HOOFDSTUK X
ARBEIDSRECHT VREEMDELINGEN
1981

No.162

STAATSBLAD van REPUBLIEK SURINAME
DECREET E-26
DECREET van 24 oktober 1981, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van
arbeid door vreemdelingen (Decreet Werkvergunning Vreemdelingen).
DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME
In overweging genomen hebbende, dat - in verband met de regulering van bet aantal
buitenlandse arbeiders op de Surinaamse arbeidsmarkt - het noodzakelijk is regelen vast te stellen
met betrekking tot het verrichten van arbeid door vreemdelingen;
Heeft, na goedkeuring door de Raad van Ministers, vastgesteld het onderstaande Decreet:
Algemene bepalingen
Artikel 1
1.

Voor toepassing van het bij of krachtens dit Decreet bepaalde wordt verstaan onder:
a.de Minister
:de Minister van Arbeid;
b.de Direkteur
:de Direkteur van Arbeid;
c.werkgever
:de natuurlijke of rechtspersoon voor wie de vreemdeling, als
bedoeld in dit Decreet op grond van een arbeidsovereenkomst,
als bedoeld in artikel 1613a van het Burgerlijk Wetboek, al dan
niet tegen loon in een geldsbedrag, arbeid verricht;
d.werkvergunning
:een schriftelijke vergunning als bedoeld in artikel 3;
e.vreemdeling
:ieder die niet Surinamer is in de zin van het "Wet op de
nationaliteit en het ingezetenschap" en die niet op grond van een
andere wettelijke regeling als Surinamer wordt behandeld;

2.
Dit Decreet is niet van toepassing op de arbeidsverhouding van landsdienaren, als
bedoeld in Artikel 1 van de Personeelswet (G.B. 1962 no. 195, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B.
1981 no. 148).
Artikel 2
Dit Decreet is niet van toepassing op:
a.
personen van wie ingevolge bepalingen, vastgesteld bij overeenkomst met andere
mogendheden dan wel bij een voor Suriname verbindend besluit van een volkenrechtelijke
organisatie, een werkvergunning niet mag worden verlangd;
b. personen, die behoren tot een bij staatsbesluit aangewezen kategorie.

HOOFDSTUK II
Werkvergunning
Artikel 3
Het is een werkgever verboden een vreemdeling arbeid te doen verrichten zonder
vergunning van de Direkteur.
Artikel 4
1.
Een werkvergunning wordt aangevraagd door de werkgever en de vreemdeling.
2.
De Minister bepaalt, welke gegevens bij de aanvraag moeten worden verstrekt, welk
formulier daarbij moet worden overgelegd.
3.
Indien bij de aanvraag de vereiste gegevens of bewijsstukken niet volledig zijn verstrekt
of overgelegd, wordt het formulier aan de werkgever teruggezonden, onder schriftelijke
mededeling, welke gegevens of bewijsstukken nog ontbreken.
4.
Een aanvraag wordt geacht niet te zijn gedaan:
a.
zolang de vereiste gegevens of bewijsstukken niet volledig zijn verstrekt of
overgelegd;
b.
indien deze een vreemdeling betreft, die niet beschikt over een voor het verrichten van
arbeid geldige vergunning tot verblijf, noch een zodanige vergunning heeft aangevraagd.
5.
Op een aanvraag wordt binnen dertig (30) dagen na ontvangst beslist. Deze termijn kan
voor de afloop met nog ten hoogste dertig (30) dagen worden verlengd. Van de verlenging wordt
de aanvrager onverwijld mededeling gedaan.
Artikel 5
1.
In een werkvergunning wordt de naam van de vreemdeling vermeld, die de werkgever
mag doen arbeiden, alsmede die van de onderneming, waarin zulks mag geschieden.
2.
Een werkvergunning kan onder voorwaarden worden verleend.
Artikel 6
Een vergunning wordt geweigerd, indien door het verlenen van de vergunning
toestemming zou worden verleend aan de werkgever om de vreemdeling te werk te stellen, van
wie is gebleken, dat hem het verblijf in Suriname is geweigerd of, dat hij tot ongewenste
vreemdeling is verklaard.
Artikel 7
Een vergunning kan worden geweigerd, indien voor het verrichten van arbeid, waarop de
gevraagde vergunning betrekking heeft, aanbod op de arbeidsmarkt aanwezig is of redelijkerwijs
te verwachten is.
Artikel 8
Een vergunning kan worden ingetrokken, indien blijkt, dat aan de vreemdeling verder
verblijf in Suriname is geweigerd, tenzij de vreemdeling rechtens niet kan worden uitgezet.

