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D
e terugname van Surinaamse vreemdelingen door Suriname is lange
tijd problematisch geweest. Door een hernieuwde samenwerking tus-
sen de autoriteiten is er sinds april 2009 voor het eerst weer uitgezet
naar Suriname. Marjon Peeters biedt  in dit artikel aan de hand van de

jurisprudentie een overzicht van de ontwikkelingen ten aanzien van Surinamers
in vreemdelingenbewaring vanaf 2006.

Surinamers in vreemdelingen-
bewaring; zicht op uitzetting?

ARTIKEL

1 Inleiding
De Nederlandse Staat is voor de effectue-
ring van de uitzetting van hier te lande
illegaal verblijvende vreemdelingen van
verschillende factoren afhankelijk. Eén
van deze factoren betreft de afspraken die
Nederland met diplomatieke vertegen-
woordigingen heeft gemaakt inzake de
terugname van haar onderdanen. Terugna-
me door Suriname van in Nederland ver-
blijvende Surinaamse vreemdelingen is
steeds een gevoelig punt geweest, zeker als
de betreffende Surinamer al geruime tijd
in Nederland verbleef. Nederland heeft
zich veel inspanning moeten troosten om
tot concrete afspraken inzake terugname
te komen. In dit artikel bespreek ik aan de
hand van jurisprudentie de ontwikkelin-
gen vanaf 2006 tot heden.

2 Stopzetting presentaties in
persoon 

Werden tot april 2006 nog presentaties in
persoon gehouden, vanaf april 2006 zijn
deze stopgezet. Daarbij kwam dat onduide-
lijk was of en wanneer de presentaties in
persoon zouden worden hervat. Daarmee
kwam het zicht op uitzetting van in bewa-
ring gestelde (vermeende) Surinamers ech-
ter niet te ontvallen. De Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State
(Afdeling) oordeelde namelijk op 22 augus-
tus 2006 dat voornoemde omstandigheden
geen reden vormde waaruit bleek dat de
Surinaamse autoriteiten niet bereid waren
een laissez- passer (LP) te verstrekken,

zolang de vreemdeling maar volledige juis-
te gegevens verstrekte.1 De Afdeling ging
er bij de beoordeling in voornoemde zaak
van uit dat ook een LP werd verstrekt zon-
der een voorafgaande presentatie in per-
soon. Naar aanleiding van een nadere
mededeling van de Immigratie- en Natura-
lisatiedienst (IND) bij de rechtbank ’s-Gra-
venhage een kleine maand later, blijkt ech-
ter dat er geen LP wordt verstrekt, zonder
een voorafgaande presentatie in persoon.
Op grond hiervan oordeelt de rechtbank ‘s-
Gravenhage dat voorbij dient te worden
gegaan aan de uitspraak van Afdeling.2 Nu
er geen presentatie in persoon had plaats-
gevonden en evenmin bekend was wan-
neer de presentaties zouden worden her-
vat, kon niet gezegd worden dat de
Surinaamse autoriteiten bereid waren tot
afgifte van LP’s. Er was dan ook geen spra-
ke van zicht op uitzetting. De IND kon zich
niet in dit oordeel vinden en tekende
hoger beroep aan. Op 7 november 2006
oordeelde de Afdeling dat vaststond dat de
Surinaamse autoriteiten zonder een pre-
sentatie in persoon geen LP’s verstrekten
en dergelijke presentaties niet plaatsvon-
den. Voorts bleek niet op basis waarvan
moest worden aangenomen dat op het
moment van inbewaringstelling verwacht
kon worden dat de presentaties in persoon
binnen afzienbare tijd zouden worden her-
vat De minister beriep zich immers ter sta-
ving van deze verwachting op gebeurtenis-
sen die hadden plaatsgevonden na de
inbewaringstelling en waar ten tijde van

