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INLEIDING
Het bestuur van de Surinaamse Voetbal Bond vraagt uw aandacht voor een nationaliteitsvraagstuk
dat zich (al decennia lang) afspeelt in de sportsector van Suriname. Middels de huidige Surinaamse
regelgeving is het nagenoeg onmogelijk om een actieve en doeltreffende samenwerking te
realiseren tussen de nationale sportsector en topsporters met een vreemde nationaliteit die
woonachtig zijn in Suriname of in diaspora. Voor dit vraagstuk is een oplossingsmodel uitgewerkt
waarbij:
(i) artikel 9 uit de wet op de nationaliteit en het ingezetenschap (WNI) wordt gewijzigd; en
(ii) ingevolge deze wijziging is er een wetsvoorstel betreffende het verlenen van de Surinaamse
nationaliteit aan bijzondere personen (c.q. topsporters) om redenen van staatsbelang.
Onderstaand worden deze twee punten verder toegelicht.
Wijzigingsvoorstel
De diverse samenstelling van de Surinaamse samenleving en de omvangrijke diaspora van
landgenoten buiten het grondgebied, versterkt door globalisering, maken het in hoge mate
wenselijk om de mogelijkheden om de Surinaamse nationaliteit te verlenen te verruimen. Artikel 9
van de wet op de nationaliteit en ingezetenschap ziet thans slechts op enkel één vorm van
toekennen van nationaliteit aan personen, naturalisatie. Naturalisatie is tegenwoordig ontoereikend
om te voldoen aan de behoefte van ingezetenen en personen met Surinaamse familieleden en
personen die op andere wijze een hechte band met de Surinaamse samenleving hebben.
De wetswijziging breidt de mogelijkheden uit om de Surinaamse nationaliteit toe te kennen om
redenen van staatsbelang. Artikel 9 kent ná de wetswijziging de mogelijkheden om via
naturalisatie, van rechtswege, via de optieprocedure of op andere wijze de Surinaamse nationaliteit
om redenen van staatsbelang toe te kennen.
Wetsvoorstel
Globalisering verandert de positie van Surinamers in de wereld en de samenstelling van de
Surinaamse samenleving. Op steeds grotere schaal is sprake van emigratie van Surinamers naar het
buitenland en immigratie van buitenlanders die zich in Suriname vestigen. De emigranten
verwerven vaak de nationaliteit van de staat waar zij zich zijn gaan vestigen, waardoor zij afstand
moeten doen van de Surinaamse nationaliteit. De immigranten behouden vaak de nationaliteit van
de staat van herkomst om uiteenlopende, praktische, emotionele of politieke redenen. Suriname
verliest hierdoor Surinamers aan andere staten en er ontstaat een groep die in Suriname woont met
een vreemde nationaliteit. Dit is in het bijzonder onwenselijk voor zover het personen betreft met
uitzonderlijke kennis of kunde die niet actief hun bijdrage kunnen leveren aan Suriname, omdat
aan bepaalde functies, beroepen en posities een nationaliteitsvereiste is verbonden. Om reden van
staatsbelang is het daarom nodig om deze individuele gevallen te faciliteren.
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WET van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
houdende nadere wijziging van de
Wet op de nationaliteit en het ingezetenschap
S.B. 1975 no.4, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2002 no. 22
_____________________________________
ONTWERP
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat – het nodig is de Wet op de nationaliteit en het
ingezetenschap (S.B. 1975 no.4, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2002 no. 22) nader te wijzigen:

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd
de onderstaande wet:
ARTIKEL I
In de Wet op de nationaliteit en het ingezetenschap (S.B. 1975 no.4, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2002 no. 22) wordt de volgende wijziging aangebracht:
A.

Artikel 9 wordt gewijzigd als volgt:
1. De Surinaamse nationaliteit kan ook om redenen van staatsbelang worden verleend of
van rechtswege worden verkregen. Daarbij zijn de voorwaarden gesteld in artikel 8
leden 2 tot en met 7 niet van toepassing.
2. De wet, waarbij zij verleend of van rechtswege verkregen wordt, regelt de voorwaarden
en gevolgen van die verlening of verkrijging.
ARTIKEL II

1.
2.
3.

Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
Zij treedt inwerking drie maanden na de dag volgende op die van haar afkondiging.
De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de . . . . . . . . . .

DESIRÉ D. BOUTERSE
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WET van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
houdende nadere wijziging van de
Wet op de nationaliteit en het ingezetenschap
S.B. 1975 no.4, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2002 no. 22
_____________________________________
MEMORIE VAN TOELICHTING
Wijziging van artikel 9 van de wet op de nationaliteit en het ingezetenschap. De diverse
samenstelling van de Surinaamse samenleving en de omvangrijke diaspora van landgenoten buiten
het grondgebied, versterkt door globalisering, maken het in hoge mate wenselijk om de
mogelijkheden om de Surinaamse nationaliteit te verlenen te verruimen. Artikel 9 van de wet op de
nationaliteit en ingezetenschap ziet thans slechts op enkel één vorm van toekennen van nationaliteit
aan personen, naturalisatie. Naturalisatie is tegenwoordig ontoereikend om te voldoen aan de
behoefte van ingezetenen en personen met Surinaamse familieleden en personen die op andere
wijze een hechte band met de Surinaamse samenleving hebben.
De wetswijziging breidt de mogelijkheden uit om de Surinaamse nationaliteit toe te kennen om
redenen van staatsbelang. Artikel 9 kent ná de wetswijziging de mogelijkheden om via
naturalisatie, van rechtswege, via de optieprocedure of op andere wijze de Surinaamse nationaliteit
om redenen van staatsbelang toe te kennen.
Voorbeelden van onderwerpen voor nationaliteitswetgeving op basis van artikel 9 ná
wetswijziging, zijn: (i) naturalisatie per bijzonder geval op grond van verdiensten voor de staat; (ii)
collectieve naturalisatie; (iii) van rechtswege verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit; en (iv)
verlenen van de Surinaamse nationaliteit via de optieprocedure.

Paramaribo, de . . . . . . . . . .

DESIRÉ D. BOUTERSE
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WET van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
houdende aanstelling personen om redenen
van staatsbelang
_____________________________________
ONTWERP
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat – het nodig is de Wet tot aanstelling personen om redenen
van staatsbelang vast te stellen;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd
de onderstaande wet:
Artikel 1
1. De Surinaamse nationaliteit wordt van rechtswege verkregen door een persoon die is aangesteld
in een bijzondere functie, beroep of positie, indien aan de volgende cumulatief gestelde
voorwaarden is voldaan:
a. de persoon is een PSA gerechtigde is in de zin van de "Wet PSA" of ingezetene van Suriname in
de zin van de “wet op de nationaliteit en het ingezetenschap”;
b. de Surinaamse nationaliteit is wenselijk in het kader van de functie, beroep of positie;
c. de functie, beroep of positie dient een staatsbelang.
2. Bij Staatsbesluit wordt bepaald welke bijzondere functies, beroepen en posities een staatsbelang
dienen als bedoeld in lid 1.
3. Het kind van een persoon als bedoeld in lid 1 sub a van dit artikel verwerft de Surinaamse
nationaliteit door afstamming.
Artikel 2
De Surinaamse nationaliteit vervalt, indien de in artikel 1 bedoelde persoon bericht van afstand
doet aan de President en deze persoon op het moment van vervallenverklaring tevens een andere
nationaliteit heeft.
Artikel 2a
Afstand als bedoeld in artikel 2 heeft geen gevolgen voor het kind dat op grond van artikel 1, lid 3,
de Surinaamse nationaliteit heeft verworven.
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Artikel 3
1. Deze wet kan worden aangehaald als: Wet aanstelling personen om redenen van staatsbelang.
2. Zij wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
3. Zij treedt in werking drie maanden na dag volgende op die van haar afkondiging.
4. De Minister van Binnenlandse Zaken is belast met de uitvoering van deze wet.

Gegeven te Paramaribo, de . . . . . . . . . .

