
WET van 	  
houdende goedkeuring van de "Overeenkomst 
tussen de Republiek Suriname en de Republiek 
Indonesi inzake de Vrijstelling van Visa voor 
Houders van Diplomatieke, Dienst-, en 
Nationale Paspoorten" 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUELIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de op 20 mei 2019 te Paramaribo, 
Suriname ondertekende "Overeenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek 
Indonesié inzake de Vrijstelling van Visa voor Houders van Diplomatieke, Dienst-, en 
Nationale Paspoorten" aan de goedkeuring van De Nationale Assemblee te onderwerpen, 
welke goedkeuring ingevolge artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek 
Suriname bij wet moet worden verleend. 

Heeft, de Staatsraad gehoord, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, 
bekrachtigd onderstaande wet: 

Artikel 1 

De op 20 mei 2019 te Paramaribo, Suriname ondertekende "Overeenkomst tussen de 
Republiek Suriname en de Republiek Indonesié inzake de Vrijstelling van Visa voor 
Houders van Diplomatieke, Dienst-, en Nationale Paspoorten" wordt goedgekeurd. 

Artikel 2 

1. Deze wet wordt afgekondigd in het Staatsblad van de Republiek Suriname. 

2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgencle op die van haar 
afkondiging, 

3. De Minister van Buitenlandse Zaken is belast met de uitvoering van deze wet. 

Paramaribo, de 

DESIRÉ D. BOUTERSE 

2019. 



WET van 	  
houdende goedkeuring van de "Overeenkomst 
tussen de Republiek Suriname en de Republiek 
Indonesié inzake de Vríjstelling van Visa voor 
Houders van Diplomatieke, Dienst-, en 
Nationale Paspoorten" 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

De op 20 mei 2019 te Paramaribo, Suriname, ondertekende "Overeenkomst tussen de 
Republiek Suriname en de Republiek Indonesié inzake de Vrijstelling van Visa voor 
Houders van Diplornatieke, Dienst-, en Nationale Paspoorten" heeft tot doel de 
reisprocedures voor onderdanen respectievelijk van Suriname en Indonesié te 
vergemakkelijken. Deze Overeenkomst draagt zorg voor de visumwije toegang als mede 
het kort verblijf op elkaars grondgebied. 

De onderdanen van Suriname en Indonesié die houders zijn van geldige diplomatieke, 
dienst - en nationaIe paspoorten kunnen elkaars g-rondgebied binnenkomen, verlaten, 
op doorreis zijn of verblijven zonder zich in het bezit te stellen van een visum voor een 
periode van maximaal 30 kalenderdagen, die niet hernieuwbaar is. 

Deze Overeenkomst zal van kracht blijven voor onbepaalde tijd totdat één der Partijen 
besluit de huidige Overeenkomst te beéindigen middels het geven van een schrifte1ijke 
kennisgeving aan de andere Partij via diplomatieke kanalen 90 (negentig) dagen voor de 
vervvachte daturn van beéindiging. 

Deze Visumafschaffingsovereenkomst tussen de Republiek Suriname en de Republiek 
Indonesié inzake de Vrijstelling van Visa voor Houders van Diplomatieke, Dienst — en 
Nationale paspoorten overstijgt de van kracht zijnde Visumafschaffingsovereenkomst 
tussen de Republiek Suriname en de Republiek Indonesié voor Houders van 
Diplomatieke en Dienstpaspoorten van 22 september 2011 ingevolge Artikel 11 van 
onderhavige Overeenkomst. 

Het onderhavig wetsontwerp is noodzakelijk ter voldoening aan het bepaalde in artikel 
104 lid 1 van de Grondwet van de Republiek Suriname. 

Paramaribo, 	 2019. 

