5°. de buiten Nederlandsch-Indië uit ouders, die onderdanen
zijn volgens dit artikel, geboren kinderen, wanneer zij na
hun huwelijk of na het bereiken van hun achttiende jaar in
het Koninkrijk gevestigd zijn of zich aldaar vestigen, benevens
hunne vrouw en hunne ongehuwde kinderen, die nog geen
achttien jaar oud zijn, indien zij zich mede in het Koninkrijk
vestigen.
Artikel 2.
Het in artikel 1 bedoelde Nederlandsche onderdaanschap
wordt verloren:
1°. door naturalisatie in een vreemd land. Dit verlies strekt
zich uit tot de met den genaturaliseerde gehuwde vrouw en
zijne kinderen, die nog geen achttien jaar oud zijn;
2°. door te huwen met een man, die niet valt in de termen
van artikel 1 onder 1°, 2° of 5°;
3°. door zonder verlof van den Gouverneur-Generaal van
Nederlandsch-Indië zich te begeven in vreemden krijgs- of
Staatsdienst ;
4°. door, in geval van verblijf in een vreemd land, na te
laten zich binnen drie maanden na aankomst aan te geven
bij een Nederlandschen consulairen ambtenaar in dat land en
door bij voortgezet verblijf na te laten die aangifte binnen de
eerste drie maanden van elk kalenderjaar te herhalen.
De aangifte door den man of vader voor zijne vrouw of
kinderen en door de weduwe voor hare kinderen geldt voor
eigen aangifte van dezen.
Wie volgens het onder 4° bepaalde het Nederlandsche onderdaanschap heeft verloren en daarna niet in omstandigheden
is komen te verkeeren als bedoeld onder 1°, 2° of 3°, herkrijgt
het door vestiging in Nederlandsch-Indië.
Artikel 3.
Deze wet is ook verbindend voor de koloniën en bezittingen
in andere werelddeelen.
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden
geplaatst, en dat alle Ministerieele Departementen, Autoriteiten,
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.
Gegeven te 's G-ravenhage, den lOden Februari 1910.
WILHELMINA.
De Ministe?* van Kolonien,
DE W A A L

MALEFIJT.

De Minister van Baitenlandsche Zaken,
E. DE M A B E E S

VAN

SWINDEEEN.

De Minister van Justitie,
NELISSEN.

Uitgegeven den eersten Maart 1910.
De Minister van Binnenlandsche Zaken,
tijdelijk belast met het beheer van
het Departement van Justitie,
HEEMSKEEK.

