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Mini~tprle van Justitie

l1ir'pct.leVreêmdelinp;enzaken

AJZ 1]]4/E-EJJ-A-J72

. s-tkavénhage, )0 maart 1981

Aan de hoofden van plaatseltjke politie
de Commandant der Koninklijke Harechaussee
het Ministerie van Financi~n IDirectie

Douane)
de Chef Rivierpolitip te Rotterdam

de Procureurs-Generaal
fgd. Pirecteuren van Politie

I.a.a.

Onderwprp: Vr'eemdp.linflenvoorschrl ften Surinaamse Ond~rdanen

HIerhij doe ik U toekomen

- de achtendert1gste wijziging van het Voorsèlïrlft Vreemdelingen, aisme(le

- in aanVUlling op Vreemcl"lingenclrculalre [lee! G, onder 9. een circuiaire

inzakE> de rechtspositie van Surinaamse onderdanen met betrekking tot de

binnenk<'tllst en het verhlijf in Neder'Vmd na 24 novemher 1980.

Vorenstaande wijziging van het, Voorschrift. Vreemdelinl!;en heeft betr'ekking op de

bevoegdheid tot het verlenen van een ver~nning tot verblijf aan Surinaamse

on,lerdanen die werkzaamheden als zelfstandigen verrichten of willen verrichten

alsmede hun gezins- en familieleden.

Oe inhoud van voor'noemde circulaire zai in het algemeen in de plaats komen van

hetgeen is vervat in Vreemdelingencirculaire Deel a. onder 9 met dien verstande

dat [leel a, ondel' 9 van toepas3ing blijft. op Surinaamse onderdanen die reeds

beschikken over een verblijfstiteL uit hoofde van de op 25 november 1980 be-

eindtRde Over'aenkomst tuss"n het koninkrijk der Nederlanden en de Republ'iek

Suriname inzake h'}t verbl1.jf en da vestiging van wedel'z1jdse onderdanen.

Ik vertoek u in de Vreemdelingencirculair'e de volgp.nde wijzigingen met de pen

alm te brengen:

- in Oeel C, blz. 26-b schrappen de alinea onder het hoofdje "Surinaamse

zelfstandigen". beginnende met "Surinamers die hier te lande werkzaamheden

als zE'lrstandige verrichten" en eindigend met "DeE'1 0-9 van de dr'<:ulalr~";

- in <Jeei a-I., lloofdstuk I, onder f. de verwijzing naar Deel a onder 9 aanvullen
met de woord~n:

"alsmede dE' daarachtergevoegde circulaire, d.d. ]0 ma'lrt !981,nr. AJZ 1)]4/

E-6J3-A-]72".
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Ik bf'n miJ ervan beIJust dal. in ver'b'lnc1 mpt d~ bellindlp,jng van de OverpE'nkom"t.

met 3U1'inamfJ inzak.. hpt. verbIl jf .,n de vest! ging van wed('l'z I.lds" Olld"rdanf'n

een gE'cOInpllceerd sampnst"i van bej.>aling-m Is pnt.staim en dal. de JuIste to",-

passing u voor probl<,",en kan stellen. Indlpn p;pwensl.. kUilt u s\.pods ter?,ak"

contact opnemen met de Olr'ectle Vr('.",.,I,dln/(enzaken v"n hel Hinlstel'ie. IRPt nam"

met de heren A.H. Plng..n, Iel. 706669

A.A.H. Onnkf'r, tel. 7066611707007. of

H. van Sonderen, tel. 706659.

,r---

Oe 3taatssecrel'JI'i9 van ."ISU UP

lIam,,"S de Slaa tssecrei.al'l s,

het lIoord van de direclie

Vreemdelingenzaken

H.C. rr"aij

~

'--



r

Hinioler ie VilnJustitie

Directie Vreemdelingenzaken
~Z 1JJ4/E-631-A-372

Opbergen achter deel G-9 Vc.

Ina de aanschrijving van 31-12-19ijOI

AAN de hoofden van plaatselijke polilie

de COI1IIIIIIndantder lI:oninklijke Marechaussee
het Ministerie van Financiên

(Directle Douanel

~e Chef Rivierpolitie te Rotterdaa
i.a.a. de Procureurs-Generaal

fgd. Directeuren van Politie

Betreft. Surinaamse onderdanen na

24 november 1980.
.s-Gravenhaqe, 30 maart 1981

~
I. .l'.1geme~

Zoals bekend is, eindigde op 24 november 1960 de geldigheidsduur van de

Overeenkolllst tussen het lI:oninkrijk der Nederlanden en de Republiek

Suriname inzake het verblijf en de vestiging van wederzijdse onderdanen
Izie Vreemdelingencirculaire Deel G, onder 91.

Na overleg tussen de Nederlandse en Surinaamse autoriteiten werd besloten

geen nieuwe overeenkoonst inzake het verblJ.jf en de vestiginq van weder-

zijdse onderdanen te sluiten, maar bij overeenkomst een overiegstruc-

tuur met betrekking tot het door beide landen gevoerd" vreemd...lingenbe-

ieid in het leven te roepen. In de Bijlagen I en 2 bij de Overeenkoonst

is op een aantal punten door iedere partij eenzijdig de rechtspositie

van de wederzijdse onderdlU1en vanaf 25 november 1980, IIII!tbetrekking

tot de binnenk~~t en het verblijf, weergegeven.

De tekst van de Overeenkomst met Bijlagen en Protocol inzake verkregen

recht~n is als bijlage 1 bij deze circuiaire opgenomen.

De Overeenkomst is op 23 januari 1981 te Paramaribo ondertekend en

wordt ingevolge artikel 12 se<tertdien voorlopig top.gepa"t.

De strekkinq ervan is, dat indien een van beide partijen voornemens is

wijziging te brengen in baar beleid inzake binnenkomst en verblijf van

onderdanen van de andere partij, daartoe op de wijze neergelegd in ar-

tikel 9 van de Overeenkomst aan de andere partij m~edeling zal worden
gedaan en besprekinqen hieromtrent kunnen plaatsvinden.

T'..