Artikel 9
Een vergunning kan worden ingetrokken, indien:
a.
de voor haar verkrijging verstrekte gegevens zodanig onjuist of onvolledig
blijken te zijn geweest, dat op de aanvraag een andere beslissing zou zijn
genomen, als bij de beoordeling daarvan de juiste omstandigheden volledig
bekend waren geweest;
b.
van de vergunning geen gebruik wordt gemaakt. Hiervan dient de werkgever
schriftelijke melding te doen aan de Direkteur. Het bepaalde in de vijfde afdeling
van de zevende titel A van het derde boek van het Burgerlijk Wetboek is
onverhinderd van toepassing.
Artikel 10
Een beschikking ter zake van een werkvergunning wordt met redenen omkleed en wordt
schriftelijk aan de werkgever medegedeeld. Van een zodanig besluit wordt een afschrift gezonden
aan de betrokken vreemdeling en aan de betrokken autoriteiten.
Beroep
Artikel 11
1.
Tegen een beschikking tot weigering of intrekking van een vergunning kan zowel de
werkgever als de vreemdeling binnen dertig (30) dagen, nadat het besluit ter kennis van de
aanvrager is gebracht of hij geacht kan worden daarvan kennis te hebben genomen, in beroep
gaan bij de Minister.
2.
In geval van overmacht kan de Minister een beroep ingesteld na afloop van de daarvoor
bepaalde termjn, niettemin in behandeling nemen.

HOOFDSTUK III
Strafbepalingen
Artikel 12
Hij die niet voldoet aan de verplichting, ingevolge het bepaalde in artikel 3, wordt
gestraft met hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vijfduizend
gulden.
Artikel 13
Het feit bij dit Decreet strafbaar gesteld, wordt beschouwd als een overtreding.
Artikel 14
Met de opsporing van het feit bij dit Decreet strafbaar gesteld, zijn behalve de bij artikel
134 van het Wetboek van Strafvordering en bij de artikelen 1 en 2 van het Decreet B-S
aangewezen personen, belast de door de Minister bepaaldelijk daartoe aangewezen ambtenaren.

HOOFDSTUK IV
Overgangsbepaling
Artikel 15
1.
Op de vreemdeling, die bij de inwerkingtreding van dit Decreet in het bezit is van een
verblijfsvergunning, afgegeven ingevolge de "Surinaamse Toelatingswet 1938" (G.B. 1938 no.
92), zijn de bepalingen van dit Decreet niet van toepassing voor de duur van de
verblijfsvergunning.
2.
De werkgever, die een vreemdeling, als bedoeld in het eerste lid, arbeid doet verrichten,
is verplicht binnen dertig (30) dagen na de inwerkingtreding van dit Decreet hiervan opgave te
doen bij de Direkteur.
3.
Op de werkgever, die niet voldoet aan het bepaalde in lid 2 van dit artikel, is artikel 12
van overeenkomstige toepassing.
4.
Bij beëindiging van de duur van de verblijfsvergunning zijn de bepalingen van dit
Decreet van toepassing en dient een werkvergunning te worden aangevraagd, als bedoeld in
artikel 4, lid 1.
5.
Het in het voorafgaande lid bepaalde is van overeenkomstige toepassing, indien de
vreemdeling bij de inwerkingtreding van dit Decreet een verblijfsvergunning heeft aangevraagd,
ingevolge de "Surinaamse Toelatingswet 1938" (G.B. 1938 no. 92), doch nog niet beschikt
over een zodanige vergunning.

HOOFDSTUK V
Slotbepalingen
Artikel 16
Onverminderd het in artikel 2 bepaalde, kunnen bij staatsbesluit nadere regels worden
vastgesteld met betrekking tot het verrichten van arbeid door vreemdelingen.
Artikel 17
1.
Dit Decreet kan worden aangehaald als "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen".
2.
Het wordt bekend gemaakt in het Staatsblad van de Republiek Suriname en treedt in
werking op een nader door de President te bepalen tijdstip (Inwerkingtreding I .januari 1983 (S.B.
1982,No. 141)).'
Gegeven te Paramaribo, de 24ste oktober 1981,
H.R. CHIN A SEN.
Het Militair Gezag,
D.D. BOUTERSE.
De Minister van Arbeid a.i.,
H.H. RUSLAND.
De Minister van Justitie en Binninlandse Zaken,
H.H. NAARENDORP.
Uitgegeven te Paramaribo, de 24ste oklober 1981.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Distriktsbestuur en Milieubeheer,
F.J. LEEFLANG.

