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SURINAME
BEHOEFTENANALYSE VAN MIGRATIEBEHEER

VOORWOORD
In het afgelopen decennium zijn migratietrends en stromen in het Caribisch gebied
aanzienlijk veranderd. Hierdoor is het noodzakelijk geworden om migratiebeheersystemen
te ontwikkelen die aangepast en ingezet kunnen worden voor het management van deze
ontstane stromen. Suriname wordt geconfronteerd met unieke migratiestromen en
uitdagingen. Daarnaast zet het land positieve stappen in de verbetering van migratiebeheer
en erkent het mogelijke voordelen van migratie voor de nationale ontwikkeling.
Als toonaangevende organisatie, die migratie over de hele wereld aan de orde stelt en de
impact van migratie op nationale ontwikkeling erkent, werkt IOM samen met de overheid en
internationale partners om oude en nieuwe uitdagingen van migratiebeheer aan te pakken;
begrip te kweken voor de aard van migratiestromen; sociale en economische ontwikkeling
te stimuleren door de voordelen van migratie te belichten; en het respect voor de menselijke
waardigheid en welzijn van migranten te waarborgen.
De reeks van Migration Governance Needs Assessments (Behoeftenanalyse van Migratiebeheer),
die nu in Suriname wordt uitgevoerd, analyseert de uitdagingen en mogelijkheden om migratie
naar, van en binnen de regio volgens goed gemanaged migratiebeleid- en mechanismen te

laten verlopen. Dit rapport beschrijft de specifieke context van Suriname en verstrekt de
overheid, in zowel de Engelse als Nederlandse taal, belangrijke informatie voor het begrip
van de huidige migratiebeheersystemen. Bovendien indentificeert het elementen die nodig
is zijn voor “geïnformeerde besluitvorming” bij de verbetering van het migratiebeheer, in het
belang van zowel de staat als de migranten.
De Migration Governance Needs Assessments zijn een poging om, in Centraal-Amerika,
Noord-Amerika en het Caribisch gebied, kennis van instellingen en beleidsplannen gericht
op migratie in de regio te delen, de intraregionale verspreiding van goede werkwijzen te
ondersteunen en efficiënte oplossingen voor uitdagingen op het gebied van migratiebeheer
te identificeren.
Wij zijn van mening dat het produceren van nauwkeurige en betrouwbare informatie
en analyse, een cruciale stap is om overheid te empoweren en manieren te identificeren
waarop IOM en andere internationale partners kunnen helpen bij het versterken van
effectief migratiebeheer.

Robert Natiello
Regionale coördinator voor het Caribisch gebied en hoofd van de missie, IOM Guyana
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INTRODUCTIE
Migratietrends in het Caribisch gebied zijn samen met de regionale en mondiale dynamiek
veranderd. Het gebied heeft in de afgelopen decennia belangrijke veranderingen gezien met
betrekking tot de factoren die mensen ertoe aanzetten om te migreren, de profielen van
migranten en de risico’s waaraan migranten worden blootgesteld.
In deze context is het bevorderen van georganiseerde, veilige en reguliere migratie cruciaal.
Met steun van de internationale gemeenschap hebben regeringen in de regio de noodzaak
ingezien om instellingen op het gebied van migratiebeheer op te zetten die hen in staat
stellen te reageren op nieuwe uitdagingen en de kansen die migratie biedt te maximaliseren.
De Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) heeft verschillende richtlijnen en
instrumenten ontwikkeld om overheden bij dit proces te ondersteunen. Zo moedigt IOM
overheden aan om hun binnenlandsbeleid af te stemmen op de internationale standaarden
voor de bescherming van migranten, waaronder de Agenda 2030 voor duurzame ontwikkeling
en specifiek het doel 10.7 om “een ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoordelijke
migratie en mobiliteit van mensen mogelijk maken, ook via de implementatie van geplande
en degelijk beheerde migratiebeleidslijnen.”1

definieert. Bovendien heeft IOM de Migration Governance Indicators (MGI) ontwikkeld
als een instrument dat, zonder daadwerkelijke implementatie, het institutionele, wettelijke
en openbare beleidskader omtrent migratie beoordeelt in de landen die daarnaar vragen.
Momenteel heeft Suriname de MGI nog niet geïmplementeerd; echter is het onderwerp
van een migratieprofiel, ontwikkeld door IOM in 2015,2 dat basisinformatie bevat over de
belangrijkste structuren voor migratiebeheer in het land.
Dit rapport maakt deel uit van een studie die poogt de beschikbare informatie aan te vullen.
Het biedt een panoramisch beeld van migratiebeheer in Suriname, inclusief informatie over de
successen en uitdagingen bij de implementatie van een migratiebeleid en het perspectief van de
private sector en het maatschappelijk middenveld.
De Migration Governance Needs Assessment in Suriname is ontwikkeld om in een
toegankelijk formaat gegevens te verschaffen over de structuren en beleidsmaatregelen
van migratiebeheer. Tevens prioriteert het de mogelijkheden voor versteviging van de
overheidscapaciteit benodigd voor effectief migratiebeheer. In die zin is dit rapport een
aanvulling op het IOM-migratieprofiel van Suriname.

Als onderdeel van deze inspanningen, heeft IOM het Migration Governance Framework
(MiGOF) ontwikkeld dat de principes en doelstellingen van effectief migratiebeheer

1.
2.

Verenigde Naties, z.d.
IOM, 2015.
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METHODOLOGIE
In 2018 voerde de Internationale Organisatie voor Migratie (IOM) een uitgebreide analyse uit van de behoeften op het gebied van migratiebeheer in tien Caribische landen. In 2019 werd
de analyse toegepast in Haïti en in 2020 in Belize, Costa Rica, de Dominicaanse Republiek, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Mexico, Panama en Suriname.
De toegepaste methodologie:
• Een beoordeling van secundaire informatiebronnen, waaronder nationale wet- en regelgeving en protocollen, overheidsrapporten en onderzoeken uitgevoerd door IOM, andere
VN-organisaties en internationale organisaties.
• Een basisvragenlijst, gebaseerd op de principes en doelstellingen van het IOM Migration Governance Framework (MiGOF), bestaande uit 35 indicatoren en 89 subindicatoren.
De vragenlijst maakte het mogelijk om ontbrekende gegevens te identificeren en de semi-gestructureerde interview protocollen te ontwikkelen.
• Een reeks persoonlijke en op afstand gehouden semi-gestructureerde interviews met overheidsfunctionarissen, leden van de maatschappelijk middenkader, private sector en
vertegenwoordigers van VN-organisaties.
• Triangulatie van primaire data met informatie van verschillende informatiebronnen om de betrouwbaarheid van de onderzoeksresultaten te garanderen.
In februari en maart 2020 zijn er in Suriname 12 interviews afgenomen met 17 vertegenwoordigers van ministeries, het maatschappelijk middenkader en de private sector. Interviews
met overheidsfunctionarissen van onder meer het Ministerie van Buitenlandse Zaken, het Ministerie van Justitie en Politie en de afdeling Counter-Trafficking in Persons Unit, het Ministerie
van Defensie, het Ministerie van Arbeid, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en het Algemeen Bureau voor de
Statistiek.3
Het eindresultaat is een document dat een geactualiseerd panoramisch beeld biedt van migratiebeheer in Suriname en gestructureerd is in zes thematische hoofdstukken:
1. Migratiebeleid en naleving van internationale normen
2. Migratie- en grensbeheer
3. Migratiemanagement in noodsituaties en rampen
4. Migrantenbescherming en bijstand
5. Migratie en gezondheid
6. Arbeids- en menselijke ontwikkeling
Elk hoofdstuk is onderverdeeld in drie subsecties:
a) een feitelijke beschrijving van het migratiebeheer van de overheid;
b) een sectie met bulletpoints die de belangrijkste aspecten belichten die in de beschrijving
zijn besproken; en
c) een tabel met de belangrijkste behoeften voor migratiebeheer.
De geïdentificeerde behoeften, belicht in elk hoofdstuk, zijn opgesteld op basis van de de informatie die werd verstrekt door vertegenwoordigers van de overheid, IOM-specialisten en
vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenkader. Deze bieden aanbevelingen en kansen voor verbetering, maar zijn niet uitputtend en geven niet het officiële standpunt weer
van de overheid van Suriname of de geraadpleegde organisaties.

3.

2

De namen van de ministeries die hier worden benoemd kunnen afwijken van de namen die in het rapport worden gebruikt. Tussen het moment waarop interviews zijn afgenomen en het moment van publicatie van dit rapport, zijn de namen van sommige
ministeries veranderd. Hoewel het rapport de meest actuele namen bevat, is de informatie hier bedoeld om de namen van de ministeries weer te geven op het moment dat het veldwerk werd uitgevoerd.

LANDOVERZICHT: SURINAME
De Republiek Suriname, gelegen op het noordelijke vasteland van Zuid-Amerika,
grenst in het noorden aan de Atlantische Oceaan, in het westen aan de Coöperatieve
Republiek Guyana, in het zuiden aan Brazilië en in het oosten aan Frans Guyana.
Met iets minder dan 165.000 km2 en verdeeld over tien administratieve districten, is
Suriname het kleinste onafhankelijke land op het continent.4 Het land, vroeger bekend
als Nederlands-Guyana, was een plantagekolonie van Nederland in eind 17e eeuw.
Suriname werd op 25 november 1975 onafhankelijk en is vandaag de dag het enige
Nederlandstalige land in Zuid-Amerika.
De bevolkingssamenstelling van Suriname is gevarieerd met ongeveer 575.911 mensen,5
bestaande uit acht etnische groepen van voornamelijk Indiaanse, Afrikaanse, Indiase en
Javaanse afkomst. Het meerendeel van de Surinaamse bevolking is geconcentreerd in
de hoofdstad Paramaribo, die rond 239.000 inwoners heeft.6 Hoewel Nederlands de
officiële taal is, wordt de moedertaal, Sranan Tongo, nog steeds veelal gesproken.7
Suriname maakt deel uit van verschillende regionale instellingen en mechanismen, zoals
de Caribische Gemeenschap (Caribbean Community, CARICOM), de Organisatie voor
Amerikaanse Staten (Organization of American States, OAS), de Gemeenschap voor
Latijns-Amerikaanse en Caribische Staten (Community of Latin American and Caribbean
States, CELAC) en de Associatie van Caribische Staten (Association of Caribbean
States, ACS). In 1995 werd Suriname lid van CARICOM, die uit vijftien lidstaten en

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

vijf geassocieerde leden bestaat. Suriname heeft zich bij de verschillende organen
van CARICOM aangesloten, waaronder: de CARICOM Interne Markt en Economie
(CARICOM Single Market and Economy, CSME); de Uitvoerend Vertegenwoordiging
voor Misdaad en Veiligheid (CARICOM Implementing Agency for Crime and Security,
IMPACS); de CARICOM Caribisch Vertegenwoordiging voor Ramp- en Crisisbeheer
(Caribbean Disaster Emergency Management Agency, CDEMA); het Caribisch
Volksgezondheidsinstituut (Caribbean Public Health Agency, CARPHA); en het Caribisch
Hof van Justitie (Caribbean Court of Justice, CCJ). Daarnaast neemt het land deel aan het
Wereldforum voor Migratieontwikkeling (Global Forum on Migration and Development,
GFMD), het Wereld Migratiepact (Global Compact for Migration) en de Caribisch
Migratie Consultaties (Caribbean Migration Consultations, CMC), een regionaal
overlegproces dat in ontwikkeling is in het Caribisch gebied.
Het land wordt beschouwd als een hoog-middeninkomensland, met een bruto
binnenlands product (bbp) van 3,985 miljard Amerikaanse dollar (USD)8 en een
bbp per hoofd van de bevolking van USD 6.854,90.9 De mijnbouwindustrie en de
nationale export van olie en goud vormen bijna 86 procent van de totale export en 27
procent van de overheidsinkomsten. Dit maakt het land kwetsbaar voor veranderingen
van grondstofprijzen.10 Om het concurrentievermogen en de diversificatie van de
Surinaamse economie te bevorderen, heeft de Wereldbank in 2019 een lening van
USD 23 miljoen beschikbaar gesteld voor het land. Het project draagt onder meer bij

CIA, 2000.
Wereldbank, 2019d.
CIA, 2020.
Ibid.
Wereldbank, 2019e.
Wereldbank, 2019a.
CIA, 2020.
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aan de groeimogelijkheden van de particulieren sector in de landbouw en de toerisme
sector. Daarnaast stimuleert het de werkgelegenheid van het midden-en kleinbedrijf in
Suriname.11
In 2018 scoorde Suriname 0,724 in de Menselijke Ontwikkelingsindex (Human
Development Index, HDI), samengesteld uit indicatoren voor levensverwachting, onderwijs
en inkomen per hoofd van de bevolking. Hierdoor is het land in de hoge classificatie
voor menselijke ontwikkeling opgenomen en staat het op de 98e plaats van de 189
landen en gebieden.12 De gemiddelde levensverwachting van Surinamers is volgens de
Menselijke Ontwikkelingsindicatoren (Human Development Indicators) 71,6 jaar.13 In de
Genderongelijkheidsindex (Gender Inequality Index, GII), die de ongelijkheid tussen mannen
en vrouwen calculeert op het gebied van reproductieve gezondheid, empowerment en
arbeidsmarktparticipatie, staat Suriname op plaats 112 van 162 landen.14

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Suriname heeft een netto miratiegraad van -1,7. Bovendien behoort de emigratiegraad
van het land tot de top 20 van de wereld met ongeveer 42 procent van de Surinaamse
bevolking in het buitenland.15 Nederland vormt de primaire emigratiebestemming,
gevolgd door de Verenigde Staten van Amerika, Guyana, Frans-Guyana en de
Nederlandse Antillen.16 In april 2020 verbleven 357.000 Surinamers in Nederland, met
177.000 eerste generatie inwoners en 180.000 tweede generatie inwoners. 17
Het aantal migranten dat in Suriname woont is in de afgelopen twee decennia
bijna verdubbeld. In 2019 bedroeg de totale geregistreerde migrantenbevolking in
Suriname 46.200,18 met Guyanezen als grootste migrantenpopulatie, gevolgd door
Brazilianen, Chinezen en Nederlanders.19 Volgens de overheid van Suriname zijn ook de
migratiestromen vanuit Haïti en Cuba aanzienlijk toegenomen.