Op 25 novem~r 1980 heb ik in een telexbericht nr. AJZ 4194/C-826,

waarvan de tekst als bijlage 2 bij deze circulaire is opqenO8en, de

rechtspositie van Surinaamse onderdanen in Nederland met betrekking tot

de binnenkomst en het verblijf vanaf die datum aan u bekend gemaakt.

In die rechtspositie is tot op heden geen wijziginq gek08en Met dien

verstande dat de overgangsreCJeling en de reml.gratiefaclliteiten (zie

mijn aanschrijving nr. AJZ 5341/E-3946-A-367 d.d. :J1 december 19801

op 25 februari 1981 zijn geêindigd.

Zoals reeds in genoemd telexbericht is aangegeven dient voor wat de

rechtspositie van Surinaamse onderdanen inzake binnenkomst en verblijf

betreft onderscheid te worden gemaakt tussen.
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I. degenen die nA 24 november 1980 Nederland zijn binnengekomen; op hen

zijn de algemeen geldende wettelijke bepalingen en voorschriften in-

zake de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen van toepassing

met inachtneming van het gestelde onder 11, 1 a tl- f, Deel G, onder

is derhalve op hen niet van toepassing!

2. degenen die v66r 25 november 1980 Nederland zijn binnengekomen! voor

hen geldt het hierna onder 11, 2 en ) bepaalde.

9, Vc

11. I. Surinaaase onderdanen die na 24 november 1980 Nederland zijn binnen-

gekomen of binnenkomen

!~~9!~9_~~_~~~~!!~ ~
- onderdanen van Suriname in het bezit van een geldig Surinaaas pas-

poort dienen voor een bezoek van ten hoogste drie eaanden aan

Nederland, te beschikken over een geldig visw. afgegeven voor de

duur van hun verblijf door een diplOMatieke of consulaire vertegen-

woordiger van Nederland in het buitenland.

Voor het overige behoren de betrokkenen te voldoen aan de algemene

voorwaarden voor het hebben van toegang tot Nederland als bedoeld

in art. 8 van de Vreemdelingenwet.

- Surinaamse onderdanen, die voor een verblijf langer dan ) maanden
naar Nederland komen dienen in het bezit te zijn van een aachtiging

tot voorlopig verblijf, afgegeven door een diplomatieke of consu-
laire vertegenwoordiger van Nederland in het buitenland.

!~~!!~!~9_~~_~~~!!1!
a. Werknemers----------

Op de hier bedoelde categorie van Surinaaase werknemers is Deel G-4,

Vc van toepassing. Voor wat betreft de bepalingen 08trent gezinsher-

eniging zij echter verwezen naar het hierna onder b. gestelde.

b. ~~!~!~~~~~!9!~2

Tot de leden van het gezin, die in aanmerking k088n voor gezinsher-

eniging Met de Surinaamse onderdaan die zich eet toestemming van de

Overheid na 24 november 1980 in Nederland heeft gevestigd, behoren,

- de echtgenoot of echtgenote en de tot het gezin behorende minder-

jarige kinderen voor ZOver een der oudera met het wettig gezag
over deze kinderen is beiast!

- andere dan de bovengenoe8de gezinsleden indien zij in Surina8e

feitelijk tot het gezin van de in Nederland gevestigde Surinaamse

onderdaan behoorden en van he. afhankelijk waren. In dit verba~

dient. te worden gedacht aan behoeftige ouders. In bijzondere ge'

vallen kunnen nog voor een verruiade vora van gezinshereniging in

aanmerking komen onder 8eer moeders die weduwe worden of kinderen

die wees worden en voor wie in Suriname geen enkele opvang 8Oge-

iljk is.

ZOais in het algemeen geldt dient in alle gevallen door de bevoegde

autoriteiten, in de zogeheten niet-geliberaliseerde gebieden,

een woonvergunning voor het gezin te zijn verleend en 1n de gelibe-

raliseerde gebieden over zelfstandige voonrui.te te worden beschikt

weike naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten als passend kan

vorden aangemerkt. In geval van inwoning dient de huisvesting aan
in redelijkheid te stellen eisen te voldoen.

, ,.
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IndIen het een werknemer betreft die toel~ting beoogt van zijn

gezinsleden gelden onverminderd het hIerboven onder I 1 bepaalde
bovendIen als voorwaarden:

a. dat de betrokken werknemer tenminste gedurende ee~ aaneenge-

sloten periode van een jaar in Nederland heeft gewerkt en

b. dat wordt beschikt over een feitelijk aanbod van werk voor

nog tenminste één jaar.

~

c. ~~!~!!1!_!~!_~!~~!~~!~!~~~
Mn SurinaaJ8se onderdanen kan, indien aan de hiertoe gestelde

voorwaarden wordt voldaan, toestemming tot verblijf voor studie-
doeleInden worden verleend voor:

- wetenschappelijk onderwijs
- onderwijs en opleidingen na het Surinaams secundair onderricht,

die In Suriname niet bestaan.

Voor de behandeling van aanvragen voor een vergunning tot ver-

blijf voor studie zijn de geldende voorschriften onverkort van

toepassing. Zie voor wat betreft toelating voor het volgen van

wetenschappelijk onderwIjs Vc, Deel C-26g e.v.. In de overige

gevallen berust de bevoegdheid bij de Minister van Justitie.

d. ~~!~~~~-~~~~~!!~
Aan SurinaaMse onderdanen die op medische indicatie voor behande-

ling naar Nederland dienen te reizen zal een ViSUM worden ver-

strekt, mits de financiering van deze behandeling deugdelijk ge-

regeld is. Wanneer in Nederland mocht blijken dat een verblijf

Van langer dan drie Maanden nodig is, zal de verblijfsteraljn ver-
lengd worden.

r'"--.

e. ~!F!!~!~2~~_!~!!~~!!!!~~~_2~!~!2~~!~~~~~!_~!~~~~~_2!~~~~_!~!

~!!9!!!~9_~~~_~!_!~!!!~2!~2_~~~_~!_!~!!~~~!~2_!~~_~~~-!~!~~~!~2
~~!_~!!~!!j!

