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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten ]) ten aanzien van de verzoeken om naturali
satie van Beckers, Laurentius en 29 anderen, moge de onderge
tekende het volgende aantekenen. 

De onder 3, 6, 8, 13, 15, 17, 19, 22, 24 en 28 genoemde 
gehuwde vrouwen stellen evenals hun in het wetsontwerp ge
noemde echtgenoten prijs op het bezit van het Nederlander
schap. Aangezien zij deze staat niet door het doen van een 
kennisgeving kunnen verkrijgen, worden zij voor naturalisatie 
voorgedragen. Ingevolge het bepaalde in artikel 3, derde lid, 
van de wet op het Nederlanderschap, is voor hun naturalisatie 
geen recht verschuldigd. De overige verzoekers worden in af
wijking van het bepaalde bij artikel 3, vierde lid en vijfde lid, 
aanhef en onder 3e, van voormelde wet, voor kosteloze natu
ralisatie voorgedragen. De zogenaamde spijtoptanten, omdat 
zij in omstandigheden verkeren waardoor betaling van het wet
telijk verschuldigde bedrag redelijkerwijs niet kan worden ver
langd; de overige verzoekers billijkheidshalve, omdat zij als 
minderjarigen destijds van rechtswege begrepen zijn geweest 
in de optie door hun wettelijke vertegenwoordigers uitgebracht 
voor de Indonesische nationaliteit. 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om ten aanzien 
van de verzoeksters, genoemd in artikel 1, onder 3, 6 en 19, 
de positie op het stuk van namen te regelen. 

Een minderjarige dochter van de verzoekster, genoemd in 
artikel 1, onder 22, verblijft in Indonesië. In artikel 2 wordt 
bij uitdrukkelijke wetsbepaling het Nederlanderschap aan deze 
dochter onthouden. 

Op grond van de verkregen inlichtingen bestaat er voldoende 
aanleiding om de verzoekers het Nederlanderschap te verlenen. 

De Minister van Justitie, 
STRUYCKEN. 

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


