Wet van …
houdende vaststelling van de status van
Personen van Surinaamse Afkomst en de
Rechten en Plichten die uit die status voortvloeien
(Wet PSA)
---------------------------------------------------------------

ONTWERP

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME,
In overweging genomen hebbende, dat het noodzakelijk is gebleken, om
langer dan 35 jaren na de staatkundige onafhankelijkheid van Suriname,
de relatie tussen de staat Suriname en Personen van Surinaamse
Afkomst, die daartoe de wens te kennen geven, een wettelijke basis te
geven.

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblee, de Staatsraad
gehoord, bekrachtigd de onderstaande wet:

ARTIKEL 1.
BEGRIPSBEPALINGEN
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:
a. PSA: verkorte aanduiding van een persoon of personen met een
actieve PSA status;
1

b. PSA status: de status die een 'Persoon van Surinaamse Afkomst'
verkrijgt nadat hij/zij aan de bevoegde Surinaamse Autoriteiten
heeft aangegeven deze status te willen voeren, waarna volgens de
bestaande wet de status is geactiveerd via de bevoegde Surinaamse
autoriteiten.
c. PSA document: het geldig bewijsstuk dat door de bevoegde
Surinaamse Autoriteiten aan een persoon met een actieve PSA
status is afgegeven.
d. PSA kaart: het bewijs van ingezetenschap, dat door de bevoegde
Surinaamse Autoriteiten wordt afgegeven aan een persoon met de
PSA status, aangetoond door het PSA document, die zich als
ingezetene in Suriname heeft ingeschreven.
ARTIKEL 2.
Een PSA is een ieder die niet de Surinaamse nationaliteit bezit en die:
a. zelf in Suriname geboren is, met uitzondering van hen wier ouders,
die zelf niet van Surinaamse afkomst waren, in buitenlandse dienst
of voor studie of enige andere zaak tijdelijk in Suriname
vertoefden op het moment van de geboorte van die persoon
b. niet in Suriname geboren is, maar ten minste één ouder heeft die
op basis van lid a van dit artikel van Surinaamse afkomst is
c. Niet in Suriname geboren is, maar ten minste twee grootouders
heeft die op basis van artikel 1 onder a, van Surinaamse afkomst
zijn.
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ARTIKEL 3.
1. Bij deze wet wordt de status "Persoon van Surinaamse Afkomst
"(PSA) ingesteld.
2. De wet regelt alles betreffende het recht op de status, de activering
hiervan en de rechten en plichten die uit de actieve status
voortvloeien.

ARTIKEL 4.
1. Het recht op de status zoals ingesteld in lid 1 van artikel 3, hebben de
in artikel 2 aangegeven groepen van personen, die niet op basis van
deze wet van dit recht zijn uitgesloten of het hebben verloren.
2. Niemand kan op enig moment de PSA status opgedrongen krijgen.
3. De PSA status treedt pas in werking, nadat een persoon die recht
heeft op de status de wens tot het voeren daarvan uitdrukkelijk te
kennen heeft gegeven op de wijze zoals geregeld in artikel 6 de
leden 1 en 2 en die het in deze wet genoemde PSA document van de
Staat Suriname heeft ontvangen.

ARTIKEL 5.
1. Personen die op basis van artikel 2 van deze wet recht hebben op de
PSA status, verliezen dit recht, indien zij:
a. handelingen hebben gepleegd die krachtens titel I of bij de
artikelen 149, 169, 170 175 t/m 178, 183 en 184 van het Wetboek
van Strafrecht strafbaar zijn gesteld in Suriname, of die zich
schuldig hebben gemaakt aan strafbare feiten met betrekking tot
misdaden tegen de menselijkheid of terrorisme.
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b. Vrijwillig in actieve militaire dienst, treden van een land dat in
staat van oorlog is met Suriname dan wel een gewapend conflict
heeft met Suriname.
c. In dienst zijn van dan wel werkzaamheden verrichten voor
veiligheidsdiensten en geheime diensten van welk anderland dan
ook.
2. Indien er een gewapend conflict bestaat dan wel een staat van oorlog
tussen Suriname en het land waarvan een PSA de nationaliteit heeft
of ingezetene is, kan de Staat Suriname door de President de status
opschorten tot nader order. Indien de PSA in krijgsdienst is van een
land dat met Suriname in een gewapend conflict heeft dan wel oorlog
voert vervalt de PSA status onmiddellijk van rechtswege.
3. Indien personen die recht hebben op de status en niet in Suriname
wonen in aanraking zijn met de justitie in hun land van verblijf, kan
de staat Suriname onderzoek hiernaar plegen alvorens de status te
activeren.
4. De staat kan op basis van de uitkomst van het onderzoek zoals
genoemd in lid 3 van dit artikel, de PSA status opschorten. Daarmee
vervallen alle rechten en plichten die aan de status verbonden zijn tot
nader order. Het recht op de status vervalt hierdoor niet.
ARTIKEL 6.
1. Personen die conform deze wet aanspraak maken op de PSA status
kunnen daartoe de wens te kennen geven via de ambassades van de
Staat Suriname en in Suriname bij het ministerie van Buitenlandse
zaken. Daartoe worden tenminste die stukken overgelegd, die
aantonen dat de persoon behoort tot een van de in artikel 2 van deze
wet genoemde categorieën van personen, die recht hebben op de
status.
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2. Bij of krachtens staatsbesluit worden nadere regels gesteld ten
aanzien van de instituten en kantoren van de Staat Suriname waar
rechthebbende personen de wens te kennen kunnen geven om de PSA
status te voeren dan wel te beëindigen en ten aanzien van de wijze
waarop en de termijnen waarbinnen dat dient te geschieden.
3. De Staat Suriname geeft aan de personen die op basis van deze wet de
PSA status voeren, een PSA document af.
4. Aan personen met een PSA status die zich inschrijven als
ingezetenen, geeft de Staat Suriname een PSA kaart af, die het geldig
bewijs is van de ingezetenschap van de PSA .
5. Bij of krachtens Staatsbesluit worden vorm en inhoud van de in de
leden 3 en 4 van dit artikel genoemde bewijsstukken of documenten
geregeld, evenals de termijnen voor vernieuwing en verdere
technische en administratieve voorwaarden.