Wereldbank, 2019e.
UNDP, 2019.
UNDP, 2020.
UNDP, 2018.
IOM, 2019.
ABS, 2013.
CBS, 2020.
Deze cijfers representeren een schatting van het Departement van Economische en Sociale Zaken van de Verenigde Naties Bevolkingsdivisie (United Nations Department of Economic and Social Affairs, UN DESA) en omvatten niet de irreguliere bevolking in
Suriname. Zie voor meer informatie: beschikbaar via www.un.org/en/development/desa/population/migration/data/estimates2/countryprofiles.asp.
19. UN DESA, 2019.
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MIGRATIEBELEID EN NALEVING
VAN INTERNATIONALE NORMEN
Dit hoofdstuk beschrijft de verschillende nationale beleidsmaatregelen die in Suriname zijn
ontwikkeld voor migratiebeheer. Ook bevat het informatie over de status van ratificatie van
internationale verdragen die het respect van migrantenrechten waarborgen.
Suriname heeft zes van de negen belangrijkste internationale instrumenten op het gebied
van mensenrechten geratificeerd. De regering van Suriname heeft het Internationaal Verdrag
inzake de bescherming van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun gezinsleden, het Verdrag
tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en het
Internationaal Verdrag ter bescherming van alle personen tegen gedwongen verdwijningen niet
geratificeerd. Naast de internationale verbintenissen van Suriname, weerspiegelen andere
verbintenissen, zoals het Wereld Migratiepact (Global Compact for Migration), de inzet van
de regering om het migratiebeheer te verbeteren.32
De belangrijkste wetgeving die immigratie en emigratie in Suriname reguleert is te vinden
in verschillende statuten. De meest relevante zijn: de Vreemdelingenwet 1991 (S.B. 1992 no.
3); het Vreemdelingenbesluit 1995 (S.B. 1995 no. 85); de Werkvergunning Vreemdelingenwet
(zoals gewijzigd in S.B. 2002 no. 23); het Wetboek van Strafrecht (S.B. 2015 no. 44,); de
Wet van Personen van Surinaamse Afkomst (S.B. 2014 no. 8); de Wet op de Nationaliteit en
het Ingezetenschap (zoals gewijzigd in S.B. 2014 no.121). Het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en het Ministerie van Justitie
en Politie zijn de belangrijkste overheidsinstanties die belast zijn met migratiebeheer. Het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking
fungeert als het coördinerend orgaan om het beleid, de actie en de distributie van middelen
met betrekking tot migratie te begeleiden. Daarentegen treedt het Ministerie van Justitie en
Politie op als de uitvoerende entiteit in Suriname.
Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale
Samenwerking leidt momenteel de ontwikkeling van een migratiebeleid. Vanwege de
wereldwijde noodsituatie rond COVID-19 is de validatie van het ontwerp echter uitgesteld,
omdat de aandacht van de regering kortstondig is verschoven naar de repatriëring van
Surinaamse burgers en ingezetenen en het verlenen van consulaire bijstand. Het Ministerie
heeft ook de Commissie Personenverkeer opgericht, als een formeel interministeriële
coördinatiemechanisme voor migratie, dat verschillende ministeries bijeenbrengt.33

De Commissie vergadert maandelijks en heeft als taak richtlijnen, wetgeving,- en aanbevelingen
met betrekking tot migratie te ontwikkelen en te evalueren. Terwijl er inspanningen worden
geleverd om het migratiebeheer te verbeteren, constateerde het Ministerie de noodzaak
om het aantal gekwalificeerd personeel, dat zich bezighoudt met migrantengerelateerde
kwesties, te vergroten en een budget toe te wijzen voor ruimtes en middelen, zoals nieuwe
kantoren en computers. Overige behoeften die door andere ministeries zijn genoemd, zijn
onder meer: intensievere en gestructureerde samenwerking tussen ministeries; toegewezen
budgetten voor migratieaangelegenheden; migratietraining over sleutel concepten en trends
in Suriname en in de regio; en deelname aan internationale migratieconferenties.
Suriname heeft met verschillende landen bilaterale overeenkomsten gesloten om de
uitlevering van verdachten van misdrijven te vergemakkelijken,34 waaronder Brazilië, de
Verenigde Staten van Amerika en Nederland. De Vreemdelingendienst van het Ministerie van
Justitie en Politie, is op grond van de Vreemdelingenwet 1991 (artt. 24 en 32) verantwoordelijk
voor het uitvoeren van bevelen tot deportatie, uitzetting of uitlevering van vreemdelingen.
De Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1992 no. 38, art. 8) verbiedt discriminatie op
grond van “geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging,
economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status.”35 Ondanks dat
migratiestatus niet expliciet in het artikel is opgenomen, is het wel van toepassing op afkomst
en biedt het dus enige bescherming aan migranten.
Het Centraal Bureau voor Burgerzaken (CBB) houdt een databank bij voor de registratie
van vreemdelingen met een verblijfsvergunning en de uitschrijving van, in het buitenland
verblijvende, onderdanen. Deze informatie kan worden uitgesplitst naar leeftijd, geslacht,
nationaliteit en woonplaats. Tevens verzamelen en publiceren het CBB en het Algemeen
Bureau voor de Statistiek (ABS) gegevens over immigratie en emigratie, zo ook in de landelijke
volkstelling. Echter, hoewel emigranten zich moeten uitschrijven bij het CBB, verzuimen
sommigen dit te doen, wat het werkelijke aantal mensen dat actief is geregistreerd in
Suriname vertekent. Het verzamelen van migratiegegevens blijft daarom een grote uitdaging.
Desalnittemin heeft IOM bijgedragen aan het verzamelen van migratiegegevens met de
publicatie van het Suriname-migratieprofiel uit 2015: een studie over emigratie vanuit, en
immigratie naar, Suriname.36

32. Verenigde Naties, 2018.
33. De Commissie Personenverkeer bestaat uit het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, het Ministerie van Binnenlandse Zaken, het Ministerie van Justitie en Politie, het Ministerie van Defensie en een
vertegenwoordiger van de Staatsmedia.
34. CERD, 2003.
35. Overheid van de Republic Suriname, 1992.
36. IOM, 2015.
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De Wet van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) stelt de status van een persoon van
Surinaamse afkomst vast en de rechten en plichten die uit die status voortvloeien, waaronder
het recht om vrij te reizen, verblijf en werk te verkrijgen in Suriname.39 Een PSA-status
kan samen met een PSA-document worden toegekend aan personen zonder Surinaamse
nationaliteit die: a) in Suriname zijn geboren en momenteel een andere nationaliteit hebben;
b) niet in Suriname geboren zijn, maar tenminste één ouder hebben die in Suriname is
geboren; of c) niet in Suriname zijn geboren, maar tenminste één grootouder hebben die
in Suriname is geboren. Het PSA-document is vijf jaar geldig en stelt personen in staat
om maximaal twaalf maanden in Suriname te verblijven, met mogelijkheid tot verlenging.
Aanvragers kunnen hun status activeren en online een document aanvragen.40 Ook kunnen
documenten worden opgevraagd door familieleden, zoals een wettelijke partner. Het
Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking
is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen, afhandelen en indienenvan de aanvragen,
wat doorgaans zes tot acht weken duurt.41
De Grondwet van de Republiek Suriname (art. 57) bepaalt dat een Surinaamse onderdaan,
die achttien jaar of ouder is is verantwoordelijk voor het in ontvangst nemen, afhandelen
en indienen van de aanvragen, wat doorgaans zes tot acht weken duurt.42 Staatsburgers
niet die tijdens de stemperiode in Suriname zijn en migranten die niet genaturaliseerd zijn
als Surinaamse staatsburger, mogen niet stemmen.
37. Overheid van de Republiek Suriname, Wet van 16 januari 1992, houdende bepalingen betreffende de toelating en uitzetting van
vreemdelingen (Vreemdelingenwet 1991) (S.B. 1992 no. 3) (Paramaribo, Suriname: 1992).
38. Overheid van de Republiek Suriname, Wet op Nationaliteit en het Ingezetenschap (G.B. 1975 no. 171, zoals laatstelijk gewijzigd bij
S.B. 2014 no. 121) (Paramaribo, Suriname: 2014).
39. Overheid van de Republiek Suriname, 2019i.
40. Zie www.gov.sr voor meer information.
41. Overheid van de Republiek Suriname, 2019j.
42. Overheid van de Republiek Suriname, S.B. 1992 no. 38.

ORGANISATIE- EN WETGEVINGSKADER
Migratiewetgeving

Vreemdelingenwet 1991 en het
Vreemdelingenbesluit 1995

Nationale migratiebeleid in een
progammatisch document

Ontwerpbeleid in ontwikkeling

Interministeriële coördinatiemechanisme

Commissie Personenverkeer

Nationale wetten inzake uitlevering en
overeenkomsten ter vergemakkelijking
van de uitlevering

Vreemdelingenwet 1991 (artt. 24
en 32)

RELEVANTE INTERNATIONALE VERDRAGEN
Verdrag

Jaar van ratificatie

Internationaal Verdrag inzake de bescherming
van de rechten van alle arbeidsmigranten en hun
gezinnen
Internationaal Verdrag inzake burgerrechten en
politieke rechten en zijn twee protocollen

1976

Internationaal Pact inzake economisch, sociale en
culturele rechten

1976. Eerste optionele
protocol geratificeerd in
1976. Tweede optionele
protocol niet geratificeerd

Internationaal Vedrag inzake de rechten van het
kind

1993

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen
discrimatie van vrouwen

1993

Verdrag inzake de rechten van personen met een
handicap

2017

MIGRATIEBELEID EN NALEVING VAN INTERNATIONALE NORMEN

De Vreemdelingenwet 1991 (art. 10) bepaalt dat vreemdelingen in aanmerking komen
voor een permanente verblijfsvergunning als ze een tijdelijke verblijfsvergunning hebben
gekregen of als ze als vluchteling zijn toegelaten op Surinaams grondgebied.37 Een tijdelijke
verblijfsvergunning wordt verleend voor maximaal twee jaar, met mogelijkheid tot verlenging.
Om een permanente verblijfsvergunning te krijgen, moeten buitenlanders minimaal vijf jaar
legaal in Suriname verblijven. Volgens de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap wordt
de Surinaamse nationaliteit verkregen: a) door geboorte, indien een ouder de Surinaamse
nationaliteit heeft, of b) na de leeftijd van achttien, indien de persoon drie jaar voorafgaand
aan de datum van toekenning van het staatsburgerschap in Suriname heeft gewoond —
behalve als de persoon afstamt van diplomaten van buitenlandse staten.38 De Surinaamse
nationaliteit kan ook worden verkregen door naturalisatie, indien iemand in de afgelopen vijf
jaar zijn woonplaats in Suriname heeft gehad. Volgens het Ministerie van Justitie en Politie
naturaliseren jaarlijks ongeveer 200 tot 300 migranten. Nationaliteit naar geboorterecht
wordt in Suriname niet erkend.

Verdrag tegen foltering en andere wrede,
onmenselijke of onterende behandeling
Internationaal Verdrag ter bescherming van alle
personen tegen gedwongen verdwijningen
Internationaal Verdrag inzake de uitbanning van alle
vormen van rassendiscriminatie

1984
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MIGRATIEBELEID EN NALEVING
VAN INTERNATIONALE NORMEN
Migratiestrategie en wetgevingskader

Migratiegegevens en gegevensverzameling

• De belangrijkste migratiewetgeving omvat: de Vreemdelingenwet 1991 en het
Vreemdelingenbesluit 1995.
• Andere wetten die rechtstreeks verband houden met migratie zijn onder meer:
de Wet Werkvergunning Vreemdelingen (zoals laatstelijk gewijzigd in S.B. 2002);
het Wetboek van Strafrecht (S.B. 2015); de Wet personen van Surinaamse afkomst
(S.B. 2014); en de Wet op de Nationaliteit en het Ingezetenschap (zoals laatstelijk
gewijzigd in S.B. 2014).
• Er is geen alomvattend migratiebeleid of -strategie; het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, International Business en Internationale Samenwerking neemt het
voortouw bij de totstandkoming van een migratiebeleid dat momenteel in
ontwikkeling is.
• De Commissie Personenverkeer is het formele
coördinatiemechanisme met betrekking tot migratie.

interministeriële

• Suriname heeft met verschillende landen bilaterale overeenkomsten gesloten om
uitlevering van misdaadverdachten te vergemakkelijken.
• De Vreemdelingendienst is belast met de uitvoering van bevelen tot deportatie,
uitzetting of uitlevering van vreemdelingen.

Anti-discriminatie
• De Grondwet van de Republiek Suriname uit 1992 verbiedt discriminatie op grond
van afkomst en sociale status; het omvat echter niet de migratiestatus.

