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WET van 24 november 1975, tot regeling van het Surinamerschap en het 
Ingezetenschap (S.B.1975 no.4), gelijk zij luidt na de daarin aangebrachte wijzigingen 
bij S.B. 1983 no. 104, S.B. 1984 no. 55, S.B. 1984 no. 85, S.B. 1989 no. 29, S.B. 2002 
no. 22. 
 
 Artikel 11
In deze wet wordt verstaan onder: 
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a.   geboorte in Suriname mede: geboorte aan boord van een Surinaams schip of  
      luchtvaartuig; 
b. meerderjarigen: zij die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt of vroeger in het huwelijk  
      zijn getreden; 
c.   moeder van een kind: de vrouw die het kind ter wereld heeft gebracht; 
d.   vader van een kind: degene, die in burgerrechtelijke zin als zodanig wordt aangemerkt; 
e.   vader onderscheidenlijk moeder mede: adoptief-vader onderscheidenlijk adoptief-moeder; 
f.    de Minister: de Minister belast met nationaliteitsaangelegenheden. 
 
 Artikel 2 
Surinamer is: 
de meerderjarige die op grond van de toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten die de 
Surinaamse nationaliteit heeft verkregen of nog verkrijgt; ieder die in Suriname geboren en op 
het tijdstip van de onafhankelijkheid aldaar woonplaats of werkelijk verblijf heeft. 
 
 Artikel 3 
Surinamer door geboorte is: 
a. het wettig, gewettigd of door de vader erkend natuurlijk kind, waarvan tijdens de geboorte de 

vader de Surinaamse nationaliteit bezit; 
b. het wettig kind van een Surinamer die vóór de geboorte van het kind is overleden; 
c. het natuurlijk niet erkend kind, waarvan tijdens de geboorte de moeder de Surinaamse 

nationaliteit bezit; 
d. het in Suriname geboren natuurlijk niet erkend kind, tenzij blijkt, dat het de nationaliteit van 

een andere Staat bezit. 
 
 Artikel 4 
Surinamer is ook: 
a. het kind, dat gevonden wordt (vondeling) of verlaten is binnen het grondgebied van 

Suriname, indien beide ouders onbekend zijn; 
b. het in Suriname geboren kind, waarvan op het tijdstip van de geboorte de moeder de 

Surinaamse nationaliteit bezit, tenzij mocht blijken dat het aan zijn niet-Surinaamse vader 
een andere nationaliteit ontleent. In dat geval wordt het geacht de Surinaamse nationaliteit 
nimmer te hebben bezeten. 

 
 Artikel 5 
1. Surinamer wordt het in Suriname geboren kind van een tijdens de geboorte aldaar  
 wonende vader of moeder bij het bereiken van de leeftijd van 18 jaar, indien het kind  
 gedurende het onmiddellijk daaraan voorafgegane tijdvak van drie jaren in Suriname  
 woonplaats of hoofdverblijf heeft gehad. 
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2. Gedurende het aan het bereiken van de 18-jarige leeftijd voorafgaand jaar heeft  
 bedoeld kind echter, mits het op dat tijdstip een andere nationaliteit bezit, de  
 bevoegdheid zelfstandig aan de bij artikel 19 bedoelde autoriteit zijn wil te kennen te  
 geven dat het in afwijking van het bepaalde in het voorgaande lid de Surinaamse  
 nationaliteit niet wenst te verkrijgen. 
 
3. Deze bepalingen gelden niet voor in Suriname geboren kinderen van beroepsconsuls  
 van vreemde mogendheden, of van ambtenaren van andere staten of volkenrechtelijke  
 organisaties met een officiële opdracht hier te lande belast. 
 
 Artikel 6 
1. Het tijdens zijn meerderjarigheid, erkend of gewettigd kind wordt voor de toepassing  
 van de artikelen 3 en 4 behandeld als ware het niet erkend of gewettigd. 
 