DECREET van 24 oktober 1981, houdende regelen met betrekking tot het verrichten van
arbeid door Vreemdelingen (Decreet Werkvergunning Vreemdelingen).
NOTA VAN TOELICHTING
Algemeen
Om zijn ordenende taak op de arbeidsmarkt beter te kunnen vervullen, is het
noodzakelijk, dat het Ministerie van Arbeid ten aanzien van het verrichten van arbeid door
vreemdelingen in Suriname regulerend kan optreden.
De huidige situatie, waarbij de verblijfsvergunning, afgegeven door de ontschepingsambtenaar,
thans de Districts-Commissaris, bedoeld in artikel 5 van de "Surinaamse Toelatingswet 1938"
(G.B. 1938 no. 92) tevens beschouwd wordt als werkvergunning, bevredigt niet, aangezien het
arbeidsvoorzieningsaspekt, dat slechts één der faktoren is die meespeelt bij de verlening van de
verblijfsvergunning, niet voldoende tot zijn recht komt.
Door het onderhevige Decreet zal het Ministerie van Arbeid, dat verantwoordelijk is voor
ordening op het gebied van de arbeidsvoorziening, een zelfstandig beleid kunnen voeren bij de
toetreding van buitenlandse arbeidskrachten op de Surinaamse arbeidsmarkt.
Artikelsgewijze Toelichting
Artikel 1 lid 1 onder c. geeft aan, wie voor de toepassing van het Decreet als werkgever
wordt aangemerkt.
Het loon, voortvloeiend uit de arbeidsovereenkomst, behoeft niet in een geldsbedrag te zijn
overeengekomen. Het kan ook bestaan in nature en uit kost en inwoning en betreft elke
vergoeding van de werkgever aan de werknemer terzake van diens arbeid. Bij Staatsbesluit
kunnen voor de toepassing van het bij of krachtens dit Decreet bepaalde, andere overeenkomsten
tot het verrichten van arbeid worden gelijkgesteld met de arbeidsovereenkomst.
In artikel 2 onder a. worden voor de toepassing van dit Decreet niet als vreemdeling
aangemerkt, personen van wie op grond van bepalingen van internationaal recht geen
werkvergunning mag worden verlangd, zoals diplomatieke ambtenaren en andere geprivilegeerde
personen.
Ingevolge artikel 3 is de werkvergunning de vergunning, die de werkgever moet hebben,
indien hij een vreemdeling arbeid wil doen verrichten.
Artikel 4, lid 4 bepaalt, dat de werkvergunning door de werkgever en de vreemdeling
gezamenlijk moet worden aangevraagd. Het is derhalve niet mogelijk, dat een werkgever een
werkvergunning aanvraagt buiten de betrokken vreemdeling om. Beide aanvragen dienen door de
werkgever gelijktijdig te worden ingediend op voorbedrukte modelformulieren.
De procedure bij de aanvraag van een werkvergunning is verder geregeld in de leden 2 t/m 5 van
artikel 4.
Aandacht vraagt het bepaalde in het vierde lid, onder b.; een aanvraag wordt geacht niet te zijn
gedaan, indien deze een vreemdeling betreft, die niet beschikt over een voor het verrichten van
arbeid geldige verblijfsvergunning, noch een zodanige vergunning heeft aangevraagd.
Volgens het bepaalde in artikel 4, lid 4 onder b., dient de vreemdeling een
verblijfsvergunning aan te vragen, alvorens de aanvraag om een werkvergunning in behandeling
wordt genomen. De beslissing op de aanvraag van een verblijfsvergunning behoeft niet te worden
afgewacht.
Indien de verblijfsvergunning op justitiele gronden wordt geweigerd, zal op grond van artikel 6
ook de werkvergunning moeten worden geweigerd.
Artikel 5 regelt de inhoud van een vergunning. Volgens het eerste lid worden daarin
vermeld de naam van de vreemdeling om wie het gaat en van de onderneming, waarin de arbeid

mag worden verricht. De betrokken vreemdeling is uit hoofde van de vergunning slechts vrij tot
het verrichten van de aangegeven funktie en soort arbeid in de aangegeven onderneming van de
werkgever aan wie de vergunning is verleend.
Het Decreet belet hem echter niet om tezamen met dezelfde of een andere werkgever een andere
werkvergunning aan te vragen. Mede uit een oogpunt van contro1e, dient de naam van de
onderneming te worden vermeld en van de werkgever, in wiens dienst de vreemdeling treedt. In
de door de vergunning verlenende instantie te stellen voorwaarden kan zijn bepaald, dat een
vergunning, die voor een afzonderlijke vestiging van een concern wordt aangevraagd, slechts
voor die vestiging, welke in dat geval als onderneming wordt aangemerkt, wordt verleend. Bij
een voorgenomen overplaatsing van een vreemdeling van de ene vestiging van een concern naar
de andere, ook al blijft deze dezelfde soort arbeid verrichten, is dan een nieuwe werkvergunning
vereist.
De artikelen 6 en 7 vermelden de gronden voor het weigeren van een werkvergunning.
Artikel 6 geeft een imperatieve weigeringsgrond. Een vergunning moet worden
geweigerd, indien aan de betrokken vreemdeling het verblijf in Suriname is geweigerd.
Artikel 7 geeft aan, dat de werkvergunning steeds kan worden geweigerd, indien door de
desbetreffende soort arbeid aanbod op de arbeidsmarkt aanwezig is of redelijkerwijs te
verwachten is. Hierbij kan worden gedacht aan aanbod van kategorieën werknemers, waaraan
prioriteit wordt verleend.
De vergunning verlenende instantie heeft in dit opzicht een zeer ruime beleidsmarge.
Artikel 8 bepaalt, dat een werkvergunning wordt ingetrokken, indien gebleken is, dat aan
de vreemdeling verblijf in Suriname is geweigerd. Hierbij moet worden gedacht aan het geval van
intrekking van de verblijfsvergunning op de wettelijke gronden. De uitzondering kan optreden
wanneer niet tot uitzetting wordt overgegaan, hangende een beroepsprocedure tegen de intrekking
van een verblijfsvergunning en indien deze beslissing is geschorst.
Artikel 9 geeft twee gronden, waarop een werkvergunning kan worden ingetrokken. De
eerste grond betreft het geval dat het verlenen van de vergunning het gevolg is geweest van het
verstrekken van onjuiste of onvolledige gegevens bij de aanvraag.
De tweede grond strekt ertoe te voorkomen, dat vergunningen blijven voortbestaan wanneer de
werkgever er geen feitelijk gebruik van maakt of in het geval dat van de vergunning geen gebruik
meer wordt gemaakt, doordat de werkgever de arbeidsverhouding met de vreemdeling heeft
beëindigd.
De werkgever is verplicht van het beëindigen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk melding te
doen aan de Direkteur.
Het onderhavige Decreet beoogt niet de civielrechtelijke gevolgen van de beëindiging van de
arbeidsverhouding te regelen. De werkgever dient derhalve de wettelijke ontslagbepalingen in
acht te nemen. In de slotzin van artikel 9 onder b. wordt dit met zoveel woorden gesteld.
Van de gemotiveerde beslissing op de aanvraag van een werkvergunning dient aan de
vreemdeling een afschrift te worden gezonden volgens artikel 10. Tevens dient een afschrift te
worden gezonden aan de betrokken autoriteiten, waarmee wordt gedoeld op de betrokken
Districts-Commissaris en het Hoofd van de Vreemdelingendienst.
In artikel 11 wordt een aantal beschikkingen genoemd, waartegen binnen de aangegeven
termijn na datum van verzending aan de betrokkenen beroep kan worden ingesteld bij de
Minister.
Mede uit beleidsoverwegingen wordt het wenselijk geacht, dat de Minister als centrale instantie
de zaak volledig zal kunnen heroverwegen. Hoewel niet met zoveel woorden bepaald, dient bij de
beschikking de beroepsinstantie en de termijn te worden vermeld, betgeen voortvloeit uit de
beginselen van behoorlijk bestuur.
Artikel 12 stelt onder verwijzing naar artikel 3 alléén de werkgever, die zonder
vergunning een vreemdeling arbeid doet verrichten, strafbaar, aangezien strafbaarstelling van de
vreemdeling, gezien vanuit het belang van de naleving van de Wet, niet effektief is.