ARTIKEL 7.
1. De PSA status, met alle daaraan verbonden rechten, plichten en
andere rechtsgevolgen, treedt in werking op het moment dat een
persoon die aantoonbaar voldoet aan het gestelde in artikel 2 en die
conform artikel 6 daartoe de wens te kennen heeft gegeven aan de
Staat Suriname, het PSA document heeft ontvangen.
2. De PSA status blijft actief, tot het moment dat:
a. de houder van de status via de bij staatsbesluit aangewezen
autoriteiten, aan de Staat Suriname te kennen geeft, deze niet
langer te willen voeren.
b. een periode van ten minste drie jaren verstreken is, waarin de
persoon geen enkel aantoonbaar contact heeft gehad met de Staat
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Suriname via enig overheidskantoor of ambtenaar in functie en de
persoon onbereikbaar was voor de Staat Suriname.
3. Een persoon die zoals aangegeven in lid 2 van dit artikel onder a, de
wens te kennen heeft gegeven om de eenmaal verkregen PSA status
niet meer te voeren, verliest deze status op het moment van de
ontvangst van de kennisgeving hiervan door de bevoegde autoriteiten.
4. De persoon die de wens tot verlies van de PSA status of de wens tot
afzien van het recht op de PSA status te kennen heeft gegeven,
ontvangt van de staat Suriname bevestiging van de ontvangst van de
mededeling. De persoon kan daarop binnen een maand na de datum
van de bevestiging terug komen. Indien hiervan geen gebruik wordt
gemaakt, verliest de persoon het recht op de status en kan deze dus
niet wederom verkrijgen; ook niet na hernieuwde aanvraag.
5. Een persoon die ingevolge lid 2 sub b van dit artikel de PSA Status
heeft verloren, verliest niet het recht op de status en kan daarna
opnieuw aangeven de status te willen voeren. Dit geschiedt op de
wijze zoals geregeld in artikel 6 lid 2 behorende staatsbesluiten.

ARTIKEL 8.
1. Personen met de PSA status die geen ingezetenen zijn van de Staat
Suriname, zijn verplicht:
a. ten minste eenmaal in drie jaar contact hebben met de Staat
Suriname. Dit is elk formeel geregistreerd contact met enig orgaan of
overheidskantoor van de Staat Suriname, met welk doel dan ook;
b. een jaarlijkse financiële bijdrage aan de Staat Suriname voldoen,
hun contactinformatie actueel houden door wijzigingen daarin
tijdig door te geven;
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c. bij staatsbesluit vastgestelde informatie te verstrekken aan de Staat
Suriname;
d. dit betreft algemene informatie zoals voorkomt in een Curriculum
Vitae.
2. Hoogte van bijdragen en wijze van betaling worden evenals alles
betreffende de technische en administratieve afhandeling van de in dit
artikel genoemde plichten van de PSA, bij of krachtens staatsbesluit
geregeld.
ARTIKEL 9
1. Personen met de PSA status, die geen ingezetenen zijn van Suriname,
hebben de volgende rechten die andere buitenlanders met een
vreemde nationaliteit niet hebben:
a. Zij mogen te allen tijde naar Suriname vertrekken, van waar dan
ook ter wereld, op vertoon van hun geldig PSA document, zonder
aanvraag van een toeristenkaart of enig ander document.
b. Zij mogen in geval van nood overal in de wereld medewerking
vragen van Surinaamse buitenlandse vertegenwoordigingen, of
andere vestigingen van de Staat Suriname, indien er in het land
waarin ze dat doen, geen dienstverlening beschikbaar is van het
land waarvan zij ingezetenen zijn en/of de nationaliteit bezitten.
Deze medewerking zal in de eerste plaats inhouden het ontvangen
van de PSA en het leggen van contact met het land waarvan zij de
nationaliteit bezitten.
c. Zij mogen tot zes maanden na aankomst in Suriname vertoeven,
zonder zich als ingezetene in te schrijven. Zij worden vanaf het
moment van hun aankomst op de internationale luchthaven, door
de vreemdelingendienst geregistreerd en opgenomen in een
speciaal daartoe bij of krachtens staatsbesluit ingesteld register,
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dat ter beschikking is van het instituut dat verantwoordelijk is voor
de bevolkingsadministratie, de justitiële autoriteiten en het
ministerie van Buitenlandse Zaken.
d. Zij mogen zich op elk moment na aankomst in Suriname, doch
uiterlijk binnen zes maanden, bij het instituut dat belast is met de
burgerregistratie inschrijven als ingezetene, of bij de
vreemdelingdienst hun tijdelijk verblijf verlengen met maximaal
zes maanden, onder overlegging van de bij of krachtens
staatsbesluit vastgestelde documenten, waaronder een bewijs van
uitschrijving uit hun vorige woonplaats wanneer het gaat om
ingezetenschap en in alle gevallen een garantie dat zij in hun
levensonderhoud kunnen voorzien. Nadere regels voor de
administratieve afhandeling van deze registratie en de vereiste
documenten, worden bij of krachtens staatsbesluit vastgesteld.