DESIRÉ D. BOUTERSE
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WET van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
houdende aanstelling personen om redenen
van staatsbelang
_____________________________________
MEMORIE VAN TOELICHTING
Algemeen
Globalisering verandert de positie van Surinamers in de wereld en de samenstelling van de
Surinaamse samenleving. Op steeds grotere schaal is sprake van emigratie van Surinamers naar het
buitenland en immigratie van buitenlanders die zich in Suriname vestigen. De emigranten
verwerven vaak de nationaliteit van de staat waar zij zich zijn gaan vestigen, waardoor zij afstand
moeten doen van de Surinaamse nationaliteit. De immigranten behouden vaak de nationaliteit van
de staat van herkomst om uiteenlopende, praktische, emotionele of politieke redenen. Suriname
verliest hierdoor Surinamers aan andere staten en er ontstaat een groep die in Suriname woont met
een vreemde nationaliteit. Dit is in het bijzonder onwenselijk voor zover het personen betreft met
uitzonderlijke kennis of kunde die niet actief hun bijdrage kunnen leveren aan Suriname, omdat
aan bepaalde functies, beroepen en posities een nationaliteitsvereiste is verbonden. Om reden van
staatsbelang is het daarom nodig om deze individuele gevallen te faciliteren.
Artikelsgewijs
Artikel 1 lid 1
In Artikel 1 lid 1 wordt aangegeven op wie de regeling betrekking heeft. De Surinaamse
nationaliteit wordt van rechtswege verkregen, zodat gesteld kan worden dat de wilsdaad van een
persoon niet gericht is op het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit, maar gericht op het
bekleden van een bepaalde functie, het uitoefenen van een bepaald beroep of het innemen van een
bepaalde positie. Het niet-vrijwillige karakter van het van rechtswege verkrijgen van de
Surinaamse nationaliteit kan tot gevolg hebben dat bij de verkrijger meervoudige nationaliteit
ontstaat. Of in dit geval de vreemde nationaliteit kan worden behouden dan wel verloren gaat,
wordt geregeld door de regeling van de nationaliteit van dat land. Sommige landen verbinden aan
vrijwillige verkrijging van een vreemde nationaliteit het gevolg dat men de oorspronkelijke
nationaliteit verliest; dit is evenwel niet noodzakelijk het geval indien de verkrijger de Surinaamse
nationaliteit van rechtswege verkrijgt.
De aanstelling van een persoon in een functie, beroep of positie moet aan drie voorwaarden
voldoen. Deze zijn gesteld in sub a tot en met sub c:
Artikel 1 lid 1 sub a
De persoon moet tot de Surinaamse diaspora behoren in de zin van de Wet Personen van
Surinaamse Afkomst (Wet PSA) of woonachtig zijn in Suriname. De definitie van een PSA is
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gedefinieerd in artikel 2 Wet PSA. De persoon hoeft voor deze wet geen verdere actieve PSA
status te bezitten. De persoon die hoofdverblijf of woonplaats in Suriname heeft (c.q.
ingezetenschap), is in het bezit van een geldig bewijs, van het instituut dat belast is met de
burgerregistratie, dat aantoont dat de persoon ingezetene is. De definitie van een ingezetene is
gedefinieerd in de artikelen 20 tot en met 22 wet op de nationaliteit en het ingezetenschap.
Artikel 1 lid 1 sub b
In sommige gevallen vereisen het bekleden van een bepaalde functie, het uitoefenen van een
bepaald beroep of het innemen van een bepaalde positie die de persoon gaat uitoefenen bezit van
de Surinaamse nationaliteit om daadwerkelijk aangesteld te kunnen worden voor de betreffende
functie, beroep of positie. Het gaat om functies, beroepen en posities met een wettelijk of
reglementair nationaliteitsvereiste.
Artikel 1 lid 1 sub c
Dit onderdeel vereist dat met het bekleden van een functie, uitoefening van een beroep of het
innemen van een positie een nationaal belang wordt gediend.
Artikel 1 lid 2
Door middel van Staatsbesluiten kan het gestelde onder lid 1 sub c verder worden gespecificeerd.
In dit geval betreft het Besluit Aanstelling Staatsbelang 2014. Hierin wordt meegenomen welke
functies, beroepen en posities met een nationaliteitsvereiste onder het staatsbelang vallen.
Onder de term staatsbelang vallen alle belangen die de staat Suriname heeft of behartigt. Het gaat
om gevallen waarin redenen van staatsbelang of andere gewichtige Surinaamse belangen zich
voordoen, zoals op het gebied van internationale economische en culturele betrekkingen, politiek
en deskundigheid.
Artikel 1 lid 3
In Artikel 1 lid 3 wordt aangegeven op wie de regeling indirect gevolgen heeft. De kinderen, van
de persoon die via dit artikel de Surinaamse nationaliteit verkrijgt, zullen door afstamming ook het
Surinamerschap verwerven.
Artikel 2
In Artikel 2 wordt aangegeven wat de verliesgrond is. Een persoon die ingevolge deze wet de
Surinaamse nationaliteit heeft verkregen, kan door het indienen van een vervallenverklaring
vrijwillig afstand doen van het Surinamerschap. De persoon moet een andere nationaliteit bezitten
om staatsloosheid te voorkomen. Dit is de enige grond voor betreffende personen om de
Surinaamse nationaliteit te verliezen.
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Artikel 2a
In Artikel 2a wordt aangegeven wat de gevolgen zijn voor het kind. Het kind dat ingevolge artikel
1 lid 3 de Surinaamse nationaliteit heeft verworven, verliest niet de Surinaamse nationaliteit, indien
de ouder ingevolge artikel 2 afstand doet van de Surinaamse nationaliteit.

