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Naturalisatie van Amorginos, Michail en 23 anderen 

KONINKLIJKE BOODSCHAP 
Nr. 1 

ONTWERP VAN WET 

Nr. 2 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van 
Wet tot naturalisatie van Michail Amorginos en 23 anderen. 

De toelichtende memorie (en bijlagen), die het Wetsontwerp 
vergezelt, bevat de gronden waarop het rust. 

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

Soestdijk, 26 februari 1973. 

JULIANA. 

Aan 
de Tweede Kamer der State n-G'eneraal 

WU J U L I A N A , BIJ DE GRATIE GODS, KONINGIN DER NEDER-
LANDEN, PRINSES VAN ORANJE-NASSAU, ENZ., ENZ., ENZ. 

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te 
weten: 

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat er aanleiding 
is tot naturalisatie van Amorginos, Michail en 23 anderen, 
waartoe aan Ons verzoek is gedaan, met overlegging, voor 
zoveel nodig, van de bewijsstukken bedoeld in artikel 3 van 
de wet op het Nederlanderschap en het ingezetenschap (Stb. 
1892, 268); 

Zo is het, dat Wij, de Raad van State gehoord, en met gemeen 
overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, 
gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze: 

Artikel 1. Het Nederlanderschap wordt bij deze verleend 
aan: 
1 
Amorginos, Michail, geboren te Kalymnos (Griekenland) 15 
januari 1939, wonende te Heenvliet, provincie Zuid-Holland; 
2 
Bisht, Vinod Kumar, geboren te Mandi (India) 18 mei 1933, 
wonende te Schiedam, provincie Zuid-Holland; 
3 
Cubo v Grande, Paulino, geboren te Arévalo (Spanje) 3 
januari 1945, wonende te Aalsmeer, provincie Noord-Holland, 
met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker en die van 
zijn minderjarige wettige kinderen worden gewijzigd in 
„Cubo"; 
4 
El-Machouti, Mohamed, geboren te Celouan (Marokko) in 
1943, wonende te Utrecht, provincie Utrecht; 
5 
Ghyczy, Tihamer Gyula Istvan, geboren te Boedapest (Hon-
garije) 11 juli 1951, wonende te 's-Gravenhage, provincie 
Zuid-Holland; 
6 
Gomez Parragues, Roberto, geboren te La Coruna (Spanje) 
24 juli 1934, wonende te Doetinchem, provincie Gelderland, 
met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker en die van 
zijn minderjarige wettige kinderen worden gewijzigd in 
„Gomez"; 
7 
Kotsalas, Athanasios, geboren te Lyra (Griekenland) 25 mei 
1930, wonende te Soest, provincie Utrecht; 
8 
Terzis, Stavroula, geboren te Doriskos (Griekenland) 18 juni 
1930, echtgenote van Kotsalas, Athanasios; 
9 
Kotsalas, Dimitrios, geboren te Doriskos (Griekenland) 11 
augustus 1952, wonende te Soest, provincie Utrecht; 
10 
Liem, Khe Seng, geboren te Tegal (Indonesië) 1 oktober 1928, 
wonende te Amsterdam, provincie Noord-Holland; 
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11 
Tan, Gwat Hoey, geboren te Boemiajoe (Indonesië) 18 janu-
ari 1932, echtgenote van Liem, Khe Seng; 
12 
Liem, Tik Tjhing, geboren te Soerabaja (Indonesië) 17 april 
1924, wonende te Zoetermeer, provincie Zuid-Holland; 
13 
Mansjurdinata, geboren te Padang (Indonesië) 12 maart 1919, 
wonende te Rijswijk, provincie Zuid-Holland, met bepaling 
dat verzoekers geslachtsnaam wordt vastgesteld als „Tjia", zijn 
voornamen als „Ma Soei", en de voornamen van zijn minder-
jarige wettige kinderen worden gewijzigd van onderscheiden-
lijk „Okky Fadjar" in „Giok Tjoan", van „Mitrawati" in 
„Mei In", en van „Kreshna" in „Giok Han"; 
14 
Obrezkoff, Gennady, geboren te Harbin (China) 22 oktober 
1948, wonende te Rotterdam, provincie Zuid-Holland, met 
bepaling dat verzoekers geslachtsnaam wordt gewijzigd in 
„Obreskof; 
15 
Ramas Ramos, Luis, geboren te Villagarcia de Arosa (Spanje) 
24 september 1944, wonende te Rotterdam, provincie Zuid-
Holland, met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoeker en 
die van zijn minderjarige wettige kinderen wordt gewijzigd in 
„Ramas"; 
16 
Rchok, Hassoune, geboren te Mejjat (Marokko) 27 maart 
1943, wonende te Eindhoven, provincie Noord-Brabant, met 
bepaling dat verzoekers geslachtsnaam wordt gewijzigd in 
„Reschok"; 
17 
Salim, Abdul, geboren te Padang (Indonesië) 5 januari 1901, 
wonende te Zaandam, provincie Noord-Holland, met bepaling 
dat verzoekers geslachtsnaam wordt gewijzigd in „Lim" en 
zijn voornaam in „Tjiang Lay"; 
18 
Sia, Ling Ko, geboren te Chekiang (China) 25 september 
1950, wonende te Baarn, provincie Utrecht; 
19 
da Silva Lopes da Costa, Marcolino, geboren te Lissabon 
(Portugal) 26 december 1959, wonende te Zaandam, provin-
cie Noord-Holland; 
20 
Teimer, Martha Maria, geboren te Judenburg (Oostenrijk) 6 
augustus 1897, wonende te 's-Gravenhage, provincie Zuid-
Holland; 
21 
Torresan, Giacomo Battista, geboren te Rome (Italië) 10 
februari 1937, wonende te Gorinchem, provincie Zuid-Hol-
land; 

22 
Ventura Soler, Vicente, geboren te Barcelona (Spanje) 14 
mei 1927, wonende te Schiedam, provincie Zuid-Holland, 
met bepaling dat de geslachtsnaam van verzoekers minderjarig 
wettig kind wordt gewijzigd in „Ventura Soler"; 
23 
Ferrer Jimenez, Carmen, geboren te Huèscar (Spanje) 23 
oktober 1926, echtgenote van Ventura Soler, Vicente; 
24 
Zbida, Abdelkhalak, geboren te Tetouan (Marokko) 15 febru-
ari 1942, wonende te Tilburg, provincie Noord-Brabant, met 
bepaling dat verzoekers geslachtsnaam wordt gewijzigd in 
„Zebida". 

Artikel 2. Met afwijking van het bepaalde in artikel 6, 
eerste lid, van de wet op het Nederlanderschap en het inge-
zetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Nederlander-
schap onthouden aan: 
1 
El-Machouti, Halalija, geboren te Beni Bouifrour (Marokko) 
1 januari 1964, wonende te Beni Bouifrour (Marokko); 
2 
El-Machouti, Nourdi, geboren te Beni Bouifrour (Marokko) 
20 augustus 1971, wonende te Beni Bouifrour (Marokko); 
3 
de minderjarige kinderen, geboren uit Bufrahi, Fatima, Dah-
man, geboren te Tetouan (Marokko) 11 oktober 1946, staande 
haar huwelijk met Zbida, Abdelhalak. 

Artikel 3. Deze wet treedt in werking met ingang van de 
dag na die van haar afkondiging. 

Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden 
geplaatst, en dat alle Ministeriële Departementen, Autoriteiten, 
Colleges en Ambtenaren, wie zulks aar.gaat, aan de nauw-
keurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Justitie, 


