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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten ') ten aanzien van de verzoeken om naturalisatie 
van Ruth Fraeijhoven en 27 anderen, moge de ondergetekende 
het volgende aantekenen. 

Alle voorgedragenen zijn van Indonesische herkomst. Met 
uitzondering van onder 18 genoemde minderjarige, die bij ge-
boorte de Indonesische nationaliteit verkreeg, bezaten zij de 
staat van Nederlands onderdaan-niet-Nederlander en verkregen 
bij de soevereiniteitsoverdracht op 27 december 1949 van 
rechtswege de Indonesische nationaliteit. Op grond van de 
verkregen inlichtingen bestaat er voldoende aanleiding aan de 
voorgedragenen het Nederlanderschap te verlenen. 

Voorts moge nog het volgende worden medegedeeld. 
Voor de naturalisatie van de in het wetsontwerp genoemde 

gehuwde vrouwen, die tegelijk met haar echtgenoot worden 
voorgedragen, is ingevolge artikel 3, derde lid, van de wet op 
het Nederlanderschap, geen recht verschuldigd. Van de overige 
voorgedragenen wordt bij wege van gunst geen betaling ver-
langd. Te hunnen aanzien wordt afgeweken van het in artikel 
3, tweede lid, onderscheidenlijk vierde lid, en vijfde lid, aanhef 
en onder 3e, van de wet op het Nederlanderschap, omtrent de 
betaling bepaalde. De ondergetekende acht hiertoe voldoende 
termen aanwezig omdat deze personen, afgezien van de hier-
voor reeds genoemde minderjarige, de door geboorte verkregen 
Nederlandse nationaliteit buiten hun wil hebben verloren. 

Met betrekking tot de personen, genoemd onder 2, 3, 4, 6. 
7, 8, 9, 14, 15, 16, 17, 19, 20 en 21, wordt voorts afgeweken 
van het in de wet op het Nederlanderschap omtrent de duur 
van het verblijf in het Koninkrijk bepaalde (artikel 3, vijfde 
lid, aanhef en onder 2e). Aangezien deze personen reeds in 
voldoende mate in de Nederlandse samenleving zijn geïnte-
greerd, worden zij reeds thans voor naturalisatie voorgedragen. 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om aan de 
onder 4 en 18 voorgedragenen namen te verlenen. 

Onder 18 en 21 worden minderjarigen voorgedragen. Daar-
bij wordt afgeweken van het in de wet op het Nederlander-
schap omtrent de leeftijd bepaalde (artikel 3, vijfde lid, aanhef 
en onder Ie). Naar het oordeel van de ondergetekende bestaat 
daartoe voldoende aanleiding. 

De Minister van Justitie, 
C. H. F. POLAK. 

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