2. Het tijdens zijn minderjarigheid door een niet-Surinamer erkend of gewettigd kind  
 wordt voor de toepassing van de artikelen 3 en 4 behandeld als ware het niet erkend of  
 gewettigd, indien het ten gevolge van deze rechtshandelingen een andere nationaliteit  
 niet heeft verkregen. 
 
 Artikel 7 
Surinamer door adoptie is het kind, dat in Suriname krachtens rechterlijke uitspraak is 
geadopteerd, indien de adoptief-vader, of zo deze is overleden, de adoptief-moeder op de dag dat 
die uitspraak in kracht van gewijsde is gegaan de Surinaamse nationaliteit bezit en het kind op de 
dag van de uitspraak in eerste aanleg minderjarig is. 
 
 Artikel 82

1. De Surinaamse nationaliteit door naturalisatie wordt verkregen door het in werking  
 treden van een wet waarbij zij verleend wordt. 
 
2. Voor elke naturalisatie is aan de Staatskas verschuldigd een bedrag van ten minste 

Sf. 200.000,- (TWEEHONDERDDUIZEND GULDEN), met dien verstande dat 
minderjarige kinderen die tijdens het proces van naturalisatie reeds meerderjarig zijn 
geworden en zelfstandig een verzoek tot naturalisatie moeten indienen, dit bedrag niet 
meer hoeven te voldoen. 

 
3.  Geen recht is verschuldigd voor naturalisatie van de vrouw die tegelijk met haar man  
 wordt genaturaliseerd. 
  
4. Om een verzoek voor naturalisatie te kunnen indienen moet de verzoeker: 

a. meerderjarig zijn in de zin van deze wet; 
b. zijn Surinaamse nationaliteit hebben verloren of gedurende de laatste vijf jaren zijn 

woonplaats dan wel zijn hoofdverblijf in Suriname hebben gehad of in Suriname zijn 
geboren uit ouders zonder dan wel van onbekende nationaliteit; 

c. bij een Ontvanger der Directe Belastingen het voor naturalisatie verschuldigde 
bedrag hebben gestort. De Ontvanger der Directe Belastingen is bevoegd overlegging 
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te vorderen van een bewijs, waaruit de grootte van het belastbaar inkomen blijkt. 
 
5. Indien de verzoeker tot een ander land behoort kan van hem de overlegging worden 

gevorderd van een bewijs, dat de wetgeving van dat land geen beletsel tegen zijn 
naturalisatie in Suriname oplevert. 

  
6. Ten aanzien van hen die de Surinaamse nationaliteit verloren hebben, alsmede voor de  
 gehuwde vrouw die niet tegelijk met haar man wordt genaturaliseerd, wordt het recht  
 bepaald op een vast bedrag van Sf. 80.000,- (Tachtigduizend Gulden). 
 
7. Ingeval de naturalisatie niet verleend wordt, wordt de helft van de gestorte som aan de  
 verzoeker teruggegeven. 
 
 Artikel 9 
1. Naturalisatie kan ook om redenen van staatsbelang worden verleend. Daarbij is artikel 8 

niet van toepassing. 
 
2. De wet, waarbij zij verleend wordt, regelt in ieder bijzonder geval de gevolgen van die  
  naturalisatie. 
 
 Artikel 10 
1. Het wettig of gewettigd kind van een tot Surinamer genaturaliseerde vader, vóór diens  
 naturalisatie geboren, wordt evenals het door zijn tot Surinamer genaturaliseerde  
 vader erkend natuurlijk kind, vóór diens naturalisatie geboren, alsmede  
 genaturaliseerd beschouwd. Ingeval het kind binnen een jaar na het intreden van de  
 meerderjarigheid aan de in artikel 19 bedoelde autoriteit zijn wil te kennen geeft om in  
 die naturalisatie niet langer te worden begrepen, wordt het geacht de Surinaamse  
 nationaliteit vanaf dat intreden te hebben verloren. 
 
