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STAATSBLAD
VAN DE

REPUBLIEK SURINAME

WET van 30 augustus 2011, houdende wijziging van de Wet van
01 maart 2000, houdende verlening van de Surinaamse
nationaliteit door naturalisatie aan BUDHU, CHATTERPAUL en
462 anderen (S.B. 2000 no. 29)

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,

In overweging genomen hebbende, dat het nodig is de Wet van
01 maart 2000, houdende verlening van de Surinaamse nationaliteit
door naturalisatie aan BUDHU, CHATTERPAUL en 462 anderen
(S.B. 2000 no. 29) te wijzigen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale
Assemblée, bekrachtigd de onderstaande wet:

ARTIKEL I

In de Wet van 01 maart 2000, houdende verlening van de Surinaamse
nationaliteit door naturalisatie aan BUDHU, CHATTERPAUL en 462
anderen (S.B. 2000 no. 29) wordt in artikel 1 de volgende wijziging
aangebracht:

A. No. 412 wordt gelezen als volgt:
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412. KHAN, BIBI SALIMA, gehuwd PERSAUD, geboren te
Klein Pouderoyen, Demerara in Guyana op 18 juni 1952, en
wonende aan de Sietaweg no. 12 in het district Wanica.

B. Er wordt een nieuw artikel 2 toegevoegd luidende als volgt:
Ingeval er in deze wet verschrijvingen in de gegevens zijn
opgenomen van degene aan wie de Surinaamse nationaliteit is
verleend, worden deze verschrijvingen door de Minister van
Justitie en Politie gecorrigeerd.

ARTIKEL II

1. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die
van haar afkondiging.

3. De Ministers van Justitie en Politie en van Binnenlandse Zaken
zijn belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de 30ste augustus 2011,

DESIRÉ D. BOUTERSE

Uitgegeven te Paramaribo, de 8ste september 2011
De Minisater van Binnenlandse Zaken a..i.,

L. DIKO
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WET van 30 augustus 2011, houdende wijziging van de Wet van
01 maart 2000, houdende verlening van de Surinaamse
nationaliteit door naturalisatie aan BUDHU, CHATTERPAUL en
462 anderen (S.B. 2000 no. 29)

MEMORIE VAN TOELICHTING

Bij Wet van 01 maart 2000, houdende verlening van de Surinaamse
nationaliteit door naturalisatie aan BUDHU, CHATTERPAUL en 462
anderen (S.B. 2000 no. 29) is onder no. 412 naturalisatie verleend aan:
KHAN, BIBI SALINA, gehuwd PERSAUD, geboren te Klein
Pouderoyen, Demerara in Guyana op 18 juni 1952, en wonende aan de
Sietaweg no. 12 in het district Wanica.

Echter is in voornoemde wet de voornaam van betrokkene foutief
opgenomen:
“SALINA” in plaats van “SALIMA”, met alle gevolgen van dien voor
de persoon in kwestie.

Deze wet strekt ertoe tot correctie van de genoemde misslag.

Paramaribo, 05 augustus 2011,

DESIRÉ D. BOUTERSE


