
 
2014                                STAATSBLAD                           No. 38 

VAN DE 
REPUBLIEK SURINAME 

 
WET van 3 april 2014, houdende goedkeuring van de  
“Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek 
Suriname en de Regering van de Volksrepubliek China 
inzake de Wederzijdse Visum Vrijstelling voor houders van 
Diplomatieke- en Dienstpaspoorten”. 
 

 
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

 
In overweging genomen hebbende, dat het wenselijk is de door 
Suriname op 26 juni 2013 te Beijing ondertekende 
“Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname 
en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de 
Wederzijdse Visum Vrijstelling voor houders van Diplomatieke- 
en Dienstpaspoorten” 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 door Suriname op 26 juni 2013 te Beijing, ondertekende 
“Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek Suriname 
en de Regering van de Volksrepubliek China inzake de 
Wederzijdse Visum Vrijstelling voor houders van Diplomatieke- 
en Dienstpaspoorten” wordt goedgekeurd. 
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Artikel 2 
 

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

 
2. Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op 

die van haar afkondiging. 
 
3. Met de uitvoering van deze wet is belast de Minister van 

Buitenlandse Zaken. 
 
 

Gegeven te Paramaribo, de 3e april 2014, 
 

DESIRÉ D. BOUTERSE 
 

Uitgegeven te Paramaribo, de 10e april 2014 
De Minister van Binnenlandse Zaken, 

 
S. MOESTADJA 
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WET van 3 april 2014, houdende goedkeuring van de  
“Overeenkomst tussen de Regering van de Republiek 
Suriname en de Regering van de Volksrepubliek China 
inzake de Wederzijdse Visum Vrijstelling voor houders van 
Diplomatieke- en Dienstpaspoorten”. 
 

 
MEMORIE VAN TOELICHTING 

 
Op 26 juni 2013 te Beijing, hebben Suriname en de 
Volksrepubliek China een Overeenkomst ondertekend met het 
doel onderdanen uit hunner landen, die houder zijn van een 
geldige diplomatieke- of dienstpaspoort, vrij te stellen van het 
visum vereiste voor toegang tot, vertrek uit en doorreis op het 
grondgebied van beide Overeenkomstsluitende Partijen. Deze 
onderdanen mogen niet langer dan dertig (30) dagen in het 
grondgebied van de Overeenkomstsluitende Partijen verblijven. 
 
De onderdanen die langer dan 30 dagen wensen te verblijven, 
zullen de vereiste registratie procedures dienen te volgen, in 
overeenstemming met de relevante voorschriften van de 
bevoegde autoriteiten van de Overeenkomstsluitende Partijen. 
In artikel 8 van de Overeenkomst is opgenomen het feit dat de 
Volksrepubliek China nog andere soorten speciale paspoorten 
kent naast diplomatieke- en dienstpaspoorten zoals bekend in 
Suriname. Artikel 8 maakt duidelijk dat de andere soorten 
paspoorten die in de Volksrepubliek China mogelijk zijn niet 
onder deze Overeenkomst vallen en dus niet zijn vrij gesteld van 
de visumplicht. 
 
Deze Overeenkomst zal in werking treden op de dertigste dag 
volgende op de dag van de laatste schriftelijke kennisgeving van 
de Overeenkomstsluitende Partij bevestigende dat aan de interne 
vereisten voor inwerkingtreding ervan is voldaan en is voor 
onbepaalde tijd van kracht. 
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Het onderhavig wetsontwerp is noodzakelijk ter voldoening aan 
het bepaalde in artikel 104 lid 1 van de Grondwet van de 
Republiek Suriname. Dit artikel is evenzeer van kracht bij 
wijzigingen zoals bedoeld in artikel 9 lid 3 van de 
Overeenkomst. 
 

 
Paramaribo, 3 april 2014, 

 
DESIRÉ D. BOUTERSE 

 
 


