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Inleidinq 

Op 24 november 1980 eindigde de geldigheidsduur van de 
Overeenkomst tussen het Koninkrijk der Nederlanden en 
de Republiek Suriname inzake het verblijf en de vesti- 
ging van wederzijdse onderdanen van 1975. 

Er is geen nieuwe overeenkomst inzake het verblijf en 
de vestiging van wederzijdse onderdanen gesloten, maar 
bij overeenkomst is een overlegstructuur met betrek- 
king tot het door beide landen gevoerde vreemdelingen- 
beleid in het leven geroepen. 
In de Bijlagen 1 en 2 bij laatstbedoelde Overeenkomst 
is op een aantal punten door iedere partij eenzijdig 
het beleid met betrekking tot de binnenkomst en het 
verblijf van de wederzijdse onderdanen vanaf 25 novem- 
ber 1980, weergegeven. 
Bijlage 1 bij deze overeenkomst heeft betrekking op: 

- het door Nederland gevoerde beleid ten aanzien van 
de binnenkomst en het verblijf van Surinaamse onder- 
danen, zoals dat vanaf 25 november 1980 zal gelden 
(zie 2 ) ;  

- een overgangsregeling (zie 3) . 
Voor de tekst van de Overeenkomst met Bijlagen en 
Protocol inzake verkregen rechten: zie C 21. 

Het voorgaande heeft ten gevolge dat voor wat binnen- 
komst en verblijf van Surinaamse onderdanen betreft 
onderscheid moet worden gemaakt tussen: 

a. degenen die na 24 november 1980 Nederland zijn bin- 
nengekomen of binnenkomen 

Op hen zijn de in het algemeen geldende wettelijke 
bepalingen en voorschriften inzake de binnenkomst 
en het verblijf van vreemdelingen van toepassing 
met inachtneming van het gestelde in 2. 

b. degenen die voor 25 november 1980 Nederland zijn 
binnengekomen 

Voor hen geldt het hierna in 3 en 4 bepaalde. 

Verkregen rechten 

De Overeenkomst inzake verblijf en vestiging van 1975 
blijft van toepassing op Surinaamse onderdanen vermeld 
in 4. 
In het algemeen kan worden gesteld dat het vreemde- 
lingen van Surinaamse nationaliteit betreft die voor 
25 november 1980 in het bezit zijn gesteld van ken ver- 
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gunning tot verblijf op grond van het bepaalde in de 
artt. 2 t/m 6 of van een vergunning tot vestiging op 
grond van art. 8 van de Overeenkomst inzake verblijf 
en vestiging van 1975. 
De bepalingen'van de Overeenkomst inzake verblijf en 
vestiging van 1975, worden behandeld in 5. 
Voor zoveel nodig zij nog vermeld dat bepaalde gedeel- 
ten van het in 5 gestelde door tijdsverloop buiten 
toepassing geraken. 

In twijfelgevallen, met name wanneer niet duidelijk is 
welke bepalingen voor een Surinaams onderdaan gelden, 
moet een bijzondere aanwijzing worden gevraagd aan de 
Minister van Justitie (zie A 2) . 
Bevoeqdheidsvrasen 

Voor de bevoegdheid tot het geven van een beschikking 
betreffende de vergunning tot verblijf wordt hier ver- 
wezen naar: 

A 4 onder 5.6: bevoegdheid tot verlening of weigering 
van de vergunning tot verblijf; 

A 4 onder 5.8: bevoegdheid tot verlenging van de gel- 
digheidsduur van de vergunning tot ver- 
blijf of tot weigering daarvan; 

A 4 onder 5.9: bevoegdheid tot intrekking van de ver- 
gunning tot verblijf. 

Er zij hier op gewezen dat het hoofd van plaatselijke 
politie ten aanzien van Surinaamse onderdanen niet be- 
voegd is tot weigering van verlenging van de geldig- 
heidsduur en intrekking van de vergunning tot verblijf 
(art. 20, derde lid, onder d en e en 22, tweede lid, 
onder b en c W). 
Zie voor de bevoegdheid tot verlening, weigering en 
intrekking van de vergunning tot vestiging 5.2.3. 

Toezicht, uitzetting, bewaring en rechtsmiddelen 

Ten aanzien van Surinaamse onderdanen zijn de voor 
vreemdelingen in het algemeen geldende bepalingen van 
toepassing. 
Zie A 5: Toezicht, A 6 Uitzetting, A 7 Bewaring en A 8 
Rechtsmiddelen. 


