
Voor vragen en informatie bent u terecht op het Onderdirectoraat 

Arbeidsmarkt. 

Adres: Mr. Eduard J. Brumastraat no. 52 

Telefoon: 471940/411331 

 

Voor klachten bent u terecht op het Juridisch Bureau van de 

Arbeidsinspectie. 

Adres: Wagenwegstraat no. 47 

Telefoon: 477366/411301 

 

Weblinks wetten: 

http://dna.sr/media/45096/

SB_2006__No_19_Wet_Bekwame_Burgers_van_Car._gemeenscha

p.pdf 

http://dna.sr/media/44425/

SB_2008__No_29_wijz._Wet_Bekwame_Burgers_Car._gemeensch

ap.pdf 

 

 

Ministerie van Arbeid 

 

 

Wet Bekwame Burgers van de  

Caraïbische Gemeenschap 

 
Wet van 06 februari 2006, houdende bepalingen met  

betrekking tot de erkenning van de status van bekwame  

burger van de Caraïbische Gemeenschap (SB 2006 no. 19,  

zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2008 no.29). 
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Doel 

Het doel van deze wet is om het vrij verkeer van bekwame burgers 

binnen de Caricom te regelen. 

 

Wat houdt ‘Vrij Verkeer van Personen’ in? 

Het vrije verkeer van bekwame burgers is een onderdeel van de  

CARICOM Single Market and Economy (CSME). De CARICOM 

Single Market (Gemeenschappelijke Markt) kan worden  

omschreven als één economische ruimte, waarbij het voornemen  

bestaat om onbeperkte beweging van o.a. personen, goederen en 

diensten te bewerkstelligen.  

 

Wie kan in aanmerking komen voor de status van bekwame 

burger van de Caraïbische Gemeenschap? 

Elke staatsburger van een lidstaat van de Caraïbische Gemeenschap 

kan in aanmerking komen voor de status van bekwame burger. De 

status van een bekwame burger verkrijg je middels het aanvragen 

van een Certificaat ter erkenning van de Status van Bekwame  

Burger van de Caraïbische Gemeenschap (Bekwame Burgers  

Certificaat). Het verkregen certificaat is geldig voor onbepaalde tijd 

en expireert dus niet.  

 

Wie is een staatsburger van de Caraïbische Gemeenschap? 

Een staatsburger van een Caraïbische lidstaat is iemand die de  

nationaliteit van een lidstaat van de Caraïbische Gemeenschap bezit 

en ingezetene is van die lidstaat.  

 

 Verpleegkundigen: 

 een recente verklaring (niet ouder dan 2 maanden) van de  

Inspectie Verplegende en Verzorgende Beroepen (IVV) 

waaruit blijkt dat de aanvrager geregistreerd staat als  

verpleegkundige. 

Wanneer kan het Bekwame Burger Certificaat worden  

geweigerd? 

1. Indien het gaat om een persoon die illegaal verblijft in Suriname; 

2. Indien het gaat om een persoon die Suriname wordt uitgezet; 

3. Indien het gaat om een persoon die geheel of gedeeltelijk valse 

verklaringen heeft afgelegd met het doel om de status van  

bekwame burger te verkrijgen; 

4. Indien men gebruik maakt van een Certificaat verstrekt in een 

andere lidstaat van de Caraïbische Gemeenschap die ingetrokken 

is. 

 

Wanneer kan het Bekwame Burger Certificaat worden  

ingetrokken? 

1. Indien de persoon aan wie het is verstrekt (de houder), Suriname 

wordt uitgezet.  

2. Indien de aanvraag is toegewezen, nadat er onjuiste of  

onvolledige gegevens zijn verstrekt.  

 



 Mediawerkers, Sporters, Muzikanten/Musici en Artiesten: 

 indien de aanvrager hierover beschikt, fotokopieën van relevante 

dipoma’s*; 

 indien de aanvrager hierover kan beschikken, een verklaring van 

de relevante nationale federatie waarbij de aanvrager is  

aangesloten, waaruit blijkt dat de aanvrager geregistreerd staat 

als mediawerker, sporter, muzikant/musicus of artiest. In het 

schrijven moet duidelijk vermeld staan als welke soort  

mediawerker, sporter, muzikant/musicus of artiest de aanvrager 

geregistreerd staat; 

 indien de aanvrager hierover kan beschikken, relevante  

verklaringen van de huidige en vorige werkgevers waarin  

duidelijk staat vermeld welke functie de aanvrager,  

respectievelijk uitoefent en heeft uitgeoefend; 

 elk ander bewijs waaruit blijkt dat de aanvrager kan worden  

aangemerkt als mediawerker, sporter, muzikant/musicus of  

artiest. 

