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AANVRAAG VERKLARING VAN GOED GEDRAG
Bij de aanvraag van een bekwame burger certificaat dient o.a. een verklaring van goed gedrag
(ook wel genoemd politieverklaring) te worden overgelegd.
Stappen ter verkrijging van een verklaring van goed gedrag door de Surinamer:
• De aanvrager gaat naar het commissariaat in zijn wijk (d.i. de wijk waar betrokkene is
ingeschreven) om de volgende bescheiden in te dienen.
o Een CBB uittreksel;
o 1 pasfoto (voor zij die in het buitenland gebruik zullen maken van de verklaring);
o 1 plakzegel van SRD 1,50 of SRD 2,- en
o SRD 5,- voor administratieve kosten.
• Het geheel proces kan maximaal 6 weken duren.
Stappen ter verkrijging van een verklaring van goed gedrag door de Vreemdeling:
• de aanvrager gaat naar het commissariaat Combé om de volgende bescheiden in te
dienen.
o Een bewijs van inschrijving in het zogeheten CBB register;
o 1 plakzegel van SRD 1,50 of SRD 2,- en
o SRD 5,- voor administratieve kosten.
• Het geheel proces kan maximaal 6 weken duren.
Voor meer informatie kunnen zowel de Surinamer als de vreemdeling zich wenden tot:
Het commissariaat Combe

475306/Sommelsdijkstraat 2

De Publiciteitsdienst van het KPS

433211/ Duisburglaan 43-45

De Vreemdelingendienst

532123/Jagernath Lachmonstr 167

VERKRIJGING VERBLIJF VOOR ONBEPAALDE TIJD
De Caricom burger die beschikt over een door Suriname verstrekt bekwame burger certificaat of
die een vrij verkeer van personen stempel heeft gehad op zijn certificaat verstrekt in een ander
lidstaat, komt u in aanmerking voor verblijf voor onbepaalde tijd in Suriname.
Procedure i.v.m. de aanvraag van het verblijf voor onbepaalde tijd :
o De aanvrager wendt zich tot de Vreemdelingendienst.
Benodigdheden ter verkrijging van “indefinite entry” oftewel verblijf voor onbepaalde
tijd door de vreemdeling.
o het uitgegeven skills certificate oftewel het bekwame burger certificaat;
o het passpoort en
o 1 pasfoto.

Voor meer informatie kan de vreemdeling zich wenden tot:
De Vreemdelingendienst

532123