Volgens artikel 13 begaat de werkgever, die een vreemdeling arbeid doet verrichten
zonder over een werkvergunning te beschikken, een overtreding.
Artikel 14. De artikelen I en 2 van het Decreet B-5 betreffen de leden van de Militaire
Politie.
Artikel 15 bevat enige overgangsbepalingen.
Ten aanzien van de vreemdeling, die op het moment van de inwerkingtreding van het
Decreet in Suriname verblijft op grond van een verblijfsvergunning, is de werkgever voor de
geldigheidsduur van de verblijfsvergunning niet verplicht een werkvergunning aan te vragen,
maar dient de werkgever te voldoen aan de meldingsplicht binnen een aanmeldingstermijn van 30
dagen. Bij afloop van de verblijfsvergunning dient alsnog een werkvergunning te worden
aangevraagd.
Tevens dient een werkvergunning te worden aangevraagd, indien een verblijfsvergunning
is aangevraagd ingevolge het Surinaams Toelatingsbesluit 1938 (G.B. 1938 no. 92), doch de
vreemdeling nog niet over een zodanige verblijfsvergunning beschikt bij de inwerkingtreding van
dit Decreet.
De Minister van Arbeid a.i.,
H.H. RUSLAND.

1982

No. 59

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME

BESCHIKKING van de Minister van Arbeid van 18 maart 1982 no. 1277,
inzake vaststelling over te leggen bewijsstukken ingevolge het Decreet E-26 (Decreet
Werkvergunning Vreemdelingen S.B. 1981 no. 162).

DE MINISTER VAN ARBEID;
Gehoord de Direkteur van Arbeid;
GELET OP:
Artikel 4, lid 2 van het Decreet Werkvergunning Vreemdelingen (S.B. 1981, no. 162).
BESLUIT:
1.
Dat bij de aanvraag voor een werkvergunning de volgende bewijsstukken dienen te
worden overgelegd;
a.
drie goedgelijkende pasfoto's van de vreemdeling voor wie de werkvergunning
wordt aangevraagd;
b.
een fotokopie van de verblijfsvergunning afgegeven door de ambtenaar, zoals
genoemd in het Toelatingsbesluit 1938 (G.B. 1938, no. 92) of een fotokopie van
het bewijs, dat een verblijfsvergunning is aangevraagd;
c.
een gewaarmerkte verklaring van de Dienst Registratie en Bemiddeling, waaruit
blijkt, dat er geen lokale aanbod in het/de gevraagde beroep/funktie aanwezig is
op de arbeidsmarkt of redelijkerwijs te verwachten is.
2.

Te bepalen, dat afschrift van deze Beschikking in het Staatsblad zal worden geplaatst.

Paramaribo, de 18de maart 1982.
H.H. RUSLAND.
Uitgegeven te Paramaribo, de 13de april 1982.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Justitie,
F.J. LEEFLANG.

1982

No. 60

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME
BESCHIKKING van de Minister van Arbeid van 18 maart 1982 no. 1278, inzake
vaststelling aanvraagformulieren ingevolge het Decreet E-26 (Decreet Werkvergunning
Vreemdelingen S.B. 1981 no. 162).
DE MINISTER VAN ARBEID
Gehoord de Direkteur van Arbeid;
Gelet op artikel 4, lid 2 en 3 van het Decreet Werkvergunning Vreemdelingen (S.B. 1981
no. 162).
HEEFT BESLOTEN:
I.
Het formulier van aanvraag, bedoeld in artikel 4, lid 2 en 3 van Het Decreet
Werkvergunning Vreemdelingen (S.B. 1981 no. 162), vast te stellen volgens het bij deze
Beschikking behorend model.
II.
Te bepalen, dat afschrift van deze Beschikking en het in sub 1. bedoeld model in het
Staatsblad zullen worden opgenomen.