DESTRÉ D. BOUTERSD 



OVEREENKOMST 

TUSSEN 

DE REPUBLIEK SURINAME 

EN 

DE REPUBLIEK INDONESIE 

INZAKE 

DE VRIJSTELLING VAN VISA VOOR HOUDERS VAN DIPLOMATIEKE, 

DIENST-, EN NATIONALE PASPOORTEN 

De Republiek Suriname en de Republiek Indonesi, 

hierna te noemen individueel "de Partij" en gezamenlijk 

de Partijen"; 

Erkennend de noodzaak om de vriendschapelijke 

rela.ties en de nauwe banden tussen de beide Partijen te 

versterken op basis van reciprociteit en wederzijds 
voordeel; 

Verlangend het wederzijds reizen van onderdanen van 

beide Partijen te faciliteren, die houders zijn van 

diplomatieke, dienst-, en nationale paspoorten. 

Overeenkomstig de geldende wetten en reglementen die 

van kracht zijn in de respectieve la.nden; 

Zijn het -volgende overeengekomen: 



en het bijwonen van vergaderingen 

centrale of representatieve kantoor in de 

Artikel 1 

VRIJSTELLING VAN VISA 

Onderdanen van elk der Partijen, die houders zijn van 

geldige diplomatieke, dienst- of nationale paspoorten, met 

een minima.le geldigheid van 6 (zes) ma.anden, zullen 

worden vrijgesteld van de visumvereisten om binnen te 

komen, te vertrekken, op doorreis te zijn via en te verblijven 

op het gron.dgebied van de andere Partij, voor een periode 

van maximaa.1 30 (dertig) dagen, die niet hernieuwbaar is 

vanaf de da.tum van de eerste binnenkomst en niet omgezet 

kan worden in een andere type verblijfsvergunning. 

Artikel 2 

REISDOELEN 

1.Deze Overeenkomst zal van toepa.ssing zijn op houders 

van geldige diploma.tieke en dienstpaspoorten die reizen 

voor doeleinden van regeringsopdrachten, het houden van 

toespra.ken of het bijwonen van seminars, het bijwonen van 

internationale tentoonstellingen en het bijwonen van 

vergaderingen gehouden met een centrale of 

representatieve kantoor in de ontva.ngende sta.at. 

2.Deze Overeenkomst zal van toepassing zijn op houders 

van geldige nationale pa.spoorten die reizen voor doeleinden 

van toerisme, fa.milie, socia.le, kunst en cultuur, 

regeringsopdrachten, het houden van 

bijwonen van seminars, het bijwonen 

tentoonstellingen 

aehouden met een 

ontva.ngende staan. 

toespraken of het 

van interna.tionale 



Artikel 3 

VISA VOOR LEDEN VAN DIPLOMATIEKE 

OF CONSULAIRE MISSIE 

Onderdanen van elk der Partijen die houders zijn van geldige 

diplomatieke en dienstpaspoorten en aangewezen zijn als leden 

van een diplomatieke of consulaire missie op het grondgebied van 

de andere Partij, waaronder hun gezinsleden, zijn verplicht een 

passend inreisvisum van de diplomatieke of consulaire missie te 

verkrijgen van de andere Partij, voorafgaand aa.n hun binnenkomst. 

Artikel 4 

BINNENKOMST EN VERTREK 

De onderdanen van elk der Partijen mogen binnenkomen, 

doorreizen, en vertrekken uit het grondgebied van de andere 

Partij, via de aangewezen grensposten voor dat doel via de 

competente immigratie autoriteiten, zonder enige restrictie 

met uitzondering van deze, bepaa.ld in de veiligheid, 

migra tie, douane, sa.nitaire en andere bepalingen, welke 

wettelijk van toepa.ssing zijn op de houders van zulke geldige 

paspoorten. 

Artikel 5 

RECHTEN VAN AUTORITEITEN 

1. Onderda.nen van beide Partijen dienen zich te 

onderwerpen aan de wetten en regelgeving die van kra.cht 

zijn op het grondgebied van beide Partijen gedurende hun 

verblijf. 

2 Elke Partij za.1, zo spoedig mogelijk, de andere Partij 

informeren, via diplomatieke kanalen, van enige verandering 

in hun wetten of regelgeving betreffende de bin.nenkomst, 

beweging of verblijf van vreemdelingen. 