Er zij op gewezen dat aan Surinaamse onderdanen, die niet onder

de hierna onder punt 2 vermelde categorie vallen, in de daarvoor

in aanmerking komende gevallen (bijvoorbeeld werknemers of zelf-

standigen), een vergunning tot verblijf onder beperkingen, ver-

band houdende met het doel waarvoor het verblijf Is toegestaan,
of aet een daaraan verbonden voorschrift dient te worden verleend.

De voor vreeMdelingen in het algemeen geldende voorschriften zijn

van toepassing op de geldigheidsduur van de vergunning tot ver-

blijf alsmede op de weigering, de weigering van de verlenging dan

wel de intrekking van een vergunning tot verblijf van deze personen.

f. ~~!~~~!!~-~~-~!~_!!!!!~!~_!~~-~!_!~!2~~~!~2_~~~_!!!~!!1!
Ingevo~ge de mede bijgevoegde wijziging van artikel 19, eerste

lid, VV berust thans de bevoegdheid tot het verlenen van een ver-

gunning tot verblIjf aan Surinamers die hier te lande werkzaamheden

als zelfstandigen verrichten of willen verrichten, alsmede hun-ge-

zins- en familieleden, bij de Minister van Justitie.

Voorts 88g in het vervolg aan Surinaamse werkneMers die niet in

het bezit zijn van een machtiging tot voorlopig verblijf slechts

een vergunning tot verblijf worden verleend na het vragen van

een bijzondere aanwijzing aan de Minister van Justitie.
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2. Burinaa.se onderdanen die Nederland zijn binnengekomen vóór

25 novel8ber 1980 en die op grond van de oude Overeenkcast inzake
verblijf en vestiging recht hebben op een verblijfstitel waartoe

zij een aanvraag hebben ingediend vóór 25 februari 1981.

Op houders v~ de hier bedoelde verblIjfstitel blijft de vreemdelinqen-

circulaire, Deel G, onder 9 onverkort van toepassing. Het gaat hier-

bij 08 de volgende cateqorieên:

a. Surinaa.se onderdanen, die vóór 25 nóve8ber 1980 een verzoek 08

een vergunning tot verblijf of een eachtiging tot voorlopig ver-

blijf hebben ingediend en van vie la vastgesteld dat zij vóór die

datu. aan de voor hen - OP grond van de be!!indigde Overeenk~st

inzake verblijf en vestiging van 25 nave8ber 1975 - geldende ver-
eisten hebben voldaan.

b. Surinaam~e onderdanen, die over een uit hoofde van voornoe8de

Overeenkomst afgegeven verblijfstitel beschikken.

c. Surinaamse onderdanen van vie is vastgesteld dat voor hen vóór

25 noVe8ber 1980 in Nederland een recht op een verblijfstitel
is ontstaan en die hun aanvraag o. een vergunning tot verblijf

en - indien nodig - 08 een teverkstellingsvergunning vóór
25 februari 1981 hebben inqediend.

De onverkorte toepassing van de vreemdelingencirculaire, Deel G,

onder 9 heeft zowel hetrekkina op de verlening van de verblijfstitel

als op de latere handelingen .et betrekkinq tot deze verblijfstitel

(intrekking, verlenging, veigerinqsgronden etc.), alsmede op bij-

voorbeeldhet rechtop Qezinshereniqing. .

N.B. -Hoewel de toelaUng van gednsleden, die na 24 november 1980
in het kader van deze gezinshereniging naar Nederland k08en,

dient te Qeschied~ereenk08st1g het bepaalde in Vree.de-

linge~circulaire, Deei G-9, i§ voor het overige Deel G-9 niet
op deze gezinsle~en van toepassing. Zij verkrijgen de rechts-

positie zoals hierboven onder 11.1 uiteengezet.

-Indien door een Surinaams onderdaan een beroep wordt gedaan

op een door h.. verkregen recht op grond van de artikelen B enl

of 9 van de be!!indigde Overeenk089t van 25 noveMber 1975 inzake

het verblijf en de vestiging, dient een bijzondere aanwijzing

te worden gevraagd, zulks gelet op de vellicht gecompliceerde

rechtsvragen die daaruit zouden kunnen voortvloeien.

-Gelet op de wijziging van artikel 19, eerste lid, onder e, VV

is het hoofd van plaatselijke politie voortaan bevoegd na.ens

!!1 een vergunning tot verblijf te verlenen aan de onderwërpë-
lijke categorie SurinaMers voorzOYer zij werkzaaMheden als zelf-

standigen verrichten of vUlelI verrichten alntede a.anhun
gezins- en faMilieleden.

3. Surlnaa.se werknemers die Nederland zijn binnengeko.en v66r
25 nov_ber 1980 en die tussen 25 navtWber 1980 en 25 februad 19!!1

ingevolge een v66r laatstgenoe8de datu. - gedurende de geldigheids-

duur van het aan hen verstrekte visum - ingediende aanvraag het

recht op een vergunning tot verblijf en een tewerkstellinqsvergunning

hebben verkregen (op grond van het aantoonbaar beschikken over vol-

doende middelen van bestaan wegens een re!!learbeidsplaats in loon-
dienst alsMede over passende huisvesting).

Deze Surina_se onderdanen kO8en in aanmerking voor een vergunning

tot verblijf en een tewerkstellingsvergunninq ingevolge een Over-

gangsregeling, Vreemdelingencirculaire Deel G-9 Is echter niet op
henvantoepassing. -

~

~
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0p d~ gezinshereniging voor deze c3tegorie is van toepassinq het ge-

stelde onder 11, I.b, met dien,verstande dat tevens voor gezinshereni-

ging in aanmerking kan worden gebracht, degene met wie de betrokken

persoon reeds laatstelijk In Suriname een duurz~me en exclusieve per-

soonlijke relatie onderhield in de zin van samenleven als echtgenoten.

Voor het overige verkrijgt deze categorie personen de rechtspositie

zoais hierboven onder 11.1 uiteengezet.

111. In twijfelgevallen, met name wanneer niet duidelijk is welke bepalingen

voor een SurinaaMS onderda3n gelden, ware hieromtrent een bijzondere

aanwijzing te vragen aan de Minister van Justitie, als omschreven in

Vreemdelingencirculaire Deel R. onder I.

