
 

Wat heeft u nodig?  Waarvoor? Waarop moet u letten?  

Een kopie van uw reisticket e-toeristenkaart • Een boekingsbevestiging met vermelding van uw ticketnummer, 
reisdata. 

1 (één)zwart-wit pasfoto of een 
kleurenpasfoto 

e-toeristenkaart 
+ PSA 

• Recente datum (goedgelijkend) en 

• Goede kwaliteit (fotostudio kwaliteit), niet gebruikte 
(gevouwen pasfoto’s). 

• Pasfoto’s van heren met oorknopjes worden niet geaccepteerd. 

• Pasfoto gemaakt met een mobiele telefoon (selfie) wordt niet 
geaccepteerd. 

• Pasfoto met groot reclameopschrift wordt niet geaccepteerd. 

• Pasfoto inscannen in het programma JPG 

De pasfoto dient met het gezicht recht naar voren (frontaal) en zo 
dichtbij mogelijk gemaakt te zijn. 

Uw volledig gezicht en beide oren dienen te zien te zijn. 

Let wel: Hoofddeksels en zonnebrillen zijn niet toegestaan. 

Een kopie van de personalia uit 
het geldige paspoort van de 
aanvrager 

e-toeristenkaart 
+ PSA 

Kopie van de pagina met de pasfoto en personalia.  
Het paspoort moet tenminste 6 maanden geldig zijn. 

Een (gelegaliseerde) 
geboorteakte 

PSA a.   Personen die geboren zijn in Suriname dienen een geboorteakte uit 
Suriname in te dienen. 

Een geboorteakte is (vooralsnog) verplicht gesteld om de Surinaamse 
afkomst te bepalen.  
 
Indien men zelf niet beschikt over een geboorteakte uit Suriname dan 
bestaat de mogelijkheid dat men het aanvraagt  
via de familie in Suriname of via een diplomatieke/consulaire 
vertegenwoordiging van Suriname. 

b. Personen van Surinaamse afkomst behorende tot de categorie niet 
geboren in Suriname.  
De buitenlandse geboorteakte dient voorzien te zijn van een 
legalisatie/apostille. 

Indien de geboorteakte niet in het Nederlands of Engels is gesteld, is 
tevens een officiële vertaling naar een van de talen vereist is. 

Gelegaliseerd bewijs van 
Gezag/voogdijschap in geval 
van minderjarigen 

  

Kopie van de paspoortgegevens 
van de ouder/voogd/wettelijk 
vertegenwoordiger 

e-toeristenkaart + 
PSA 

Indien de aanvraag voor een minderjarige (jonger dan 18 jaar) wordt 
ingevuld door duidelijk geïdentificeerde ouder(s)/voogd/wettelijk 
vertegenwoordiger mag een gelegaliseerd "Bewijs van gezag" over 
de minderjarige niet ontbreken. 



 

 

 

Voor de aanvragers die zelf niet in Suriname geboren zijn, zullen de volgende extra documenten of bewijzen nodig 
zijn:  

a. Indien de PSA-aanvrager het 
recht op de PSA-status ontleent 
aan de ouder(s):  

Een geboorteakte van 1 één 
ouder die in Suriname geboren is. 

b. Indien de PSA-aanvrager het 
recht op de PSA-status ontleent 
aan de grootouder(s):  

1. Een geboorteakte van 1 één 
grootouder die in Suriname 
geboren is en 
 
2. De buitenlandse geboorteakte 
van de ouder in desbetreffende 
familierechtelijke betrekking.  

   

  

  

  

  

Let wel: In geval b. dient men naast de eigen geboorteakte, nog 2 
(twee) geboorteaktes te overleggen. 
 
Noot: Buitenlandse geboorteaktes met apostille (legalisatie) en indien van 
toepassing een officiële vertaling naar het Nederlands of Engels. 

Een bewijs van burgerlijke 
staat of internationaal 
uittreksel uitsluitend voor 
gehuwde personen die 
als gezinslid aanspraak maken 
op de PSA status 

 Alleen van toepassing op personen die het recht op de PSA-status 
ontlenen aan hun echtgenoot/echtgenote (Surinaams burgerlijk wetboek).  

Het bewijs van burgerlijke staat of een internationaal uittreksel:  

-dient te vermelden, de naam, geboortedatum en geboorteplaats van 
de partner en de datum van het huwelijk; 
-mag niet ouder dan 3 maanden zijn 
-dient voorzien te zijn van een apostille (legalisatie). 

Indien het bewijs niet in het Nederlands of Engels is gesteld, zal tevens 
een officiële vertaling naar een van die talen vereist zijn.  

Bovenstaande gegevens zijn ontleend aan de officiële website http://foreignaffairs.gov.sr/consulaire-

diensten/personen-van-surinaamse-afkomst-psa/ 
 

Leges 
Voor het PSA document betaalt u het volgende aan leges: 

Betreft aanvraag/verlenging Voor aanvragers met EU paspoorten 

   0-11 jaar 12-17 jaar 18 jaar en ouder 

Aanvraag van het PSA document € 50  € 50 € 100 

Verlenging v/h PSA document € 50 € 50 € 100 

Administratiekosten  €10  €15  €25 

 
Betreft aanvraag/verlenging Voor aanvragers overige paspoorten 

   0-11 jaar 12-17 jaar 18 jaar en ouder  

Aanvraag van het PSA document US$ 60 US$ 60 US$ 120 

Verlenging v/h PSA document US$ 60 US$ 60 US$ 120 

http://foreignaffairs.gov.sr/consulaire-diensten/personen-van-surinaamse-afkomst-psa/
http://foreignaffairs.gov.sr/consulaire-diensten/personen-van-surinaamse-afkomst-psa/


Administratiekosten  €10  €15  €25 

 
Overmaken naar bankrekening NL98INGB0007269473 t.n.v. Paul Doet Het Weer 
Vermeld exact voor wie en waarvoor u de betaling doet!! 

 

 