Paramaribo, de 18de maart 1982.
H.H. RUSLAND.
Uitgegeven te Paramaribo, de 13de april 1982.
De Minister van Binnenlandse Zaken en Justitie,
F.J. LEEFLANG.

BIJLAGE STAATSBLAD 1982
MINISTER VAN ARBEID
AANVRAAG om werkvergunning als bedoeld in artikel 3 van het Decreet Werkvergunning
Vreemdelingen (S.B. 1981, no. 162)
Stempel dienst (waarbij aantekenen datum en ontvangst)
De aanvraag dient met de schrijfmachine ingevuld - door de werkgever en vreemdeling
ondertekend – te worden ingediend bij de Dienst Werkvergunning.
Een aanvraag wordt niet in behandeling genomen zolang de gevraagde gegevens niet zijn
verstrekt en de vereiste bewijsstukken niet zijn overgelegd of indien de aanvraag een vreemdeling
betreft, die niet beschikt over een voor het verrichten van arbeid geldige vergunning tot verblijf,
noch een zodanige vergunning heeft aangevraagd.
In verband met de voor afdoening van de aanvraag benodigde tijd verdient het aanbeveling deze
tenminste dertig dagen vóór de datum, waarop de tewerkstelling moet aanvangen, in te dienen.
GEGEVENS WERKNEMER
1. Naam (gehuwde vrouw de meisjesnaam)
2. Voornamen
3. Geboortedatum en geboorteplaats
4. Geslacht en burgerlijke staat
5. Nationaliteit
6. Opleiding

..................………………………...
..................………………………...
....................te …………………….
...................……gehuwd/ ongehuwd
....................Paspoortnummer……...
Plaats en datum van uitgifte:……….
……………………………………..

Indien reeds in Suriname
7. Datum aankomst in Suriname
8. Woonadres
9. Is betrokken vreemdeling in het bezit van
een voor het verrichten van arbeid geldige
vergunning tot verblijf?
10. Werd een zodanige vergunning c.q.
daarvan aangevraagd?
11. Indien reeds eerder in Suriname werkzaam
geweest naam en adres laatste werkgever.

……………………………………..
……………………………………..
Ja/ Neen.
Geldig tot: ………..

Ja/ Neen.

Bij ……

verlenging

……………………………………..

Indien nog niet in Suriname
12. Adres in het buitenland
13. Toekomstige woonadres in Suriname.

……………………………………..
……………………………………..

Deze rubriek alleen invullen, indien de werknemer gehuwd of gehuwd geweest is.
GEGEVENS ECHTGENOTE/ ECHTGENOOT
14. Naam/ Voornamen
15. Nationaliteit

…………………………………
…………………………………

16. Geboorte datum en geboorteplaats
17. Woonadres

…………………………………
…………………………………

GEGEVENS WERKGEVER
18. Naam en adres van het bedrijf

…………te…………..
P.O.B……………..Tel…………
…………………………………

19. Aard van het bedrijf
GEGEVENS ARBEIDSPLAATS
20. Soort arbeid welke verricht zal worden

gedurende….uren per week in dagdienst/
ploegendienst
…………………………
21. Plaats (adres) waar de arbeid verricht wordt ……………………te……
22. Loon
Bruto………………per maand/ week.
23. Overige vergoedingen
……………………………
24. Beoogde datum indiensttreding
……………………………………
25. Periode waarvoor de vergunning wordt verlangd
……………………………
GEGEVENS VACATURE-VOORZIENING
26. Vergunning wordt aangevraagd i.v.m.
………………………………
uitbreiding van het aantal arbeidsplaatsen
vervulling van een vacature ontslaan door
27. Heeft de werkgever de vacature bij de
……………………………
Arbeidsbemiddeling gemeld zo ja, wanneer
28. Welke pogingen werden ondernomen om
……………………………………
op andere wijze tot voorziening in de
vacature te komen.
Aldus naar waarheid ingevuld,
Bijlagen…………..
……………….
(plaats)

…………..
(datum)

…………………………..
(Handtekening vreemdeling)

N.B.:

……………….
(plaats)

………………
(datum)

…………………………
(handtekening werkgever en
firmastempel)

Het is een werkgever verboden een vreemdeling arbeid te doen verrichten zonder
vergunning van de Direkteur van Arbeid.
De werkgever, die de vreemdeling zonder een werkvergunning arbeid doet verrichten wordt
gestraft met een hechtenis van ten hoogste zes maanden of geldboete van vijfduizend
gulden.

