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Vragen gesteld door de leden der Kamer

2020Z15151
Vragen van het lid Sjoerdsma (D66) aan de Ministers van Buitenlandse Zaken
en van Justitie en Veiligheid over visumplicht tussen de Schengenzone en
Suriname (ingezonden 28 augustus 2020).
Vraag 1
Klopt het dat er tussen de Schengenzone, waar Nederland onderdeel van
uitmaakt, en Suriname visumplicht geldt voor wederzijdse reizen? Bestaan er
uitzonderingen op deze plicht?
Vraag 2
Hoeveel visa worden er per jaar aangevraagd voor reizen van Suriname naar
Nederland en andersom? Welk percentage van deze aanvragen wordt
goedgekeurd?
Vraag 3
Deelt u de mening dat het een prioriteit zou moeten zijn om de relaties
tussen Nederland en Suriname te verbeteren nu Desi Bouterse niet langer
president is en Chandrikapersad Santokhi geïnstalleerd is als de nieuwe
president van Suriname?
Vraag 4
Bent u het ermee eens dat het toewerken naar visumvrij reizen tussen
Nederland (Schengen) en Suriname daar een onderdeel van moet zijn? Bent
u het ermee eens dat dit bij kan dragen aan verbeterde relaties en daarmee in
wederzijds belang is? Zo nee, waarom niet?
Vraag 5
Welke drempels (voor)ziet u die visumvrij reizen tussen Suriname en
Nederland in de weg staan? Betreft dit drempels vanuit Suriname, Nederland
of vanuit Schengenpartners?
Vraag 6
Heeft u al gesprekken gehad met de nieuwe regering in Suriname over
visumliberalisatie? Zo nee, bent u van plan dit op korte termijn te gaan doen?
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Vraag 7
Welke stappen moeten er gezet worden om binnen Schengen draagvlak te
krijgen voor visumliberalisatie met Suriname? Bent u bereid deze stappen
ook te nemen? Zo nee, waarom niet?
Vraag 8
Welke stappen bent u bereid in partnerschap met Suriname te nemen, om
bestaande drempels voor visumvrij reizen weg te werken, en om gezamenlijk
toe te werken naar visumliberalisatie tussen de Schengenzone en Suriname?
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