Paramaribo, de . . . . . . . . . .

DESIRÉ D. BOUTERSE
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STAATSBESLUIT van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
ter uitvoering van artikel 1 lid 2 van de
Wet aanstelling personen om redenen van staatsbelang
(Besluit Aanstelling Staatsbelang 2014)
_________________________________________________
ONTWERP
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat – het nodig is om personen met uitzonderlijke kennis of
kunde die niet actief hun bijdrage kunnen leveren aan Suriname, omdat aan bepaalde functies,
beroepen en posities een nationaliteitsvereiste is verbonden, deze personen om reden van
staatsbelang te faciliteren;

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, bekrachtigd
de onderstaande wet:
Artikel 1
In dit Staatsbesluit wordt verstaan onder:
a. de Wet:
de Wet aanstelling personen om redenen van staatsbelang
b. de Minister:
de Minister van Binnenlandse Zaken.
Artikel 2
Functies, beroepen en posities die in de zin van de Wet een staatsbelang dienen, zijn:
a. Topsporters.
Artikel 3
1. Ter verkrijging van de Surinaamse nationaliteit ingevolge artikel 1 van de Wet, zal de
belanghebbende organisatie en persoon een ondertekende samenwerkingsovereenkomst indienen
bij de Minister. Indien de persoon niet meerderjarig is, wordt de samenwerkingsovereenkomst
getekend door een ouder of verzorger van de persoon.
2. De Surinaamse nationaliteit wordt van rechtswege verkregen door de persoon, indien de
samenwerkingsovereenkomst voldoet aan de gestelde voorwaarden uit artikel 1 van de Wet.
Artikel 4
1. Dit staatsbesluit kan worden aangehaald als: Besluit Aanstelling Staatsbelang 2014.
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2. Het wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd.
3. Het treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van zijn afkondiging.
4. De Minister van Binnenlandse Zaken draagt zorg voor de uitvoering van dit staatsbesluit.

Gegeven te Paramaribo, de . . . . . . . . . .