Het curriculum vitea, met vermelding van alle relevante  

activiteiten. De zaken bedoeld onder punt 12, bv. foto’s, kunnen 

als bijlage bij het CV worden opgenomen. 

 

 Leerkrachten: 

 een fotokopie van het diploma* van een erkend  

opleidingsinstituut voor leerkrachten. 

Wie worden gerekend tot bekwame burgers? 

Vooralsnog worden alleen de volgende categorieën van burgers  

gerekend tot bekwame burgers:  

 afgestudeerden van de universiteit; 

 mediawerkers; 

 sporters; 

 muzikanten/musici; 

 artiesten; 

 verpleegkundigen; 

 ziekenverzorgers; 

 leerkrachten. 

 

Wat zijn de rechten van een bekwame burger? 

 De bekwame burger komt bij aankomst in een andere lidstaat op 

vertoon van zijn Bekwame Burger Certificaat voor kort verblijf 

van 6 maanden.  

 Binnen deze 6 maanden mag de bekwame burger werken zonder 

een werkvergunning in een andere Caricom lidstaat. 

 Het kunnen werken zonder een werkvergunningen in elke  

lidstaat van de Caricom.  

 Indien bij verificatie de status van bekwame burger is  

vastgesteld, komt die in aanmerking voor verblijf voor 

onbepaalde tijd, zonder dat er een werkvergunning is vereist. 



Wat is de verplichting van de bekwame burgers? 

Het doen van een aanvraag ter verificatie van de status van bekwame 

burger binnen 6 maanden na aankomst in een Caricom lidstaat. 

 

Hoe kan de status van bekwame burger worden aangevraagd?  

Allereerst dient men een aanvraagformulier op te halen bij het  

Secretariaat Vrij Verkeer van Personen.  

De kantooruren zijn van maandag t/m donderdag van 08:00 tot 

15:00 uur en op de vrijdag van 08:00 tot 14:30 uur. Voor  

indiening van de aanvraag kan de aanvrager of diens  

vertegenwoordiger (deze dient schriftelijk te zijn gemachtigd door 

de belanghebbende) zich hierna op de maandag, woensdag en  

vrijdag van 08:00 tot 12:00 uur begeven naar het Secretariaat Vrij 

Verkeer van Personen. 

 

Benodigdheden 

Bij de aanvraag dient de aanvrager of diens vertegenwoordiger de 

volgende stukken over te leggen: 

1. een bewijs van storting van de heffing voor de aanvraag welke 

SRD 75,- per aanvraag bedraagt. De heffing dient te worden  

gestort bij de afdeling Financiële Zaken van het Ministerie van 

Arbeid aan de Wagenwegstraat 47, met vermelding van de juiste 

naam van de aanvrager. De kantooruren zijn van maandag t/m 

donderdag van 08:00 tot 12:30 uur en op de vrijdag van 08:00 

tot 12:00 uur.  

NB: van eerdergenoemde heffing is er  geen restitutie  

mogelijk. Zorg er daarom altijd voor dat u zich eerst aanmeldt bij 

het Secretariaat Vrij Verkeer van Personen en laat informeren 

voor u betaald; 

2. een volledig ingevuld aanvraagformulier; 

3. een certificaat verstrekt in een andere lidstaat van de Caraïbische 

Gemeenschap, indien de aanvrager hierover beschikt; 

4. een geboorteakte, Surinamers kunnen volstaan met een geldig 

geboorte uittreksel; 

5. een fotokopie van de bladzijden van het geldige paspoort,  

waarop staan vermeld: het paspoortnummer, de  

persoonsgegevens, de datum van uitgifte en de expiratiedatum*. 

Zij die geen ingezetene zijn van de Republiek Suriname dienen 

ook een fotokopie van de bladzijde met de kort verblijf stempel 

(de zgn. KV-stempel) over te leggen*; 

6. 4 identieke en goedgelijkende pasfoto’s (geen 3 minuten) van de 

aanvrager op standaard formaat en frontaal: met beide oren 

zichtbaar. De naam van de aanvrager dient te worden vermeld 

aan de achterkant van elk van de foto’s; 

7. een bewijs van goed gedrag (de zogeheten politieverklaring) van 

het land waar hij de afgelopen twee jaren heeft gewoond en 

8. een huwelijksakte indien hij is gehuwd. 

 

Naast het bovenstaande dienen de respectieve categorieën de  

volgende stukken over te leggen: 

 Afgestudeerden van de universiteit: 

een fotokopie van de bul* (de bul dient te worden vertaald naar 

het Nederlands door een beëdigd vertaler, indien het in een 

andere taal is opgemaakt en alle bullen m.u.v. die v/d AdeKUS 

dienen te worden gelegaliseerd. Dit geldt ook voor de diploma’s 

vermeld onder 9a en 9b). 

 

 