1983

No. 107

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME
BESCHIKKING van de Minister van Arbeid en Volksgezondheid van 17 September
1983 no. 4619, regelende bevoegdheden van het Hoofd van het Bureau Werkvergunning
Vreemdelingen van het Directoraat Arbeid, i.v.m. aanvragen om een werkvergunning als bedoeld
in artikel 3 van het "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B. 1981 no. 162).
DE MINISTER VAN ARBEID EN VOLKSGEZONDHEID
Gehoord de directeur van Arbeid
Gelet op artikel 3 en artikel 4, leden 1 en 2, van het "Decreet Werkvergunning
Vreemdelingen" (S.B. 1981 no. 162), en de gebleken noodzaak om aanvragen van
werkvergunning zo efficiënt mogelijk te doen verlopen.
HEEFT BESLOTEN :
I.
a. Een werkvergunning als bedoeld in artikel 3 van het "Decreet Werkvergunning
Vreemdelingen" (S.B. 1981 no. 162) wordt, te rekenen van 1 September 1983,
verleend namens de Directeur van Arbeid, door het Hoofd van bet Bureau
Werkvergunning Vreemdelingen van bet Directoraat Arbeid.
b. Een werkvergunning, alsmede verlenging van de werkvergunning, dient
schriftelijk te worden aangevraagd bij het Hoofd van het Bureau
Werkvergunning Vreemdelingen.
c. Alle voor een aanvraag van (verlenging van) een vergunning vereiste
bewijsstukken ingevolge beschikking van de Minister van Arbeid d.d,
18-3-1982 no. 1277 (S.B. 1982 no. 59), en de circulaire van 30 april 1983 no. M.
921/83 (A.B. 1983 no. 62), alsmede alle overige met een aanvraag verband
houdende bescheiden dienen te worden overgelegd aan het Hoofd van het Bureau
Werkvergunning Vreemdelingen.
d. Indien van de werkvergunning geen gebruik meer wordt gemaakt, dient de
werkgever hiervan schriftelijk melding te doen bij het Hoofd van het Bureau
Werkvergunning Vreemdelingen.
II.

Te bepalen, dat deze beschikking bekend wordt gemaakt in het Staatsblad van de
Republiek Suriname.

III.

Van het vorenstaande afschrift te zenden aan de Directeur van Justitie, de ProcureurGeneraal, de Districts-Commissarissen, het Hoofd Vreemdelingendienst en het Hoofd
van het Bureau Werkvergunning Vreemdelingen.

Paramaribo, de 17e September 1983.
L.W. BOKSTEEN.
Uitgegeven te Paramaribo, de 21ste oktober 1983.
De Minister van Binnenlandse Zaken, Districtsbestuur en Justitie,
F.J. LEEFLANG.

1983

No.108

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME
BESCHIKKING van de Minister van Arbeid en Volksgezondheid van 13 oktober 1983
no. 5333, houdende aanwijzing van kategorieën van personen, voor wie geen werkvergunning is
vereist, als bedoeld in het "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B. 1981 no. 162).
DE MINISTER VAN ARBEID EN VOLKSGEZONDHEID,
Gehoord de Direkteur van Arbeid;
Mede gelet op de artikelen 3 en 4 van het "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen"
(S.B. 1981 no. 162), en de gebleken noodzaak om op korte termijn beleidsinstrukties te geven aan
het Hoofd van het Bureau Werkvergunning Vreemdelingen in verband met de aanwijzing van
groepen vreemdelingen voor wie geen werkvergunning is vereist.
HEEFT BESLOTEN:
I.
Te rekenen van 1 november 1983 is een werkvergunning als bedoeld in artikel 3 van het
"Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B. 1981 no. 162) niet vereist voor:
a.
Vreemdelingen die gehuwd zijn met een Surinaamse partner;
b.
Remigranten van Surinaamse origine met buitenlandse nationaliteit, met hun
gezin, als bedoeld in artikel 5 van de "Toescheidingsovereenkomst inzake
nationaliteiten tussen de Republiek Suriname en het Koninkrijk der
Nederlanden" (S.B. 1981 no. 1) en artikel 2 onder a. van de "Wet op de
Nationaliteit en het lngezetenschap" (S.B. 1975 no. 4);
c.
Vreemdelingen die door de Minister van Binnenlandse Zaken, Districtsbestuur en
Justitie zijn toegelaten als vluchtelingen en die zodanige status kunnen
aantonen met het betreffend verblijfsdokument;
d.
Vreemdelingen die landsdienaar zijn als bedoeld in Artikel 1 van
"Personeelswet" (G.B. 1962 no. 195), overeenkomstig het bepaalde in Artikel 1,
lid 2 van het "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen", met uitzondering
van vreemdelingen werkzaam bij overheidsrechtspersonen.
II.
III.

Te bepalen, dat deze Beschikking bekend wordt gemaakt in het Staatsblad van de
Republiek Suriname.
Van het vorenstaande afschrift te zenden aan de Directeuren van Justitie, Binnenlandse
Zaken, Districtsbestuur en Arbeid, de Procureur-Generaal, de Districts-Commissarissen,
het Hoofd van de Vreemdelingendienst en het Hoofd van het Bureau Werkvergunning
Vreemdelingen.

Paramaribo, de 13e oktober 1983.
L.W. BOKSTEEN.
Uitgegeven te Paramaribo, de 7e november 1983.
De Minister van Binnenlandse Zaken, Districtsbestuur en Justitie,
F.J. LEEFLANG.