8

• Het Centraal Bureau voor Burgerzaken houdt een database bij voor de
registratie van vreemdelingen met verblijfsvergunningen en documenten van
personen van Surinaamse afkomst, uitgesplitst naar leeftijd, geslacht, nationaliteit
en woonplaats.
• Het Centraal Bureau voor Burgerzaken en het Algemeen Bureau voor de
Statistiek verzamelen en publiceren gegevens over immigratie en emigratie.
• Het verzamelen van gegevens blijft een grote uitdaging, met name wanneer
emigranten zich niet uitschrijven.

BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN
VASTGESTELD DOOR DE OVERHEID
Zorg ervoor dat het ontwerp migratiebeleid voldoet aan internationale
standaarden.

•

• Tijdelijke verblijfsvergunningen worden verleend voor maximaal twee jaar, met
mogelijkheid tot verlenging.

Breid het aantal gekwalificeerd personeel binnen het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale
Samenwerking uit en wijs budget toe voor geavanceerde faciliteiten, met
name werkruimten en computers.

•

• Vreemdelingen komen in aanmerking voor permanent verblijf als zij een
verblijfsvergunning hebben gekregen of als zij als vluchteling zijn toegelaten op
het Surinaams grondgebied.

Ondersteun de ontwikkeling en promotie van training voor alle
ministeries over sleutelconcepten en trends met betrekking tot migratie
in Suriname en in de regio.

•

• Om een permanent verblijf te krijgen, moeten buitenlanders minimaal vijf jaar
legaal in Suriname verblijven.

Verdiep,- en structureer de samenwerking tussen ministeries op het
gebied van migratie.

•

Verbeter Suriname’s internationale betrokkenheid voor het uitwisselen
van ervaringen en het bevorderen van kennis omtrent migratiekwesties
en goede werkwijzen.

Verblijf en burgerschap

• Het staatsburgerschap wordt verkregen door naturalisatie of door geboorte.

Toegang tot politieke rechten
• Migranten die niet de Surinaamse nationaliteit hebben, mogen niet stemmen.

BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN
VASTGESTELD DOOR IOM
•

Ratificeer het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van de rechten
van alle arbeidsmigranten en hun gezinsleden, het Verdrag tegen foltering en
andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing en het
Internationaal Verdrag ter bescherming van alle personen tegen gedwongen
verdwijning.

•

Voltooi het ontwerp migratiebeleid en implementeer het in
overeenstemming met internationale normen.

•

Actualiseer de antidiscriminatiewetgeving voor het opnemen van de
migratiestatus.

•

Ontwikkel een gecentraliseerd gegevensverzamelingssysteem voor
migratiegegevens.

MIGRATIEBELEID EN NALEVING VAN INTERNATIONALE NORMEN

•
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MIGRATIE- EN
GRENSBEHEER
Dit hoofdstuk geeft een korte beschrijving van de belangrijkste structuren en systemen in
Suriname om migratiestromen te beheren en grenscontrole uit te oefenen.
De Republiek Suriname heeft twee belangrijke luchthavens, twee grensdoorlaatposten langs
de rivieren met de Coöperatieve Republiek Guyana en Frans-Guyana en een internationale
zeehaven, die beschouwd worden als de belangrijkste grensovergangen van het land.43
Niet-officiële grensdoorlaatposten zijn gedetecteerd op de grenzen met Brazilië, FransGuyana en Guyana. Deze zijn over het algemeen geïsoleerd en niet-gecontroleerd wat
irreguliere migrantenbewegingen44 van en naar Suriname mogelijk maakt. De Korps
Militaire Politie van het Ministerie van Defensie heeft directe verantwoordelijkheid voor
immigratiecontrole bij de belangrijkste grensdoorlaatposten van Suriname. Samen met de
Korps Politie van het Ministerie van Justitie en Politie voert militair personeel gezamenlijke
patrouilles uit als onderdeel van Suriname’s inspanningen om misdaad te bestrijden. Beide
maken deel uit van speciale beveiligingsteams.45
De Vreemdelingendienst, eveneens gevestigd in het Ministerie van Justitie en Politie,
is verantwoordelijk voor het toezicht op de toelating tot verblijf en de uitvoering van
uitleveringsbevelen van vreemdelingen. De meest voorkomende migranten met een
irreguliere status in Suriname zijn personen die de toegestane verblijfsduur overschrijden
(met name Brazilianen, Guyanezen en Haïtianen) of die via een toeristenvisum zijn
binnengekomen (met namen Chinezen en Nederlanders).46 Uit gegevens van het
grensbeheersysteem, dat automatisch visumoverschrijdingen signaleert, blijkt dat tussen
2012 en 2014 in totaal 54.883 personen de geldigheidsduur van het visum hebben
overschreden. Hiervan was de grootste groep Brazilianen (15.921), gevolgd door
paspoorthouders uit Nederland (12.845), Frans Guyana (10.339) en Guyana (5622).47
Volgens de Vreemdelingenwet (S.B. 1992 no. 3) kunnen vreemdelingen, aan wie de toegang
is ontzegd of die niet in het bezit zijn van een geldige verblijfsvergunning, worden uitgezet
en krijgen zij een redelijke termijn om het land te verlaten. Migranten — en in het geval
van migrantenkinderen, hun ouders — zijn verplicht de noodzakelijke uitzettingskosten

te betalen. Als een migrant niet in staat is de kosten voor uitzetting te betalen, kan de
staat de bezittingen van de migrant in beslag nemen. Gezien het feit dat het Surinamerse
migratierecht civielrechtelijk en niet strafrechtelijk is, heeft het land geen speciaal
detentiecentrum. Migranten met een irreguliere status worden in vreemdelingenbewaring
genomen, in afwachting op hun uitzetting. Volgens ambtenaren van het Ministerie van
Justitie en Politie worden migrantenkinderen, wiens aansprakelijkheid volgens het Wetboek
van Strafrecht (S.B. 2015 no. 44, art. 105) twaalf jaar is,48 naar een algemeen kindertehuis
gebracht. Desalniettemin heeft Suriname aanzienlijke inspanningen geleverd om migranten
met een irreguliere status toegang te verlenen tot reguliere migratiekanalen. Zo heeft
de overheid, via onder andere het Project Legalisatie dat in 2017 gestart is, migranten de
mogelijkheid geboden om hun status te legaliseren door een boete te betalen. Na 3347
aanmeldingen voor verblijf, met 1537 aanvragen van Haïtianen, 983 van Chinezen en 229
van Cubanen, bleef een groot groep buitenlanders echter nog steeds in een irreguliere
situatie verkeren. Het bleek dat slechts een klein deel van migranten met een irreguliere
status een aanvraag had ingediend.49
Het nationale ontwikkelingsplan van Suriname (Ontwikkelingsplan 2017-2020) zet zich in
voor het verhogen van de preventie en bestrijding van grensoverschrijdende criminaliteit
die verband houdt met mensenhandel en mensensmokkel. Het plan beschrijft dat Suriname,
met steun van Nederland, haar grensposten aanzienlijk heeft versterkt.50 Bepalingen tegen
mensensmokkel zijn opgenomen in het Wetboek van Strafrecht (art. 249b), dat straffen
voorschrijft van zes tot vijftien jaar gevangenis en een boete tussen de SRD 50.00 /USD
6725 en SRD 100.000/USD 13.450. Hoewel er een wetgeving is voor de vervolging en
veroordeling van mensensmokkelaars, hebben immigratieambtenaren verschillende
behoeften vastgesteld om mensensmokkel te bestrijden, waaronder: opleiding over
mensensmokkel, talen en cultuur; internationale samenwerking voor rechtshandhaving en
de identificatie van smokkelroutes; interministeriële coördinatie; en financiële middelen.
Bovendien noemden ambtenaren het bieden van opvang en hulpverlening aan gesmokkelde
migranten, aangezien hulp momenteel op ad hoc en informele basis wordt verleend, als een
substantiële behoefte.
Het grensbeheersysteem, dat wordt geleverd door in-Servië-gevestigd Vlatacom, controleert
reisdocumenten en elektronische gegevens over regelmatige en onregelmatige binnenkomst,
verblijf en vertrek van reizigers. Dit wordt gedaan via machinelezers en scanners van de
machineleesbare zone (Machine Readable Zone, MRZ) die MRZ-codes vastleggen en foto’s

43. IOM, 2015.
44. Irreguliere migratie wordt door IOM gecontextualiseerd als “menselijke mobiliteit die plaatsvindt buiten de regulerende normen van de uitzendende, doorgaande en ontvangende landen.” (International Migration Law Nº34: Glossary on Migration, Genève, Zwitserland: IOM, 2019c.
44. U.S. Department of State, 2019.
46. IOM, 2015.
47. Ibid.
48. Overheid van de Republiek Suriname, Wet van 30 maart 2015, houdende nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht (G.B. 1911 no. 1, zoals laatstelijk gewijzigd bij S.B. 2012 no. 70) in verband met herziening van het Wetboek van Strafrecht (Paramaribo, Suriname:
2015).
49. GFC Nieuws, 2020b.
50. Overheid van de Republiek Suriname, 2017.
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In 2011 heeft de Surinaamse regering de toeristenkaart ingevoerd voor vreemdelingen van
37 landen die het land voor toeristische doeleinden konden bezoeken voor een periode van
maximaal 90 dagen.53 De kaart kon zowel op de Surinaamse consulaten als op de nationale
luchthaven bij aankomst worden verkregen. In 2019 heeft het toenmalige Ministerie
van Buitenlandse Zaken de papieren toeristenkaart vervangen door een elektronische
visumregeling, uitgevoerd door de Wereld Visumfacilitatiedienst (Visa Facilitation Service
Global, VFS Global), waarbij de volgende e-visa’s werden ingevoerd: a) toeristenkaart voor
eenmalig gebruik voor drie maanden; b) toeristenvisum voor twee tot twaalf maanden;
en c) zakenvisum voor twee tot 24 maanden.54 Hoewel de visummogelijkheden voor
vreemdelingen van nu 51 landen werden uitgebreid,55 werd de vrije mobiliteit van personen,
die niet op de hoogte waren van de nieuwe visumregeling of geen toegang hadden tot
het internet, beperkt. Bovendien is informatie omtrent visummogelijkheden niet volledig
gestandaardiseerd over verschillende overheidsbronnen. Sommige overheidswebsites,
waaronder www.gov.sr, verwijzen nog steeds naar de oude toeristenkaart.56 Verder zijn
migranten verplicht hun elektronische visum af te drukken om Suriname binnen te komen.

INFRASTRUCTUUR EN UITRUSTING
Grensbeheersysteem

Operationeel bij alle principiele
grensdoorlaatposten

Registratie van in- en uitgangen

Digitale gegevens

Elektronische/biometrische paspoorten

In ontwikkeling

Machine-lezers of scanners

Machinelezers en scanners
vangen MRZ-codes op

Identificatie van frauduleuze documenten

RELEVANTE INTERNATIONALE VERDRAGEN
Verdrag

Jaar van
ratificatie

Verdrag van 1954 inzake de status van staatlozen

MIGRATIE- EN GRENSBEHEER

nemen van reisdocumenten. Sommige officiële grensdoorlaatposten van Suriname hebben
MRZ-machinelezers en andere hebben scanners die MRZ-codes vastleggen en foto’s maken
van reisdocumenten. De verzamelde gegevens kunnen op verzoek worden gedeeld met
andere migratie-entiteiten. Het systeem wordt echter niet automatisch geïntegreerd met
andere nationale databases. Waarschuwingen van internationale controlelijsten, waaronder
die van de International Criminal Police Organization (INTERPOL), worden ontvangen via
de Joint Regional Communication Centre (JRCC) en de Advanced Passanger Information
System (APIS), zoals bepaald in de Wet Overdracht Passagiers-en Bemmaningslijsten (S.B. 2016
no. 113). Volgens de wet wordt APIS-informatie gedurende drie jaar opgeslagen. Ook kan
het gedeeld worden met de inlichtingendiensten waarmee Suriname een overeenkomst
heeft en die tevens aangewezen zijn door de CARICOM Raad voor Veiligheid en
Rechtshandhaving (Council for Security and Law Enforcement, CONSOLE).51 Hoewel de
nodige apparatuur beschikbaar is om vingerafdrukken vast te leggen en op te slaan, is deze
momenteel niet operationeel. Desalniettemin overweegt het land, volgens belangrijke
overheidsfunctionarissen, om biometrische kenmerken in paspoorten van Suriname
op te nemen. Dit is een voorwaarde die door de Europese Unie (EU) is gesteld om de
visumeisen tussen Suriname en EU-burgers af te schaffen. Het afschaffen van de eisen zal
naar verwachting de vrije mobiliteit van Nederlanders, een van de grootste buitenlandse
inwoners van Suriname, vergroten.52

Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of
onterende behandeling of bestraffing
Vedrag van de Verenigde Naties tegen grensoverschrijdende
geoorganiseerde misdaad en de bijbehorende protocollen

2007

Protocol tegen mensensmokkel over land, door de lucht en
over zee

2007

Internationaal Verdrag ter bescherming van alle personen
tegen gedwongen verdwijningen

51. Overheid van de Republiek Suriname, Wet van 17 augustus 2016, houdende regels inzake overdracht van passagiers- en bemanningslijsten
bij internationaal personen- en goederenverkeer (Wet Overdracht Passagiers- en Bemmaningslijsten) (Paramaribo, Suriname: 2016).
52. UN DESA, 2019.
53. IOM, 2015.
54. Overheid van de Republiek Suriname, 2019a.
55. VFS Global, 2019.
56. Overheid van de Republiek Suriname, 2019k.