De Staatssecretaris van Justitie,
Namens de Staatssecretaris,
lietlloofdvan de Directie

Vreemdelingenzaken,

II.C. Fraaij
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Bijlage I bij circulairE

nr. AJZ Ij34/E-633-A-372

2 fl9RI) Nr. I

TRA CTATEN BLAD
V.\N IIF.t

KONINKRIJK DER NEDERLANDEN
. --- - ------

JAARGANG 1981 Nr. 35

/I. TITEL. -.---

Ot:~r~~nkomst tussen hd Koninkrijk dt'r Nederlandm ~n de Republi~k
Surinam~ 'nlab de b;nn~nkom.ften het verblUf van wederzijdse

onderdanen, md Bijlagen en Protocol ;nzake verkregen rechten;
Paramaribo. 23 januari 1981

0 TEKST-.-.--.

Overeenkomst tU55f:nhd KoninkrUk der Nederlanden en de Republiek
Suriname In7.8b de binnenkomst en het nrblUr van wederzijd5f:

onderdanen

De Regering van het Koninkrijk der Nederlanden

en

De Regering van de Republiek Suriname

Verlangende de histori~che banden tussen beide landen opnieuw te
bevestigen,

In het besef, dat de bijzondere relatie tussen de heide landen zijn
weerslag blijft vinden in de wederzijdse verhoudingé\l.

In hel streven dit besef ook tot uitdrukking te brengen ten aanzien
van het verblijf van de wederzijdse onderdanen op elkaars grondgebied.

Overtuigd van het belang van een regelmatige gedachtenwisseling
over migratie-aangelegenheden.
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Zijn het volgende overeengekomen:

Deel I

A IRf'mUn
~ Artikel I

De Overeenkomstsluilende Partijen stellen hierbij een Commissie in.
samengesteld uit door elk van hen he noemde vertegenwoordigers (hier-
na te noemen: ..de Commissie").

Artikel 2

De Commissie bespreekt het beleid van de Overeenkomstsluitende
Partijen inzake de binnenkomst en het verblijf van wederzijdse onder-
danen en inzake remigratie.

Artikel 3

De Commissie komt op verzoek van een der Overeenkomstsluitende
Partijen. doch tenminste eenmaal per half jaar. bijeen, afwisselend in
Nederland en Suriname.

Artikel 4

De leden van de Commissie kunnen zich doen bijstaan door deskun-

digerQ .

Artikel 5

De bijeenkomsten van de Commissie zullen worden voorgezeten door
een Commissielid van het land. waar de bijeenkomst wordt gehouden.

Deel 11

Binnf'nkomst en V,rbl,i/

Artikel 6

In het kader van dele Overeenkomst van helang zijnde punten van
hct Nederlandse beleid inzake de binnenkomst en het vertJli.if van SI/ri.
naam~c omlcrdáncn zijn neergelegd in Bijlage I hij delc Ovcreenkom"'.

~

r'\
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Artikel 7

In het kader van deze Overeenkomst van belang zijnde punten van
het Surinaamse beleid inzake dehinnenkomst en het verblijr van Ne-
derland~e onderdanen zijn neergelegd in Bijlage 2 bij deze Overeen-
komst.

Artikel 8

r---- Elk der Overeenkomst sluitende Partijen blijft. met inachtneming van
be~laande verdragsverplichtingen. autonoom terzake van haar beleid
inzake de binnenkomst en het verblijr van onderdanen van de andere
Parlij. Elk der Overeenkomstsluitende Partijen behoudt derhalve het
recht om op eigen gezag wijzigingen aan te brengen in de op haar beleid
van toepassing zijnde Bijlage.

Artikel 9

Nieuegem;taande het bepaalde in arlikel 8, doch behoudens gevallen
van openbare orde en veili(theid.efreclueert elk der Overeenkomstslui-
tende Partijen wijzigingen eerst. nadat het voornemen daartoe ter kennis
is gebracht van de andere Partij en deze laatste niet binnen 21 dagen na
nOliricatie van hel voornemen om overleg hedt verzocht in de commis-
sie.

Indien een Overeenkomstsluitende Partij om overleg verzoekt. zal de
Commissie bijeenkomen niet later dan 21 dagen. nadat de wens om
overleg Ier kennis is gebracht van de andere Partij.

r-- Deel 111

Remigratie

ArlikellO

In hel kader van deze Overeenkomst van belang zijnde gemeenschap-
pelijke punten inzake de remigratie zijn neergelegd in Bijlafte J bij deze
Overeenkomst. .

Artikel II

De bevoegde autoriteiten van elk der Overeenkomstsluitende Par-
tijen stellen in gemeenschappelijk overleg nadere regels vast ter uit-
voering van de in artikel 10bedoefde punten inzake de remigratie.
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Deel IV

SIIJ,bepaiingen

Artikel 12

Deze Overeenkomst zal vanaf de datum van ondertekening voorlopig
worden toegepast. Zij treedt in werking op de eer!!te dag van de tweede
maand volgend op de dag waarop de Overeenkom!ltc;luilende Parlijen
elkaar schriftelijk hebben medegedeeld, dat in hun onderscheiden lan-
den voldaan is aan de voor inwerkingtreding vereiste rormalileiten.

""'

Artikel IJ

Wat het Koninkrijk der Nederlanden betreft, 7.alde7.eOvereenkomst
alleen gelden voor het in Europa gelegen grondgehied van het Konink-
rijk.

Artikel 14

Deze Overeenkomsl geldl voor onbepaalde lijd. Zij kan door elk der
Overeenkomst sluitende Parlijen worden opgezelld.

Opzegging hedt errecl twee maanden, nadat de ene Overeenkom!!t-
sluilende Partij de andere daarvan schriftelijk in kennis hedt gesteld.

TEN OLIJKE WAARVAN de ondergetekenden. daartoe behoorlijk
door hun Regeringen gemachtigd. deze Overeenkomst hebben onderte-
kend.

GEDAAN te Paramaribo op 23 januari 1981in tweevoud in de Ne-
derlandse taal. ""'

Voor de ReRering van hel
Koninkrijk der Nederlanden.