DESIRÉ D. BOUTERSE
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STAATSBESLUIT van . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ,
ter uitvoering van artikel 1 lid 2 van de
Wet aanstelling personen om redenen van staatsbelang
(Besluit Aanstelling Staatsbelang 2014)
_________________________________________________
NOTA VAN TOELICHTING
Algemeen
In dit besluit wordt bepaald welke functies, beroepen en posities in de zin van de “Wet aanstelling
personen om redenen van staatsbelang” een staatsbelang dienen. Ook worden nadere regels
gegeven tot uitvoering van de hiervoor genoemde wet.
Artikelsgewijs
Artikel 2
In Artikel 2 worden de functies, beroepen en posities opgenomen die een nationaal belang dienen.
Artikel 2 sub a
Onder een Surinaams staatsbelang wordt tevens verstaan een Surinaams belang op sportief gebied.
Hiervan kan bijvoorbeeld sprake zijn als een persoon als vertegenwoordiger voor Suriname kan
deelnemen aan internationale concoursen of internationale sportwedstrijden. Het vereiste voor een
aanwezig Surinaams belang is dat de persoon bij de desbetreffende Surinaamse landelijke
sportorganisatie op het niveau van de nationale top presteert. Dit betekent het volgende:
- bij individuele takken van sport dient de persoon bij de Surinaamse kampioenschappen ten minste
bij de top 8 te (gaan) behoren;
- bij teamsporten dient de persoon ten minste op het hoogste nationale niveau van de
desbetreffende tak van sport te (gaan) presteren.
Een sporter die voldoet aan één van de hierboven gestelde maatstaven is een sporter die in zijn tak
van sport een niveau haalt waarop in voldoende mate de kans bestaat dat hij, indien in het bezit van
de Surinaamse nationaliteit, zou worden uitgezonden voor Suriname.
Artikel 3
In Artikel 3 wordt aangegeven dat de organisatie die een persoon aanstelt in een onder artikel 2
gestelde functie, beroep of positie een document aangaande de aanstelling moet overhandigen aan
de Minister van Binnenlandse Zaken.
Paramaribo, de . . . . . . . . . .
DESIRÉ D. BOUTERSE
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BIJLAGE A: VEEL GESTELDE JURIDISCHE VRAGEN
Onderwerp Vragen:
- Vraag 1: vergelijkbare wetten;
- Vraag 2: verlies vreemde nationaliteit;
- Vraag 3: nationaliteit kinderen;
- Vraag 4: rechten en plichten;
- Vraag 5: beperking rechten en plichten;
- Vraag 6: toescheidingsovereenkomst;
- Vraag 7: meervoudige nationaliteit;

-

Vraag 8: aparte nationaliteitswetgeving;
Vraag 9: sportreglementen;
Vraag 10: functies met wettelijke
nationaliteitsvereiste;
Vraag 11: deskundigen;
Vraag 12: overige.

1. Zijn er internationaal voorbeelden van nationaliteitswetten waarbij personen een nationaliteit
van rechtswege verkrijgen bij het bekleden van een functie of uitoefenen van een beroep?
Antwoord1: Ja, zo leidde benoeming tot hoogleraar aan een Oostenrijkse universiteit nog in het
recente verleden tot verkrijging van de Oostenrijkse nationaliteit (§ 25 lid 1 van de Oostenrijkse
nationaliteitswet van 1983). Voorts kan de Franse nationaliteit worden verkregen door zich te laten
keuren voor de Franse militaire dienst (art. 21-10 van de Franse Code Civil), dit echter op
voorwaarde dat de betrokkene tevens in Frankrijk werd geboren.
2. Verliezen personen die via de initiatiefwet de Surinaamse nationaliteit verkrijgen, hun
vreemde nationaliteit?
Antwoord: Het eventueel behoudt of verlies van de vreemde nationaliteit wordt geregeld door de
regeling van de nationaliteit van dat land. In het geval van bijvoorbeeld het Koninkrijk der
Nederlanden zal er geen verlies plaatsvinden, waardoor een meervoudige nationaliteit bij de persoon
ontstaat. Dit is bevestigd door de twee onderstaande Nederlandse instanties.
Het oordeel van de Nederlandse Immigratie- en Naturalisatiedienst op 10 juni 2013 was als volgt2:
“Als het gaat om verkrijging van rechtswege als automatisch gevolg van een aanstelling in een
bepaalde functie, in dienst van het land van die nationaliteit, dan kan niet worden gesteld dat dit
vrijwillig is. Zo staat het omschreven in artikel 15-1-a uit de Rijkswet op het Nederlanderschap 2003.
Artikel 15-1-a uit de Rijkswet op het Nederlanderschap is dan ook van toepassing op het Surinaamse
wetsartikel.”
Het oordeel van het Nederlandse Ministerie van Veiligheid en Justitie op 14 oktober 2013 was als
volgt3: “Voor zover we kunnen overzien treedt er inderdaad geen verlies van het Nederlanderschap
op, omdat er sprake is van verkrijging van rechtswege. Ook collega’s die het is voorgelegd hebben dit
bevestigd.”
3. Waarom krijgen de kinderen van personen die via de initiatiefwet de Surinaamse nationaliteit
verkrijgen ook de Surinaamse nationaliteit?
Antwoord4: Dit is een “technische” vereiste, omdat gebruik wordt gemaakt van het van rechtswege
verkrijgen van een nationaliteit. Het moet buiten kijf staan dat er sprake is van verkrijging van
rechtswege om onduidelijkheid en eventuele rechtszaken te voorkomen.

