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VERBLIJF VLUCHTELING/ ASIELZOEKER 

 

A. Welke vreemdeling kan volgens deze procedure een aanvraag tot verblijf indienen? 
1. Vluchteling 
2. Asielzoeker 

 
Wie is een Vluchteling? 

Volgens het vluchtelingenverdrag is een vluchteling iemand die in zijn thuisland gegronde vrees heeft voor vervolging. Redenen voor 
vervolging kunnen zijn: ras, godsdienst, politieke overtuiging of het behoren tot een bepaalde sociale groep.Een vluchteling kan in eigen 
land geen bescherming krijgen tegen deze vervolging. 
 
Wie is een Asielzoeker? 

Asiel is de bescherming op het grondgebied van een staat aan vluchtelingen.Een asielzoeker is iemand die asiel heeft aangevraagd en de 
bescherming van een ander land heeft ingeroepen. Een asielzoeker moeten worden beschouwd als vluchtelingen, totdat een eerlijke, 
effectieve en efficiënte asielprocedure heeft plaatsgevonden en een definitieve beslissing is genomen. Een persoon wordt geen vluchteling 
wanneer een staat of  het United Nations High Commisioner For Refugees (UNHCR) ze niet herkent als vluchteling. 

 
Certificaat UNHCR 

Indien blijkt dat aan u de status van vluchtelingof asielzoeker is verleend kunt u dit bewijzen door een certificaat van het United Nations High 
Commisioner For Refugees (UNHCR). 

 
Rol van het Rode Kruis in Suriname 

De toetsing wie vluchteling of asielzoeker is, geschiedt in Suriname door het UNHCR met behulp van het Surinaamse Rode Kruis. 

  
B. Procedure digitale indiening 
 U dient via de website, www.vz juspol.sr uw Aanvraag tot Verblijf Vluchteling/ Asielzoeker in. Alvorens u kunt indienen moet u 

enkele stappen volgen; 
1. Verzamelen van alle documenten conform de documentenlijst (zie blz.2): 

- Indien u officiële documenten en of akten uit het buitenland heeft die niet in het Nederlands of Engels zijn, kunt u de 
gelegaliseerde vertaling erbij toevoegen: 

2. Scannen in PDF format van alleen originele documenten. 
- De scans moeten volledig en duidelijk zijn. 
- Het scannen van de benodigde documenten moet per persoon apart worden opgeslagen. 
- Elk PDF file mag niet groter zijn dan 400 KB 

3. Klikken op Indienen: 
- U klikt op indienen Aanvraag tot Verblijf Vluchtelingen/Asielzoekers, 
- Vervolgens  zult de juiste (persoon)gegevens volledig dienen in te voeren en uw documenten up te loaden, waar zulks 

gevraagd wordt. 
- Controleert u wat u heeft ingevuld, afgevinkt en upgeload 
- Klikken op versturen van uw aanvraag na controle van alle velden en scans. 

 

 Indien u de aanvraag succesvol heeft ingediend, zult u per email een ontvangstbevestiging met een referentienummer van uw digitale 
aanvraag ontvangen van het Onderdirectoraa tVreemdelingenzaken. 

 

 Binnen 2 weken wordt u per email geïnformeerd door een medewerker van het Onderdirectoraat Vreemdelingenzaken als de 
documenten aanwezig zijn en wordt u uitgenodigd voor een interview. Voor het interview zult u alle documenten moeten overleggen 
welke u bij de digitale indiening heeft gescand en ter staving van uw situatie. 

 

C. Informatie over het interview 
 

 Er zal een interview van u en eventuele gezinsleden worden afgenomen, waarbij nadere informatie zal worden opgevraagd over de 
verblijfsstatus, huisvesting, middelen van bestaan, educatie, over familie/ gezinsleden binnen en buiten Suriname en 
gezondheidstoestand/ medische voorzieningen. 

 Het is belangrijk dat u zich goed voorbereidt op het interview en alle relevante originele documenten die u ( en eventuele gezinsleden) 
nog heeft ook meeneemt. 

 Na het interview,ontvangt u binnen 1 maand  een email, waarin staat aangegeven wanneer de verblijfsvergunning mag worden 
opgehaald. 

 
 

Bent u geen vluchteling of asielzoeker en heeft u geen certificaat van het UNHCR, dan voldoet u niet aan 
deze procedure!!! 
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AANVRAAG VERBLIJF VLUCHTELING/ASIELZOEKER 

 
Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw verblijf 

 

Benodigdheden Omschrijving 

1.Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige kinderen geldt,dienen hun 

gegevens ook te worden vermeld. 

- Volledig en correct invullen. 

- Verzoekschrift is bijgevoegd in de bijlage. 

2.Paspoort/ document 

waaruit de identiteit van de 

aanvrager is vastgesteld 

Van het paspoort moet worden overlegd: 

- houderpagina  

- alle beschreven pagina’s met stempels en of aantekeningen 

Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige kinderen geldt, dienen hun 

paspoorten ook te worden bijgevoegd. 

