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Naturalisatie van Alsema, Sibrand en 23 anderen 
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Onder verwijzing voor het overige naar de ingewonnen 
ambtsberichten x) ten aanzien van de verzoeken om naturalisa-
tie van Alsema, Sibrand en 23 anderen, moge de ondergete-
kende het volgende aantekenen. 

De onder 11, 15 en 18 genoemde gehuwde vrouwen stel-
len evenals hun in het wetsontwerp genoemde echtgenoten prijs 
op het bezit van het Nederlanderschap. Aangezien zij deze 
staat niet door het doen van een kennisgeving kunnen verkrij-
gen, worden zij voor naturalisatie voorgedragen. Ingevolge het 
bepaalde in artikel 3, derde lid, van de wet op het Nederlan-
derschap, is voor hun naturalisatie geen recht verschuldigd. 
Met uitzondering van de verzoeker genoemd onder 1, worden 
in afwijking van het bepaalde bij artikel 3, vierde lid en vijfde 
lid, aanhef en onder 3e, van voormelde wet, de overige ver-
zoekers voor kosteloze naturalisatie voorgedragen. De zoge-
naamde spijtoptanten, omdat zij in de omstandigheden verke-
ren waardoor betaling van het wettelijk verschuldigde bedrag 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd; de overige verzoe-
kers billijkheidshalve, omdat zij als minderjarigen destijds van 
rechtswege begrepen zijn geweest in de optie door hun wette-
lijke vertegenwoordigers uitgebracht voor de Indonesische na-
tionaliteit. 

Van de gelegenheid wordt gebruik gemaakt om de ge-
slachtsnaam van de verzoeker genoemd in artikel 1, onder 9, 
alsmede die van de verzoeker genoemd in artikel 1, onder 17, 
en diens minderjarige wettige kinderen te veranderen. 

De in artikel 1, onder 22 en 23, voorgedragen minderja-
rigen zijn onderscheidenlijk in 1949 en 1950 in Indonesië ge-
boren. De vader, Nederlander door geboorte, opteerde in 1951 
voor de Indonesische nationaliteit, waardoor beide kinderen 
eveneens de Nederlandse nationaliteit verloren. Het op 28 juni 
1948 gesloten huwelijk werd in maart 1953 door echtschei-
ding ontbonden, waarbij de kinderen aan de moeder werden 
toegewezen. De moeder herkreeg het Nederlanderschap door 
het doen van een kennisgeving als bedoeld in artikel 3, over-
gangsbepaling I, van de wet van 14 november 1963, Stb. 
467. Sedert 1965 verblijven de kinderen hier te lande 
met hun moeder. De vader van de kinderen woont waarschijn-
lijk nog in Indonesië. Het komt de ondergetekende gewenst 
voor deze minderjarigen het Nederlanderschap te verlenen. 
Te hunnen aanzien wordt afgeweken van het in artikel 3, vijfde 
lid, aanhef en onder Ie, van de wet op het Nederlanderschap 
omtrent de leeftijd bepaalde. Voor hun naturalisatie wordt 
ook geen betaling verlangd. 

Op grond van de verkregen inlichtingen bestaat er voldoende 
aanleiding om de bij dit ontwerp van wet voorgedragenen het 
Nederlanderschap te verlenen. 

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. 


