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                  AANVRAAG VERBLIJF SURINAAMSE ORIGINE 
 
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. Formulier minderjarige 
kinderen 

Het betreft nadere  informatie van minderjarige kinderen, waarvoor de aanvraag van verblijf niet 
geldt.  
- Volledig en correct invullen. 
- Formulier is bijgevoegd in de bijlage. 

3. Paspoort 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. 

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

dienen hun geboorteakten ook te worden bijgevoegd. 

5. Burgerlijke staat o Ongehuwd of 
o Gehuwd: gelegaliseerde  huwelijksakte of 
o Gescheiden: gelegaliseerde echtscheidingsakte of 
o Weduwe: gelegaliseerde overlijdensakte 

6. Bron van inkomsten/ 
Middelen van bestaan 

 
 
  
 
 
 
 

 
 

 
 
 

Arbeid  
 
 
 

o Werkgeversverklaring                                                                
 geldigheid van 3 maanden, 
 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 
ondernemingen 

o KKF uitreksel  
o definitieve aangiftebewijs van de belastingen  ( kwitantie) 

 
Pensioen  o Bewijs van pensioenuitkering  

o Geldigheid van 3 maanden 

Remigranten   
 
             

Bij de remigranten moeten de navolgende 3 documenten worden 
overlegd: 
1. Bewijs van ontvangstbevestiging Sociale Verzekeringsbank  
2. Een legitimatiebewijs van de gemachtigde 
3. Een machtigingsformulier ( voor personen die nog in het 

buitenland verblijven). Dit formulier is toegevoegd. 
Stage  o Stage overeenkomst 
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Anders 
 

o Bankverklaring 
o met een minimum bedrag van SRD 1100,- voor 

tenminste 1 persoon) 
o Bankafschriften van de afgelopen 3 maanden  
o Jaaropgave van de uitkering  

o niet ouder dan 1 jaar met de nodige stempel of 
o Belastingverklaring 

o geldigheid van 3 maanden 
o definitieve aangiftebewijs van de belastingen (kwitantie) 

o Garantiestelling   (bloedverwanten/echtelieden) zie 
garantiestellingingformulier 

6. Ziektekosten-
verzekering         

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

dienen hun ziekte kostenverzekering ook te worden toegevoegd. 
 

7. Bewijs van  
Surinaamse Origine   

- Indien niet in Suriname geboren  
o Geboorte akte van de ouder die in Suriname is geboren, 
o Surinaams paspoort van één van de ouders, 
o PSA kaart  

8. Leges $ 150,- 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. 
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VERZOEKSCHRIFT 
Datum: 

Aan  :  de Minister van Justitie en Politie  

Onderwerp : Aanvraag verblijf Surinaamse Origine 

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

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

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: 

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

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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Formulier Minderjarige Kinderen 
 

Het betreft nadere  informatie van minderjarige kinderen die niet zijn opgenomen in de aanvraag van verblijf, 
verlengingverblijf, vestiging of naturalisatie. Hiermede wordt inzicht verkregen in de andere minderjarige 
kinderen die u in Suriname of in het buitenland heeft. 
 
Heeft u andere kinderen?*   ja / nee   (* Omcirkelen wat van toepassing is)   

 
 
Indien ja, gaarne de gegevens van de kinderen in onderstaande overzicht vermelden: 
 

Naam Voornamen Geboorte- 
datum 

Geboorte- 
plaats 

Nationaliteit 
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MACHTIGING 
 
Persoonlijke gegevens: 

 

Achternaam   : ........................................................................................................................                

Voornaam   : ........................................................................................................................ 

Geboorte datum  : ……………………………………………………………………………… 

Adres    : ........................................................................................................................  

Woonplaats   : ........................................................................................................................  

Paspoort nummer  : ……………………………………………………………………………… 

 

Ondergetekende machtigt de hieronder vermelde persoon om namens hem/haar de aanvraag tot verblijf  in 

Suriname in te dienen 

 

 Gegevens van de gemachtigde: 

 

Achternaam   : .......................................................................................................................  

Voornaam   : ....................................................................................................................... 

Geboorte datum  : ……………………………………………………………………………… 

Adres    : .......................................................................................................................  

Woonplaats   : .......................................................................................................................  

Paspoort nummer/ ID nummer: …………………………………………………………………………….. 

 

Ondertekening 

Plaats : ..............................................................                            Handtekening: ............................................ 

Datum : ...............................................................  