3. Deze Overeenkomst ontneemt het weigeringsrecht van Partijen 

niet om burgers de toegang te weigeren of het verblijf te 
ann-uleren van onderdanen die als ongewenst worden 

beschouwd. 

Artikel 6 

SPECIMINA EN DE UITGIFTE VAN PASPOORTEN 

OF REISDOCUMENTEN 

1. Partijen zullen aan elkaar doen toekomen via diplomatieke 

kanalen, de specimina van hun geldige diplomatieke, dienst-

en nationale paspoorten, uiterlijk 30 (dertig) dagen na de 

datum van inwerkingtreding van deze Overeenkomst. 

2. Ingeval van de introductie van nieuwe diplomatieke, dienst- en 

nationale paspoorten of wijzigingen van de bestaande, zullen 

beide Partijen elkaar doen toekomen dergelijke specimina langs 

diplomatieke kanalen, evenals de informatie met betrekking tot 

hun aanvraag -uiterlijk (30) dertig dagen voorafgaand aan hun 

introductie. 

Artikel 7 

OPSCHORTING 

1 Elk der Partijen mag de toepa.ssing van de regelingen 

gestipuleerd in deze Overeenkomst in zijn geheel of gdeeltelijk 

opschorten, om redenen van veiligheid, openbare orde of 

volksgezondheid. De opschorting zal aan de andere Pa.rtij via 

diplomatieke kanalen vroegtijdig in kennis worden gesteld. 

2. De opschorting van deze Overeenkomst in zijn geheel of 

gedeeltelijk, zal geen invloed hebben op onderdanen die toegang 

hebben gekregen tot of die al aa.nwezig zijn op het grondgebied 

van de andere Partij kra.chtens Artikel 1 van deze Overeenkomst 

op het moment van opschorting. 



Artikel 8 

VERLOREN OF BESCHADIGDE PASPOORTEN 

In gevallen van onderda.nen van elk der Partijen die hun 

diplomatieke, dienst- of nationale paspoorten op het 

grondgebied van de andere Pa.rtij verliezen of beschadigen, 

zullen deze onmiddelijk de competente autoriteiten van het 

ontva.ngstland in kennis stellen via de diplomatieke missie of 

consulaire kantoren van het land van hun nationaliteit, en de 

desbetx-effende diplomatieke missie of consulaire kantoren zal 

aan de voornoemde onderda.nen, conform de wetgeving van hun 

land, een document afgeven om terug te keren naar het land 

van origine. 

Artikel 9 

GESCHILLENBESLECHTING 

Eventuele meningsverschillen of geschillen voortvloeien.de  uit 

de tenuitvoerlegging van de bepalingen van deze Overeenkomst 

zal vriendschappelijk middels consulaile of onderhandeling 

worden beslecht tussen de Partijen. 

Artikel 10 

AMENDERINGEN 

Deze Overeenkomst mag gewijzigd worden middels wederzijdse 

schriftelijke toestemming van de Partijen. Een dergelijke 

wijziging zal een integraal deel vormen van deze Overeenkomst, 

en zal in werking treden zoals is voorzien in Artikel 12 van deze 

Overeenkomst. 



ARTIKEL 1 1 

OVERSTIJGING VAN DE VORIGE 

OVEREENKOMST 

Deze Overeenkomst overstijgt en vervangt de Overeenkomst 

tussen de Regering van de Republiek Suriname en de Regering 

van de •Republiek Indonesia inzake de Vrijstelling van Visa voor 

Houders van Diplomatieke en Dienstpa.spoorten, ondertekend 

door beide Partijen op 22 september 2011. 

• Artikel 12 

INWERKINGTREDING, DUUR EN BEÉINDIGING 

1. Deze Overeenkomst za.1 in werking treden 30 (dertig) dagen 

vanaf de da.g van ontvangst van de laatste schriftelijke 

kennisgeving, waarin de Partijen elka.a.r informeren via 

diplomatieke kanalen dat aan alle vereisten voor de 

inwerkingtreding van deze Overeenkomst, zoals gestipuleerd in 

hun respectieve nationale wetgeving, is voldaa.n. 

