Verslag I love Suriname, georganiseerd door Tori Oso Utrecht op zondag 12 oktober 2014.
Locatie: FORUM Utrecht (verslaglegging dhr. Roy Ho Ten Soeng)
Er waren 2 lezingen aangekondigd:
Dhr. Ernest Grep (Stichting Collectief Overzee Suriname: PSA -Document
Dhr. Purcy Denz (Nederlands Migratie Instituut): remigreren naar Suriname
De heer Grep is vice - voorzitter van stichting COS (Collectief Overzee Suriname), KANTOOR houdend
aan de Hoogoorddreef 9 in Amsterdam.
De heer Grep meldt dat Suriname een grote toekomst tegemoet gaat. Suriname staat op de 17e
plaats als rijkste land aan delfstoffen. Door de olie- en goudwinningen zal de economische
ontwikkeling hard groeien en de vraag naar arbeidskrachten enorm toenemen. Tussen nu en 5 jaar
gaat het om 5000 arbeidsplaatsen. De huidige Surinaamse regering wil Surinamers in het buitenland
betrekken bij de ontwikkeling van Suriname. Zij kunnen een PSA (personen van Surinaamse afkomst)document aanvragen. Er zijn inmiddels al een paar honderd aanvragen ingediend. Het PSA-document
moet het gemakkelijker maken om personen van Surinaamse afkomst, met know-how en geld, naar
Suriname te trekken. De Surinaamse regering ziet het bevorderen van de remigratie als een
belangrijke beleidsmaatregel. De aanvraag van het PSA-document dient digitaal te geschieden via de
website www.gov.sr/psa-document. Alle belangstellenden dienen zelf de PSA-status te activeren. De
aanvraag kan niet op een andere manier worden ingediend. De PSA-status is te opteren door
personen die in Suriname geboren zijn, maar nu een andere nationaliteit hebben en in het
buitenland wonen. Op de tweede en derde plaats gaat het ook op voor personen van wie tenminste
een ouder of grootouder Surinamer is.
Welke voordelen heeft iemand die in het bezit is van het PSA-document? Het document wordt voor
vijf jaar verleend. Men hoeft niet langer een visum of verblijfsvergunning aan te vragen. Betrokkenen
mogen 6 maanden in Suriname verblijven en werken. Na verloop van 6 maanden kan de termijn
verlengd worden. Wil iemand remigreren, dan kan een PSA-kaart aangevraagd worden bij het
Centraal Bureau voor burgerzaken (CBB). Een PSA-document is relevant voor iemand die het
hoofdverblijf buiten Suriname heeft (bijv.Nederland). Een PSA-kaart krijgt degene die zich in
Suriname (als hoofdverblijf) wil vestigen.
Welke documenten heeft iemand nodig?





Een betalingsbewijs van de legeskosten (€100)
Een geboorteakte
Een zwart/wit pasfoto
Een huwelijksakte

Aanvragers van de 2e categorie hebben bovendien een kopie paspoort van de ouder(s) nodig en
aanvragers van de 3e categorie een kopie paspoort van de grootouders. De doorlooptijd van het
proces is over het algemeen 1 maand. Gezien de drukte kan het verwerkingsproces momenteel wat
langer duren.
Onder voorwaarden kan ook een bankrekening geopend worden. Stichting COS kan de
dienstverlening voor betrokkenen verrichten indien men zich aansluit als lid. De kosten bedragen
€ 10,- per maand. Na de presentatie van de heer Grep werd gelegenheid geboden om vragen te
stellen, hetgeen ook geschiedde.
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Daarna werd er een korte presentatie gegeven door APURA NETWORKS. ApuraNetworks is een
professioneel netwerk, opgericht met als doel Surinamers, en zij die affiniteit hebben met Suriname,
verspreid over de wereld met elkaar in contact te brengen. Het verenigen van studenten,
ondernemers en werknemers/professionals binnen en buiten Suriname zien zij als een belangrijke
multiplier voor verdere economische en maatschappelijke ontwikkeling van Suriname. Jordy Houwen
en Miquel Rodrigues stelden zich voor namens de andere leden van Apura Networks en vertelden
tevens over een interessant crowdfunding project voor Suriname.
Tijdens de pauze waren heerlijke snacks, drankjes en Surinaamse maaltijden van SaPPa! Catering
verkrijgbaar. Liefhebbers van Surinaamse koek konden terecht bij Oma Nel Kloof. Bezoekers konden
ook een kijkje nemen bij de ondernemerstafel van Leiva International. Informatie over woningbouw
en huisvesting werd verstrekt door dhr. Andy Ellioth. Na de pauze werd de bijeenkomst voortgezet
met de presentatie van de heer:
Purcy Denz (Nederlands Migratie Instituut) : Remigreren naar Suriname
Sinds 1 juli is de remigratiewet gewijzigd. De leeftijd is behoorlijk verhoogd van 45 naar 55 jaar om
een “levenslange” uitkering te krijgen (tot 67 jaar). Daarnaast moet men i.p.v. 3 jaar acht jaar in
Nederland woonachtig zijn geweest. Bovendien moet de overtocht zelf betaald worden en dient men
het paspoort in te leveren. De partner is verplicht te remigreren met de hoofdaanvrager maar hoeft
de nationaliteit niet op te geven. Indien de partner naar verloop van tijd (met kinderen) terugkeert
valt de hoofdaanvrager terug op een uitkering voor alleenstaande. Als de partner toch weer
terugkeert naar Suriname blijft de uitkering op het niveau van een alleenstaande! Bezint eer gij
begint!
Voorwaarden voor remigratie volgens de remigratiewet:
- ten minste 12 maanden voor de remigratie een uitkering te hebben gehad (geen VUT of Pensioen.
- geen schulden aan het Rijk (bv verkeersboete of belastingen)
Bedragen:
Een alleenstaande krijgt € 404,23 per maand met een toeslag van € 64,11 voor de ziektekostenverzekeringspremie
Een 1 ouder gezin krijgt € 521,64 per maand aangevuld met € 73,86 ziektekostenverzekeringspremie
Een gehuwde ontvangt €574,73 aangevuld met €108,73 ziektekostenverzekeringspremie
Boven het 60e levensjaar is er een gunstige fiscale regeling. Binnen 6 maanden na vertrek moet de
aanvraag gedaan worden voor het verkrijgen van de Surinaamse nationaliteit
************
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