de inbewaringstelling geen zicht op
bestond. Onder vorengenoemde omstan-
digheden bestond ten tijde van de inbewa-
ringstelling geen concreet zicht op uitzet-
ting, omdat op dat moment niet
aannemelijk was dat de Surinaamse auto-
riteiten bereid zouden zijn ten behoeve
van de vreemdeling een LP te verstrekken,
ongeacht de uitkomst van het identiteits-
en nationaliteitsonderzoek en de mede-
werking van de vreemdeling.3 In dezelfde
periode werd tevens duidelijk dat de Suri-
naamse autoriteiten verlopen paspoorten
niet verlengden, zodat de IND afhankelijk
bleef van afgifte van een LP.4 Het stopzet-
ten van de presentaties door de Surinaam-
se autoriteiten was de IND een doorn in
het oog. Meerdere malen vond er overleg
plaats tussen de procesdirecteur Terugkeer
en de Consul- Generaal te Amsterdam,
waarbij getracht werd te komen tot een her-
vatting van de presentaties in persoon.5

3 Hervatting van
presentaties in persoon 

Het bezoek van een afgevaardigde van de
Unit Facilitering aan Paramaribo op 17
oktober 2006 had eindelijk succes. De Suri-
naamse autoriteiten zegden toe om de pre-
sentaties te hervatten. Op basis van deze
informatie en de mededeling van de IND
dat verwacht werd dat het hervatten van
de presentaties niet meer dan enkele
weken in beslag zou nemen, oordeelden de
rechtbanken dat er geen sprake meer was
van het ontbreken van een reëel zicht op



uitzetting.6 In december 2006 werd
tevens een nieuwe Consul- Generaal
geïnstalleerd in Amsterdam, hetgeen, in
combinatie met de eerdere toezegging
tot het hervatten van de presentaties,
reden te meer was om aan te nemen dat
er weer LP’s zouden worden verstrekt.7

De stopzetting van de presentaties in
persoon gedurende een periode van
ruim 8 maanden, had echter tot gevolg
dat een wachtlijst was ontstaan om ver-
meende Surinamers te kunnen presen-
teren. In de praktijk bleek de betreffen-
de persoon na in bewaring te zijn
gesteld, vaak nog tussen de 6 en 11
maanden te moeten wachten eer een
presentatie plaatsvond. Dit had tot
gevolg dat sommige rechtbanken de
belangenafweging die normaliter pas
na 6 maanden plaatsvond, reeds bij het
eerste beroep in hun beoordeling
betrokken, waarbij het belang van de
vreemdeling wegens de verwachte lange
duur van de bewaring zwaarder werd
geacht te wegen dan het belang van de
Nederlandse Staat.8 Sommige rechtban-
ken oordeelden direct dat er geen spra-

ke was van zicht op uitzetting binnen
een redelijke termijn. Hierbij werd uit-
gegaan van de door de IND verstrekte
gegevens dat er niet vaker dan twee
wekelijks in persoon kon worden gepre-
senteerd waarbij het aantal te presente-
ren personen 4 in totaal betrof. In com-
binatie met gegevens van de wachtlijst
en de datum van inbewaringstelling,
werd vervolgens een indicatieve duur
van de bewaring gerekend. Deze factor,
met daarbij mede in aanmerking geno-
men het gegeven dat de eventuele afgif-
te van een LP ook tijd in beslag zou
nemen, had tot gevolg dat geconclu-
deerd werd dat het zicht op uitzetting
ontbrak.9

Desondanks bleef de IND illegale Suri-
namers in vreemdelingenbewaring stel-
len. Gemachtigden die bij de behande-
ling van de zaak in de door de
rechtbank in de beginfase een beroep
deden op voornoemde feiten en omstan-
digheden, hadden vrijwel altijd succes.
Helaas voor de vreemdeling niet altijd
direct bij de behandeling van het eerste

beroep, aangezien de definitieve presen-
tatiedatum dan vaak nog niet vast
stond. Bij een tweede of volgend beroep
werd de bewaring op grond van voor-
noemde omstandigheden wel opgehe-
ven.10