2. Deze Overeenkomst zal van kracht blijven voor onbepaalde tijd 

totdat één der Partijen besluit de huidige Overeenkomst te 

beéindigen middels h.et geven van een schriftelijke kennisgeving 

aan de andere Partij via diplomatieke kanalen 90 (negentig) 

dagen voor de verwachte datum van beéindiging. 

TEN BLILIKE WAARVAN , de ondergetekenden behoorlijk zijn 

gema.chtigd door hun respectieve Regeringen, deze 

Overeenkomst hebben ondertekend. 



' 

Gedaan te Paramaribo, op de 	da.g van mei twee duizend 

negentien, in twee originelen, elk in de Nederlandse, 

Indonesische en Engelse taal, alle teksten zijnde gelijkelijk 

authentiek. In geval van verschil in interpreatie zal de Engelse 

tekst prevaleren. 

VOOR DE REGERING VAN 
DE REPUBLIEK SURINAME 
INDONESIE 

VOOR DE REGERING VAN 
DE REPUBLIEK INDONESIE 

YLDIZ POLLAO EIG LE 	RETNO 	MARSUDI i
/ 

 
MINISTER VAN BUITENLANDSE MINISTER VAN BUITENLAkSE 
BUITENLANDSE ZAKEN 	 ZAKEN 



AGREEMENT 

BETWEEN 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF SURINAME 

AND 

THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF INDONESIA 

ON VISA EXEMPTION FOR HOLDERS OF DIPLOMATIC, SERVICE, AND 

ORDINARY PASSPORTS 

The Republic of Suriname and the Republic of Indonesia, 

hereinafter referred to individually as "the Party" or collectively 

as "the Parties"; 

RECOGNIZING the need to strengthen the friendly relations 

and close ties between the two Parties, on the basis of 

reciprocity and mutual benefit; 

DESIRING to facilitate mutual travel of nationals of both Parties, 

holders of diplomatic, service, and ordinary, passports; 

PURSUANT to the prevailing laws and regulations in force of the 

respective countries; 

HAVE AGREED as follows: 



Articlel 

VISA EXEMPTION 

The nationals of either Party who are holders of a valid 

diplomatic, service, or ordinary passports, with minimum 

validity of 6 (six) months, shall be exempt from visa 

requirements to enter, leave, transit through, and sta.y in the 

territory of the other Party, for a period up to 30 (thirty) days, 

unrenewable from the date of first entry and could not be 

converted into another type of stay permit. 

Article 2 

TRAVEL PURPOSES 

1. This Agreement shall a.pply to holders of valid diplomatic 

and service passports tra.velling for purposes of 

government assignments, delivering speeches or attending 

seminars, attending international exhibitions, and 

attending meetings held with a central or representative 

office in the receiving State. 

2 This Agreement shall apply to holders of valid ordinary 

passports travelling for purposes of tourism, family, social, 

art and culture, government a.ssignments, delivering 

speeches or attending seminars, attending international 

exhibitions, and attending meetings held with a central or 

representative office in the receiving State. 



Article 3 

VISA FOR MEMBERS OF DIPLOMATIC OR CONSULAR OFFICES 

Nationals of either Party who are holders of diplomatic and 

service passports and a.ssigned as members of a diplomatic 

or consular mission in the territory of the other Party, 

including their family members, shall be required to obtain 

a.ppropriate entry visa from the diplomatic or consular 

mission of the other Party, prior to the entry. 

Article 4 

ENTRY AND EXIT CONDITIONS 

Nationals of either Party may enter, transit through, and leave 

the territory of the other Party at all border-crossing points 

a.uthorized for that purpose by the competent immigration 

authorities, without any restrictions, except for those 

stipulated in security, migratory, customs, sanitary and other 

provisions which may be lega.11y applicable to holders of such 
valid passports. 

Article 5 

RIGHTS OF AUTHORITIES 

1. Nationals of both Parties shall comply with the laws and 

regulations in force in the territory of both Parties during 
their stay. 