2. Hetzelfde geldt ten aanzien van het wettig, gewettigd of erkend natuurlijk kind, indien  
 de moeder na de dood van de vader van het kind, is genaturaliseerd, alsmede voor het  
 natuurlijk kind, dat vóór de naturalisatie van zijn moeder is geboren. 
  
3. Het kind, dat tevoren in overeenstemming met de regelen van het voor Suriname  
 geldende internationaal privaatrecht is geadopteerd en door die adoptie de staat van  
 wettig kind heeft verkregen, wordt bij naturalisatie tot Surinamer van de adoptief- 
 vader alsmede genaturaliseerd beschouwd. Het wordt bij naturalisatie tot Surinamer  
 van de adoptief-moeder alsmede genaturaliseerd beschouwd, indien zij, na de dood  
 van de adoptief-vader is genaturaliseerd. Het bepaalde in de tweede zin van lid 1 van  
 dit artikel is toepasselijk. 
 
 Artikel 113

De Surinaamse nationaliteit wordt verloren: 
1. Voor personen voor wie zulks in de toescheidingsovereenkomst inzake nationaliteiten  
 in de aldaar genoemde gevallen en voorwaarden is bepaald. 
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2. Door naturalisatie in een ander land of voor zover het een minderjarige betreft, door  
 het deelachtig worden van een andere nationaliteit door de naturalisatie in een ander  
 land, hetzij van de vader, hetzij van de moeder naar de in artikel 3 sub a en c of  
 artikel 7 gemaakte onderscheidingen. Hetzelfde geldt ten aanzien van het wettig,  
 gewettigd, erkend, natuurlijk of geadopteerd minderjarig kind, indien de moeder na de  
 dood van de vader van het kind in een ander land is genaturaliseerd. 
 
3. Door vervallenverklaring, welke door de President wordt uitgesproken ten verzoeke  
 van de meerderjarige, die naast de staat van Surinamer een andere nationaliteit bezit  
 en zijn woonplaats of hoofdverblijf buiten Suriname heeft. 
 
4. Door het verkrijgen van een andere nationaliteit door de wil van de verkrijger; de  
 Surinaamse vrouw verliest de Surinaamse nationaliteit uit hoofde van deze bepaling  
 niet indien zij geen gebruik maakt van de bevoegdheid om een andere nationaliteit te  
 verwerpen, welke zij door of tengevolge van haar huwelijk van rechtswege heeft  
 verkregen. 
 
5. Door zonder verlof van de President zich te begeven in vreemde krijgs- of  
 staatsdienst. 
 
6. Door intrekking van het besluit van de President als bedoeld in artikel 16a lid 1,  
 waarbij de Surinaamse nationaliteit is verleend, welke kan plaatsvinden, indien de  
 betrokkene heeft nagelaten na de totstandkoming van zijn naturalisatie al het  
 mogelijke te doen om zijn oorspronkelijke nationaliteit te verliezen. 
 
 Artikel 12 
De niet-Surinaamse vrouw, wier man bij het sluiten van het huwelijk Surinamer was, verkrijgt de 
Surinaamse nationaliteit door haar wil daartoe te kennen te geven aan de bij artikel 19 bedoelde 
autoriteit, indien op de dag van de kennisgeving het huwelijk voortduurt en de man nog 
Surinamer is. 
 
 Artikel 13 
De Surinaamse vrouw, die gehuwd is met een niet-Surinamer en daardoor dezelfde nationaliteit 
verkrijgt als haar man verliest de Surinaamse nationaliteit door haar wil daartoe te kennen te 
geven aan de bij artikel 19 bedoelde autoriteit. 
 