4 Nieuwe werkwijze I
Met de hervatting van de presentaties in
persoon, werd door de IND de volgende
werkwijze aangehouden. Het Consulaat-
Generaal stond per twee weken 4 pre-
sentaties in persoon toe. De planning
van deze presentaties was vervolgens in
handen van de LP- kamer. Enige tijd
bestond onduidelijkheid over de volgor-
de van plannen. Op vragen van onder
meer de rechtbank Assen heeft de IND
vervolgens inzichtelijk gemaakt dat
wordt ingepland op volgorde van bin-
nenkomst van de LP aanvraag bij de LP
kamer en niet op datum van inbewa-
ringstelling.11 Hierbij heeft de IND ook
aangegeven terughoudend te zijn met
het schuiven in presentatiedata. Wel
was het mogelijk dat de betreffende
vreemdeling de regievoerder verzocht

om hem of haar in te plannen op vrijge-
komen plekken. Wanneer de vreemde-
ling hier uit zichzelf niet om had ver-
zocht, werd dit vervolgens met
wisselend succes door de IND tegenge-
worpen.12 Tevens werden de vreemde-
lingen geïnstrueerd ‘vrijwillig’ brieven
te schrijven naar het Consulaat- Gene-
raal om een eerdere presentatiedatum
te kunnen bewerkstelligen. Tevens werd
het ontbreken van aan het Consulaat-
Generaal verzonden vrijwilligersbrieven
tegengeworpen in het kader van frustra-
tie van de uitzetting. Helaas werd de
stelling van de betreffende Surinaamse
vreemdeling dat dit in het geheel geen
zin had en dit ook mondeling door de
Surinaamse autoriteiten was aangege-
ven, ter zitting door de rechtbanken
naast zich neergelegd. 
Zelf heb ik in dit kader correspondentie
gevoerd met de Consul-Generaal,
mevrouw L.W.R. Truideman. Uiteinde-
lijk kreeg ik een op schrift gestelde reac-
tie dat het rechtstreeks corresponderen
met het Consulaat- Generaal om een eer-

dere presentatiedatum te bewerkstelli-
gen dan inzake het kunnen verkrijgen
van een LP, geen effect had. De commu-
nicatie aangaande in vreemdelingbewa-
ring gestelde vreemdelingen verliep
klaarblijkelijk rechtstreeks met DT&V.
Met deze brief kon ik vervolgens de stel-
ling van de IND weerleggen, hetgeen in
meerdere gevallen tot gegrondverkla-
ring van het beroep leidde.13 Los van
vorenstaande bestond er natuurlijk ook
nog een groep Surinamers die na maan-
den wachten eindelijk waren gepresen-
teerd, maar vervolgens weer maanden-
lang moesten wachten op het resultaat
van het onderzoek in Paramaribo. Vaak
werd uiteindelijk de bewaring na 10 tot
12 maanden opgeheven (afhankelijk van
het feit of er sprake was van al dan niet
meewerken aan de uitzetting en het
bestaan van criminele antecedenten). 
Eerder gaf ik al aan dat er nog veel (ver-
meende) Surinamers gedurende een
zeer lange periode in vreemdelingenbe-
waring zaten. Nu immers het zicht op
uitzetting niet meer ter discussie stond,
was de IND - naar eigen zeggen - volledig
afhankelijk van de Surinaamse autoritei-
ten. Er werd door de IND dan ook slechts
volstaan met een maandelijks standaard-
rappel. Rappel op individueel niveau
zou volgens de IND (zoals ter zitting
werd verklaard) enkel leiden tot diplo-
matieke onrust. Dit betoog werd door de
rechtbanken gevolgd, hetgeen de advo-
caten van deze Surinamers in grote mate
frustreerde. Vanwege de onwillige hou-
ding van de Surinaamse autoriteiten, als-
mede het feit dat er eenmaal in het
bewaringstraject beland, geen mogelijk-
heid meer bestond om rechtstreeks met
het Consulaat- Generaal te overleggen
over de terugkeer van een cliënt, zat er
niets anders op om steeds maar weer op
de lange duur van de bewaring en het
onvoldoende voortvarend handelen van
de DT&V te wijzen. De reden voor de
onwelwillende houding van de Suri-
naamse autoriteiten is nooit officieel
gecommuniceerd. Mij komt voor dat er
verschillende achterliggende factoren
zijn. Het feit dat veel Surinaamse vreem-
delingen voor 1975 de Nederlandse nati-
onaliteit hadden, het feit dat veel landge-
noten reeds lang uit Suriname weg zijn
en zijn afgeschreven uit het Bevolkings-
register, de omstandigheid dat er in
Nederland gezinsleven is aangegaan en
de omstandigheid dat (zoals ook de Suri-
naamse Krant De Ware Tijd eerder
berichtte) er gewoonweg geen (financië-
le) voorzieningen waren voor met name
ongewenstverklaarde Surinaamse vreem-
delingen.
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‘Het heeft er lang naar uitgezien dat de terugname van
Surinaamse vreemdelingen door Suriname één van de 
zorgenkindjes van de IND zou blijven met alle gevolgen van
dien. Na veel inspanning op diplomatiek niveau, waarvan de
inhoud wellicht nooit naar buiten toe kenbaar zal worden
gemaakt, lijkt er sprake te zijn van een kentering.’