1983

No.120
STAATSBLAD
van de
REPUBLIEK SURINAME

BESCHIKKING van de Minister van Arbeid en Volksgezondheid van
9 december 1983 no. 6477, regelende de opsporingsbevoegdheid van de arbeidsinspecteurs met
betrekking tot het "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B. 1981, no. 162).
DE MINISTER VAN ARBEID EN VOLKSGEZONDHEID,
Gehoord de Directeur van Arbeid,
Gelet op artikel 14 van het "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B. 1981 no.
162) en artikel 3 onder a. van het "Decreet Arbeidsinspectie" (S.B. 1983 no. 42));
I.

Te bepalen dat, te rekenen van 12 december 1983, met de opsporing van het feit
strafbaar gesteld ingevolge de artikelen 3 en l2 van het "Decreet Werkvergunning
Vreemdelingen" (S.B. 1981110.162), mede belast zijn de controlerende ambtenaren der
Arbeidsinspectie als bedoeld in het "Decreet Arbeidsinspectie" (S.B. 1983 no. 42).

II.

Te bepalen, dat deze Beschikking bekend wordt gemaakt in het Staatsblad van de
Republiek Suriname.

III.

Van het vorenstaande afschrift te zenden aan de Direkteuren van Justitie en Arbeid, de
Procureur-Generaal, de Districts-Commissarissen, het Hoofd der Vreemdelingendienst,
het Hoofd van de Militaire Politie, en het Hoofd van het Bureau Werkvergunning
Vreemdelingen

Paramaribo, de 9e december 1983.
L.W. BOKSTEEN.
Uitgegeven te Paramaribo, de 22ste december 1983.
De Minister van Binnenlandse Zaken, Districtsbestuur en Justitie,
F.J. LEEFLANG.

1984

No.8

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME
BESCHIKKING van de Minister van Arbeid en Volksgezondheid van 11 januari 1984
no.162, houdende nadere regels inzake het niet verlenen van werkvergunningen als bedoeld in het
"Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B. 1981 no. 162).

DE MINISTER VAN ARBEID EN VOLKSGEZONDHEID,
Gehoord de direkteur van Arbeid
Gelet op de artikelen 4 en 7 van het "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B.
1981 no. 162) en de beschikking van de Minister van Arbeid en Volksgezondheid van 17
september en 13 oktober 1983 no. 's 4619 en 5333 (S.B. 1983 no. 's 107 en 108);
OVERWEGENDE:
dat het op grond van arbeidsmarkt-politieke overwegingen, waaronder de doelstelling van
een optimale bezetting van de lokale arbeidsplaatsen door Suriname arbeidskrachten, het
wenselijk is te bepalen, dat tot nader order geen werkvergunning meer wordt verleend ten
behoeve van vreemdelingen, die na 20 januari 1984 een eerste aanvraag voor toelating tot de
Republiek Suriname hebben gedaan als bedoeld in de Surinaamse Toelatingswet 1938 (G.B. 1938
no. 92) en de ter uitvoering daarvan gegeven voorschriften;
HEEFT BESLOTEN:
I.

De navolgende voorschriften vast te stellen:
a.
Te rekenen van 20 januari 1984 worden vergunningen als bedoeld in het
"Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B. 1981110. 162) geweigerd,
indien de werkvergunning wordt aangevraagd ten behoeve van vreemdelingen,
die na 20 januari 1984 een eerste aanvraag voor toelating tot de Republiek
Suriname hebben gedaan of dit nog dienen te doen, als bedoeld in de Surinaamse
Toelatingswet 1938 (G.B. 1938 no. 92) en de ter uitvoering daarvan gegeven
voorschriften.
b.
Te rekenen tot 1 juli 1984 is het bepaalde onder a. niet van toepassing op door
vreemdelingen te verrichten seizoenarbeid in het distrikt Nickerie. Aanvragen
voor het verrichten van bedoelde soort arbeid dienen te worden ingediend bij het
Bureau Werkvergunning Vreemdelingen te Nieuw Nickerie.
c.
Het bepaalde onder a. is niet van toepassing op de kategorieën van personen,
voor wie geen werkvergunning is vereist ingevolge de Beschikking van de
Minister van Arbeid en Volksgezondheid van 13 oktober 1983 no. 5333 (S.B.
1983 no. 108).
d.
Het bepaalde onder a. is niet van toepassing indien door de vreemdeling
verlenging is aangevraagd van een v66r 20 januari 1984 verleend bewijs van
toelating.
e.
Van het bepaalde onder a. kan door de Minister belast met Arbeidszaken in de
daarvoor in aanmerking komende gevallen ontheffing worden verleend.

II.

Te bepalen, dat deze beschikking bekend wordt gemaakt in het Staatsblad van de
Republiek Suriname.

III.

Van het vorenstaande afschrift te zenden aan de Direkteuren van Justitie, Distriktsbestuur
en Arbeid, de Districts-Commissarissen, het Hoofd van de Militaire Politie, en het Hoofd
van het Bureau Werkvergunning Vreemdelingen.

Paramaribo, de 11e januari 1984.
L.W. BOKSTEEN.
Uitgegeven te Paramaribo, de 11e januari 1984.
De Minister van Binnenlandse Zaken,
Distriktsbestuur en Justitie,
F.J. LEEFLANG.