(w.g.) A. HELDRING

Voorde Regering van de
Rep"blielc Suriname,

(w.g.) H. H. NAARENDORP
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BUI_ReI

In het kader van deze Overeenkomst van belang zijnde punten van
het Ncderlandse beleid, inzake de binnenkomst cn het verblijf van Suri-
nnam~e onderdanen, zoals dat vanaf 25 november 19ROzal gelden.

I. G~zinsh~r~niglng

Tot de leden van het gezin, die voor gezin~hereniging met de Suri-
naamse onderdaan die zich met toestemming in Nederland hedt geves-
tigd in aanmerking komen, behoren:

- de echtgenoot en de tot het gezin behorende minderjarige kinderen
voor zover ~~n der ouders met het wettig gezag over deze kinderen is
belast;

- andere dan de bovengenoemde gezinsleden indien zij reeds in
Suriname'feitelijk tot het gezin van de in Nederland gevestigde Suri-
naamse onderdaan behoorden en van hem afhankelijk waren; in dit
verband dient te worden gedacht aan behodtig~ ouders; in bijzondere
@evallenkunnen nog voor een verruimde vorm van gezinshereniging in
aanmerking komen onder meer moeders die weduwe worden of kinde-
ren die wees worden, en voor wie er in Suriname geen enkele opvang
mogelijk Is.

In alle gevallen dient door de bevoegde autoriteiten, in de zogeheten
niet-geliberaliseerde gebieden, een woonvergunning voor het gezin te
zijn verleend en in de geliberaliseerde gebieden over woonruimte te
worden beschikt welke naar het oordeel van de bevoegde autoriteiten
als passend kan worden aangemerkt.

In geval van inwoning dient de hui~vesting aan in redelijkheid te
stellen eisen te voldoen.

Indien het een werknemer betreft die toelating beoogt van zijn gezins-
leden gelden bovendien als voorwaarden:

a. dat de betrokken werknemer tenminste gedurende een aaneenge-
sloten periode van een jaar in Nederland heeft gewerkt en

b. dat wordt beschikt over cen feitelijk aanbod van werk voor nog
ten.minste ~~n jaar.

2. V~rblljf voor s'ud;~do~/~;"d~"

Het verlenen van toestemming tot verblijf voor studiedoeleinden zal
betrekking hebben op: ..

a. wetenschappelijk onderwijs
\ .

b. onderwijs en opleidingen na het Surinaams secundair onderricht,
die In Suriname niet bestaan. .
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J. MediJche behande/inl!

Aan Surinaamse onderdanen die op medische indicatie voor behan-
deling naar Nederland dienen te reizen, zal een vi!ium worden verstrekt,
mit!i de financiering van deze behandeling deugdelijk geregeld is. Wan-
neer in Nederland mocht blijken dat een verhlijf van langere duur nodig
i!i. 7al de verblijfstermijn verlengd worden.

4. O,'ergang5regeling

$urinaam!ie onderdanen die v66r 2.5novemher 1980in Nederland zijn
en over een geldig visum beschikken, kunnen gedurende de geldigheid
van dat vi!ium, doch uiterlijk tot 2.5februari 1981een vergunning tot
verblijf en een tewerkstellingsvergunning aanvragen. indien wordt aan-
getoond, dat zij kunnen beschikken over voldoende middelen van be-
slaan op grond van een reële arbeidsplaats in loondienst alsmede over
passende huisvesting.

Op gezinshereniging voor deze categorie is van toepassing het gestel-
de onder paragraaf I van deze bijlage, met dien verstande dat tevens
voor gezinshereniging in aanmerking kan worden gehracht, degene met
wie de betrokken persoon reeds laatstelijk in Suriname een duurzame
en exclusieve persoonlijke relatie onderhield in de zin van samenleven
als ech.geno.en.

~

.5. Faciliteiten tijden., Ove'8anRsperiodein Reval van illegaal verblijf

Personen, die gedurende de looptijd van de overgangsregeling ge-
noemd in paragraaf 4, op grond van illegaal verblijf worden uitgewezen,
komen in aanmerking voor toepassing van de remigra.iesubsidierege-
ling. .

~
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In hel kader van deze Overeenkomst van belang zijnde punten van
het Surinaamse beleid, inzake de binnenkomst en het verblijf van Ne-
derlandse onderdanen, zoals dat vanaf 2~ november 1980zal gelden.

/'

I. ToelatinB

Personen die na 2.5november 1915op grond van de Toescheidingso-
vereenkomst de Surinaamse nationaliteit verkregen hadden en nadien
de Nederlandse nationaliteit hebben verworven, lullen te allen tijde met
hun gezin toegelaten worden tot de Republiek Suriname en in beginsel
als Surinamer worden behandeld.

/'"

2. Gedn$hereniging

Indien een Nederlandse onderdaan toestemming tot verblijf in Suri-
name heef! verkregen, zal levens toestemming lot verblijf verleend
worden aan zijn gezinsleden.

Onder gez~nsledenzal worden verstaan:
a. de echtgenoot;

b. degene mei wie de betrokkene een duurzame en exclusieve per-
soonlijke relalie onderhoudt:

c. feitelijk lot het gezin van de persoon behorende minderjarige kin-
deren over wie een van de ouders het gezag uitoefent;

d. andere familieleden die feitelijk tol hel gezin van de betrokkene
behoren en die van hem afhankelijk zijn;

e. andere familieleden die alleen zijn komen te staan en van de be-
trokkene afhankelijk zijn.

In alle gevallen dient over passende huisvesting beschikt te worden.
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Bijlage 3

In hel kader van deze Overeenkomst Is omtrent de volgende punten
overeenstemming van inzicht en beleid verkregen.

I. Onderzoek

l.I. Er i!l behoefte aan om het beleidsgericht onderzoek naar de
facloren die de slagingskansen van de individuele remigrant, toegespitst
op zijn ontplooiingsmogelijkheden, beïnvloeden, zowel in Suriname als
in Nederland voort te zetten.

1.2. Het rapport van een reeds in Surinamé uitgevoerd verkennend
onderzoek naar de inpassing, zowel in arbeid als in het sociaal milieu,
zal Nederland ter bestudering worden aangeboden.

1.3. Het is gewenst zo spoedig mogelijk na bestudering door Neder-
land van dit rapport overleg te beginnen in de Commissie ter voorberei-
ding van het voortgezette onderzoek.