Bij overlegging van het een ander document ter verificatie van de identiteit moeten de juiste 

persoonsgegevens duidelijk staan vermeld met daarop een foto. 

3.Certificaat van het 

UNHCR 

Een certificaat van het UNHCR, waarbij de status van vluchteling of asielzoeker is vastgesteld. 

Op de certificaat van het UNHCR moeten de navolgende gegevens van de vluchteling of 

asielzoeker af te lezen zijn: 

- Naam van de aanvrager/ UNHCR registratie nummer/ UNHCR referentie nummer / 

Geldigheidsduur van de certificaat/ Nationaliteit/ Land van asiel  

 Stempel en handtekening van een UNHCR officer 

4.Verklaringfinanciële 

ondersteuning of een 

bewijs van voldoende 

middelen van bestaan 

- Een verklaring van het Surinaams Rode Kruis of UNHCR waaruit blijkt dat de aanvrager 

een financiële ondersteuning ontvangt van het UNHCR en  of 

- een bewijs van eigen middelen van bestaan. 

5.Leges $ 150,- De leges dienen in Surinaamse Dollars (SRD)te  worden gestort tegen de officiële koers van de 

Centrale Bank van Suriname (CBvS) bij de navolgende bankinstellingen; 

1. De Surinaamse Bank (DSB). De rekeningnummers zijn: 184 - 4784 of 901 – 090of 

2. Volks Crediet Bank (VCB) het rekeningnummer is: 1225-60090of 

3. Landbouwbank het rekeningnummer is: 560-1340 of 

4. Hakrinbank het rekeningnummer is: 920-2536 

 

Bij het storten van de leges bij de bank moet u de gegevens alsvolgt invullen op het 

stortingsformulier: 

 Te storten ten gunste van: Ministerie van Financiën  

 Gestort door: naam van de aanvrager  

 Bijzonderheden/wegens: type verblijf vluchteling/ asielzoeker 
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VERZOEKSCHRIFT 

Aan  :  de Minister van Justitie en Politie    Datum: 

Onderwerp : Aanvraag verblijf vluchteling of asielzoeker  

 
Geachte Minister, 

 

Ondergetekende ……………………………………………………… geboren op (d/m/j)  …... /…. /………te ……………….. 

nadert u met het verzoek hem/haar verblijf als vluchteling ingevolge art. 16 en 17 van de Vreemdelingenwet 1991 (S.B. 1992 

no. 3) te verlenen in Suriname om de volgende redenen……………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Het verblijf wordt tevens aangevraagd voor de navolgende gezinsleden: 

1. ……………………………………………………….... geboren op (d/m/j)  …... /…. /………te ………………………  

2. ……………………………………………………….... geboren op (d/m/j)  …... /…. /………te ………………………  

3. ………………………………..………………………...geboren op (d/m/j)  …... /…. /………te ………………………  

4. ………………………………..……………………….. geboren op (d/m/j)  …... /…. /………te ………………………  

o Verder verklaart ondergetekende (n) dat: 
- de toegang tot Suriname nimmer is geweigerd; 
- er geen inreisverbod van toepassing is;  
- hij/zij nooit vanwege het plegen van een misdrijf is veroordeeld tot een gevangenisstraf of een vrijheidsontnemende 

maatregel; 
- hij/zij nooit vanwege het plegen van een misdrijf is veroordeeld tot het verrichten van onbetaalde arbeid ten algemene 

nutte; 
- hij/zij nooit vanwege het plegen van een misdrijf onvoorwaardelijk geldboete opgelegd heeft gekregen; 
- hij/zij nooit vanwege het plegen van een misdrijf een transactieaanbod heeft aanvaard; 
- hij/zij nooit vanwege het plegen van een misdrijf, is onderworpen aan strafvervolging; 
- hij/zij nooit verantwoordelijk is geweest voor een misdrijf tegen vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de 

menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord of terrorisme), of handelingen in strijd met de 
doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen); 

- hij/zij nimmer terzake van enig strafbaar feit een vrijheidsbenemende straf of maatregel opgelegd heeft gekregen; 
- hij/zij momenteel niet aan een strafvervolging onderworpen is; 
- het hem/haar bekend is dat een veroordeling vanwege het begaan van een misdrijf kan leiden tot verblijfsbeëindiging; 
- er geen onjuiste gegevens zijn overgelegd tijdens eerdere verblijfsprocedure 

 
o Om de volgende redenen kan het bovenstaande niet worden verklaard: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------------------- 

DIT VERZOEKSCHRIFT IS NAAR WAARHEID INGEVULD  
 
Ondertekening door de vreemdeling  (alleen meerderjarigen volgens het Surinaams Burgerlijk Wetboek) 

Hoogachtend,  

-----------------------------------------------                       ----------------------------------------------- 

Hoofdaanvrager (handtekening)   Echtgeno(o)t(e)  (handtekening) 

 

Telefoon no. : -----------------------------------. 

 
 
Plakzegel 
Srd 1,50 


