
B 10 Onderdanen van de Republiek Suriname - 
Nationaliteit - 

6 Toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten 

In verband met het onafhankelijk worden van Suriname 
is met betrekking tot de toescheiding der nationali- 
teiten een overeenkomst gesloten, welke op 25 november 
1975 in werking is getreden. 
De hoofdregels van deze overeenkomst zijn de volgende, 
Alle meerderjarige Nederlanders, die in Suriname zijn 
geboren en op het tijdstip van de onafhankelijkheid 
woonplaats of werkelijk verblijf in Suriname hadden, 
verkregen op dat moment de Surinaamse nationaliteit. 
Meerderjarige Nederlanders, die in Suriname zijn ge- 
boren, doch op het tijdstip van de onafhankelijkheid 
in Nederland woonplaats of werkelijk verblijf hadden, 
behielden het Nederlanderschap; zij kunnen tot 1 janu- 
ari 1 9 8 6  opteren voor de Surinaamse nationaliteit. 
Meerderjarig in de zin van de overeenkomst zijn zij, 
die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of eerder 
in het huwelijk zijn getreden. 
Een man met een in Suriname woonachtige echtgenote, 
die zelf op de datum van de onafhankelijkheid woon- 
of verblijfplaats in Nederland had, behield derhalve 
het Nederlanderschap, terwijl zijn vrouw de Surinaam- 
se nationaliteit verkreeg*. 
In dat geval kon. iedere echtgenoot binnen 5  jaar, te 
rekenen vanaf 25 november 1975,  opteren voor de natio- 
naliteit van de ander, mits beide echtgenoten op het 
tijdstip van de keuze in hetzelfde land woonachtig 
waren. 
Minderjarige kinderen volgden de nationaliteit van hun 
vader, of als deze overleden of onbekend was, die van 
hun moeder, 
Indien echter minderjarigen met hun moeder in een an- 
der land woonden dan hun vader, volgden zij de natio- 
naliteit van hun moeder*, 
Verkrijging van of de Surinaamse of de Nederlandse 
nationaliteit heeft automatisch verlies van de andere 
nationaliteit tot gevolg waardoor het ontstaan van 
dubbele nationaliteit wordt voorkomen. 

Indien twijfel bestaat omtrent de nationaliteit van 
uit Suriname afkomstige personen (bijvoorbeeld omdat 
het bevolkingsregister geen uitsluitsel kan geven of 
omdat er niet voldoende gegevens beschik-baar zijn om 

"Het kan zich dus voordoen dat toelating wordt ge- 
vraagd door een Surinaamse vrouw met haar Surinaamse 
kinderen, wier echtgenoot en vader reeds voor 25 novem- 
ber 1975  zijn woonplaats of werkelijk verblijf in 
Nederland had en die mitsdien zelf de Nederlandse na- 
tionaliteit heeft behouden. 
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de nationaliteit te bepalen) kan contact worden opge- 
nomen met de afdeling Nationaliteit en Burgerlijke 
staat van het ministerie van Justitie (tel. 070-706097 
of 706098). 