1.4. Voorzover de resultaten van het onder 1.2 bedoelde onderzoek
zich naar het oordeel van partijen daartoe lenen, zal bij de uitvoering
van hct remigratiebeleid daarvan gebruik worden gemaakt.

2. A,heid.fbemidde/inll

2.1. Vacatures in Suriname zullen worden doorgegeven aan de bij
remigratie betrokken instanties in Nederland. Omgekeerd zal Neder-
land er voor zorgdnigen dat het aanbod van de in Nederland beschikbare
arbeidskrachten ter kenni!l wordt gebracht van de in Suriname bij de
remigratie betrokken in!ltantie!l.

3. Scholing

J.I. Suriname zal het curriculum van relevante opleidingen naar Ne-
derland doorsturen, teneinde waar nodig aanpassing van het curriculum
van daarvoor In aanmerking komende onderwijsinstelli~gen in Neder-
land te doen plaatsvinden. .

Partijen achten het mogelijk dat daartoe mede de in Suriname in
gebruik zijnde vaardigheidsprorielkaart wordt gebruikt teneinde de spe-
cifieke functie-eisen te beschrijven.

J.2. Aanpassing van het curriculum aan daarvoor in aanmerking ko-
. mende opleidingen kan geschieden door wijziging van de pakketkeuze

dan wel door het doen volgen van applicatiecursussen.

J.3. Eventueel in Nederland te geven applicatiecursussen over ty-
pisch Surinaam!le omstandigheden dienen te worden verzorgd door
de!lkundi,en uit Suriname en zullen op een verscheidenheid van niveaus
en f(ebieden worden verstrekt.

~

~
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In dat kader bestaat er een specifieke behoefte aan voorlichting over
Surinaamse arbeidsverhoudingen.

3.4. Oij de vakscholing aan potentiële remigranten zal worden uitge-
gaan van de behoeften in Suriname. Daarbij zal de scholing zich niet
enkel beperken tot werklozen. doch zich teven~ uitstrekken tot niet-
werklozen.

4. Voorlichting

4.1. De partijen zijn van mening dat er voor de voorlichting in Ne-
derland een continue stroom van actuele informatie beschikbaar dient
te komen met gebruikmaking van een verscheidenheid van mogelijkhe-
den.

4.2. Om een goede afstemming van remigratievoorlichtingsbeleid in
beide landen te garanderen. aèhten partijen het gewenst dat zij zo vol-
ledig mogelijk worden geïnformeerd omtrent de desbetreffende voor-
lichtingsactiviteiten in beide landen.

4.J. Dij de instituten van het COD zal voorlichting over verdere
beroepsmogelijkheden zodanig dienen te geschied~n. dat de cursist in
staat wordt gesteld om een verantwoorde keuze te maken tussen Suri-
name en Nederland als land van vestiging.

4.4. De huidige voorlichting is naar het oordeel van partijen niet altijd
in voldoende mate aangepast aan de werkelijke situatie. mede omdat
een duidelijk inzicht op het totale probleemveld van de remigratie nog
ontbreekt.

4.5. Geconstateerd is dat de besluitvorming over de remigratie nega-
tief wordt beïnvloed door de hoge invoerrechten op nieuwe goederen
die remigranten naar Suriname willen meenemen.

S. Begtleiding

S.I. Partijen achten het van belang dat de herintegratie van remi-
granlen in de Surinaamse samenleving optimaal verloopt.

5.2. Partijen zijn van oordeel dat de samenwerking. onder de coördi-
neren~,e leiding van het Instituut voor Migratiezaken. met het CCK en
de Stichting Remigratie op het vlak van de begeleiding van remigranten.
moet worden voortgezet.

De mogelijkheid van participatie van andere particuliere organisaties
en van overheidswege dient te worden onderzocht.

S.3. Partijen zijn van mening dat de begeleiding"'" Suriname zich niet
moet beperken tot remigranten die in moeilijkheden zijn geraakt. maar
beschikbaar moet zijn voor elke remigrant onmiddellijk na aankomst.

S.4. Ten overvloede achlen partijen het voor een verantwoord remi-
gratiebeleid van belang. dat bij het ontwikkelen van inlerne Surinnamse
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rc:~elingen~een bepalingen worden opgenomen welke slrijdig te achlen
zijn meI de Toescheidingsovereenkomsl.

.5.5. Kennis werd genomen van het bestaan van een !itagecentrum bij
hel Minislerie van Sociale Zaken te Paramaribo en wel ten behoeve van
personen die in Nederland aan Sociale Academie!i studeren.

Gegevens zullen beide parlijen ter beschikking worden gesteld om te
beoordelen in hoeverre dit stagecentruin dien!il~aar kan zijn aan de
uitvoering van het remigratiebeleid.

5.6. Op korte termijn zal er een overleg plaal!winden tussen de Suri-
naamse migratiecommissie en de Nederlandse remigralie-altacM,
teneinde de begeleidingsactivileilen beIer uitvoerbaar te maken.

~

6. Calegoritën

6.1. Geconstateerd wordt dat een. aantal remigranten, met name
maatschappelijk gehandicapten, buiten bemoeienis van de Directie voor
de Emigratie van het Mini!iterievan Sociale Zaken, doch met kennelijke
Nederlandse overheids:olteunin Suriname arriveert, Partijen zijn het er
over eens, dat dit een verantwoord gemeenschappelijk remigratiebeleid
doorkruist.

6.2. Beide partijen zijn van mening dat de remigratie van maatschap-
pelijk ~ehandicapten wel moet worden bevorderd, wanneer zulks in het
belang van de betrokken persoon is en wanneer verdere sociale en/of
medische begeleiding in Suriname kan geschieden.

7. Financil!ring

7.1. De Surinaamse migratiecommi:ol!iiezal mei de Nederlandse remi-
gratie-allach~ een inventarisatie maken van alsnog benodigde facilitei-
ten ten behoeve van een veranIwoord remigraliebeleid.

Het is niet verantwoord over te gaan tot operationalisatie van het
(gestructureerd) remigratiebeleid dan nadat de gezamenlijke financie-
ring, waaronder die voor opvangfaciliteiten. en de continuïteit zijn
verzekerd.