11

De afdeling Vreemdelingenzaken van het Ministerie van Justitie en Politie is onder andere
verantwoordelijk voor het beheer van verblijfsaanvragen en goedkeuringen, verlengen van
verblijf, de naturalisatie van migranten en de uitzetting van vreemdelingen die niet in het
land zijn toegestaan.57 De afdeling verschaft aan vreemdelingen die van plan zijn langer dan
drie maanden in het land te blijven, een machtiging tot kortverblijf (MKV) en de vereiste
visa voor kortverblijf (KV) om in het land te komen. Aanvragers moeten hun aanvraag drie
maanden voor vertrek indienen bij een Surinaams consulaat of een Surinaamse ambassade.
Aanvragers uit landen zonder Surinaams consulaat kunnen een MKV-aanvraag indienen
in een land waar een diplomatieke vertegenwoordiging aanwezig is. Bij aankomst moeten
MKV-houders zich bij de afdeling binnen acht dagen melden en binnen veertien dagen een
vereiste verblijfsvergunning aanvragen.58 Vervolgens dient de vreemdeling zich aan te melden
bij het kantoor van de Vreemdelingenregistratie, gevestigd bij het Centraal Bureau voor
Burgerzaken (CBB), waar alle vreemdelingen met een verblijfsvergunnin en documenten van
Personen van Surinaamse Afkomst (PSA) worden geregistreerd.59 Aanvragers hebben de
mogelijkheid om, terwijl ze zich nog in hun land van herkomst bevinden, dezelfde vereiste
documenten voor de MKV in te dienen bij het bureau Vreemdelingenregistratie voor de
snelle beoordeling en afgifte van een verblijfsvergunning.
De Wereld Rangorde van Paspoorten (Global Passport Power Rank), die de mobiliteitskansen
van de burgers van een land meet, heeft Suriname gerangschikt op 61 van de 193 landen.
De paspoort index laat zien dat Surinamers naar 38 landen visumvrij kunnen reizen, naar 43
landen met een visum bij aankomst, en naar 117 landen met een vooraf geregeld visum.60
Suriname was het eerste land dat de machineleesbare CARICOM paspoort ontving,61
geleverd door de Canadian Bank Note Company, Limited (CBN). Paspoortkosten variëren
tussen SRD 300/USD 40 en SRD 1000/USD 134. Een paspoort wordt bij indiening binnen
drie tot zes weken afgegeven.62

MIGRATIE- EN GRENSBEHEER
Grensbeheer
• Suriname
heeft
twee
belangrijke
luchthavens,
landgrensdoorlaatposten en een internationale zeehaven.

twee

officiële

• Over de uitgebreide grenzen met Brazilië, Frans-Guyana en Guyana zijn nietofficiële grensdoorlaatposten gedetecteerd.
• De Korps Militaire Politie is verantwoordelijk voor de immigratiecontrole bij de
belangrijkste grensovergangen van Suriname.
• Militair personeel voert gezamenlijke patrouilles uit met de Korps Politie als
onderdeel van Suriname’s inspanningen om misdaad te bestrijden; beide dienen
in speciale beveiligingsteams.

Detentie van migranten
• Het migratierecht in Suriname is civiel en het land heeft geen speciaal
detentiecentrum voor migranten.
• Migranten met een irreguliere status worden in vreemdelingenbewaring genomen
in afwachting van hun uitzetting.
• De leeftijd van strafrechtelijke aansprakelijkheid is twaalf jaar; kinderen van migranten
met een irreguliere status worden niet vastgehouden voor migratieschendingen.

Smokkel van migranten
• Het Wetboek van Strafrecht (S.B. 2015) schrijft straffen uit voor mensensmokkel
die variëren van zes tot vijftien jaar gevangenisstraf en boetes tussen de SRD
50.000/USD 6725 en SRD 100.000/USD13.450.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
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Overheid van de Republiek Suriname, 2020a.
Overheid van de Republiek Suriname, 2019e.
Overheid van de Republiek Suriname, 2019b.
Passport Index, 2020.
CARICOM, 2007.
Overheid van de Republiek Suriname, 2020b.

• Er zijn geen gegevens beschikbaar over het aantal vervolgingen of veroordelingen.

BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN
VASTGESTELD DOOR DE OVERHEID

• Het grensbeheersysteem is operationeel bij alle belangrijke grensdoorlaatposten.
• Sommige grensdoorlaatposten hebben machinelezers en andere hebben
scanners die MRZ-codes vastleggen en foto’s maken van reisdocumenten.

Implementeer geavanceerde grenscontrole, inclusief e-paspoorten en
de verzameling van biometrische gegevens.

•

Ontwikkel een inter-institutioneel
grensbeheer en -strategie.

•

Organiseer regelmatige opleidingen en trainingen voor overheidsinstanties
die betrekking hebben op grensbeheer en de bestrijding van
mensensmokkel.

•

Faciliteer internationale samenwerking voor rechtshandhaving en de
identificatie van smokkelroutes.

• Informatie-uitwisseling tussen migratie-entiteiten gebeurt op verzoek.
• Er is geen gecentraliseerde database voor vingerafdrukken.

Visa’s
• E-visa’s worden via VFS Global uitgegeven aan buitenlanders van 51 landen.

• De levering van een paspoort duurt drie tot zes weken.
• Suriname geeft CARICOM machineleesbare paspoorten uit.

voor

BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN
VASTGESTELD DOOR IOM
•

Ratifceer het Verdrag van 1954 inzake de status van staatlozen, het Verdrag
tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of
bestraffing en het Internationaal Verdrag ter bescherming van alle personen
tegen gedwongen verdwijningen.

•

Ontwikkeling van een inter-institutioneel coördinatiemechanisme voor
grensbeheer en -strategie.

•

Creëer een geïntegreerd systeem voor het verzamelen en analyseren
van migratiegegevens.

•

Voer meer bewustmakingscampagnes over de nieuwe e-visumopties
voor de Surinaamse diasporagemeenschappen.

• Machtiging tot kortverblijf vergunningen en kortverblijf visa’s worden verstrekt aan
vreemdelingen die langer dan drie maanden in Suriname verblijven.

Reisdocumenten

coördinatiemechanisme

MIGRATIE- EN GRENSBEHEER

Grensbeheersysteem

•

• Aanvragen voor paspoorten kunnen op ambassades en consulaten in het
buitenland worden verzameld om in het land zelf te worden behandeld.
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MIGRATIEMANAGEMENT IN SITUATIES
VAN NOODGEVALLEN EN RAMPEN
Dit hoofdstuk biedt een overzicht van de verschillende instellingen, wetten, voorschriften
en nationale plannen die in de Republiek Suriname bestaan voor het beheer van
noodsituaties en rampen. Hierin wordt de nadruk gelegd op de mechanismen waarin het
migratievraagstuk is verwerkt.
Suriname heeft geen wetgeving gewijd aan rampen. Echter, in het geval van gevaar,
draagt de Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1992 no. 38) de president op om
de noodtoestand uit te roepen voor het handhaven van veiligheid.63 De Wet Regionale
Organen (S.B. 2002 no. 54) selt de districtscommissaris instaat om het gebruik van
gebouwen en voertuigen te eisen en de hulp in te roepen van competente bewoners
in geval van rampen in het district. Indien nodig kan dit worden afgedwongen door
de politie.64 Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding (NCCR), dat
in 2016 is opgericht en onder het Directoraat Nationale Veiligheid van het Kabinet
van de President opereert, is de centrale instantie voor rampenrisicovermindering en
rampenrisicomanagement. Daarnaast is het NCCR aangewezen als het coördinerende
instituut voor het samenwerken met het Caribbean Disaster Emergency Management
Agency (CDEMA) en de verschillende belanghebbenden bij nationale rampen om op een
effectieve en georganiseerde manier hulp te bieden aan de bevolking tijdens noodsituaties.
Aangezien het echter moeilijk kan zijn om afgelegen of landelijke gebieden van het land
te bereiken, worden de eerste rampenbestrijdingsactiviteiten uitgevoerd via een incident
command system op districtsniveau.65 Alleen wanneer een situatie de capaciteit van
eerstehulpverleners overtreft, wordt de respons geëscaleerd naar het NCCR en zijn
crisisteam bestaande uit rampencoördinatoren van verschillende ministeries. Tevens
houdt het Nationaal Instituut voor Milieu en Ontwikkeling in Suriname (NIMOS) toezicht
op het brede beheer van milieuaangelegenheden.
Het Landsdocument van Suriname over Rampenrisicovermindering (Country Document on
Disaster Risk Reduction) uit 2014 geeft een overzicht van rampenrisicovermindering in twee

63.
64.
65.
66.
67.
68.
69.
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geselecteerde districten die kwetsbaar zijn voor natuurrampen, Para en Commewijne, en
fungeert als een referentiegids voor beleidsontwerp, besluitvorming en coördinatie tussen
entiteiten die het land ondersteunen.66 Vanuit het oogpunt van menselijke mobiliteit wordt
in dit document verwezen naar de districten als tussen en doorgangsgebieden voor interne
migratie van personen, met name vrouwen, die als kwetsbare groepen zijn geïdentificeerd.
IOM tracht staten te ondersteunen bij het reageren op de behoeften van migranten
voor, tijdens en na crises. In 2012 heeft het daarom de IOM Migration Crisis Operational
Framework (MCOF) aangenomen als een operationeel en instellingsbreed instrument om
de manier waarop IOM haar lidstaten ondersteunt te verbeteren en te systematiseren
om zich beter voor te bereiden en te reageren op migratiecrises.67 Het IOM Migrants in
Countries in Crisis (MICIC) initiatief, gelanceerd in 2014, biedt richtlijnen en ondersteuning
om ervoor te zorgen dat migranten worden betrokken bij crisisparaatheid, noodhulp
en post-crisismaatregelen.68 Beide kaders zijn vrijwillig voor staten en zijn bedoeld als
een aanvulling op het nationale beleid omtrent rampenbestrijding. Hoewel Suriname
deze kaders niet expliciet heeft geïntegreerd in nationaal beleid en strategieën, is het
volgens sleutelfunctionarissen van het NCCR verplicht om ontheemden te voorzien van
opvangkampen of schuilplaatsen, evenals medische hulp.
Als reactie op de COVID-19 pandemie, heeft Suriname in april 2020 de Wet
Uitzonderingstoestand Covid-19 (S.B. 2020 no. 82) aangenomen voor een maximale duur
van drie maanden. In de wet wordt het COVID-19 Crisis Management Team opgericht
dat uit verschillende ministeries en departementen bestaat, waaronder het Nationaal
Bureau voor Veiligheid en het NCCR, geleid door de vicepresident.69 Hoewel het Team
een aantal protocollen heeft opgesteld met betrekking tot onderdak en medische hulp
voor onderdanen en migranten, hebben ambtenaren van het NCCR hun behoefte
uitgesproken aan een migratiebeleid dat voorzieningen omvat voor migratiebeheer in
noodsituaties en rampen.

Overheid van de Republiek Suriname, S.B. 1992 no. 38.
Overheid van de Republiek Suriname, 1989.
Weekes, C., en O., D. Bello, 2019.
UNISDR, 2014.
IOM, 2012.
MICIC, 2016.
Overheid van de Republiek Suriname, Wet van 7 augustus 2020, houdende algemene regels in verband met de uitvoering van een burgerlijke uitzonderingstoestand afgekondigd ingevolge artikel 23 jo. artikel 72 onder c van de Grondwet. (Wet Uitvoering Burgerlijke Uitzonderingstoestand), (Paramaribo, Suriname: 2020).

Het Surinaamse vroegtijdig waarschuwingssysteem verbindt de informatieservers van alle
districtsbesturen met een gecentraliseerd systeem in de hoofdstad Paramaribo en wordt
gebruikt om de informatiebehoefte van de besturen over rampen te communiceren.73
Het inter-districten samenwerkingsverband is het geïntegreerde netwerk dat tussen
districten is opgezet om de samenwerking te versterken.74 Via de informatiecentra in
de districten wordt informatie over noodsituaties en rampen aan het publiek verstrekt.
Andere communicatie tussen het publiek en het NCCR vindt plaats via sociale media,
televisie en radio-uitzendingen in het Nederlands en in Sranan Tongo. Echter, wordt er
niet in andere talen gecommuniceerd. Volgens het NCCR maakt de meertaligheid van
Surinaamse burgers communicatie met migranten die andere talen spreken mogelijk;
indien nodig kunnen tolken, op verzoek van migranten, worden aangevraagd.75

OPNAME VAN HET MIGRATIEPERSPECTIEF IN
PLANNEN EN PROTOCOLLEN
Mechanisme voor het opnemen van het
migratieperspectief
Nationaal risico- en rampenbeheer
Vroegtijdig waarschuwingssysteem
Milieuveranderingen

RELEVANTE INTERNATIONALE VERDRAGEN
Verdrag

Jaar van ratificatie

Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake
klimaatverandering

1997

Overeenkomst van Parijs inzake klimaatverandering

2019

Verdrag van Tampere inzake de levering van
telecommunicatiemiddel voor rampenbestrijden
Kyoto Protocol to the United Nations Framework
Convention on Climate Change

2006

MIGRATIEMANAGEMENT IN SITUATIES VAN NOODGEVALLEN EN RAMPEN

Gegevens met betrekking tot natuurrampen worden verzameld via het Caribbean
Community Risk Information Tool (CCRIT). In 2016 is de CCRIT in negen van de tien
districten van het land ingevoerd en in 2018 is deze risico-informatie tool geactualiseerd
met steun van CDEMA en UNICEF Suriname. Dit om onder andere kindgerichte
kwetsbaarheidsindicatoren op te nemen, de weerbaarheid van kinderen tegen de gevolgen
van klimaatverandering te versterken en het aanpassingsvermogen aan noodsituaties te
verbeteren, zoals geschetst in het Small Island Developing States Accelerated Modalities
of Action (SAMOA Pathway) en het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction.70
Risicodata die via de toolkit worden verzameld, worden geanalyseerd door het NCCR.71
Bovendien houdt het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS), conform de richtlijnen
van de CARICOM-indicatoren, de afdeling Statistiek van de Verenigde Naties (United
Nations Statistics Division) en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development
Goals, SDG’s), een register bij van de geregistreerde personen die te maken hebben
met milieurisico’s. Deze kan worden uitgesplitst naar district en geslacht, maar niet naar
nationaliteit.72 Terwijl het land gegevens verzamelt over het aantal personen dat zich in
risicogebieden bevindt, heeft het NCCR vastgesteld dat er behoefte is aan een uitgebreide
riskmapping om de paraatheidsplanning en het beheer van door rampen veroorzaakte
ontheemding van alle kwetsbare groepen, inclusief van migranten, te sturen. Daarnaast
hebben mensen die in het binnenland van Suriname werken, met name migranten met
een irreguliere status, volgens het NCCR de neiging om van plaats naar plaats te migreren.
Hierdoor wordt het moeilijk om zowel mijnactiviteiten te reguleren als deze kwetsbare
groepen op te sporen in tijden van natuurrampen, zoals hevige regenval.