 Artikel 14 
1. De vrouw, die bij of tijdens haar huwelijk de Surinaamse nationaliteit heeft verloren  
 in het geval en op de wijze in artikel 13 bedoeld, herkrijgt deze nationaliteit te rekenen  
 vanaf de dag van ontbinding van het huwelijk door haar wil daartoe binnen het jaar na  
 die ontbinding of binnen het jaar nadat zij van die ontbinding heeft kunnen kennis  
 nemen, te kennen te geven aan de in artikel 19 bedoelde autoriteit. 
 
2. De kennisgeving kan ook later worden gedaan indien de vrouw niet hertrouwd is, ten  
 minste een jaar woonplaats heeft in Suriname en na de ontbinding van het huwelijk  
 geen andere nationaliteit door haar wil heeft verkregen. In dit geval herkrijgt de vrouw  
 de Surinaamse nationaliteit op de dag van die kennisgeving. 
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 Artikel 15 
1. De vrouw, die de Surinaamse nationaliteit door haar huwelijk met een Surinamer  
 heeft verkregen, of die tegelijk met haar man tot Surinaamse is genaturaliseerd,  
 verliest de Surinaamse nationaliteit, te rekenen van de dag van de ontbinding van het  
 huwelijk af, door haar wil daartoe binnen het jaar na die ontbinding of binnen het jaar  
 nadat zij van de ontbinding heeft kunnen kennis nemen, te kennen te geven aan de bij  
 artikel 19 bedoelde autoriteit, indien de vrouw op de dag van de kennisgeving naast de  
 Surinaamse nationaliteit nog een andere nationaliteit bezit. 
 
2. De kennisgeving kan ook later worden gedaan. In dat geval wordt de Surinaamse  
 nationaliteit verloren op de dag van kennisgeving. 
 

Artikel 164

1. De Minister kan, indien de vrouw de Surinaamse nationaliteit bezit, aan haar  
 minderjarig kind wiens vader is overleden of wettelijk onbekend is, eveneens die  
 nationaliteit verlenen, indien de vrouw daarom verzoekt en het kind op de dag van het  
 verzoek ten minste een jaar woonplaats of hoofdverblijf heeft in Suriname. 
  
2. De verlening van de Surinaamse nationaliteit als in lid 1 bedoeld, wordt afgekondigd  
 in het Advertentieblad van de Republiek Suriname. 
 
3. Met het intreden van de meerderjarigheid in de zin van deze wet verliest het de  
 Surinaamse nationaliteit door binnen het jaar daarna zijn wil daartoe te kennen te  
 geven aan de bij artikel 19 bedoelde autoriteit. 
 
 Artikel 16a5

1. De President kan op verzoek de Surinaamse nationaliteit verlenen aan een persoon,  
 die: 

a. een vreemde nationaliteit bezit of staatloos is, doch die in Suriname is geboren; 
b. te eniger tijd de Surinaamse nationaliteit heeft bezeten en die thans een vreemde 

nationaliteit bezit of staatloos is; 
c. buiten Suriname is geboren uit ouders van wie één of beide in Suriname is (zijn) 

geboren en met welke ouder(s) die persoon in familierechtelijke betrekking staat of 
heeft gestaan, en die thans een vreemde nationaliteit bezit of staatloos is. 

 
2. Voor de verlening van de Surinaamse nationaliteit, als bedoeld in het vorige lid, is  
 vereist, dat de verzoeker: 

a. meerderjarig is in de zin van deze wet; 
b. op de dag van indiening van het verzoek woonplaats of hoofd verblijf in  Suriname 

heeft. 
 
3. Het besluit van de President, als bedoeld in lid 1, wordt in het Advertentieblad van de  
 Republiek Suriname bekend gemaakt. 
 
 Artikel 16b6
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1. Een verzoek, als bedoeld in artikel 16a, wordt afgewezen, indien: 
a. op grond van het gedrag van de verzoeker ernstige vermoedens bestaan, dat hij 

gevaar oplevert voor de openbare orde, de goede zeden, de volksgezondheid of de 
veiligheid van de Staat; of 

b. de verzoeker, die een vreemde nationaliteit bezit, niet het mogelijke heeft gedaan om 
die nationaliteit te verliezen, dan wel niet bereid is het mogelijke te doen om, na de 
totstandkoming van de naturalisatie, die nationaliteit te verliezen, tenzij dit 
redelijkerwijs niet kan worden verlangd. 

