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AANVRAAG VERKLARING VAN INGEZETENSCHAP (ART. 21 WNI)  
 
Documenten/ bewijsstukken voor het aanvragen van uw Verklaring van Ingezetenschap art. 21 WNI  
 

Benodigdheden Omschrijving 

Wettelijke Vertegenwoordiger: 
 

1. Geldige verblijf- of 
vestigingvergunning of 
nationaliteit verklaring 

Indien de wettelijke vertegenwoordiger vreemdeling is zal deze zijn/haar 
verblijfssatus moeten aantonen middels het overleggen van een verblijf- of 
vestigingvergunning  
 
Indien de wettelijke vertegenwoordiger de Surinaamse nationaliteit bezit, kan 
worden volstaan met een nationaliteitsverklaring. 

 

2. Document  van wettelijke 
vertegenwoordiging 

 

Het document van de wettelijke vertegenwoordiging kan bestaan uit: 
- Beschikking voogd of 
- Akte van erkenning of 
- Vonnis van voogdij of 
- Vonnis van adoptie 

3. Legitimatie  
 
 
 

Deze kan zijn: 
- Kopie ID of 
- Kopie paspoort of 
- Kopie rijbewijs 

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. 

5. Verzoekschrift 
 

- Houdt u er rekening mee dat de wettelijke vertegenwoordiger namens de 
minderjarige het verzoek doet.  

- Volledig en correct invullen  
Andere ouder : 

 

6. Paspoort of 
Nationaliteitsverklaring 

 
Om de nationaliteit van de andere ouder  van het minderjarig  kind vast te 
stellen zult u het paspoort (houder pagina) of nationaliteit verklaring moeten 
overleggen. 

Het minderjarig kind: 
 

7. Paspoort 
 

 
Van het paspoort moet worden overlegd: 
- houderpagina  
- alle beschreven pagina’s met stempels en of aantekeningen 

8. Geboorteakte - Gelegaliseerd 

9. Leges $10,- 
 

 
 

 
 

- 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  

- de leges gelden per aanvraag en moeten op naam van de minderjarige (n) 
dus ook al is de aanvraag bestemd voor meerdere kinderen het bedrag 
blijft $10. 
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VERZOEKSCHRIFT 

Datum: 

Aan  :  de Minister van Justitie en Politie  

Onderwerp : Aanvraag Verklaring 

 

Geachte Minister, 

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

nadert U met het verzoek om conform artikel 21 van de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap de verblijfsstatus 
vast te stellen van  
 

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)                            

 

 

Telefoon no. : -----------------------------------.           E-mailadres :    -----------------------------------.             

 
 
Plakzegel 
Srd 1,50 