70. Het Sendai Framework for Disaster Risk Reduction 2015-2030 schetst doelstellingen en actieprioriteiten om nieuwe rampen te
voorkomen en bestaande rampenrisico’s te verminderen. Zie voor meer informatie: beschikbaar via www.undrr.org/publication/sendai-framework-disaster-risk-reduction-2015-2030.
71. UNICEF, 2018.
72. ABS, 2018.
73. UNISDR, 2014; Weekes, C., en O., D. Bello, 2019.
74. Weekes, C., en O., D. Bello, 2019.
75. UNISDR, 2014.

15

Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale
Samenwerking ontbreekt er een formeel mechanisme voor de coördinatie met andere
ministeries tijdens rampenbestrijding. Dit wordt echter wel gezien als een noodzaak om
te werken aan effectief migratiebeheer in tijden van noodsituaties en rampen.
Als onderdeel van Suriname’s deelname aan mitigatie van klimaatverandering, heeft
het land in 2015 een Intended Nationally Determined Contribution (INDC) ingediend.
Dit specifieke document verplicht het land, volgens het Raamverdrag van de Verenigde
Naties inzake klimaatverandering (United Nations Framework Convention on Climate
Change, UNFCCC), tot het opstellen en uitvoeren van het 2014-2021 Nationaal
Klimaatveranderingsbeleid, Strategie en Actieplan (National Climate Change Policy, Strategy
and Action Plan).76 Het plan van Suriname verwijst naar het verband tussen de gevolgen
van de milieuverandering en de kwetsbaarheid van het land voor zeespiegelstijging
door migratiestromen. Ook wijst het op het belang van tijdig aanpassingsmaatregelen,
aangezien het grootste deel van de bevolking en infrastructuur van het land zich langs de
kust bevindt.77 Het National Determined Contribution (NDC) van 2015 merkt op dat,
gezien de kwetsbaarheid van de kustgebieden voor de gevolgen van klimaatverandering,
het dilemma is of Suriname moet blijven investeren in het aanpassen van zijn infrastuctuur
of dat het zijn hele economie moet verplaatsen en heropbouwen op een locatie waar
de dreiging van stijgende zeespiegel minder is.78 Daarentegen merkt het meest recente
NDC op, dat in 2020 bij het UNFCCC is ingediend, dat het NDC voor 2015 en het
nationale Ontwikkelingsplan 2017-2021 (OP) weliswaar een gedeeltelijke verplaatsing
hebben aanbevolen om de blootstelling aan de stijging van de zeespiegel te beperken,
maar dat deze maatregel niet is opgenomen in het meest recente plan en dat deze is
opgegeven.79 Menselijke mobiliteit in verband met de klimaatverandering ontbreekt als
het ware in het meest recente NDC voor 2020 en het OP legt een sterkere nadruk op
aanpassingsmaatregelen in situ.

MIGRATIEMANAGEMENT IN SITUATIES
VAN NOODGEVALLEN EN RAMPEN
Nood- en risicobeheer
• Suriname heeft geen wetgeving gericht op rampen.
• Het Disaster Risk Reduction Country Document for Suriname geeft een uitgebreid
overzicht van de status van het land op districts- en gemeenschapsniveau.
• Het Nationaal Coördinatiecentrum voor Rampenbestrijding (NCCR)
is verantwoordelijk voor rampenvoorbereiding en de coördinatie van
risicobeheersmaatregelen.
• Specifieke behoeften van migrantenpopulaties zijn niet opgenomen in officiële
documenten.

COVID-19 noodrespons
• In april 2020 is de Wet Uitzonderingstoestand Covid-19 (S.B. 2020 no. 83)
aangenomen voor een maximale duur van drie maanden.
• Suriname heeft een Crisis Management Team opgericht dat een aantal protocollen
heeft opgesteld met betrekking tot opvang en medische hulp aan onderdanen
en migranten.

Systemen voor vroegtijdige waarschuwing
• Systemen voor vroegtijdige waarschuwing omvatten social media en televisieen radio-uitzendingen, een communicatiesysteem tussen districten en het
gecentraliseerde systeem in de hoofdstad en informatiecentra van alle districten.

76.
77.
78.
79.
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Overheid van de Republiek Suriname, 2015a.
Overheid van de Republiek Suriname, 2014.
Overheid van de Republiek Suriname, 2015.
Overheid van de Republiek Suriname, 2020d.

BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN
VASTGESTELD DOOR DE OVERHEID
Ontwikkel een alomvattend migratiebeleid dat een specifieke
taakverdeling bevat met betrekking tot migratiecrises en
rampenbestrijding.

•

Voer een uitgebreide risicoanalyse uit om de paraatheidsplanning en het
beheer te begeleiden van door rampen veroorzaakte ontheemding van
alle kwetsbare groepen, inclusief migranten.

•

Creëer een formeel mechanisme tussen het Ministerie van Buitenlandse
Zaken, International Business en Internationale Samenwerking en
andere ministeries om de coördinatie in tijden van nood en rampen te
waarborgen.

• Het National Climate Change Policy, Strategy and Action Plan stelt een plan
op voor het vergroten van de capaciteit van Suriname omtrent nationale
adaptatieplanning om klimaatbestendigheid te bevorderen.

• In de begeleidende documenten omtrent klimaatverandering wordt menselijke
mobiliteit momenteel niet als kernthema opgenomen.

BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN
VASTGESTELD DOOR IOM
•

Ratificeer het Verdrag van Tampere inzake
telecommunicatiemiddel voor rampenbestrijden.

de

levering

van

•

Ontwikkel een wetgeving voor noodsituaties en rampen en neem de
menselijke mobiliteit daarin op.

•

Breid het Disaster Risk Reduction Country Document for Suriname uit om
interne ontheemding effectief aan te pakken en neem bepalingen op om
migranten voor, tijdens en na noodsituaties volledig te ondersteunen.

•

Verzamel gegevens over migrantenpopulaties onder kwetsbare
omstandigheden.

•

Ontwikkel een uitgebreide nationale database over meerdere risico’s of
protocollen voor het delen van informatie.

•

Verspreid informatie in verschillende talen en geef taaltraining aan het
overheidspersoneel.

•

Bevorder en integreer de factor menselijke mobiliteit in strategische
documenten over klimaatverandering.

MIGRATIEMANAGEMENT IN SITUATIES VAN NOODGEVALLEN EN RAMPEN

Milieubeleid en -strategie

•
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BESCHERMING VAN EN
HULPVERLENING AAN MIGRANTEN
In dit hoofdstuk worden de belangrijkste overheidsinstellingen, wetgevingen en initiatieven
besproken die in Suriname bestaan voor het beschermen van, en hulpverlenen aan, de
migrantenbevolking. In het bijzonder richt dit hoofdstuk zich op kwetsbare groepen,
vluchtelingen en asielzoekers, slachtoffers van mensenhandel en terugkeerders.
De bescherming en begeleiding van verschillende kwetsbare groepen in Suriname,
waaronder kinderen, jongeren, mensen met een handicap, daklozen en gezinnen met
een minimuminkomen, valt onder het mandaat van het Ministerie van Sociale Zaken en
Volkshuisvestiging.80 Hoewel er geen specifieke ondersteunende diensten gericht op
migranten bestaan, kunnen alle migranten gebruik maken van de diensten geboden door het
ministerie. Slachtofferzorg gericht op misdrijven, zoals huiselijk geweld en mensenhandel, valt
onder de verantwoordelijkheid van het Bureau Slachtofferzorg van het Ministerie van Justitie
en Politie. De dienstverlening geboden door het bureau omvat: sociale en psychosociale
begeleiding, emotionele ondersteuning, medische en juridische bijstand, doorverwijzing naar
andere autoriteiten en het bevorderen van communicatiestromen tussen het slachtoffer, de
politie, het parket en andere relevante organisaties.81 Alle migranten die slachtoffer zijn van
een misdrijf, inclusief migranten met een irreguliere status, hebben toegang tot de diensten
van het bureau.
De Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1992 no. 38, art. 8) verbiedt discriminatie op
grond van “geboorte, geslacht, ras, taal, godsdienst, afkomst, educatie, politieke overtuiging,
economische positie of sociale omstandigheden of enige andere status.”82 Ondanks dat
migratiestatus niet expliciet in het artikel is opgenomen, is het wel van toepassing op afkomst
en biedt het dus enige bescherming aan migranten. Verder zijn er geen bijzondere bepalingen
voor de bescherming van LGBTIQ+-slachtoffers, waardoor deze groep migranten in
Suriname in een kwetsbare positie komen te staan. In 2019 heeft het Ministerie van Arbeid
de Wet Gelijke Behandeling ingediend bij de Nationale Assemblée van de Republiek Suriname
(DNA). Deze wet heeft als doel om arbeidsdiscriminatie op grond van nationale afkomst,
geslacht, huidskleur, sociale afkomst en hiv-positieve status te verbieden.

80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
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Suriname heeft verschillende nationale beleids- en actieplannen ontwikkeld met betrekking
tot andere kwetsbare groepen, met name vrouwen en kinderen, waaronder: de Gendervisie
Beleidsnota 2021 - 2035; het Genderactieplan 2019-2020; het Nationaal Actieplan Kinderarbeid
(NAPKA) 2019-2024; en het Nationaal Actieplan Kinderen (NAPK) 2019-2021. Migranten
populaties worden in deze documenten echter niet specifiek benoemd.
In 2018 ontving Suriname 30 vluchtelingen uit Cuba en 6 uit Bolivariaanse Republiek
Venezuela. Ook ontving het land 158 asielzoekers uit Cuba, gevolgd door 34 uit Bolivariaanse
Republiek Venezuela en 14 uit de Dominicaanse Republiek.83 Suriname is partij bij het
Verdrag betreffende de status van vluchtelingen uit 1951 en stelt bepalingen ter bescherming
van vluchtelingen vast in de Vreemdelingenwet 1991 (S.B. 1992 no. 3, artt. 10, 16 en 17).84
Hoewel de nationale wet van Suriname bescherming biedt aan vluchtelingen, heeft het
land geen formele procedure voor de vaststelling van vluchtelingenstatus ontwikkeld.
Momenteel beheert het Surinaamse Rode Kruis, met steun van UNHCR, de vaststelling
van vluchtelingenstatus in het land. Volgens autoriteiten werkt de regering van de Republiek
Suriname momenteel aan de totstandkoming van een formeel raamwerk, zodat de regering
de vaststellingen in de toekomst zelfstandig kan uitvoeren.
Suriname heeft geen specifieke wetgeving ter bestrijding van mensenhandel; echter, verbiedt
het Wetboek van Strafrecht (S.B. 2015 no. 44, art. 334) alle vormen van mensenhandel.85
Hoewel het land het Protocol van de Verenigde Naties ter voorkoming, bestrijding en bestraffing
van mensenhandel, in het bijzonder vrouwen en kinderen, heeft geratificeerd, dat het Verdrag van
de Verenigde Naties tegen transnationale georganiseerde misdaad aanvult, voldoet de huidige
wetgeving niet aan de internationale normen voor de bestrijding van mensenhandel, omdat
het zich slechts richt tot één van de peilers van de 4Ps-aanpak:86 vervolging. Specifieke
bepalingen voor het beschermen van, en hulpverlening bieden aan, slachtoffers van
mensenhandel zijn niet in de wet opgenomen. De Werkgroep Trafficking in Persons (TIP)
is het interdepartementale coördinatiemechanisme voor de bestrijding van mensenhandel
in Suriname.87 In 2019 heeft de werkgroep een nationaal actieplan goedgekeurd dat de
samenwerking met het maatschappelijk middenkader en specifieke financiering uit de

Overheid van de Republiek Suriname, 2019h.
Overheid van de Republiek Suriname, “Bureau Slachtofferzorg,” (Paramaribo, Suriname: Ministerie van Justitie en Politie, 2 augustus 2016), beschikbaar via www.juspol.sr/home/index.php/blog/item/23-bureau-slachtofferzorg.
Overheid van de Republiek, Suriname, S.B. 1992 no. 38.
UNHCR, 2018a.
Overheid van de Republiek, Suriname, S.B. 1992 no. 3.
Overheid van de Republiek Suriname, S.B. 2015 no. 44.
Verwijst naar het alomvattende kader voor de bestrijding van mensenhandel, de 4 P’s-benadering: Preventie, Bescherming, Vervolging en Partnerschap (Prevention, Protection, Prosecution and Partnership).
Overheid van de Republiek Suriname, 2020c.
United States Department of State, 2019.

