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PROCEDURE INDIENING VERLENGING PROJECT LEGALISATIE  
 
 
A. Om uw aanvraag in te dienen moet u behoren tot één van de onderstaande categorieën:  
1. Vreemdelingen die via de doorlaatposten te Zanderij, Albina, Zorg en Hoop en Southdrain zijn binnengekomen zonder een KV visum; 
2. Vreemdelingen die via de doorlaatposten te Zanderij, Albina, Zorg en Hoop en Southdrain zijn binnengekomen en het KV visum is 

vervallen; 
3. Vreemdelingen die via de doorlaatposten te Zanderij, Albina, Zorg en Hoop en Southdrain zijn binnengekomen en het kortverblijf (stempel 

van de Militaire Politie en de Vreemdelingendienst) is vervallen; 
4. Vreemdelingen die reeds een verblijfsvergunning hebben en de geldigheidsduur is verlopen (dus de verblijfsvergunning is reeds vervallen). 

Betrokkene heeft Suriname daarna verlaten en valt na binnenkomst onder 1 van vorengenoemde categorieën.  
5. Vreemdelingen die een aanvraag tot verblijf, verlenging verblijf, vestiging of onbepaalde tijd hebben ingediend in de periode vóór 31 

december 2010 en deze niet hebben ontvangen. 
6. Vreemdelingen die een verwijderstempel (rode stempel) van de vreemdelingendienst  in hun paspoort hebben; maar Suriname niet 

hebben verlaten of de termijn van verwijdering is verstreken. 
7. Vreemdelingen die een strookje hebben van een voorregistratie ( 2008 ) en registratie ( 2010-2015) van de voorgaande project illegalen.  
 

Voor welke datum dient u Suriname te zijn binnengekomen? 
 

        U dient vóór 1 Januari 2018 Suriname legaal te zijn binnengekomen. 
 Houdt u er rekening mee dat als u op 2 januari Suriname legaal bent binnengekomen u geen aanvraag tot verblijf kunt indienen. 
 

B. Procedure Registratie en Indiening 
 De procedure voor de registratie en de indiening van de aanvraag vindt plaats bij Project Legalisatie, Onderdirectoraat 
Vreemdelingenzaken. 

• U zult zich persoonlijk met uw origineel paspoort moeten melden bij het aanmeld loket; 
• Bij het aanmeldloket wordt u verwezen naar het loket voor het aanbieden van uw originele documenten en het afnemen van een interview; 
• Indien alle originele documenten zijn overgelegd wordt het interview afgenomen en uw originele documenten gedigitaliseerd; zijn niet alle 

documenten aanwezig zal er geen interview worden afgenomen en uw documenten worden geretourneerd; 
• Na het interview wordt u met uw paspoort verwezen naar het Loket van de Surinaamse Post Spaarbank (SPSB) voor het betalen van de 

leges (in hetzelfde gebouw); 
• Met uw kwitantie storting van de bank meldt u zich wederom aan  bij het Loket  van Project legalisatie voor de afgifte van uw storting en 

het in ontvangstnemen van uw originele documenten en het bewijs van indiening met de datum waarop u de verblijfsvergunning moet 
ophalen; 

• Houdt u er rekening mee dat bij de betaling van de termijnen  u steeds de originele kwitantie zult moeten afstaan bij het loket. 
 

C. Informatie omtrent storting van de leges bij de bank( SPSB) 
• De mogelijkheid bestaat dat u de leges in 3 maanden kunt betalen tot uiterlijk 15 april 2018.  Bij elke betaling bij het SPSB loket  zult u de 

originele kwitantie bij de medewerker van het project legalisatie moeten overleggen, zodat de kwitantie kan worden ingescand en de 
aflossing wordt verwerkt en bijgehouden.  Bij de betalingen in termijnen zal restitutie niet mogelijk zijn.!!!! Pas na volledige aflossing zal de 
verblijfsvergunning worden afgestaan. 

• Indien u de leges voor uw aanvraag in vreemde valuta zult betalen ( Euro en of US DOLLARS ), bent u verplicht  een kopie van de 
houderpagina van het paspoort  mee te nemen. 