Bron: Nederlands nationaliteitsrecht, Gerard-René de Groot, Matjaž Tratnik, Kluwer, 2010.
Onderzocht door en C. Arends (medewerker - Immigratie- en Naturalisatie Dienst [Nederland])
3
Onderzocht door mr.drs. J.R. Groen (jurist - Ministerie van Veiligheid en Justitie [Nederland])
4
Onderzocht door prof.mr. G.R. de Groot (jurist/hoogleraar - Maastricht University)
1
2
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4. Krijgen de verkrijgers van de Surinaamse nationaliteit die buiten Suriname woonplaats
hebben dezelfde rechten als Surinamers in Suriname?
Antwoord5: Nee, bepaalde wetten (bijvoorbeeld de Kiesregeling) ontzeggen de uitoefening van
bepaalde rechten, als de persoon niet het Surinaamse ingezetenschap bezit. Ingezetenen van Suriname
zijn zij, die hun woonplaats in Suriname hebben.
5. Kunnen de personen die via de initiatiefwet de Surinaamse nationaliteit verkrijgen, worden
beperkt in hun rechten en plichten?
Antwoord6: Waarschijnlijk niet, de Surinaamse Grondwet en wet op de nationaliteit en het
ingezetenschap geeft geen aanwijzing voor een classificatie van de nationaliteitsstatus. Het beperken
van “Surinamers” zou op gespannen voet kunnen staan met bepaalde gelijkheidsbeginsels.
Bijvoorbeeld het niet willen beschermen tegen uitlevering, zou tegenstrijdig zijn met artikel 2 lid 2 van
het Decreet inzake uitlevering dat stelt dat ‘Surinamers niet worden uitgeleverd’.
6. Heeft de Toescheidingsovereenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en de Republiek
Suriname invloed op de werking van de initiatiefwet?
Antwoord7: De Toescheidingsovereenkomst heeft geen betrekking op de vaststelling van de inhoud van
een nationale nationaliteitsregeling van een van de verdragspartijen.
7. Staan de Surinaamse Grondwet en de wet op de nationaliteit en het ingezetenschap het
ontstaan van een meervoudige nationaliteit toe?
Antwoord8: Ja, de Surinaamse Grondwet bevat geen bepaling waarin een verbod voor het ontstaan
van meervoudige nationaliteit is opgenomen. De Grondwet verwijst naar de nationale wetgever ter
regeling van nationaliteitsaangelegenheden.
Artikel 3 lid 1 van de Grondwet stelt: Wie Surinamer en ingezetene is, wordt bij wet bepaald. Voor de
regeling van het Surinamerschap en het ingezetenschap i.v.m. het intreden van de onafhankelijkheid is
vastgesteld de Landsverordening (wetgeving) van 24 november 1975 (zie de preambule). In deze
nationaliteitswetgeving wordt artikel 3 lid 1 Gw nader uitgewerkt.
In beginsel heeft de wet op de nationaliteit en het ingezetenschap de strekking om het ontstaan van
meervoudige nationaliteit zoveel mogelijk te voorkomen, maar deze wetgeving bevat geen verbod op
het intreden van dit verschijnsel.
8. Is een nationaliteitswet buiten de wet op de nationaliteit en het ingezetenschap mogelijk?
Antwoord9: Het is aan de Surinaamse staat om te bepalen waar ze de verwervings- en verliesgronden
van de Surinaamse nationaliteit willen regelen. Het is uiteraard wel handig als alles bij elkaar staat,
maar het is niet onmogelijk om een grond voor verwerving of verlies buiten de nationaliteitswet te
regelen. Nederland heeft dat in het verleden ook gedaan.

