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VOORDELEN VAN HET PSA DOCUMENT
Een persoon met een geldig PSA document:







Heeft geen visum nodig voor het betreden van het grondgebied van de Republiek Suriname voor
de duur van 5 jaren na de datum van afgifte van het PSA document. Andere reisdocumenten
waaronder het paspoort blijven vereist;
Mag 6 maanden aaneensluitend in Suriname verblijven. Het verblijf kan met maximaal 6
maanden worden verlengd.
Heeft de mogelijkheid om zich in te schrijven als ingezetene, na aankomst binnen 6 maanden,
doch uiterlijk binnen 12 maanden - in geval men verlenging van tijdelijk verblijf had verkregen.
Heeft de mogelijkheid om zonder werkvergunning te werken.
Ten alle tijden blijft uw Nederlandse paspoort geldig !
PSA DOCUMENT AANVRAGEN EN DE PSA STATUS ACTIVEREN

Wij kunnen u helpen bij aanvragen van het PSA document.
A. Belangrijke informatie ter voorbereiding van de aanvraag
U zal het volgende moeten verzamelen:
1.
Een recente, niet gebruikte, kleuren- of zwart-wit pasfoto (dezelfde kwaliteit als v/e paspoort);
2.
De vereiste documenten/bewijsstukken die voor uw persoonlijke aanvraag van toepassing zijn (zie
verder Benodigde documenten/bewijsstukken).
Het aantal documenten/bewijsstukken kan van persoon tot persoon verschillen
BENODIGDE DOCUMENTEN/BEWIJSSTUKKEN
Wat heeft u nodig?
 (één)zwart-wit pasfoto of een kleuren pasfoto
 Kopie geldige Nederlandse paspoort
 Een (gelegaliseerde) geboorteakte

Waarop moet u letten?
- recent , goede kwaliteit en ongebruikt
- personen die geboren zijn in Suriname dienen
een geboorteakte met apostille uit Suriname
in te dienen
- personen die niet geboren zijn in Suriname dienen
een buitenlandse geboorteakte voorzien
van een legalisatie/apostille

 Bewijs van betaalde leges voor het PSA document
 Een bewijs van burg.staat of uitreksel gehuwde personen die als aanspraak maken op de psa status
alleen van toepassing op personen die het recht op de PSA status ontlenen aan hun echtgenoot/echtgenote
 Gelegaliseerd bewijs van gezag/voogdijschap in geval van minderjarigen + kopie paspoortgegevens
ouder/voogd/wettelijkvertegenwoordiger.
*Voor de aanvragers die zelf niet in Suriname geboren zijn, zullen de volgende extra document of bewijzen nodig zijn:
 Een geboorteakte van één ouder/grootouder die in Suriname geboren is.
GELDIGHEIDSDUUR
Het PSA document wordt uitgegeven voor een periode van 5 jaren.
HET PSA DOCUMENT (LEGES)
18 jaar en ouder

: uitgifte,vervanging en verlenging € 100

Jonger dan 18 jaar : uitgifte,vervanging en verlenging € 50
Aanvraagkosten

: per PSA-document € 15,-

INFORMATIE ONDER VOORBEHOUD VAN WIJZIGINGEN EN TYPEFOUTEN

