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Algemeen 

1 Algemeen 

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. 
Voor de tekst van de Overeenkomst met Bijlagen en Protocol inzake verkregen rech- 
ten wordt verwezen naar C20. 

Er is geen nieuwe overeenkomst inzake het verblijf en de vestiging van wederzijdse 
onderdanen gesloten, maar bij overeenkomst van 25 februari 1981 (C21) is een over- 
legstructuur met betrekking tot het door beide landen gevoerde vreemdelingenbeleid 
in het leven geroepen. 
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Binnenkomst voor 25 november of na 24 november 1980 B1 012.2 

Binnenkomst voor 25 november of na 
24 november 1980 

Met betrekking tot de binnenkomst en het verblijf van Surinaamse onderdanen wordt 
onderscheid gemaakt tussen: 
I. degenen die vóór 25 november 1980 Nederland zijn binnengekomen; 
11. degenen die na 24 november 1980 Nederland zijn binnengekomen of binnenko- 

men. 

2.1 Binnenkomst voor 25 november 1980 (verkregen rechten) 

Hoewel de geldigheidsduur van de Overeenkomst inzake verblijf en vestiging van 
1975 is verstreken op 24 november 1980, zijn de bepalingen van deze Overeenkomst 
nog van toepassing op bepaalde Surinaamse onderdanen (verkregen rechten). In het 
algemeen kan worden gesteld dat het vreemdelingen van Surinaamse nationaliteit 
betreft die voor 25 november 1980 in het bezit zijn gesteld van een vergunning tot ver- 
blijf op grond van de Overeenkomst inzake verblijf en vestiging van 1975. 

Indien een Surinaamse onderdaan een beroep doet op een door hem verkregen recht 
op grond van de beëindigde Overeenkomst inzake verblijf en vestiging van 1975 of 
ambtshalve wordt geconstateerd dat hij daarop aanspraak maakt, dient contact opge- 
nomen te vvorden met de IND. 

2.2 Binnenkomst na 24 november 1980 

Ten aanzien van Surinaamse onderdanen die na 24 november 1980 Nederland zijn 
binnengekomen of binnenkomen, zijn de voor vreemdelingen in het algemeen gel- 
dende wet1 elijke bepalingen en voorschriften van toepassing. 
Het gaat hierbij om: 
a. Surinaamse onderdanen die in het kader van (verruimde) gezinshereniging of 

gezinswrming naar Nederland komen: zie B1; 
b. toelating van een alleenstaande ouder van 65 jaar of ouder: zie B1; 
c. Surinaainse onderdanen die in Nederland arbeid in loondienst willen verrichten: 

zie B11; 
d. Surinaainse onderdanen die zich als zelfstandige in economische zin willen vesti- 

gen: zie B12; 
e. Surinaainse onderdanen die in Nederland een studie of opleiding willen volgen: zie 

B14. 
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Medische behandeling B1 013 

3 Medische behandeling 

Voor Surinaamse onderdanen die een medische behandeling in Nederland willen 
ondergaan geldt het volgende. Surinaamse onderdanen die op medische indicatie 
voor een tiehandeling naar Nederland reizen, zal een visum worden verstrekt, mits de 
financiering van deze behandeling deugdelijk is geregeld. 
Dit houdt in dat aangetoond moet worden dat een toereikende ziektekostenverzeke- 
ring is afgesloten of dat de kosten door een ziekenfonds worden gedekt. In beginsel 
kan geen genoegen worden genomen met een garantverklaring van een referent (zie 
B16). 
Wanneer in Nederland, uit een verklaring van de behandelend geneesheer, mocht 
blijken dat een verblijf van langer dan drie maanden noodzakelijk is, zal de verblijfs- 
termijn worden verlengd. Bij een verlenging tot maximaal zes maanden wordt het 

e visum verlengd. 
Bij verlenging voor een langere periode wordt een vergunning tot verblijf verleend (zie 
B1612). 

NB: voor een Surinaamse onderdaan die op een toeristenvisum Nederland binnen- 
komt om hier een medische behandeling te ondergaan, gelden de algemene bepalin- 
gen van B 16. 

e 

B10 - 7 Sdu J&F - VC, januari 1994, Aanv. 8 



B1 013 Onderdanen van de Republiek Suriname 

VC, januari 1994, Aanv. 8 



Bevoegdheid B1 014 

4 Bevoegdheid 

Voor de bevoegdheidsvragen wordt verwezen naar: 
- A416.15.1 en 6.16: bevoegdheid tot verlening of weigering van de vergunning tot 

verblijf; 
- A416.17 en 6.18: bevoegdheid tot verlenging van de geldigheidsduur van de vergun- 

ning tot verblijf of weigering daarvan; 
- ,4416.19: bevoegdheid tot intrekking van de vergunning tot verblijf. 

De korpschef is niet bevoegd ten aanzien van Surinaamse onderdanen tot weigering 
van verlenging van de geldigheidsduur en intrekking van de vergunning tot verblijf 
(zie art. 20, tweede lid, onder d en e en 22, tweede lid, onder b en c, VV). 

De korpschef is ten aanzien van Surinaamse onderdanen bevoegd een vergunning tot 
vestiging te verlenen, zie A417.9. 
De korpschef is ten aanzien van deze categorie evenwel niet bevoegd een vergunning 
tot vestiging te weigeren of in te trekken. De bevoegdheid daartoe berust uitsluitend 
bij de Minister van Justitie, zie A417.9. 
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