Op het moment dat het er naar uit zag
dat ook de rechtbanken vonden dat het
LP traject te lang ging duren, kwam de
IND met een aangepaste werkwijze. Op
31 januari 2008 en op 22 april 2008 wer-
den lijsten met respectievelijk 23 en 70
namen van in bewaring verblijvende
Surinamers rechtstreeks naar het Cen-
traal Bureau Burgerzaken in Paramari-
bo verzonden. Nu was er niet enkel
meer sprake van een LP- traject via het
Consulaat-Generaal, maar ook een
rechtstreeks traject naar Suriname.
Naar verwachting van de IND zou dit
ook leiden tot een versnelling van het
LP- traject, hetgeen reden was om de
belangenafweging in het voordeel van
de Nederlandse Staat te laten uitvallen.
In de praktijk hebben deze lijsten niet
tot een wezenlijke versnelling geleid.

5 Memorandum of
Understanding

Op 9 oktober 2008 sloten de Minister
van Justitie van Nederland en de Minis-
ter van Buitenlandse Zaken van de Repu-
bliek Suriname een Memorandum of
Understanding (MoU).14 Doel van dit
MoU is te komen tot een snellere vast-
stelling door de Surinaamse autoritei-
ten van de nationaliteit en identiteit
van vreemdelingen en tot wederzijdse
terugname van eigen onderdanen. In de
considerans van het MoU staat vermeld
dat de betrokken partijen erkennen dat
de huidige implementatie van het
beleid op het gebied van terugname van
wederzijdse onderdanen, aanleiding
geeft tot het maken van vastomlijnde
afspraken hieromtrent. Partijen hebben
het verlangen uitgesproken om te
komen tot een duurzame en verant-
woorde oplossing van de gerezen pro-
blematiek van het terugnemen van
wederzijdse onderdanen. De technische
uitvoering van het MoU zal door een
gemengde werkgroep nader worden uit-
gewerkt in uitvoeringsafspraken. Deze
afspraken zijn er op gericht om de
wederzijdse behoefte inzake de terugna-
me van onderdanen zo zorgvuldig
mogelijk en binnen een zo kort moge-
lijk tijdsbestek te kunnen uitvoeren.
Onduidelijk is wat de inhoud van de uit-
voerings- c.q. werkafspraken zijn die
naar aanleiding van het MoU op papier
zijn gezet. Op 12 oktober 2009 verzocht
ik ingevolge de Wet openbaarheid
bestuur om openbaarmaking van de
MoU inclusief de op schrift gestelde
afspraken. Dit verzoek werd echter bij
beslissing van 12 november 2009 gedeel-
telijk door de DT&V afgewezen.15 Op
grond van artikel 10, tweede lid, onder a

