BEKNOPT VERSLAG COMMISSIEVERGADERINGEN
Naam Commissie

Commissie van Rapporteurs voor de ontwerpwetten
- houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door
naturalisatie aan QUI, QINGCHI en 48 anderen, en;
- houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit door
naturalisatie aan EL ARO, MARGO, echtgenote van ELHELOU, ANTOINE SHEDID en 49 anderen

Datum
Plaats
Onderwerp
Ambtelijke assistentie
Commissieleden

Dinsdag 24 augustus 2015
Conferentiekamer in De Nationale Assemblee
De bestuderings-en werkwijze van onderhavige
naturalisatiewetsontwerpen.
Deskundigen: dhr. Naresh Algoe en mw.. C. Kejansi
Aanwezig /
Afwezig

1. R. Parmessar (Vz)

Aanwezig

2. K. Mathoera

Aanwezig

3. F. Finisie

Aanwezig

Met/ Zonder bericht?

4. I. Bink
5. G. Watamaleo
6. D. Jaggernath
7. A. Paal

Aanwezig
Aanwezig
Afwezig
Aanwezig

Met bericht

Aanwezige Toehoorders:
1
2
3

S. Tsang
E. Linga
P. Kensenhuis

Aanwezig
Aanwezig
Aanwezig
1

4

S. Samidin

Korte Inhoud

Aanwezig

De Commissie van Rapporteurs:
● heeft de bestuderings-en werkwijze van onderhavige
naturalisatie wetsontwerpen in commissieverband
besproken. Lid Paal zal de personalia van de voorgedragen
met het CBB-bestand verifiëren. De overige 5
commissieleden zullen elk 20 ambtsberichten toegewezen
krijgen om te controleren of de juiste door de wet vereiste
documenten zijn ingediend.
●

Uit informatie is gebleken dat er nog 5 naturalisatie
ontwerpwetten bij het Kabinet van de President of de
Staatsraad moeten liggen. Het voorstel wordt gedaan om
de indiening van deze 5 naturalisatie ontwerpwetten bij
DNA af te wachten alvorens over te gaan tot openbare
behandeling van de 2 die nu voorbereid worden voor
openbare behandeling.

●

stelt voor in de 3de week van september 2015 in
commissieverband te vergaderen en in oktober 2015 de 7
naturalisatie wetsontwerpen in één keer te behandelen.

●

wilt weten hoe het staat met het inburgeringproces van de
voorgedragen?

●

stelt voor om individuele cases inzake
naturalisatieaangelegenheden te deponeren bij de
ambtelijke assistenten.

●

pleit voor (1) een transparante
naturalisatieaanvraagprocedure en (2) meer informatie over
de doorlooptijden inzake naturalisatieaanvragen voor een
vlotte en efficiënte afhandeling van naturalisatieaanvragen.

●

stelt voor dat op maandbasis een maandverslag wordt
uitgebracht door de ambtelijke assistenten inzake het
naturalisatieproces (hoeveel naturalisatieaanvragen
ingediend worden, de doorlooptijden (de afwachttijden) en
de afhandeling van de naturalisatieaanvragen).

●

wilt weten hoe het met personen staat die een
verblijfvergunning van Frans-Guyana hebben en in
2

Suriname zijn.

Besluit

Ter verkrijging van feedback heeft de Commissie van
Rapporteurs besloten om zich te laten informeren door:
-

-

Vervolg activiteit

het Ministerie van Binnenlandse Zaken, met name de
deskundigen van het Centraal Bureau voor Burgerzaken;
het Ministerie van Justitie en Politie, met name de
deskundigen van:
Vreemdelingen Zaken, de Onderdirecteur NaturalisatieAangelegen en het Hoofd van
Naturalisatieaangelegenheden.
Vreemdelingen Dienst.

De Commissie van Rapporteurs stelt voor in de 3de week van
september 2015 in commissieverband te vergaderen en
afhankelijk van de Voorzittersagenda in oktober 2015 de 7
naturalisatiewetsontwerpen te behandelen.
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