  
2. Op het verzoek wordt binnen een jaar na indiening daarvan beslist.  
 
  Artikel 17 
Ingeval het kind, dat ingevolge artikel 10 de Surinaamse nationaliteit heeft verloren, binnen een 
jaar na het intreden van de meerderjarigheid in de zin van het Burgerlijk Wetboek aan de in 
artikel 19 bedoelde autoriteit te kennen geeft de Surinaamse nationaliteit te willen terugbekomen, 
wordt het geacht deze vanaf dat intreden te hebben verkregen. 
  
 Artikel 18 
Allen, die de staat van Surinamer niet bezitten zijn vreemdelingen. 
 
 Artikel 19 
De kennisgevingen, volgens deze wet te doen, worden gedaan aan de Procureur-Generaal bij het 
Hof van Justitie in Suriname, dan wel bij de officiële vertegenwoordiging van de Republiek 
Suriname in het land waar de tot kennisgeving gerechtigde op het tijdstip der kennisgeving 
vertoeft. 
 
 Artikel 20 
1. Ingezetenen van Suriname zijn zij, die hun woonplaats in Suriname hebben. 
 
2. Het ingezetenschap van Suriname houdt op door vestiging der woonplaats of het 

hoofdverblijf buiten Suriname.  
 
 Artikel 21 
1. Een minderjarige in de zin van het Surinaams Burgelijk Wetboek, wiens vader of voogd 

ingezetene van Suriname is, wordt als zodanig aangemerkt. 
  
2. Meerderjarig geworden, behoudt hij de hoedanigheid van ingezetene van Suriname 

indien hij zich metterwoon in Suriname vestigt. 
 
 Artikel 22 
Bepalingen omtrent het ingezetenschap, in bijzondere regelingen voorkomende, gelden alleen 
voor zover dit betreft onderwerpen, in die regelingen behandeld. 
 
 Artikel 23 
Bij Staatsbesluit worden nadere regels gegeven tot uitvoering van deze wet. 
 
 Artikel 24 
 OVERGANGS- EN SLOTBEPALINGEN 
1. Op het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet vervalt artikel 7 van de Algemene  
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 Bepalingen van Wetgeving van Suriname (G.B. 1945 no.112), terwijl voor het in  
 wetten met betrekking tot het ingezetenschap bepaalde wordt verwezen naar hetgeen  
 in artikel 22 is bepaald. 
 
2. Aan vreemdelingen die hun woonplaats of werkelijk verblijf in Suriname hebben en op 

wiens verzoeken om naturalisatie door de Regering gunstig is geadviseerd, maar op het 
tijdstip van inwerkingtreding van deze wet nog in behandeling zijn bij de Kroon, 
verkrijgen vanaf dat tijdstip van rechtswege de Surinaamse nationaliteit. 

 
3. Personen die vanuit het voormalig Nederland Oost-Indië en het voormalig Brits-Indië 

naar Suriname zijn geïmmigreerd en op het tijdstip van de inwerkingtreding van deze  
 wet noch de Nederlandse noch een andere nationaliteit bezitten, doch in Suriname ten 
 minste vijf en dertig jaren woonplaats of werkelijk verblijf hebben, verkrijgen op dat  
 tijdstip van rechtswege de Surinaamse nationaliteit. 
 
4. Deze wet, die als "wet op de nationaliteit en het ingezetenschap" kan worden aangehaald, 

treedt in werking op het tijdstip van de beëindiging voor Suriname van  
 het Statuut voor het Koninkrijk der Nederlanden en verkrijgt alsdan de staat van wet. 
    
 