7.2. Partijen zijn van mening, dat in het kader van 'het Cultureel
Akkoord overeengekomen en alsnog overeen te komen onderzoekpro-
jecten inzake de sociaal-economische aspeclen van de demografische
ontwikkeling van Suriname zoveel mogelijk dienstbaar worden gemaakt
aan het onder 1.1 bedoelde onderzoek.

~
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Protocol IU5Mnhel KoninkrUk der Nederlanden en de Republiek
Suriname Inzake vukrqen rechlen

Oe Regerins van hel Koninkrijk der Nederlanden
en

De Regering van de Republiek Suriname

8evestigen,

Ter gelegenheid VBnde ondertekening van de Overeenkomst inzake
de binnenkomst en het verblijf van wederzijdse onderdanen en zonder
de bedoeling te hebben een uitpuilende opsomming te geven.

hel volgende:

Artikel 1

Degenen die over een uit hoofde van de op 2.5nbvember 197.5te
Paramaribo tot stand gekomen Overeenkomst inzake het verblijf en de
vesti8ing van wederzijd!le onderdanen afgegeven verblijfstitel beschik-
ken, blijven na 25 november 1980de uit die Overeenkom!Jt voortvloei-
ende rechten genieten.

Artikel 2

Degenen die vó6r 2.5november 1980een verzoek om vergunning lol
verblijf of een machliging tot voorlopig verblijf hebben ingediend en
van wie is va!'ltge!'lteld.dat zij v66r die datum hebben voldaan aan de
vereisten die gelden op grond VBnde in artikel 1 genoemde Overeen-
komst. komen voor een vergunning tot verblijf in aanmerking en genie-
ten de uit (renoemde Overeenkomst voortvloeiende rechten.

Artikel J

Een Surinaam!'leonderdaan, die op 24 november 1980in Nederland
is en ten aanzien van wie v66r 25 november 1980 een rechl op een
verblijfstitel is ontstaan. krijgt de gelegenheid om dit recht ook na 24
november 1980te effectueren. mits hij zijn aanvraog om een vergunnin,
tot verblijf en, indien nodig, een tewerkstellingsvlrgunnin, heefl inge-
diend v66r 25 februari 1981. Hij geniel de rechten die voortvloeien uit
de in Artikel 1genoemde Overeenkomst.

TEN 8L1JKE WAARVAN de ondergetekenden dit Protocol hebben
ondertekend.
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GEDAAN te Paramaribo op 23 januari 1981in tweevoud in de Ne-
derlandse taal.

Voor dt Rtgtring van hd
Koninkrijk der Nederlanden.

(w.g.) A. HELDRING

Voorde Rtgering van de
Republiek Suriname.

(w.g.) H. H. NAARENOORP

~

/'\
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Mlnislerie v,~n Ju~l1tu
ull'!!cUe Vr!!emdeUngentaken

IIr. A,IZ 4194/C 826

fI.11. 1l14/F' ~11-~-}77

TEL. E X
':s..r,ravP.fIhage, 2'j nOV~CEr 1980

Aan de hoofd'!n Win plaat:selljke poUl1e,

in a(:schrift 'aan hoofd ARBVOIOlrectorut-Generul
voor de Arbeidsvoorzi..nlng minhterie Soclal.. :3k!!nl
~ pr,>cur rs-s!!neraal. fgd. dir..cteur..n "lan
politie ~e Am:sterdam, Arnhem, 's-Gravenhas..,
':s-Hertogenbo:sch !!n L.eeuward",n

I!..t,ert: Bei!lndllJlnlJ ov!!r!!enkomst Dlet
.'epubliek Suriname Inzake v!!rbUjf
en ve:stlsing wederzijd:se onderdanen.

r--
Het hoofd van de directie vre~p.ling""zaken van het !IIinisterie van Ju:stitle

deelt het volgende mede.

Op Z4 november 1980 eindigt de g",ldigheldsduur van de overeenkomst tu:ssen

het Koninkrijk del' Nederlanden en de R..pubU..k SUl'tname inzake het verblijf

en de vesUging van de wederzijdse onderdallf'n (zip. Vr" dp.ling!!ncirclliaire

D..el G, onder 91.

Na overlellJ lus:sen de Nederland:se en de Surinaamse a'Jtortr.elten 13 ov..,een-

stemming bereikt omtrent het op een aantal punten "",:schrijven van de rechts-

po:sitie '1311de wederzijdse onderdanen vanaf ze; novamb",r 1~J30, met betr..kkir.1J

tot de binnenkomst !!n het verblijf. H gaat hl!!r om hocf1lijnf':'I di" zlJll.."

worden neergelegd in bijlagen bij een mlsral1everdrag. Jeze bijhg"n :<unneli

door part.ijen eenzijdig worden aanlJev\Jld "n gewi jzl..~. nadat ~..sg"",.,nst !le-,

:sprekingen daaromtrent zijn gevoerd. Dp.ze omschrijvlnllJ heeft voor wat de

bedoelde rechtspositie van Surinaamse onderdanen in Nederland vanaf Z5 november

1980 aangaat, betrekking op:

I.
11.
111.

Gezinshereniging

Verblijf vOOr stud1edo..leind",n

Medische behandeling

~
IV. Behoud van verkregen rechten

Y. Overgangsregeling.

Hieromtrent is van Nederlandse zijde het volgende gesteld:

I. Gezinshereni.6!!!s.

Ttot de led~ van het gezin, die voor g!!zinsherentgiRg met de SUrlnaam~e

onderdaan 11 die zich ..et toestemminI! In Nederland heO!rt gevesl1;!d. in aan-

aerklng komen, b'!!horen:

- de eCht;!enoot21 en de tot het gedn behor",nde !IIlnderjarise kind",ren voor

zover een der oud..r.. ODethet wettig g"zag over d.,7.'!! kinderen i~ bO!la.t;

- Z -
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- ander~~dan ,de bovengenoel1'lde gednsled'!n indien dj in Suriname f~itelljk

tot het g~zin van' de in IIp.derland gev..sUgde Surinaamse onderdaan behoorden

en van hem afhankelljk waren. In dit v..rband dient te worden gedacht aan

behoeftige ouders. In bijzondere gevaU..n kumen nog voor een verruimde

vorm van gezinshereniging in aanmerking komen onder meer moeders die "'eduwe

worden of kinderen die wees worden en voor wie in Suriname geen enkele

opvang mogelijk is.