2. Personen met de PSA status die ingezetenen zijn van de Staat
Suriname, hebben de volgende bijzondere rechten:
a. Zij hebben de rechten zoals omschreven in lid 1 van dit artikel
voor zover van toepassing
b. Zij hebben door hun status en de inschrijving als ingezetene het
recht tot permanent verblijf in Suriname tot ze zich weer
uitschrijven. Bij terugkomst in Suriname gelden de artikelen die
betrekking hebben op PSA die geen ingezetenen zijn, voor deze
personen.
c. Zij mogen in Suriname werken zonder de werkvergunning die voor
vreemdelingen vereist is, onder de voorwaarden die zijn vastgelegd
in deze en andere hierop betrekking hebbende wet- en regelgeving.
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ARTIKEL 10
1. Bij wet kunnen meer rechten worden toegekend aan ingezetenen
met de PSA status. Deze rechten kunnen afhankelijk worden
gesteld van de duur van de periode waarin zij onafgebroken
ingezetenen zijn geweest.
2. Voor het passief kiesrecht blijft de Surinaamse nationaliteit vereist,
evenals voor overheidsfuncties waarbij de Surinaamse nationaliteit
bij wet- en/of regelgeving uitdrukkelijk is vereist.
ARTIKEL 11
1.

Deze wet kan worden aangehaald als : Wet PSA.

2.

Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname
afgekondigd.

3.

Zij treedt in werking met ingang van de dag volgende op die van
haar afkondiging.

4.

De Ministers van Justitie en Politie, Buitenlandse Zaken en
Binnenlandse Zaken zijn belast met de uitvoering van deze wet.
Gegeven te Paramaribo, de………2012

DESIRE D. BOUTERSE

9

MEMORIE VAN TOELICHTING
Vanwege diverse historische omstandigheden hebben personen die
burgers waren van Suriname, het land verlaten om zich elders te
vestigen.
Na de onafhankelijkheid zijn er tenminste drie groepen personen die van
Suriname afkomstig zijn te onderscheiden, t.w.:
- personen die voor de onafhankelijkheid Suriname hebben verlaten
en daardoor nooit de Surinaamse nationaliteit hebben bezeten;
- personen die na de onafhankelijkheid Suriname hebben verlaten
en daarna een andere nationaliteit hebben aangevraagd en
verkregen en
- personen met een andere dan de Surinaamse nationaliteit die
permanent, soms al vele jaren Surinaamse ingezetenen zijn.
Deze wet streeft ernaar alle mensen die van Suriname afkomstig zijn
zonder onderscheid de mogelijkheid te bieden, de relatie die er bestaat
tussen hen en de Staat Suriname wettelijk te laten vastleggen door
middel van het accepteren van de PSA status.
Deze PSA status geeft een aantal speciale rechten aan alle personen van
Surinaamse afkomst, ongeacht de groep waartoe zij behoren. De status
schept een band tussen de PSA en de Republiek Suriname en er zijn
naast rechten ook enkele plichten aan verbonden, die in het algemeen
niet in strijd zijn met de plichten en de trouw van burgers van enige natie
waarvan zij de staatsburgers zijn.
Hoewel het recht op de status veel mensen toekomt, is het werkelijk
aannemen van de status vrij. De PSA status kan dus slechts in werking
treden indien iemand die er recht op heeft, de wens daartoe op de bij of
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in deze wet aangegeven plaats en procedure uitdrukkelijk te kennen
geeft.
Het streven van de indieners is erop gericht om met deze wet de speciale
relatie die er nog steeds bestaat tussen PSA en het volk van Suriname bij
wet vast te leggen tot wederzijds voordeel.

Paramaribo, 30 oktober 2012

De initiatiefnemers,
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