Wob is geweigerd de werkafspraken te
overleggen. Zo zouden de werkafspra-
ken op uitdrukkelijk verzoek van de
Surinaamse autoriteiten niet openbaar
zijn. De DT&V stelt zich op het stand-
punt dat door openbaarmaking het
internationale contact tussen Neder-
land en Suriname in de toekomst stroe-
ver zal kunnen verlopen en de uitvoe-
ring van de MoU in de toekomst in het
geding zal komen. Uiteraard is tegen
deze beslissing onder verwijzing naar
jurisprudentie van de Afdeling bezwaar
gemaakt. Het is thans afwachten op de
reactie van de DT&V. 

Hoewel er in het jaar 2008 wederom een
zeer gering aantal LP’s is afgegeven en
dit voor de advocatuur aanleiding was
een dringend beroep op de rechtbanken
te doen om te oordelen dat er sprake
was van een weigerachtige houding van
de Surinaamse autoriteiten, heeft dit
niet als gevolg gehad dat de bewaring
werd opgeheven op grond van het feit
dat er geen reëel zicht op uitzetting bin-
nen een redelijke termijn bestond.
Reden hiervoor was met name de mede-
deling van de IND aan de rechtbanken
dat er een MoU was gesloten. Gezien de
MoU zagen rechtbanken aanleiding om
te concluderen dat er vanaf oktober
2008 geen sprake was van een weiger-
achtige houding van de Surinaamse
autoriteiten ten aanzien van het terug-
nemen van eigen onderdanen en derhal-
ve zicht op uitzetting kon aangeno-
men.16 Rechtbank Amsterdam
oordeelde op 27 februari 2009 genuan-
ceerder. Naar haar mening was het zicht
op uitzetting binnen redelijke termijn
beperkt. De rechtbank kwam tot dit oor-
deel, nu na onderzoek was gebleken dat
van de 200 LP aanvragen in 2008 slechts
6 tot een LP toezegging hadden geleid
en de IND niet kon aangeven wat en
wanneer er van het diplomatiek overleg
van de werkgroep kon worden ver-
wacht.17

6 Nieuwe werkwijze II
De inspanningen van de werkgroep die
is belast met de uitvoeringsafspraken
van de MoU, hebben op 16 april 2009
geresulteerd in een nieuwe werkwijze.
Vóór april 2009 ging het onderzoek
naar de identiteit en nationaliteit van
een Surinaamse vreemdeling pas van
start met de presentatie in persoon bij
het Consulaat-Generaal. Naar aanlei-
ding van het MoU is overeengekomen
dat iedere week 10 aanvragen om een
noodpaspoort worden aangeleverd bij
het Consulaat- Generaal te Amster-

dam.18 Het Consulaat-Generaal leidt
deze aanvragen vervolgens door naar
het Centraal Bureau Burgerzaken te
Paramaribo. Na bevestiging van de nati-
onaliteit en identiteit, vindt er alsnog
een presentatie in persoon plaats.19