In aUe gevallen dient door de bevoegde autoritel ten, in de zogeheten niet-

seliberaUseerde gebieden, een woonvergunning voor het gedn te zijn verleend

en in de geUberalheerde sebieden over zelfstandige woonruimte te woden be-

schikt welke naar het, oordeel van de bevoegde autoriteiten als passend kan

worden aange rkt. In gevel van inwoning dient de huhvesUng aan in redelijk-

heid te stellen els,," te voldoen.

IndIen het een werkn"",er betreft die toelating be<>ogt van zijn gezinsleden

gelden bovendien als voorwaarde:

~. dat de betrokken werknemer tenminste gedurende een aaneengeslot.en

periode van een jaar in Nederland heeft gewerkt en

~. dat wor~t beschikt Over een foHtelijk aanbod van werk "/o:x>rnog tenminste

één jaar.

11. Yer~liJf voor studiedoeleinden

Het verlenen van toesteaa1ng tot. v'!rbl1jf voor studiedottle1nden

zal betrekking hebben op:

!. wetenschappelijk ondervijs
~. onderw1js en opleidingen na het Sur1naams secundair onderricht,

dle in Suriname nlet bes~an.

111. I1edbche behanddins

Aan Surinamers dle op llledlsche IndicaUe voor behandeling naar Neder-

land dienen te reizen zal een visum worden verstrekt .1ts de financiering van

deze behandeling deugdelijk geregeld ls. Wameer in Nederland IIOcht blijken dat

een verblijf van langer dan drie aaanden nodig 1s, zal de verblijfstennijn

werlensd worden.

IV. Verkregen rechten

Surinaamse onderdanen. d~e voor 25 novP.l8ber '980 een

- 3 -
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verzoek om een vergunning tot ver!;lijf of een machtiging rot voorlopig

verblijf hebben ingediend en van uie is vastgesteld dat zij v66r die

dat aan eie voor hen op grond van de overeenkomst geldende vereisten

hebben voldun, komen voor een vergunning tot verblijf in aanmerking.

Degenen, die over een uit hoofde van de overeenkomst afgegeven verblijfs-

titel buchlkken, blijven na 25 noveui>er 1980 de uit de overeenkomst

voortvloeiende rechten genieten. Bijvoordeeld ook het recht op gedn.-

hereniging overeenkomstig het bepaalde in de overeenkomst.

Een Surinaamse onderdaan die op 24 november /980 in ~ederland is en

ten. aanzien van uie voo r die dattDD een recht op een verblijfstitel

is onUtaan (bv. "mdat hij ..beid. verricht waarvoor verbli jf kan worden

toegestaan), krijgt de gelegenheid om dit recht ook na 2S november 1980

te effectueren, mits hij zijn aanvraag om een vergunnfng tot verblijf

en - indien nodig - om een teuerkstellingsvergunning heeft ingediend

v 6 6 r 25 f..bruari 1981.

v. Overgangsregeling

~

Surinaa e onderdanen die v 6 6 r 25 november 1980 i n Neder land

zijn en over een geldig vis beschikken, kunnen gedurende de geldig-

heidsduur van het viswn, doch uiterlijk tot 25 februari 1981 een

vergunning tot verblijf en een tewerkstelling.vergunning verkrijgen,

indien wordt aangetoond dat zij kunnen beschikken over voldoende

middelen van besta.n op grond v.n een reële ..heidsph.ts in loon-

dienst .ls...de over passende huisvesting.

Op de gezinshereniging voor deze categorie is van toepas.ing het

gestelde onder I (gezinshereniging). ",et dien verstande dat tevens

voor gezinshereniging in aanmerking kan worden gebracht, degene IDet

uie de betrokken personen reeds laatstelijk in Suriname een duur-

zame en exclusieve persoonlijke relatie onderhield in de zin van

samenleven "h echtgenoten.
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Uit het vorenstaandeblijkt dat'

a. op een Surinaams onderdaan di....enaan de ov..reenkomstinzakehet

verblijf en de vestiging ontleend verkregen recht he.,ftzoals hier-

boven onder IV ,omschreven,deel Gander 9 van de V..emdelingencirclI-

laire onverkort van toepassingblijft.

b'.er een overgangsregeling10 op grond uaarvan vergunningentot ver-

blijf kunnen uorden afgegeven die de houder het recht geven op ge-

dnshereniginlJzoah in die overgangsregelingis omschreven,te(Vijl

verder I..enuitzonderin~sbepalingengelden.

c. voor het ovedge geldt voor Surinaamseonderdanen met inachtneming

van het gestelde onder b., hetgeen hierbo~en onder I tot en met lil

is gest~ld, zulks onverminderdde alge~en geldendeuettelijkebe-
palingen en voorschrifteninzake de binnenkomst en ~et verblijf van

vreemdeHnlJen.

Dere aanwijzingenuorden u spoedshalveper telex toegezonden.Op

ro kort mogelijke termijn zullen de vrumdelingenvoonchriften ter-

rake vorden aangevuld.

Voor uatbetreftgemeentenvaarde behandelingvanvreemdelinlenzaken

pheu vindt ter gemeentesecretarie,vordt de politie verzocht de

aangevezen .ecntade-ambtenaren van de inhoud van dit telexbericht

in kennis te .tellen.

;.'>--- . \{
voetnoten

Uet hoofd van de directie

vreemdeIingenzaken
I) betreft het een persoon van Surinaamseorigine,

die inmiddelsde lIederland.enationaliteithuft
verkregen.dan gelden uiteraard de bepalinlen ..b.t.
gezin.herenilinlmet ~ederlandse partner., neerseiegd
in deel C van de Vrumdelinsendrcutair.

2) onder echtgenootvordt lovel de mannelijke als
de vrouuelijkehuuelijk.p.rtnerver.ta.n.

Mr. U.C. Fraelj

~

...,

~