5

Onderzocht door mr.dr. H.A. Ahmadali (jurist)
Onderzocht door mr.dr. H.A. Ahmadali (jurist)
7
Onderzocht door mr.dr. H.A. Ahmadali (jurist)
8
Onderzocht door mr.dr. H.A. Ahmadali (jurist)
9
Onderzocht door prof.mr. G.R. de Groot (jurist/hoogleraar - Maastricht University)
6
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9. Vormen de sportreglementen van bijvoorbeeld de Wereldvoetbalbond FIFA en Olympisch
Comité een probleem betreffende het verlenen van de Surinaamse nationaliteit aan topsporters
die Suriname willen vertegenwoordigen?
Antwoord: Nee, de sportreglementen vereisen enkel dat sporters de nationaliteit van het land bezitten
dat zij willen vertegenwoordigen. De specifieke regels, in het geval een sporter eerder een ander land
heeft vertegenwoordigd en een nieuwe nationaliteit verkrijgt, is per sport verschillend. Het Olympisch
Comité stelt bijvoorbeeld dat er minimaal 3 jaar verstreken moet zijn sinds het moment dat de sporter
zijn/haar vorige land heeft vertegenwoordigd om dus een nieuw land te kunnen vertegenwoordigen.
10. Welke functies hebben een wettelijk nationaliteitsvereiste?
Antwoord: President of Vicepresident (Grondwet Suriname), Leden van de Rechterlijke Macht met
rechtspraak belast (Grondwet Suriname), Procureur-Generaal bij het Hof van Justitie (Grondwet
Suriname), Leden van het Kiesbureau (Kiesregeling), Leden van De Nationale Assemblée
(Kiesregeling, Grondwet Suriname), Leden van een Ressortraad (Kiesregeling), Leden van het
Centraal Hoofdstembureau (Kiesregeling), Leden van het Advocaten Tuchtcollege (Advocatenwet),
Leden van het Raad van bestuur van de Surinaamse Orde van Advocaten (Advocatenwet),
Buitengewoon agent van politie (Instructie Buitengewone Agenten van Politie), Militaire ambtenaar
(Wet rechtspositie militairen), Leden van het Jeugdparlement en de Jeugddistrictsraden (Besluit
Verkiezing Leden Jeugdparlement), Voorzitter, lid, plaatsvervangend lid of secretaris van de
Rekenkamer (Wet Rekenkamer Suriname), Leden en plaatsvervangende leden van de Sociaal
Economische Raad (Wet Sociaal-Economische Raad), Leden van de Staatsraad (Wet Staatsraad) en
Concessionaris (Wet Bosbeheer).
11. Welke deskundigen hebben bijgedragen aan de totstandkoming van de initiatiefwet?
Antwoord:
 prof.mr. O.A. Haazen (jurist/hoogleraar);
 prof.mr. G.R. de Groot (jurist/hoogleraar);
 mr.dr. H.A. Ahmadali (jurist);
 mr. I. Krishnadath-Partodikromo (wetgevings-jurist);
 mr.drs. J.R. Groen (jurist - Ministerie van Veiligheid en Justitie [Nederland]);
 C. Arends (medewerker - Immigratie- en Naturalisatie Dienst [Nederland]);
 mr. S.A. Panchoe-Seetal (jurist – Ministerie van Justitie en Politie [Suriname]);
 dr. L.E. van Waas (jurist/hoogleraar);
 mr. O. Venloo (jurist);
 mr. S. Mahabier (jurist);
 mr. B. van Melle (jurist);
 mr. L. Soedamah (jurist);
 dr. M.P. Vink (hoogleraar);
 R. Abhelakh (journalist).
12. Bij wie kan ik terecht voor meer informatie?
Antwoord: De Surinaamse Voetbal Bond op svb@sr.net.
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