Inmiddels is gebleken dat het Consu-
laat-Generaal de IND voor het eerst bij
brief van 12 augustus 2009 heeft geïn-
formeerd over de resultaten uit Parama-
ribo. Hierbij is van 24 personen de Suri-
naamse nationaliteit vastgesteld (van
één persoon kon de nationaliteit niet
worden vastgesteld).20 Voor de in de
brief genoemde Surinaamse vreemde-
lingen maakt de IND vervolgens (via de
LP kamer) een afspraak voor een presen-
tatie. De daadwerkelijke presentatieda-
tum wordt bepaald door de Surinaamse
autoriteiten zelf .21 Voor de advocatuur
is van belang goed in de gaten te hou-
den wanneer de naam van een cliënt
aan het Consulaat- Generaal is doorge-
geven en wanneer er een reactie uit
Paramaribo komt. In dit kader is het
mogelijk om hierover te corresponderen
met het Consulaat- Generaal te Amster-
dam. In zaken die muurvast lijken te zit-
ten, kan een rechtstreekse brief aan de
ambassadeur van het Ministerie van Bui-
tenlandse Zaken te Paramaribo, resul-
taat hebben (dit wordt echter niet altijd
op prijs gesteld door het Consulaat-
Generaal). Over het algemeen wordt dan
sneller een reactie verkregen.22 Het is
uiteindelijk de Consul-Generaal die
bepaalt of op basis van informatie
afkomstig uit Paramaribo wel of geen
noodpaspoort wordt afgegeven. Dit bete-
kent niet dat alle betrokken partijen
met de handen achter het hoofd kun-
nen afwachten. Het voortvarend hande-
len dient in iedere individuele zaak
steeds nauwlettend in de gaten te wor-
den gehouden. 
Sinds april 2009 hebben de Surinaamse
autoriteiten slechts van 24 personen de
nationaliteit bevestigd. Verder is ondui-
delijk of alle personen wiens naam op
de lijst van 12 augustus voorkwam, ook
daadwerkelijk al in persoon is gepre-
senteerd en of dit tevens heeft geleid
tot de toezegging een noodpaspoort te
zullen verstrekken. In mijn praktijk
heeft de nieuwe werkwijze in enkele
zaken recentelijk als resultaat gehad
dat inderdaad enige dagen na de pre-
sentatie in persoon toezeggingen zijn
gedaan omtrent het afgeven van nood-
paspoorten. Na het boeken van een
vlucht, is vervolgens ten behoeve van
de Surinaamse vreemdeling daadwer-
kelijk een noodpaspoort verstrekt
Degenen aan wie een noodpaspoort is
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2009, 200904743/1/V3, ve09001146, LJN:

BJ5197.

20 Brief van 12 augustus 2009 van het Consu-

laat Generaal te Amsterdam aan DT&V,

ve09001707.
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verstrekt, zijn succesvol uitgezet naar
Suriname. 

7 Conclusie
Het heeft er lang naar uitgezien dat de
terugname van Surinaamse vreemdelin-
gen door Suriname één van de zorgen-
kindjes van de IND zou blijven met alle
gevolgen van dien. Na veel inspanning
op diplomatiek niveau, waarvan de
inhoud wellicht nooit naar buiten toe
kenbaar zal worden gemaakt, lijkt er
sprake te zijn van een kentering. De
nieuwe werkwijze sinds april 2009 heeft
als resultaat dat voor het eerst weer suc-
cesvol is uitgezet naar Suriname. Het
feit dat iemand is ‘afgeschreven’ (de in
Suriname gebezigde term) uit het Bevol-
kingsregister is niet langer reden om te
kunnen concluderen dat er geen natio-
naliteit kan worden vastgesteld. Aan de
andere kant geldt dat; één zwaluw nog
geen zomer maakt. Het blijft zaak alert
en kritisch te zijn op het verloop van ter-
mijnen eer nieuwe nationaliteitsverkla-
ringen worden afgegeven en presenta-
ties in persoon worden gehouden.
Evenmin is bekend of er in alle gevallen
na een presentatie een noodpaspoort
wordt toegezegd. Zo nodig dient de IND
te worden verzocht hieromtrent schrif-
telijk inzage te verstrekken. Onduidelijk
is hoeveel nooddocumenten sinds april
2009 door de Surinaamse autoriteiten
zijn verstrekt. Van groot belang is voorts
de vraag of de betrokken ministeries in
de nabije toekomst hun afspraken naar
elkaar toe blijven nakomen.   |
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