1984

No.82

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME
BESCHIKKING van de Minister van Arbeid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting van 25
September 1984 no. 5058, houdende intrekking van artikel 1 punten a en b van de beschikking
van de Minister van Arbeid en Volksgezondheid van 11 januari 1984 no. 162 (S.B. 1984 no. 8)
voor wat betreft door vreemdelingen te verrichten seizoenarbeid in het distrikt Nickerie.
DE MINISTER VAN ARBEID, SOCIALE ZAKEN EN VOLKSHUISVESTING,
Gehoord de direkteur van Arbeid;
Gelet op de artikelen 4 en 7 van het "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B.
1981 no. 162) en de beschikking van de Minister van Arbeid en Volksgezondheid van 11 januari
1984 no. 162, houdende nadere regels inzake het niet verlenen van werkvergunningen als bedoeld
in het "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B. 1984 no. 8);
OVERWEGENDE:
dat het bepaalde in punt b. van bovengenoemde beschikking van de Minister van Arbeid
en Volksgezondheid ten aanzien van het te rekenen van 1 juli 1984 niet verlenen van
Werkvergunningen voor het distrikt Nickerie, indien de werkvergunning wordt aangevraagd ten
behoeve van vreemdelingen, die na 20 januari 1984 een eerste aanvraag voor toelating tot de
Republiek Suriname hebben gedaan of dit nog dienen te doen, als bedoeld in de Surinaamse
Toelatingswet 1938 (G.B. 1938 no. 92), op grond van arbeidsmarkt-politieke overwegingen dient
te worden INGETROKKEN;
HEEFT BESLOTEN:
I.

II.
III.

Ten aanzien van door vreemdelingen te verrichten seizoenarbeid in het distrikt Nickerie,
wordt de beschikking van de Minister van Arbeid en Volksgezondheid van 11 januari
1984 no. 162, houdende nadere regels inzake het niet verlenen van werkvergunningen als
bedoeld in het "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B. 1984 no. 8) tot nader
order INGETROKKEN.
Te bepalen, dat deze beschikking bekend wordt gemaakt in het Staatsblad van de
Republiek Suriname.
Van het vorenstaande afschrift te zenden aan de Direkteuren van Justitie,
Distriktsbestuur en Arbeid, de Districts-Commissarissen, het Hoofd van de Militaire
Politie, het Hoofd van de Dienst Werkvergunning Vreemdelingen, en het Hoofd der
Arbeidsinspektie.

Paramaribo, de 25ste September 1984.
S.F. GILDS
Uitgegeven te Paramaribo, de 26ste november 1984.
De Minister van Binnenlandse Zaken, Distriktsbestuur en Justitie,
F.J. LEEFLANG.

1986

no.48

STAATSBLAD van de REPUBLIEK SURINAME
BESCHIKKING van de Minister van Arbeid van 2 juli 1986 no. 3703, houdende
intrekking van de beschikking van de Minister van Arbeid en Volksgezondheid van 11 januari
1984 no. 162, houdende nadere regels inzake het niet verlenen van werkvergunningen (S.B. 1984
no. 8).
DE MINISTER VAN ARBEID,
Gehoord de Direkteur van Arbeid;
GELET OP:
a.
b.

c.

Het "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B. 1981 no. 162);
de beschikking van de Minister van Arbeid en Volksgezondheid van
11 januari 1984 no. 162, houdende nadere regels inzake het niet verlenen van
werkvergunningen (S.B. 1984 no. 8);
de beschikking van de Minister van Arbeid, Sociale Zaken en Volkshuisvesting van 25
September 1984 no. 5058, houdende intrekking van artikel 1 punten a. en b. van
bovengenoemde beschikking, voor wat betreft door vreemdelingen te verrichten
seizoenarbeid in het distrikt Nickerie (S.B. 1984 no. 82);

OVERWEGENDE:
dat de beschikking van de Minister van Arbeid en Volksgezondheid van
11 januari 1984 no. 162 (S.B. 1984 no. 8), houdende nadere regels inzake het niet verlenen van
werkvergunningen als bedoeld in het "Decreet Werkvergunning Vreemdelingen" (S.B. 1981
no. 162), op grond van arbeidsmarkt politieke overwegingen, geheel dient te worden ingetrokken.
HEEFT BESLOTEN:
I.

II.
III.

Met ingang van heden in te trekken de beschikking van de Minister van Arbeid en
Volksgezondheid van 11 januari 1984 no. 162, houdende nadere regels inzake het niet
verlenen van werkvergunningen (S.B. 1984 no. 8).
Te bepalen, dat deze beschikking in het Staatsblad van de Republiek Suriname zal
worden bekend gemaakt.
Van het vorenstaande afschrift te zenden aan de Direkteuren van Justitie,
Distriktsbestuur, Buitenlandse Zaken en Arbeid, de Districts-Commissarissen, het Hoofd
van de Militaire Politie, de Coördinator Arbeidsvoorziening en het Hoofd van de Dienst
Arbeidsinspektie van het Ministerie van Arbeid.

Paramaribo, de 2e juli 1986.
A.W. KOORNAAR.
Uitgegeven te Paramaribo, de 13e augustus 1986.
De Minister van Binnenlandse Zaken, Distriktsbestuur en Volksmobilisatie
J.A. WIJDENBOSCH.

