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Nr. 1 KONINKLIJKE BOODSCHAP 

Aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Wij bieden U hiernevens ter overweging aan een ontwerp van Wet tot na-
turalisatie van Alexander en 25 anderen. 

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

En hiermede bevelen Wij U in Godes heilige bescherming. 

's-Gravenhage, 10 december 1981 Beatrix 

Nr. 2 ONTWERP VAN WET 

Wij Beatrix, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, 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 naturali-

satie van Alexander en 25 anderen, die aan Ons een verzoek daartoe hebben 
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 
Alexander, geboren te Medan (Indonesië) 3 september 1953, wonende te 

Amsterdam (Noord-Holland), met bepaling dat zijn geslachtsnaam wordt 
vastgesteld als «Alexander» en zijn voornaam als «Alex»; 

2 
da Silva Oliveira, Maria Clara, geboren te Barreiro (Portugal) 6 maart 1953, 

echtgenote van Alexander, met bepaling dat haar geslachtsnaam wordt ge-
wijzigd in «Oliveira»; 
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3 
Ars lan, Dursun Nur i , geboren te Sürmene (Turkije) 13 apri l 1943, wonende 

te Enschede (Overijssel); 

4 
Schatt l ing, Brunhi lde Erna, geboren te Magdeburg (Duitse Democratische 

Republiek) 12 jul i 1955, echtgenote van Arslan, Dursun Nur i ; 

5 
Chan, Mo Sang, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkri jk en Koloniën) 

13 november 1938, wonende te Leeuwarden (Friesland); 

6 
Chow, Mooy, geboren te Selangor (Maleisië) 2 september 1948, echtgeno-

te van Chan, Mo Sang; 

7 
Chung, Wan Sun, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkri jk en Koloniën) 

10 oktober 1957, wonende te Amste lveen (Noord-Hol land); 

8 
Cmrecak, Vladimir , geboren te Zagreb (Joegoslavië) 5 augustus 1947, wo -

nende te Spijkenisse (Zuid-Hol land), met bepaling dat de spel l ing van zijn 
geslachtsnaam word t vastgesteld als «Cmrecak»; 

9 
Blazevska, Javorka, geboren te Skopje (Joegoslavië) 11 februar i 1950, 

echtgenote van Cmrecak, Vladimir , met bepal ing dat de spel l ing van haar 
geslachtsnaam word t vastgesteld als «Blazevska»; 

10 
Demirsan, Ivak, geboren te Gerze (Turkije) in 1905 wonende te Amersfoor t 

(Utrecht), met bepal ing dat haar geslachtsnaam word t gewi jz igd in «Demir-
ciyan» en haar voornaam in «Eva»; 

11 
Ho, Kung Fat, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkri jk en Koloniën) 

28 september 1940, wonende te Sit tard (L imburg); 

12 
Chan, Ching Lin, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkri jk en Koloniën) 

22 december 1949, echtgenote van Ho, Kung Fat; 

13 
Inocêncio, José Tomaz, geboren te Porto Novo (Kaapverdië) 3 maart 1948, 

wonende te Rotterdam (Zuid-Hol land); 

14 
Kloos, Hans-Reinhard, geboren te Schwerte (Bondsrepubl iek Duitsland) 

25 februar i 1951, wonende te Vriescheloo, gemeente Bel l ingwedde (Gronin-
gen); 

15 
Lam, Kwok Hung, geboren te Macau (China) 6 jul i 1949, wonende te Ede 

(Gelderland); 

16 
Chan, Yuk May, geboren te Hongkong (Verenigd Koninkri jk en Koloniën) 

18 september 1951, echtgenote van Lam, Kwok Hung; 

17 
Lewy, Klaus Peter, geboren te Berli jn-Britz (Duitse Democrat ische Repu-

bliek) 4 maart 1933, wonende te Wassenaar (Zuid-Hol land); 
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18 
Massol in , Robertine Marie Anna, geboren te Gros Morne (Mart in ique) 

11 jul i 1946, wonende te Eindhoven (Noord-Brabant) ; 

19 
Ostrowska, ook bekend als Ostrowski , Julia Monika, geboren te Bielsko Bi-

ala (Polen) 18 augustus 1949, wonende te Cuyk en St. Agatha (Noord-Bra-
bant), met bepaling dat haar geslachtsnaam word t vastgesteld als 
«Ostrowska»; 

20 
Petrovic-, Danica, geboren te Lipol ist (Joegoslavië) 31 mei 1953, wonende 

te Hengelo (Overijssel), met bepal ing dat de spel l ing van haar geslachts-
naam word t vastgesteld als «Petrovic»; 

21 
Peys, Leon Hubert Mathi lda, geboren te Mol (België) 3 november 1932, 

wonende te 's-Gravenhage (Zuid-Hol land); 

22 
Rahmani, Amar, geboren te Metalsa (Marokko) in 1943, wonende te 

's-Hertogenbosch (Noord-Brabant); 

23 
Rodriguez Bueno, Francisco, geboren te Cadiz (Spanje) 4 december 1938, 

wonende te Vlaardingen (Zuid-Holland), met bepal ing dat zijn geslachts-
naam word t gewijzigd in «Rodriguez»; 

24 
Röll, Wol fgang Siegfr ied, geboren te Seligenstadt (Bondsrepubl iek Duits-

land) 15 augustus 1948, wonende te Amsterdam (Noord-Hol land); 

25 
Woo , Yung Lam, geboren te Chekiang (China) 18 oktober 1955, wonende 

te Utrecht (Utrecht); 

26 
Zgoul i , Mohsen, geboren te Kelibia (Tunesië) 21 mei 1946, wonende te Rij-

senhout, gemeente Haar lemmermeer (Noord-Holland). 

Artikel 2 

Krachtens het bepaalde in artikel 6, eerste l id, van de wet op het Nederlan-
derschap en het ingezetenschap (Stb. 1892, 268), wordt bij deze het Neder-
landerschap onthouden aan: 

1 
het op 21 juli 1977 te Hengelo (Overijssel) uit Petrovic, Danica, geboren 

minderjar ig kind Alexendar. 

Artikel 3 

Deze wet treedt in werk ing met ingang van de dag na die van haar afkondi-
g ing. 
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Lasten en bevelen, dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst, en dat 
alle ministeriële departementen, autoriteiten, colleges en ambtenaren, wie 
zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden. 

Gegeven 

De Staatssecretaris van Justitie, 
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