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Surinaamse onderdanen die na 24 november 1980 Nederrechten)

Verblijf voor ten hoogste drie maanden

Onderdanen van Suriname, in het bezit van een geldig
Surinaams paspoort, dienen voor een verbiijf van ten
hoogste drie maanden te beschikken over een geldig visum afgegeven voor de duur van hun verblijf door een
diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland.
Voor het overige behoren de betrokkenen te voldoen aan
de algemene voorwaarden voor het verblijf in de vrije
termijn (art. 8 Vw; zie A 4, onder 2 . 3 ) .
Verblijf voor langer dan drie maanden
Machtiging tot voorlopig verblijf
Surinaamse onderdanen die voor een verblijf van langer
dan drie maanden naar Nederland komen dienen in het
bezit te zijn van een m.v.v., afgegeven door een diplomatieke of consulaire vertegenwoordiger van Nederland
in het buitenland. Zie hiervoor de behandeling van
m.v.v.-aanvragen: A 4, onder 3 ; zie voor de te volgen
gedragslijn bij ontbreken van de vereiste m.v.v.: A 4,
onder 5 . 6 - 2 . 3 en 5 . 6 . 3 . 3 .
Werknemers
Op Surinaamse werknemers die na 2 4 november 1980 Nederland zijn binnengekomen of binnenkomen is B 11 van
toepassing.
Voor wat betreft de bepalingen omtrent gezinshereniging zij echter verwezen naar het gestelde in 2 . 2 . 3 .
Gezinshereniaina
Tot de leden van het gezin die in aanmerking komen
voor gezinshereniging met een Surinaams onderdaan die
zich met toestemming van de overheid na 2 4 november
1980 in Nederland heeft gevestigd behoren:

-

de echtgenoot of echtgenote en de tot het gezin behorende minderjarige kinderen voor zover een der ouders met het wettig gezag over deze kinderen is
belast;
andere dan de bovengenoemde gezinsleden, indien zij
in Suriname feitelijk tot het gezin hebben behoord
van de legaal in Nederland verblijvende Surinaamse
onderdaan en deze kan aantonen reeds v66r de komst
van de verzoek(st)er de financiële en morele zorg
over hem/haar te hebben gehad en die zorg te hebben
behouden.
In dit verband moet met name worden gedacht aan een

B 10 Onderdanen van de Republiek Suriname
Geen verkreqen rechten -

6

alleenstaande en hulpbehoevende (schoon)vader of
(schoon)moeder.
In bijzondere gevallen kunnen nog voor een verruimde
vorm van gezinshereniging c.q. familiehereniging in
aanmerking komen onder meer:

-

alleenstaande ouder(s) van 65 jaar en ouder (zie
hoofdstuk B 19 onder 5).

-

kinderen die wees worden en waarvoor in Suriname
geen enkele opvang aanwezig is.

Zoals in het algemeen geldt, moet de persoon van wie
de gezinsleden afhankelijk zijn aantonen dat voor hen
passende woonruimte beschikbaar is.
Aan deze voorwaarde kan geacht worden te zijn voldaan
indien naar het oordeel van de bevoegde gemeentelijke
huisvestingsautoriteiten wordt beschikt over woonruimte welke ook voor Nederlandse gezinnen onder gelijke
omstandigheden als aanvaardbaar wordt beschouwd.
In geval van inwoning dient de huisvesting aan in redelijkheid te stellen eisen te voldoen.
Indien het een werknemer betreft die toelating verzoekt van zijn gezinsleden gelden bovendien als voorwaarden :
a. dat de betrokken werknemer tenminste gedurende een
aaneengesloten periode van een jaar in Nederland
heeft gewerkt; en
b. dat wordt beschikt over een feitelijk aanbod van
werk voor nog tenminste één jaar.
N.B.

1- Zie voor gezinshereniging met een Surinaams onderdaan die beschikt over een verblijfstitel op grond
van één van de artt. 2, 3, 4 en 8 van de Overeenkomst inzake verblijf en vestiging van 1975: 4,
onder N . B . 1;
2- Zie voor gezinshereniging met Nederlanders (van
Surinaamse afkomst): B 19.
2.4

Vervallen
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Medische behandeling
Aan Surinaamse onderdanen die op medische indicatie voor
behandeling naar Nederland dienen te reizen zal een
visum worden verstrekt, mits de financiering van deze
behandeling deugdelijk is.
Zie voor criteria waaraan deze financiering moet voldoen B 16.
Wanneer in Nederland (uit een verklaring van de behandelende geneesheer) mocht blijken dat een verblijf van
langer dan drie maanden nodig is, zal de verblijfstermijn verlengd worden.
Bij verlenging tot ten hoogste zes; maanden wordt het
visum verlengd (zie A 4; 2.6.6).
Bij verlenging voor een langere pcriode wordt een vergunning tot verblijf verleend (zie B 16).

2.2.6

Beperkinpen. voorschriften. geldirrheidsduur. alsmede de
g ronden voor weigering (van verlerigin~
van de geldigheidsduur) dan wel voor intrekkin- van de vergunning tot
verblii f
Er zij op gewezen dat aan Surinaarise onderdanen, die
niet onder de in 4 genoemde categorie vallen, in de
daarvoor in aanmerking komende gevallen (bijvoorbeeld
werknemers of zelfstandigen) een vergunning tot verblijf
onder beperkingen, verband houdende met het doel waarvoor verblijf is toegestaan, of met een daaraan verbonden voorschrift dient te worden verleend.
De voor vreemdelingen in het algemeen geldende voorschriften zijn van toepassing op tle geldigheidsduur van
de vergunning tot verblijf, alsmede op de weigering, de
weigering van verlenging van de gc!ldigheidsduur, dan
wel de intrekking van een vergunning tot verblijf van
deze personen (zie A 4, onder 5).
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