
Voor meer informatie bent u terecht op de Afdeling  

Werkvergunning Vreemdelingen 

Adres: Mr. Eduard J. Brumastraat 52-54 

Telefoon l:478911/8640051. 

 

Voor klachten bent u terecht bij het Juridisch Bureau van  

Arbeidsinspectie. 

Adres: Wagenwegstraat no. 47 

Telefoon: 477366/411301 

 

Weblink: 

http://atm.gov.sr/media/1090/arbeidsrecht-vreemdelingen.pdf 

 

 

Ministerie van Arbeid 

 

 

Wet Werkvergunning Vreemdelingen 
 

Decreet van 24 oktober 1981, houdende regelen met betrekking  

tot het verrichten van arbeid door vreemdelingen 

( S.B. 1981 no. 162) 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ministerie van Arbeid 
Mr. Eduard J. Brumastraat no. 52 

Website: www.atm.gov.sr 
Paramaribo-Suriname 

Tel: 475241 

http://atm.gov.sr/media/1090/arbeidsrecht-vreemdelingen.pdf
mailto:secodjiz@atm.gov.sr


Wie heeft een Werkvergunning nodig? 

Voor niet-Surinamers (vreemdelingen) die willen werken in ons 

land, uitzonderingen daargelaten.  

 

Uitzonderingen:  

 vreemdeling die is getrouwd met een Surinamer/Surinaamse; 

 remigrant van Surinaamse origine; 

 vreemdelingen met een PSA-kaart (Personen van Surinaamse 

Afkomst);  

 vreemdeling met de status van vluchteling; 

 vreemdeling die als landsdienaar tewerk gesteld zal worden; 

 vreemdeling met de status van CARICOM  bekwame burger.  

 

Deze vreemdelingen hebben geen werkvergunning nodig, maar ze 

moeten zich wel aanmelden bij de afdeling Werkvergunning  

Vreemdelingen voor een verklaring. 

 

Wie doet de aanvraag? 

De werkgever die de vreemdeling in dienst wenst te nemen moet de 

aanvraag doen. De vreemdeling ondersteunt de aanvraag door deze 

mede te ondertekenen.  

 

Aanvraag procedure:  

 een volledig door de werkgever ingevuld en ondertekend  

werkvergunningaanvraagformulier (te downloaden op de website 

van het ministerie van Arbeid: http://atm.gov.sr/media/1076/

aanvraag-werkvergunning-voor-vreemdelingen.pdf); 

 een pasfoto van de vreemdeling; 

 een fotokopie van de geldige verblijfsvergunning van de  

vreemdeling of het bewijs van de aanvraag van een  

verblijfsvergunning (VZ-strookje). Origineel dient ter inzage te 

worden overlegd; 

 fotokopieën van bedrijfsvergunning, uittreksel KKF, of statuten, 

waaruit blijkt dat het bedrijf legaal opereert; 

 fotokopieën van behaalde diploma’s en certificaten van de 

vreemdeling. Naar het Nederlands of Engels vertaalde diploma’s 

en certificaten dienen gelegaliseerd te zijn; 

 een fotokopie van het paspoort van de vreemdeling.  

 Origineel dient ter inzage te worden overlegd;  

een stortingsbewijs van de heffing van SRD 75, - per aanvraag, 

met uitzondering van tewerkstelling van vreemdelingen bij  

bedrijven in het binnenland die in de goudwinning opereren. In 

dat geval is de heffing: USD 300 of de tegenwaarde in SRD.  

 

Noot: Op het stor tingsbewijs dient vermeld te staan:  

Werkvergunning Vreemdelingen (Goudsector) en de juiste naam van 

de werkgever en vreemdeling. De vermelding “Goudsector” moet 

slechts worden aangegeven als het betreft de heffing van USD 300 

of de tegenwaarde in SRD.  

 
Bankrekeningnummers 
 

 

Heffing Bank Rek. 

SRD 75 DSB Bank 
  
  
Landbouwbank 
  
VCB 
  
Hakrinbank 

184-4784 of            
901-0904 
  
560-1340 
  
1225-60090 
  
920-2536 

USD 300 of de 
tegenwaarde van 
USD 300 in SRD 

Centrale Bank van Suriname 324524 
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