• Tevens wordt onder u aandacht gebracht dat bij de storting van de leges van US DOLLARS 3000,- of de tegenwaarde in SRD of EURO u 
het bewijs van herkomst moet overleggen bij de SPSB. Ook als u in termijnen betaalt. 

 
D. Informatie over het interview 
• Bij de indiening zal van de aanvrager een interview worden afgenomen,waarbij nadere informatie zal worden gevraagd over de verblijfsstatus, 

huisvesting, middelen van bestaan, over gezinsleden binnen en buiten Suriname en als u aan uw belastingplicht heeft voldaan. Aan u het 
verzoek om zich hierop voor te bereiden en documenten waaruit deze informatie valt af te leiden ook mee te nemen. 

• De aanvrager dient het correcte adres en woonplaats duidelijk door te geven. Het Onderzoeksteam controleert of u op het opgegeven 
woonadres woonachtig bent. 

• Houdt u er rekening mee dat u de juiste informatie geeft aan de desbetreffende medewerker die met het interview is belast. Onjuiste 
informatie en of onjuiste/ vervalste documenten kan leiden tot het weigeren van uw aanvraag, dit ingevolge de vreemdelingenregelgeving. 
 

• E. Belangrijk 
Indien blijkt dat vreemdelingen onjuiste informatie hebben doorgegeven m.b.t. hun aanvraag en of over criminele antecedenten beschikken zal 
de aanvraag tot verblijf worden geweigerd zonder restitutie van de betaalde leges. 

 
   Originele documenten die u bij de aanvraag moet overleggen.  
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Benodigdhede
n 

Omschrijving 

1.Verzoekschrift - Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige kinderen 
geldtdienen hun gegevens ook te worden vermeld. 

- Volledig en correct invullen. 
- Verzoekschrift is bijgevoegd in de bijlage en moet worden voorzien van een 

plakzegel van tenminste SRD 1,50,- 
2.Paspoort Het origineel paspoort moet worden overgelegd. Indien de leges in vreemde valuta 

worden betaald, dient een kopie van de houderpagina ook te worden  
meegenomen. 

3.Geboorteakte - Gelegaliseerd 
- Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige kinderen geldt, 

dienen hun geboorteakten ook te worden bijgevoegd. 
- Indien een andere taal dan het Nederlands of Engels dan dient ook de beëdigde 

vertaling toegevoegd te worden. 
4.Burgerlijke 
staat 

o Ongehuwd (geen document overleggen)of 
o Gehuwd: gelegaliseerde huwelijksakte of 
o Gescheiden: gelegaliseerde echtscheidingsakte of 
o Weduwe:gelegaliseerdeoverlijdensakte 
- Indien bovengenoemde documenten in een andere taal dan het Nederlands of 

Engels dan dient ook de beëdigde vertaling toegevoegd te worden. 
5.Bron van 
inkomsten/ 
Middelen van 
bestaan 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Arbeid 
 
 
 

o Werkgeversverklaring 
• geldigheid van 3 maanden, 
• hoogte van het inkomen in Surinaamse Dollars 
• bedrijfsstempel en handtekening van de werkgever 
• contact gegevens van de werkgever/ bedrijf: naam, adres, 

telefoonnummer en email adres 
Bedrijf/ 
Winkel 
vergunning  

o geldigheid van 1 jaar 
o op naam van de aanvrager  

Niet 
vergunning-
plichtig 
onderneming
en 

o KKF uitreksel 
o Met een SAS betalingsbewijs van de belastingen. Hierop moet 

staan vermeld  de definitieve  aangifte van 2017 - of een 
voorlopige aangifte bewijs van 2018 met een zuiver inkomen 

Pensioen of 
andere 
uitkering 

o Bewijs van pensioenuitkering of andere uitkering 
o Jaaropgave of een ander bewijs  

