
  

 
1 

Aandachtspunten remigratie Suriname 
 
 
Voorbereidingen voor vertrek 
Voor uw vertrek naar Suriname vraagt u om een uittreksel uit de Basisregistratie Personen 
(BRP) betreffende uw burgerlijke staat en het bewijs van uitschrijving uit uw gemeente in 
verband met verhuizing naar het buitenland (meer hierover bij d. en e. onder stap 3). 

 
Procedures in Suriname 
Na aankomst in Suriname laat u zich met uw PSA-document in het bevolkingsregister van 
Suriname als ingezetene registreren. Vervolgens kunt de zogenoemde ‘Elektronische 
Identiteitskaart’, afgekort e-ID-kaart, aanvragen. Deze inschrijving regelt u bij het wijk- of 
districtskantoor van het Centraal Bureau voor Burgerzaken (afgekort CBB) van uw nieuwe 
woonplaats. De ID-kaart heeft u nodig om aan te tonen dat u ingezetene bent van Suriname. 
Hieronder volgen de nadere instructies stap voor stap. 
 
Stappenplan 
Stap 1 
U meldt zich met uw PSA document en paspoort bij de Vreemdelingendienst (ministerie van 
Justitie en Politie). Adres: Mr. J. Lachmonstraat no. 166-168, Paramaribo. 
 
Stap 2 
U registreert zich als ingezetene op de Afdeling Vreemdelingenregistratie van het Centraal 
Bureau voor Burgerzaken te Paramaribo.  Adres: Mr. J. Lachmonstraat no. 170, Paramaribo, 
tel. 497625. 
 
Stap 3 
Als u buiten Paramaribo gaat wonen, laat u zich bovendien registreren in het 
bevolkingsregister van uw woonplaats (wijk- of districtskantoor CBB). 
 
Voor de stappen 2 en 3 overlegt u de hieronder vermelde documenten: 

a. geldig PSA-document 
b. geldig paspoort 
c. geboorteakte, voorzien van apostille-stempel/legalisatie indien geboren buiten 

Suriname 
d. bewijs van uitschrijving uit het bevolkingsregister van de plaats van herkomst waar 

van toepassing 
e. recent uittreksel (niet ouder dan drie maanden!) voorzien van apostille/legalisatie 

van het land waar de PSA statushouder voor het laatst heeft gewoond, waaruit de 
burgerlijke staat blijkt (gehuwd, ongehuwd, gescheiden, weduwe/weduwnaar) 
 

Toelichting bij stap 3 
Voor de documenten bedoeld onder d. en e. wendt u zich vóór uw vertrek tot de 
woongemeente in Nederland met het verzoek om afgifte van een uittreksel uit de 
‘Basisregistratie Personen’ (BPR).  
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Het apostille-stempel (de zgn. internationale legalisatie) wordt geplaatst op de achterzijde 
van het document door de Griffie van de Rechtbank in Nederland. Hiervoor moet u leges 
betalen, deze bedragen gemiddeld circa 20 euro. 
 
De ambtenaar van het CBB in Suriname is bevoegd om waar nodig aanvullende documenten 
te vragen.  
 
Stap 4  
De Elektronische Identiteitskaart geldt als bewijs van ingezetenschap in Suriname. Voor de 
aanmaak van uw e-ID-kaart maakt u een afspraak met de Afdeling Vreemdelingenregistratie 
van het CBB, tel. 497625.  
 
Voor deze stap overlegt u: 

f. uw PSA-document 
g. uw paspoort 
h. formulier/bewijs van inschrijving 
i. uw geboorteakte 

 
Woont u buiten Paramaribo of in een van de districten, dan wendt u zich voor het aanvragen 
van de e-ID-kaart tot het wijk- of districtskantoor van het CBB in uw woonplaats.  
 
Procedure voor stap 4 

j. Nadat u zich bij het CBB heeft laten registreren, schrijft u zich tevens in bij het wijk- of 
districtskantoor van uw woonplaats;  

k. De aanvraag voor uw e-ID-kaart doet u bij eveneens bij dit wijk- of districtskantoor; 
l. Op de website van het Centraal Bureau voor Burgerzaken http://cbb.gov.sr/ kunt zien 

waar het dichtstbijzijnde kantoor voor het aanvragen of afhalen van uw ID-kaart zich 
bevindt. Ook leest u daar precies welke documenten u nodig heeft.  

 
Belang procedures 

• Zonder de vereiste apostille-stempel(s) of gelegaliseerde documenten kunt u zich 
niet laten inschrijven als ingezetene. 

• Als niet-ingezetene kunt u zich niet verzekeren tegen ziektekosten en ook niet de 
Surinaamse nationaliteit aanvragen.  

• Zonder bewijs van aangifte inkomstenbelasting en zonder bewijs van verzekering 
tegen ziektekosten kunt u niet de Surinaamse nationaliteit aanvragen. 

• Zonder e-ID-kaart (10 jaar geldig) kunt u niet aantonen dat u ingezetene bent van 
Suriname. 

 
Voorkomen dubbele belastingafdracht 
Ontvangt u inkomsten vanuit Nederland uit een andere bron dan de Remigratie-uitkering 
(WAO/WIA, AOW, ANW, Wajong, Pensioen, e.d.)? 
 
Door bij de Nederlandse belastingdienst Vrijstelling Loonheffing aan te vragen voorkomt u 
dat u dubbele belasting op uw inkomen betaalt of dat u in één of beide landen teveel 
inkomstenbelasting gaat afdragen. 
 

http://cbb.gov.sr/
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Om dit te regelen, verwijzen wij u naar een belastingadviseur. Of u gaat naar 
www.belastingdienst.nl en voert daar de zoekterm ‘Vrijstelling loonheffing’ in om op de 
juiste webpagina te komen en deze zelf aan te vragen. 
 
Remigratiewet 
Maakt u gebruik van de Remigratiewet, dan geldt het volgende.  

• Binnen drie maanden na aankomst dient u een aanvraag in ter verkrijging van de 
Surinaamse nationaliteit.  

• Informatie over het digitaal aanvragen van de Surinaamse nationaliteit is beschikbaar 
op de website van het Surinaamse ministerie van Justitie en Politie www.vz2.juspol.sr 

• Een kopie van de ontvangstbevestiging Aanvraag Surinaamse nationaliteit stuurt u 
naar:  
SVB Leiden, Afdeling remigratie 
Postbus 18603  
3501 CR Utrecht 

• Voor het doen van aangifte Inkomstenbelasting dient u zich vooraf te melden bij de 
Surinaamse belastingdienst met de remigratiebeslissing van de SVB.  
 

 
Noot 
Als u geen gebruik heeft gemaakt van de Remigratiewet is de Surinaamse nationaliteit niet 
vereist. 
 

 
 
 

Disclaimer 
 
Het kan zijn dat er nieuwe wijzigingen zijn aangebracht in de toelatingsprocedure. 
Controleer bij het NMI of er wijzigingen zijn. Aan het bovenstaande kunnen geen rechten 
worden ontleend. 
 
Meest recente versie: 01-06-2021 
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