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AANVRAAG DUPLICAAT 
 
 
Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw duplicaat.  
 

Benodigdheden Omschrijving 

1.Bewijs  van een geldige verblijf- 
of vestigingsvergunning of  
verklaring 

Het bewijs waaruit blijkt dat aan u verblijf is verleend: 
- laatst verleende verblijfsvergunning of vestigingsvergunning of  

verklaring. 
2.Verzoekschrift Op het verzoekschrift slechts de namen vermelden van de personen die 

voorkomen op de verloren verblijfsvergunning of vestigingsvergunning of  
verklaring. 

- Volledig en correct invullen. 
- Verzoekschrift is bijgevoegd in de bijlage. 

 
3.Paspoort Van het paspoort moet worden overlegd: 

- houderpagina  
- alle beschreven pagina’s van het paspoort waarin het voornoemde verblijf 

is afgestempeld. 
4.Verklaring van inschrijving van 
CBB 

Op de datum van indiening moet de verklaring van inschrijving geldig zijn. 
De geldigheid wordt bepaald door de datum van afgifte  van de verklaring die 
niet ouder moet zijn dan 6 maanden. Indien de aanvraag ook voor 
echtgeno(o)t(e) en of minderjarige kinderen geldt, dienen hun verklaringen 
van inschrijving ook te worden bijgevoegd. 
 

5. Politieverklaring Is voornoemde verblijf gestolen/ kwijtgeraakt/ verloren/ verbrand dient u een 
politieverklaring te overleggen. 

6. Leges $ 250,- De leges kunnen ook in SRD worden gestort tegen de officiële koers van de 
Centrale Bank van Suriname (CBvS). CARICOM burgers zijn vrijgesteld de 

leges te betalen.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 
HOOFDAFDELING VREEMDELINGENZAKEN  

2 

 

VERZOEKSCHRIFT 

Datum: 

Aan  :  de Minister van Justitie en Politie  

Onderwerp : Aanvraag Duplicaat 

 
Geachte Minister, 

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

nadert U met het verzoek om in aanmerking te komen voor een duplicaat van zijn verblijfsvergunning/ 
vestigingsvergunning onder het agenda nummer……………………. welke  is verstrekt ten behoeve van 
ondergetekende en 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: 

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

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. : -----------------------------------.           E-mailadres :    -----------------------------------.             

 
 
Plakzegel 
Srd 1,50 
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