Het aantal geïdentificeerde slachtoffers van mensenhandel in Suriname is de afgelopen jaren
aanzienlijk afgenomen. In 2014 waren er 39 slachtoffers geïdentificeerd en in 2019 waren er
nog maar drie.90 Daarnaast blijkt dat regering kinder- of migrantenslachtoffers niet effectief
heeft geïdentificeerd. Hoewel de wetgeving voor de bescherming van slachtoffers van
mensenhandel nog niet is opgesteld en aangenomen, spant de regering zich in voor de veilig
en vrijwillige terugkeer van slachtoffers. In samenwerking met de Guyanese ambassade en
het Haïtiaanse consulaat heeft de regering actief onderzoek gedaan naar het toenemende
aantal kwetsbare Haïtianen die in 2018 via de grens met de grondgebied van Guyana zijn
binnengekomen. Daarnaast screent de Counter-TIP Unit migranten in hun moedertaal
met de assistentie van buitenlandse ambassades, consulaten of tweetalig personeel. Tevens
biedt de unit migranten die slachtoffer zijn van mensenhandel de mogelijkheid om op
Surinaams grondgebied te blijven door hen te begeleiden bij het aanvragen van een visum
via de Vreemdelingendienst. Volgens sleutelfunctionarissen, bepaalt het Openbare Ministerie
uiteindelijk wanneer een slachtoffer naar huis kan.
Voor de boekjaren 2018 en 2019 waren in totaal 31 Surinaamse staatsburgers alleen al
het slachtoffer van gedwongen terugkeer uit de Verenigde Staten van Amerika.91 Suriname
heeft echter geen speciale programma’s voor het opvangen en begeleiden van gedwongen
terugkeerders.92 Volgens het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en
Internationale Samenwerking heeft Suriname een memorandum van overeenstemming
met betrekking tot migratie met Brazilië, Haïti en Nederland.93 In de specifieke afspraken
voor de vrijwillige terugkeer van migranten uit Nederland zijn speciale terugkeerregelingen
opgenomen, zoals financiële steun voor terugkeermigratie.

89.
90.
91.
92.

United States Department of State, 2020.
Zie de Trafficking in Persons Reports of the United States Department of State voor meer informatie.
United States Immigration and Customs Enforcement, 2019.
De verplichte terugkeer van een persoon naar het land van herkomst, doorreis of derde land, op basis van een administratieve of gerechtelijke handeling. Zie ook uitzetting, verwijdering, repatriëring.
93. IOM, 2015.

INFRASTRUCTUUR VOOR DE BESCHERMING VAN EN HULPVERLENING
AAN MIGRANTEN
Instellingen voor de bescherming
van en hulpverlening aan
migranten
Antidiscriminatiewetgeving die
migranten omvat
Formele bepalingen ter
bescherming en ondersteuning
van migrantenvrouwen
Formele bepalingen om
niet-begeleide kinderen te
beschermen en bij te staan
Formele bepalingen voor de
bescherming en begeleiding van
asielzoekers en vluchtelingen

Ministerie van Sociale Zaken en
Volkshuisvestiging en Bureau
Slachtofferzorg van het Ministerie van
Justitie en Politie
Grondwet van de Republiek Suriname (S.B.
1992 no. 33, art. 8)

Vreemdelingenwet 1991 (S.B. 1992 no. 3,
artt. 10, 16 en 17)

Specifieke wetgeving ter
bestrijding van mensenhandel
Formele bepalingen ter
bescherming en ondersteuning
van terugkeerders

RELEVANTE INTERNATIONALE VERDRAGEN
Verdrag

Jaar van
ratificatie

Internationaal Verdrag inzake de bescherming van de rechten
van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden
Conventie voor huishoudelijk personeel (nr.189)
Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap

2017

Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind

1993

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie
van vrouwen

1993

Verdrag van 1951 betreffende de status van vluchtelingen

1978

Protocol van 1967 betreffende de status van vluchtelingen

1978

BESCHERMING VAN EN HULPVERLENING AAN MIGRANTEN

begroting van het Ministerie van Justitie en Politie omvat.88 Verder is de Counter-Trafficking in
Persons Unit (Counter-TIP Unit), gevestigd binnen de politie-afdeling van het Ministerie, belast
met onderzoek naar mensenhandel en biedt het slachtofferhulp en bescherming. Volgens
sleutelfunctionarissen van de unit heeft Suriname één speciale opvang voor vrouwelijke
slachtoffers die beheerd wordt door de overheid. Er zijn geen opvangcentra voor mannen,
kinderen of LGBTIQ+-slachtoffers. Desalniettemin heeft de overheid een geactualiseerd
verwijzingsproces ontwikkeld en gefinancieerd voor de unit om alle slachtoffers door te
verwijzen naar het Bureau Slachtofferzorg voor opvang, medische, psychosociale en andere
hulp.89

Verdrag van 1961 tot beperking van staatloosheid
Aanvullend protocol bij het Verdrag van de Verenigde Naties
tegen grensoverschrijdende georganiseerde misdaad ter
voorkoming, bestrijding en bestraffing van mensenhandel, met
name vrouwenhandel en kinderhandel

2007
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BESCHERMING VAN EN
HULPVERLENING AAN MIGRANTEN
Voorzieningen voor het
beschermen van alle migranten
• De Grondwet van de Republiek Suriname (S.B. 1992 no. 38 ) verbiedt discriminatie
op grond van afkomst en sociale status; het omvat echter niet de migratiestatus.

Vluchtelingen en asielzoekers
• In 2018 ontving Suriname 36 vluchtelingen uit Cuba en Bolivariaanse Republiek
Venezuela en 206 asielzoekers uit Cuba, Bolivariaanse Republiek Venezuela en de
Dominicaanse Republiek.94
• Suriname heeft geen specifieke asielwetgeving of uitgebreide formele procedure
voor het bepalen van de nationale vluchtelingenstatus.

Kwetsbare doelgroepen
• Er zijn verschillende nationale beleidsmaatregelen en actieplannen ontwikkeld
voor vrouwen en kinderen; hierin worden er echter geen specifieke melding
gemaakt van migranten.

• In artt. 10, 16 en 17 van de Vreemdelingenwet 1991 (S.B. 1992 no. 3) zijn enkele
bepalingen opgenomen ter bescherming van vluchtelingen.
• Het Surinaamse Rode Kruis, met steun van UNHCR, beheert momenteel de bepaling
van vluchtelingenstatus in het land; het kabinet werkt momenteel echter aan de
totstandkoming van een alomvattend kader voor de bepaling van vluchtelingenstatus.

• Er is geen antidiscriminatiewetgeving die LGBTQ+-individuen beschermt,
waardoor deze groep migranten in Suriname in een kwetsbare positie verkeren.

Slachtoffers van mensenhandel
• Het Wetboek van Strafrecht (S.B. 2015 no. 44) verbiedt alle vormen van
mensenhandel; het bevat echter geen bepalingen voor de bescherming van, en
hulpverlening aan, slachtoffers van mensenhandel.
• In 2019 identificeerde de regering van de Republiek Suriname slechts drie
slachtoffers.95
• Er is één speciale opvang voor vrouwelijke slachtoffers van mensenhandel, maar
geen specifieke opvang voor mannen, kinderen of LGBTIQ + -slachtoffers.
• Het Bureau Slachtofferhulp is verantwoordelijk voor de opvang van alle slachtoffers.
• Slachtoffers van mensnehandel krijgen de optie om in Suriname te blijven via het
verblijfsprocedure wat door de Counter-TIP Unit wordt begeleid.
• Suriname heeft samengewerkt met de Guyanese ambassade en het Haïtiaanse
consulaat voor de veilige terugkeer van slachtoffers van mensenhandel.

94. UNHCR, 2018.
95. United States Department of State, 2020.
96. United States Immigration and Customs Enforcement, 2019.
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BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN
VASTGESTELD DOOR DE OVERHEID
Implementeer de Wet Gelijke Behandeling om arbeidsdiscriminatie op
grond van onder meer nationale afkomst te verbieden.

•

Ontwikkel een wet, beleid en procedure met betrekking tot de bepaling
van de vluchtelingenstatus om de bescherming van vluchtelingen te
waarborgen.

• Voor de boekjaren 2018 en 2019 waren in totaal 31 Surinaamse staatsburgers alleen
al het slachtoffer van gedwongen terugkeer uit de Verenigde Staten van Amerika.96
• Er is geen speciale instantie die hulp biedt aan gedwongen terugkeerders.
• Suriname heeft specifieke overeenkomsten voor de vrijwillige terugkeer, inclusief
financiële ondersteuning, van migranten uit Nederland.

BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN
VASTGESTELD DOOR IOM
•

Ratificeer het Internationaal Verdrag inzake de bescherming van de rechten
van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden en de Conventie voor
huishoudelijk personeel (nr.189) en het Verdrag van 1961 tot beperking van
staatloosheid.

•

Actualiseer de antidiscriminatiewetgeving om de migratiestatus en
LGBTIQ+-individuen op te nemen voor de bescherming van alle
migranten.

•

Werk het nationaal beleid en actieplannen voor vrouwen en kinderen
bij en waarborg de inclusie van migranten.

•

Creëer en implementeer een allesomvattende wetgeving om
mensenhandel tegen te gaan die bepalingen bevat voor alle peilers van
de 4Ps-benadering.

•

Ontwikkel mechanismen om opvang,- en re-integratiebijstand te bieden
aan gedwongen repatrianten.

BESCHERMING VAN EN HULPVERLENING AAN MIGRANTEN

Terugkeerders

•
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MIGRATIE EN
GEZONDHEID
Dit hoofdstuk schetst het nationale gezondheidszorgsysteem in Suriname en hoe
migranten worden geïntegreerd in de verstrekking van gezondheidsdiensten.
De gezondheidszorg in Suriname staat onder leiding van het Ministerie van Volksgezondheid.
Het Ministerie is verantwoordelijk voor het garanderen van het recht op gezondheid
voor alle personen97 — ongeacht hun nationaliteit — en voor het waarborgen van
de kwaliteit, beschikbaarheid en bereikbaarheid van de gezondheidszorg.98 Het
gezondheidszorgsysteem bestaat uit subsystemen die op verschillende geografische
locaties actief zijn, waaronder regionale gezondheidsdiensten, particuliere zorgverleners
en een niet-gouvernementele gezondheidsorganisatie. De Regionale Gezondheidsdienst
(RGD) beheert 43 eerstelijns gezondheidszorg klinieken en posten in het kustgebied.
Bovendien verstrekt de overheid subsidies aan de Medische Zending (MZ): een nietgouvernementele en religeuze organisatie voor eerstelijns gezondheidszorg die actief is
in het binnenland van Suriname.99 De MZ beheert 56 klinieken op gemeenschapsniveau
die jaarlijks gemiddeld 60.000 patiënten ontvangen.100 Suriname heeft zeven algemene
ziekenhuizen; twee particuliere en drie openbare ziekenhuizen die primaire, secundaire
en tertiaire zorg verlenen, alsmede het Psychiatrisich Centrum Suriname (PCS). In
de hoofdstad Paramaribo zijn vier ziekenhuizen gevestigd, waarvan er slechts één
noodgevallen ontvangt. Individuen uit het binnenland worden in dit specifieke ziekenhuis
geplaatst voor specialistische zorg, waaronder zwangerschappen met een hoog risico.
Als gevolg van de wereldwijze noodsituatie rond het coronavirus, werd het ziekenhuis in
Wanica tevens aangesteld om alle geïnfecteerde patiënten te behandelen. Alle reguliere
migranten kunnen in deze voorzieningen terecht voor gezondheidszorg.
Het Surinaamse gezondheidszorgsysteem omvat verschillende manieren van financiering
en lidmaatschap. Elk systeem is gespecialiseerd in verschilende bevolkingsgroepen,
afhankelijk van de geografische ligging, de werkgelegenheid, het inkomensniveau en

