiskes en 28 anderen, moge de ondergc-
tekende het volgende aantekenen. 

Alle verzoekers zijn afkomstig uit het voormalige Neder-
lands-Nieuw-Guinea. In verband met de overdracht van dit 
gebied aan de Verenigde Naties hebben zij zich in Nederland 
gevestigd. 

Behoudens mogelijkerwijs de onder 5 en 24 genoemden, 
hebben alle verzoekers de staat van Nederlands onderdaan-
niet-Nederlander verloren krachtens artikel 2 van de Rijks-
wet van 14 september 1962, Stb. 358, tot intrekking van de 
wet van 10 februari 1910 (Stb. 55), houdende Regeling van 
het Nederlandsch onderdaanschap van niet-Nederlanders en 
nationaliteitsregelingen daarmede verband houdende. Aan hen 
zou op grond van artikel 3 van deze Rijkswet het Nederlan-
derschap bij Koninklijk besluit kunnen worden verleend. In 
een zodanige naturalisatie zouden echter niet zijn begrepen 
hun na 1 oktober 1962 geboren kinderen, die nimmer de staat 
van Nederlands onderdaan hebben bezeten. Derhalve worden 
deze verzoekers voorgedragen voor naturalisatie bij de wet. 

De verzoekers, genoemd onder 5 en 24, zijn in China ge-
boren als kinderen van in Indonesië geboren vaders, van 
welke laatsten het onzeker is of dezen ten tijde van de geboor-
te dier kinderen nog de staat van Nederlands onderdaan be-
zaten. Derhalve is het onzeker of deze verzoekers bij hun 
vestiging in het voormalige Nederlands-Indië de staat van Ne-
derlands onderdaan bezaten of hebben herkregen. Aangezien 
het in verband met voormelde onzekerheid niet mogelijk is aan 
de betrokkenen krachtens artikel 3 van genoemde Rijkswet 

1 ) De ingewonnen ambtsberichten zijn met de overige bij deze 
memorie van toelichting overgelegde stukken nedergelegd ter griffie, 
ter inzage van de leden. 

het Nederlanderschap te verlenen, worden ook deze verzoe-
kers voor naturalisatie bij de wet voorgedragen. 

Artikel 3 van meergenoemde Rijkswet van 14 september 
1962 stelt geen vereiste van betaling of van duur van de woon-
plaats in het Koninkrijk gedurende vijf jaren. Gelet hierop 
worden de verzoekers voorgedragen voor naturalisatie met 
afwijking van het in de wet op het Nederlanderschap omtrent 
de betaling en, voor zoveel nodig, omtrent de duur van de 
woonplaats bepaalde (artikel 3, tweede lid en vijfde lid, aan-
hef en onder 3e en 2e). 

De kinderen Khoe, genoemd onder 3 en 4, werden onder-
scheidenlijk op 25 december 1962 en op 18 maart 1964 te 
's-Gravenhage geboren. Aan hun ouders werd krachtens arti-
kel 3 van meergenoemde Rijkswet het Nederlanderschap ver-
leend bij Koninklijk besluit van 15 juni 1964, nr. 71. In deze 
naturalisatie waren de kinderen niet begrepen. Het komt de 
ondergetekende wenselijk voor naturalisatie van deze kinde-
ren bij de wet te bevorderen. 

In artikel 2 worden vijf minderjarige kinderen van de ver-
zoeker, genoemd onder 24, welke kinderen in Hongkong ver-
blijven, van medenaturalisatie uitgesloten. 

De onder 2, 6, 8, 10, 13, 15, 19, 21, 23, 25, 27 en 29, ge-
noemde gehuwde vrouwen stellen evenals haar in het wets-
ontwerp genoemde echtgenoten prijs op het bezit van het Ne-
derlanderschap. Vermits zij deze staat niet kunnen verkrijgen 
door het doen van een kennisgeving, als bedoeld in Overgangs-
bepaling I, opgenomen in artikel 3 van de Rijkswet van 14 
november 1963, Stb. 467, worden zij eveneens voor naturali-
satie voorgedragen. 
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