Anders 
 

o Overmakingen 
o Bankverklaring; met een minimum bedrag van SRD1300,- voor 

tenminste 1 persoon 
o Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden  
o Belastingverklaring;. Hierop moet staan vermeld  de definitieve  

aangifte van 2017 met tenminste een zuiver inkomen van  
SRD 14736,-- of een voorlopige aangifte bewijs van 2018 met 
tenminste een zuiver inkomen  tussen SRD 1228,- en 
SRD3684,- 
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o Garantstelling:(alleenechtgeno(o)te, partners, kinderen en 
ouders van de aanvrager mogen garant staan).De vereiste 
documenten dienen ook te worden overgelegd. Deze zijn: 
1. Een volledig ingevulde garantstellingsformulier welke voorzien 

moet zijn van een handtekening in het Nederlands en van een 
plakzegel van tenminste SRD 1,50,- 

2. Paspoort  
3. Een geldige verblijfvergunning of vestigingsvergunning 
4. Verklaring van inschrijving van CBB  
5. Bron van inkomsten/ Middelen van bestaan 

 
7.Ziektekosten- 
verzekering  

- Ziektekosten verzekering moet in Suriname zijn gedekt; 
- Als bewijs mag dienen een kwitantie van betaling of een verzekeringskaart;  
- Ziektekosten verzekering moet bij de indiening minimaal 1 maand geldig zijn. 
- Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige kinderen geldt 

dienen ook hun ziekte kostenverzekering te worden bijgevoegd. 
8.Bewijs van 
goed gedrag 

- Gelegaliseerd 
- Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) geldt moet het goedgedrag ook te 

worden bijgevoegd. 
- Het goed gedrag kan ook in Suriname worden aangevraagd indien uit het land van 

herkomst niet kan worden aangetoond. 
Indien bovengenoemde documenten in een andere taal dan het Nederlands of Engels 
dan dient ook de beëdigde vertaling toegevoegd te worden. 

9 Leges 

A.$ 600,- 

 

B.$ 3000,- 

 
 
A. Leges $600,-; Dit bedrag zal worden gestort door vreemdelingen met de nationaliteit 
van Zuid-Amerika en het Caraibisch Gebied. 
 
 
B.  Leges $3000,-Dit bedrag zal worden gestort door overige vreemdelingen  
 
De leges kunnen ook worden betaald in Euro of SRD SRD tegen de dagkoers van 
de Centrale Bank van Suriname (CbvS) bij het loket van de SPSB (Nadat de 
aanvraag is goedgekeurd door een medewerker van Vreemdelingenzaken. 
 
Betaling in termijnen: 
Indien u niet in 1 keer aan de betalingsverplichting kunt voldoen, bestaat de 
mogelijkheid om in 3 termijnen te betalen,uiterlijk  tot 15 april 2018.  
 
Let wel: bij de betaling in termijnen  zal pas na volledige aflossing de        
verblijfsvergunning worden afgestaan!!! 
  

10. Paspoortfoto -    1 recente goed gelijkende paspoortfoto.( formaat 3,5cm bij 4,5 cm) 
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- Indien de aanvraag ook voor echtgeno(o)t(e) en of minderjarige kinderen geldt 
dient er ook  van elk 1 een recente goed gelijkende paspoortfoto te worden 
bijgevoegd. 

- De pasfoto  moet een witte achtergrond hebben 
 
Na onderzoek en screenen kan het zijn dat u wordt opgeroepen voor nadere informatie. Geeft u daarom steeds de 
juiste contactgegevens op, zodat u ten alle tijde bereikbaar bent.  
Indien u niet beschikt over een goed gedrag, geboorteakte of huwelijksakte, maakt u wederom contact met Project 
Legalisatie voor de indiening van uw aanvraag. 
 
 

VERZOEKSCHRIFT 
  Datum:  
Aan  :  de Minister van Justitie en Politie  

Onderwerp : AanvraagVerblijfOverige 
Doel van verblijf : (R)emigratie/ arbeid/ gezinshereniging/ stage/ vrijwilliger/ anders………………………………… 
 
Geachte Minister, 

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

wonende aan ……………………………………………….. plaats………………………. te/ in het district                          
...………………..nadert u met het verzoek verblijf in Suriname te verlenen ingevolge art. 6 lid 1en art. 11 lid 1 van de 

Vreemdelingenwet 1991(S.B. 1992 no. 3).  

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 ………………………  

5. …………………………………...……………………..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: 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------   ------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------. 
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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. : -----------------------------------.   

Emailadres : -----------------------------------. 

 
 
Plakzegel 
Srd 1,50 