97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.
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de sociale status.101 In 2014 bedroegen, volgens schattingen van de Pan-Amerikaanse
Gezondheidsorganisatie (PAHO)/Wereldgezondheidsorganisatie (WHO), de totale
uitgaven voor gezondheid 5,7 procent van het bbp.102 Het Ministerie van Financiën
draagt ongeveer 37,5 procent bij,103 aangezien het belastingen int en begrotingsmiddelen
toewijst aan het Ministerie van Volksgezondheid dat RGD, MZ en PCS financiert.104 De
particuliere klinieken die in de hoofdstad zijn gevestigd worden ondersteund door middel
van particuliere verzekeringsregelingen en uitgaven van huishoudens.
Zoals bepaald in de Wet Basiszorgverzekering (S.B. 2014 no. 114) zijn alle ingezetenen
— gedefinieerd als iedereen die een woonplaats, hoofdverblijf of feitelijk verblijf heeft
in Suriname — verantwoordelijk voor het financieren van de kosten van persoonlijke
gezondheidszorg en zijn zij dus verplicht om een basisverzekering af te sluiten. Dit suggereert
dat alle migranten, ook die met een irreguliere status, een ziektekostenverzekering moeten
afsluiten. Gratis gezondheidszorg wordt verstrekt door de MZ aan de binnenlandse
populatie en via een zorgpas voor Surinaamse staatsburgers onder de zestien jaar
en ouder dan zestig jaar.106 ID-kaarten, en in sommige gevallen geboorteakten en
verblijfsvergunningen, zijn voor vreemdelingen vereist om een ziektekostenverzekering
tegen een vergoeding af te sluiten. Dit beperkt de toegangsmogelijkheden van migranten
met een irreguliere status en migranten zonder verblijfsvergunning tot de gezondheidszorg.
Tevens is het een voorwaarde dat migranten (hoofdaanvragers en familieleden) een
bewijs van een ziektekostenverzekering indienen om een langdurig verblijf in Suriname te
verkrijgen. Mogelijkerwijs zien migranten de noodzaak van een ziektekostenverzekering
niet in vanwege de lage kosten en de laagdrempelige toegang tot de gezondheidszorg
van de particuliere sector. Als gevolg is een aanzienlijk deel van de migranten, met name
uit lage-inkomensgroepen, onverzekerd.107 Ondanks dat medische noodhulp, volgens
sleutelfunctionarissen van PAHO/ WHO, gratis wordt verleend aan migranten ongeacht
hun status, is er behoefte aan alternatieven voor de bijdrage van migranten met zowel een

Het recht op gezondheid staat beschreven in de Grondwet van de Republiek Suriname (art. 36).
Overheid van de Republiek Suriname, 2019g.
Eersel et al., 2018.
ISAGS, 2012.
Overheid van de Republiek Suriname, 2019f.
WHO, 2020.
Overheid van de Republiek Suriname, Suriname: Nationaal Gezondheids Sectorplan 2011 - 2018 (Paramaribo, Suriname: Ministerie van Volksgezondheid, 2011), beschikbaar via www.extranet.who.int/countryplanningcycles/sites/default/files/country_docs/Suriname/
nhsp_2011_2018.pdf.
ISAGS, 2012.
Overheid van de Republiek Suriname, Wet van 9 september 2014, houdende regels over de invoering van een basiszorgverzekering (Wet Nationale Basiszorgverzekering) (Paramaribo, Suriname: 2014).
IOM, 2015.
Idem.
Zie het hoofdstuk Arbeids- en Menselijke Ontwikkeling voor meer informatie over sociale zekerheid.

regulier als irreguliere status aan het ziekteverzekeringsprogramma.108

De standaard operatieprocecures van de Internationale Gezondheidsregeling (International
Health Regulations, IHR) zijn goedgekeurd en zijn momenteel operationeel in Suriname.110
Het Bureau voor Volksgezondheid, dat binnen het Ministerie van Volksgezondheid is
gevestigd, is aangewezen als nationaal contactpunt voor de IHR om communicatie rond
de IHR te vergemakkelijken. Het Ministerie heeft ook de volgende twee committees
opgericht: a) het Multi-sectorale Port Health Commissie dat belast is met de ontwikkeling
van IHR systemen voor luchthaven-, zeehaven- en grondgrensovergangen;111 en b)
het Rampencommissie Volksgezondheid dat belast is met de ontwikkeling van beleid
omtrent vroegtijdige opsporing, reactie en controle, en medische zorg tijdens medische
noodsituaties.112 In 2018 scoorde Suriname een gemiddelde capaciteitsscore van 80
procent op het Strategisch Partnerschap voor IHR en Gezondheidsbeveiliging (Strategic
Partnership for IHR and Health Security, SPH).113

109.
110.
111.
112.
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Toegang tot eerstelijns
gezondheidsdiensten

Met nationale
basisgezondheidsverzekering

Toegang tot secundaire
gezondheidsdiensten

Met nationale
basisgezondheidsverzekering

Toegang tot psychosociale zorg
Toegang tot profylaxebehandeling na
blootstelling

Met nationale
basisgezondheidsverzekering en
gratis via hiv- of aidsbegeleiding

Toegang tot het nationale plan voor de
bestrijding van hiv/aids
Toegang tot tolk- en vertaaldiensten

Niet automatisch - alleen
wanneer nodig, wordt een tolk
of vertaler gevraagd
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Het Ministerie van Volksgezondheid heeft met steun van de PAHO/WHO het Nationaal
Strategisch Plan voor Gezondheid 2019 - 2028 opgesteld. Eén van de belangrijkste
beleidsterreinen die in het plan zijn opgenomen, is het faciliteren van de toegankelijkheid
tot betaalbare en kwaliteitsvolle zorg voor alle personen en gezinnen in het hele land.109
De strategieën die zijn geschetst om dit doel te bereiken bevatten echter geen bepalingen
met betrekking tot de behoeften van migranten en specificeren evenmin de toegang van
migrantenpopulaties tot gezondheidsdiensten. Tevens hebben gezondheidswerkers geen
protocol voor het verlenen van medische bijstand aan slachtoffers van mensenhandel of
andere kwetsbare migrantengroepen. Desalniettemin tracht het Surinaamse Rode Kruis
(SRK), in samenwerking met steun van de Vluchtelingenorganisatie van de Verenigde Naties
(United Nations High Commissioner for Refugees, UNCHR), legale kanalen te vinden om
asielzoekers, voornamelijk uit Bolivariaanse Republiek Venezuela en Cuba, te voorzien van
hun medische en psychosociale behoeften. Belangrijke functionarissen van PAHO/WHO
hebben ook vastgesteld dat er behoefte is aan een formeel gezondheidskader voor het
beheer van kwetsbare migranten, vooral met betrekking tot vluchtelingen en asielzoekers.

TOEGANG VAN MIGRANTEN TOT GEZONDHEIDZORG

RELEVANTE INTERNATIONALE VERDRAGEN
Verdrag

Jaar van ratificatie

Oprichting van de Wereldgezondheidsorganisatie

1976

Internationale Gezondheidsregeling (IHR)

2007

Resolutie over de gezondheid van migranten (WHA
61.17)

2008

Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind

1993

Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van
discriminatie van vrouwen

1993

Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en
culturele rechten

1976

Overheid van de Republiek Suriname, 2019.
Ibid.
Ibid.
Overheid van de Republiek Suriname, 2019d.
WHO, 2018.
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In 2015 heeft het Ministerie van Volksgezondheid met steun van PAHO/WHO het
Nationaal Strategisch Plan Geestelijke Gezondheidszorg 2015-2020 ontwikkeld. Het doel
van het plan is om ervoor te zorgen dat de geestelijke gezondheidszorg in Suriname
gedecentraliseerd en geïntegreerd wordt aangeboden.114 Het bevat echter geen bepalingen
om migrantenpopulaties op te nemen.
Suriname neemt deel aan het Regional PAN Caribbean Partnership against HIV/AIDS
(PANCAP) migrantenproject, om de toegang tot hiv-diensten voor migrantenpopulaties te
verbeteren.115 Tussen 2013 en 2014 zijn overheidsmedewerkers uit zowel de gezondheidsals niet-gezondheidssector getraind in de volgende thema’s: stigma en discriminatie; culturele
gevoeligheid; en mensenrechten met betrekking tot gezondheid en migratie. Daarnaast
heeft PAHO/WHO gezondheidswerkers, in gemeenschappen die migranten opvangen,
getraind in malaria en hiv-preventie, evenals in de basis Portugese taal. Ook heeft PAHO/
WHO de MZ getraind in het geven van onderwijs aan plattelandsgemeenschappen over
malaria, hiv/aids, veilig drinkwater en sanitaire voorzieningen. Andere outreach-diensten
voor migranten omvatten psychosociale ondersteuning in de vorm van individuele
counseling, groepssessies, distributie van condooms en glijmiddelen en doorverwijzing
naar de behandeling van hiv/seksueel overdraagbare infecties (soa’s).116 Suriname heeft
geen speciale gezondheidscampagnes gericht op migranten. Tolk- en vertaaldiensten
worden over het algemeen aangeboden op verzoek van migranten.
Bij toegang tot gezondheidszorg wordt basisinformatie verzameld door
gezondheidswerkers. Het is echter niet verplicht om migratiegegevens te verzamelen bij
eerstelijns zorginstellingen of ziekenhuizen. Als gevolg heeft Suriname geen informatie
over het aantal migranten dat toegang heeft tot het gezondheidssysteem of hun specifieke
gezondheidsbehoeften.

114. Nieuws Suriname, 2015.
115. Overheid van de Republiek Suriname, 2015b.
116. Ibid.

24

MIGRATIE EN GEZONDHEID
Gezondheidszorgsysteem
• Regionale gezondheidssdiensten, particuliere zorgverleners en één nietgouvernementele zorgorganisatie zijn actief op verschillende geografische locaties
van het land.
• Suriname heeft één psychiatrisch ziekenhuis en zeven ziekenhuizen die eerstelijns,
secundaire en tertiaire zorg verlenen.
• Als reactie op de wereldwijde noodsituatie rond het coronavirus, werd het
ziekenhuis in Wanica aangesteld om alle geïnfecteerde patiënten te behandelen.

Protocollen en richtlijnen
• Er is geen specifiek protocol met betrekking tot gezondheidsscreening,- en
verwijzingen voor migranten.
• Er is geen actieplan of protocol specifiek voor de algemene migrantenzorg.
• Venezolaanse en Cubaanse migranten worden door het Rode Kruis, in
samenwerking met de UNHCR, geholpen bij het toegang krijgen tot het
Surinaamse gezondheidszorgsysteem.

•

Ontwikkel een wettelijk gezondheidskader voor het beheer van
kwetsbare migranten, met name wat betreft vluchtelingen en
asielzoekers.

• Gemeenschap-gevestigde gezondheidswerkers die migranten opvangen zijn
getraind in het Portugese-taal en malariapreventie.

•

• Gezondheidszorg professionals hebben geen opleiding ontvangen met betrekking
tot slachtoffers van mensenhandel of het reageren op de specifieke behoeften
van migranten.

Vind alternatieven om de bijdrage van zowel migranten met een
reguliere als irreguliere status aan het nationale ziektekostenverzekering
programma te vergemakkelijken.

•

Breid gezondheidscampagnes uit om migrantenpopulaties te bereiken.

•

Train niet-gezondheidsgerelateerde ambtenaren over de kwetsbaarheid
van de gezondheid van migranten en hun specifieke behoeften op
het gebied van toegang tot het gezondheidsstelsel en de belangrijkste
gezondheidgerelateerde risico’s van migranten.

•

Ontwikkel en implementeer een plan gericht op geestelijke gezondheid
en psychosociale ondersteuning voor migranten, inclusief de
daaropvolgende protocollen en verwijzingsmechanismen.

•

Verzamel gegevens om de toegang van migranten tot, en het gebruik van,
het volksgezondheidssysteem en de specifieke gezondheidsbehoeften
van migranten te bepalen.

• Professionals in de gezondheidszorg zijn getraind op IHR.

Geestelijke gezondheidszorg
• Er is geen specifiek protocol met betrekking tot de geestelijke gezondheidszorg
voor migranten.

MIGRATIE EN GEZONDHEID

Opleiding

BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN DIE DOOR
IOM EN ANDERE VN-AGENTSCHAPPEN
ZIJN VASTGESTELD117

Verzameling van gegevens
• Er worden geen gegevens verzameld om de toegang van migranten tot,
of het gebruik van, het openbare gezondheidsstelsel of de specifieke
gezondheidsbehoeften van migranten te bepalen.

117. Vanwege de wereldwijde noodsituatie rond COVID-19 tijdens de primaire gegevensverzameling, was de toegang tot
gezondheidsfunctionarissen van de overheid beperkt. Als gevolg daarvan is de informatie in dit hoofdstuk voornamelijk
afkomstig van andere overheidsfunctionarissen en belanghebbenden in de gezondheidszorg.
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ARBEIDSMIGRATIE EN MENSELIJKE
ONTWIKKELING
Dit hoofdstuk is onderverdeeld in twee subsecties: a) arbeidsmigratie, die in het kort een
panoramisch beeld geeft van arbeidsmigratie in het land, evenals de relevante systemen
om het beheer van arbeidsmigratie te beheren; en b) menselijke ontwikkeling, waarin
wordt beschreven in hoeverre het migratieperspectief is geïntegreerd in het nationale
ontwikkelingsbeleid, welke strategieën er bestaan die de diaspora integreren in de
sociaaleconomische ontwikkeling van het land en hoe geldovermakingen bijdragen aan de
lokale ontwikkeling en aan migrantengezinnen.