2. Either Party shall, as soon as possible, inform the other 

Party, through diplomatic channels, of any change in its 
la.ws  and regulations concerning entry, movement, and 
stay of foreigners. 



3. This Agreement does not curtail the right of both Parties 

to deny entry or to cancel the stay of na.tionals of both 

Parties who are considered undesira.ble. 

Article 6 

SPECIMENS AND ISSUANCE OF PASSPORTS OR 

TRAVEL DOCUMENTS 

1. The Parties shall send to each other, through diplomatic 

channels, specimens of their valid diplomatic , service, and 

ordinary passports, no later than 30 (thirty) days after the 

date of its entry into force of this Agreement. 

2 In ca.se  of the introduction of new ordinary, diploma-tic and 

service passports or modification of the existing ones, both 

Parties shall send such specimens to each other each, 

through diplomatic cha.nnels, as well as information relating 

to their application no later tha.n 30 (thirty) days prior to 

their introduction. 

Article 7 

SUSPENSION 

1 Either Party may suspend the application of the measures 

stipulated in this Agreement in whole or in part, for reasons 

of security, p-ublic order, or public health. The suspension 

shall be notified to the other Party through diplomatic 

cha.nnels at the earliest possible time. 

2. The suspension of this Agreement in whole or in part, shall 

not affect nationals of a Party holding valid passports who 

have been granted entry into or are already present in the 

territory of the other Party under Article 1 of this Agreement 

at the point of suspension. 



Article 8 

LOST OR DAMAGED PASSPORTS 

In case of nationals of either Party lose or damage their diplomatic, 

service, and ordinary passports in the territory of the other Party, 

they shall immediately inform the competent authorities of the 

receiving country through diplomatic mission or consular offices of 

the country of their nationality, and the diplomatic mission or 

consular offices concerned, shall issue to the aforementioned 

nationals, in conformity with the legislation of their country, a 

document to return to the country of origin. 

Article 9 

SETTLEMENT OF DISPUTES 

Any differences or dispute arising out of the interpreta.tion of 

the provisions of this Agreement shall be settled amica.bly by 

consultation or negotiation between the Parties through 

diplomatic channels. 

Article 10 

AMENDMENTS 

This Agreement may be a.mended by mutual written consent of 

the Parties. Any such a.mendment, which shall form an integral 

part of this Agreement, shall enter into force as provided for in 

Article 12 of this Agreement. 



Article 11 

SUPERSEDES PRIOR AGREEMENT 

This Agreement supersedes and replaces the Agreement 

between the Government of the Republic of Suriname and the 

Government of the Republic of Indonesia. on Visa Exemption 

for Holders of Diplomatic and Service Pa.ssports, signed by 

both Parties on 22 September 2011. 

Article 12 

ENTRY INTO FORCE, DURATION AND TERMINATION 

1. This Agreement sha.11 enter into force after 30 (thirty) days 

from the date of the receipt of the last written notification in 

which the Parties inform each other through diplomatic 

channels that all requirements for entry into force of this 

Agreement, as stipulated by their respective national 

legislation, have been f-ulfilled. 

2. This Agreement shall remain in force for an indefinite period 

of time, unless either Party decides to terminate the present 

Agreement by giving written notice to the other Party 

through diplomatic channels 90 (ninety) days prior to the 

expected termination date. 

IN WITNESS WHEREOF, the undersign.ed being duly 

authorized by their respective Governments, have signed this 

Agreement. 



t Done a.t Paramaribo on the 	' day of Írb 	in the year 

Two Thousa.nd and Nineteen, in two originals, each in the 

Dutch, Indonesia.n and English la.nguages, all texts being 

equally authentic. In case of divergence of interpretation, the 

English text shall prevail. 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF SURINAME 

FOR THE GOVERNMENT OF THE 

REPUBLIC OF INDONESIA 

/ 	 t 
1 
\RETK1.3 L.P. MAR 

MINISTER FOR FOREIGN AFFAIRS 
\‘‘ 

YLDIZ POLLACK-BEIGHLE 

MINISTER OF FOREIGN AFFAIRS 
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