ARBEIDSMIGRATIE
Suriname heeft het Herziene Verdrag van Chaguaramas wat de CARICOM Interne Markt en
Economie (CSME) vaststeld, ondertekend, wat het verkeer van CARICOM-onderdanen
mogelijk maakt. Vrije mobiliteit voor economische doeleinden wordt beheerd door de
mobiliteitsregelingen voor het verkeer van geschoolde onderdanen, het vestigingsrecht en
het verlenen van diensten, die in 2016 van kracht werden met de implementatie van de
Wet Bekwame Burgers van de Caribische Gemeenschap (S.B. 2006 no. 19).118
Het Ministerie van Arbeid is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van arbeidswetgeving,en arbeidsbeleid in Suriname. Volgens de Beleidsnota 2016-2021 is één van de
hoofddoelstellingen van het ministerie het bereiken van een volledige en productieve
werkgelegenheid en het bevorderen van inclusieve en duurzame economische groei en
waardig werk voor alle mensen met een baan, zoals bepaald in SDG-doelstelling 8.8
om “arbeidsrechten te beschermen en veilige werkomgevingen te bevorderen voor alle
werknemers, inclusief migrerende werknemers, met name vrouwelijke migranten, en
irreguliere arbeiders.”119
Aanvragen voor werkvergunningen worden behandeld via de Afdeling Werkvergunningen
van het Ministerie van Arbeid. De Wet Werkvergunningen Vreemdelingen (S.B.
2002 no. 23) vereist dat vreemdelingen die in Suriname willen werken zowel een
tewerkstellingsvergunning als een verblijfsvergunning krijgen. Werkvergunningen moeten
binnen dertig tot zestig dagen na ontvangst worden afgehandeld en zijn een jaar geldig
met mogelijkheid tot jaarlijkse verlenging. Werkvergunningen zijn uitsluitend gebonden aan
een werkgever met betrekking tot een bepaald beroep en moeten door de werkgever

118.
119.
120.
121.
122.
123.
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worden aangevraagd. Volgens de wet wordt een werkvergunning geweigerd als de
verblijfsvergunning is geweigerd, als de vreemdeling door de overheid als onaanvaardbaar
wordt beschouwd of als het arbeidsaanbod van het land voldoende is om aan de vraag te
voldoen,120 aangezien de overheid voornamelijk streeft naar de bescherming van het lokale
arbeidsaanbod. De volgende migranten-categorieën zijn vrijgesteld van werkvergunningen:
a) vreemdelingen die getrouwd zijn met een persoon met een Surinaamse nationaliteit;
b) vreemdelingen die onder de Wet Personen van Surinaamse Afkomst (S.B. 2004 no. 8)
vallen; c) teruggekeerde emigranten van Surinaamse origine die momenteel in het bezit
zijn van een niet-Surinaamse nationaliteit; d) vreemdelingen die in dienst zijn als ambtenaar
voor de Surinaamse overheid; e) vreemdelingen die de status van vluchteling hebben
verkregen; en f) CARICOM geschoolde burgers die een vaardigheidscertificaat van het
land van herkomst hebben verkregen. In 2014 waren de top drie migrantengroepen
werkzaam in de beroepsbevolking van Suriname afkomstig uit Nederland (39%), China
(39%) en India (12%).121 Volgens arbeidsbeambten worden jaarlijks ongeveer 1700
tot 1800 werkvergunningen afgegeven en de meest voorkomende sectoren waarin
migranten werken zijn: landbouw, veeteelt, bosbouw en visserij, handel, huisvestiging en
voedselvoorziening.
Migranten die achtien jaar of ouder zijn, een erkende medische keuring hebben en voldoen
aan de wettelijke vereisten van de toekomstige functie, hebben toegang tot een baan in de
publieke sector zoals bepaald in de Personeelswet (S.B. 1987 no. 93).122 Volgens ambtenaren
van het Ministerie van Arbeid krijgen buitenlandse ondernemers gelijke toegang tot
zelfstandig ondernemerschap als onderdanen. Zij kunnen zich inschrijven bij de Kamer
van Koophandel en kunnen zonder werkvergunning of bedrijfsvergunning werken. Uit
gegevens van de Kamers van Koophandel blijkt dat in 2014 vreemdelingen een aanzienlijk
deel van bedrijven, stichtingen en verenigingen in Suriname bezaten. Het grootste aantal
buitenlandse bedrijven stond geregistreerd als detailhandel (3332), gevolgd door de
industriële sector (1027), horeca (930) en financiën (460). Ook hebben migranten hebben
het recht om vakbonden op te richten en zich erbij aan te sluiten.
Momenteel voert het de Afdeling Werkvergunningen nationale beoordelingen uit om
de vraag op de arbeidsmarkt naar migrerende werknemers met werkvergunningen te
volgen om ervoor te zorgen dat het lokale arbeidsaanbod prioriteit krijgt. Volgens de
Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) is er behoefte aan versterking van het Surinaamse
arbeidsmarktinformatiesysteem voor het in kaart brengen van het type vaardigheden en
beroepen op de arbeidsmarkt.123 Het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International
Business en Internationale Samenwerking heeft ook vastgesteld dat er behoefte is een een
arbeidsevaluatie om de ontbrekende vaardigheidssets en beroepen op de arbeidsmarkt
vast te stellen. Het ministerie tracht hiermee om de vaardigheden van de diaspora effectief
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Historisch gezien zijn bekwame buitenlanders, voornamelijk uit de Filippijnen en
Cuba, actief gerekruteerd om de arbeidskloof in de gezondheidssector van Suriname
te dichten. Specifieke overeenkomsten zijn gesloten tussen Suriname en Cuba om
gespecialiseerde gezondheidswerkers uit Cuba in het land te laten werken.125 Omdat
de behoefte aan gezondheidswerkers in Suriname hoog is gebleven, ontving het land
vijftig gezondheidswerkers uit Cuba als reactie op de wereldwijde noodsituatie rond
COVID-19.126
Volgens het Ministerie van Arbeid zijn er momenteel 23 wervingsbureaus in Suriname.
Deze zijn verplicht te werken in overeenstemming met de Wet Ter Beschikking Stellen
Arbeidskrachten door Intermediairs (S.B. 2017 no. 42). De wet tracht uitbuiting van
uitzendkrachten te voorkomen door het tot stand brengen van een juridische
relatie tussen uitzendbureaus en de overheid. Suriname heeft echter geen nationale
werkgelegenheidsstrategie om vraag en aanbod van geschoolde en ongeschoolde
buitenlandse arbeidskrachten te beheren.

TOEGANG VAN MIGRANTEN TOT DE ARBEIDSMARKT
Toegang tot werk in de particuliere
sector
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te benutten. Daarnaast heeft Suriname de Decent Work Agenda — gericht op de
ontwikkeling van de werkgelegenheid, fundamentele arbeidsrechten, sociale bescherming
en sociale dialoog — geïmplementeerd. Echter verklaarden overheidsfunctionarissen
dat de rapportage van de Surinaamse arbeidsprestaties onvoldoende is geweest, omdat
de informatie soms niet de standaard bijdragers van internationale organisaties, zoals
de Wereldbank, bereikt. Wanneer de onjuiste informatie of geen informatie naar de
contribuanten wordt gestuurd, wordt de rangorde met betrekking tot arbeid vertekend.
Bovendien zijn er problemen vastgesteld met buitenlandse stagiaires en consultants die
niet in aanmerking komen voor de bepalingen met betrekking tot werkvergunningen
of de nationale arbeidsregeling. Hierdoor is het voor de overheid moeilijk om een
duidelijk beeld te krijgen van de invloed van buitenlanders op de arbeidsmarkt, wat een
belemmering vormt voor het maximaliseren van de potentie van arbeidsmigratie om
bij te dragen aan de nationale ontwikkeling van Suriname. Om een volledige analyse
van de formele beroepsbevolking uit te voeren, en in reactie op deze geïdentificeerde
kloof, wilt het Ministerie van Arbeid het Burgerlijk Wetboek (S.B. 2004 no. 25, art.
1613) — dat arbeidsovereenkomsten tussen werkgevers en werknemers vastlegt via
arbeidsovereenkomsten — 124 aanpassen om stagiaires en adviseurs in de toekomst op
te nemen.

1993

IAO-verdrag inzake arbeidsmigratie
(herzien, nr. 97)
Aanvullende bepalingen van het IAO-verdrag inzake
migrerende werknemers (nr. 143)
Conventie voor huishoudelijk personeel
(nr. 189)
Internationale Conventie inzake de bescherming van
de rechten van alle migrerende werknemers en hun
gezinsleden

Het Ministerie van Arbeid en het Algemeen Bureau voor de Statistiek (ABS) werken samen
aan het verzamelen van arbeidsgegevens. Het Ministerie verstrekt relevante gegevens
over werkgelegenheid die door het ABS worden gepubliceerd. Daarnaast verzamelt ABS
continue arbeidsstatistieken via enquêtes onder huishoudens in de districten Paramaribo,
Wanica, Nickerie en Commewijne, en via de nationale volkstelling die om de tien jaar
wordt gehouden. Via registraties van werkvergunningen worden gegevens verzameld
over de reguliere migrantenpopulaties en volgens overheidsfunctionarissen kan deze
124. Overheid van de Republiek Suriname, 2004.
125. IOM, 2015.
126. GFC Nieuws, 2020a.
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informatie worden uitgesplitst naar nationaliteit, geslacht, leeftijd en andere indicatoren
zoals vaardigheden, beroep en beroepsdistrict. Bovendien verwachtte de ABS in 2018
dat de grote informele sector, die veel voorkomt in de ambachtelijke en kleinschalige
mijnbouw,127 zou leiden tot een onderschatting van maar liefst 16 procent van de bbp.128
Gezien de beperkingen bij het documenteren van irreguliere migratie, verzamelt Suriname
momenteel echter geen gegevens over het aantal migranten in een irreguliere status dat
deelneemt aan de arbeidsmarkt. Arbeidsfunctionarissen hebben daarom vastgesteld dat
er behoefte is aan onderzoek om de omvang van de irreguliere beroepsbevolking te
bepalen. Bovendien hebben ze de behoefte uitgesproken aan een nulmeting, of specifieke
richtlijnen, om de irreguliere migratie terug te dringen en de prevalentie van informaliteit
te verminderen.
Volgens de Wet Nationale Basiszorgverzekering (S.B. 2014 no. 114) zijn alle inwoners
van Suriname, ook buitenlandse inwoners, verplicht om een basisverzekering af te
sluiten die een sociale zekerheidsregeling voor ouderdomspensioen en minimumloon
omvat.129 Werkgevers zijn verplicht om ten minste 50 procent van de verzekering te
betalen, terwijl formele werknemers het overige betaalt.130 Voor het verkrijgen van
een basis ziektekostenverzekering is een geldige identiteitskaart, en in sommige gevallen
geboorteakten en verblijfsvergunningen, vereist. Hierdoor worden de mogelijkheden van
migranten met een irreguliere status of migranten zonder geldig identiteitsbewijs, om
toegang te krijgen tot de sociale zekerheid en de gezondheidszorg, beperkt. In maart
2019 heeft de regering het minimumloon aangepast van SRD 6,14/USD 0,80 tot SRD
8,40/USD 1,1. Het minimumloon moet worden betaald aan elk persoon die formeel in
dienst is, ongeacht nationaliteit, en is dus niet van toepassing op arbeidsmigranten zonder
papieren. Overheidspensioenen zijn beschikbaar voor legale ingezetenen van zestig jaar
en ouder die gedurende een periode van ten minste vijf jaar hebben bijgedragen aan
het overheidspensioenfonds. Andere sociale uitkeringen, waaronder sociale uitkeringen
en financiële steun, zijn alleen beschikbaar voor Surinaamse staatsburgers.131 Verder
heeft Suriname specifieke overeenkomsten voor terugkeermigranten uit Nederland die
de volgende sociale uitkeringen bevatten; a) terugkeermigranten kunnen Nederlandse
sociale uitkeringen ontvangen waar ze in Suriname recht op hebben; en b). migranten
kunnen toegang krijgen tot speciale terugkeerregelingen zoals financiële steun voor
terugkeermigratie.132 Tot slot heeft Suriname het CARICOM-akkoord over de sociale
zekerheid niet ondertekend en er zijn geen instellingen die het recht van migranten in het
buitenland beschermen.133

ARBEIDSMIGRATIE
Arbeidsmigratie
• De Beleidsnota 2016-2021 omvat de verbetering van de veilige en zekere

werkomgeving van migrerende werknemers, met name vrouwen en migranten
in irregulier werk.

Toegang tot arbeidsmarkten
• Migranten hebben toegang tot de arbeidsmarkt met een geldige werkvergunning;
deze zijn echter specifiek voor werkgevers en beroep.

• Migranten die achtien jaar of ouder zijn, die een goedgekeurde medische keuring

hebben ondergaan en die voldoen aan de wettelijke vereisten van de toekomstige
functie, hebben toegang tot werk in de publieke sector.

• Legaal tewerkgestelde migranten worden beschermd door arbeidswetgeving.
• Er zijn geen specifieke bepalingen of mechanismen om een verregaande integratie
van migranten op de arbeidsmarkt.

Arbeidsovereenkomsten
• De CSME stelt personen met vaardigheidscertificatie, dienstverleners en personen
die een bedrijf oprichten in staat zich door CARICOM-lidstaten te mobiliseren.

• Er zijn specifieke overeenkomsten gesloten tussen Suriname en Cuba om
gespecialiseerde gezondheidswerkers uit Cuba in het land te laten werken.

127. IGF, 2017.
128. Overheid van de Republiek Suriname, 2018.
129. Overheid van de Republiek Suriname, Wet van 9 september 2014, houdende regels over de invoering van een basiszorgverzekering
(Wet Nationale Basiszorgverzekering) (Paramaribo, Suriname: 2014).
130. Overheid van de Republiek Suriname, 2019c.
131. IOM, 2015.
132. Ibid.
133. IOM, 2019a
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BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN
VASTGESTELD DOOR DE OVERHEID

• Het Ministerie van Arbeid werkt samen met het Algemeen Bureau voor de

Pas het Burgerlijk Wetboek aan om bepalingen op te nemen voor de
tewerkstelling van migrerende stagiairs en consultants.

•

Ontwikkel specifieke richtlijnen of voer een baselinestudie uit om
de onregelmatigheid door migratie en de overgang naar de formele
economie te verminderen.

•

Zorg ervoor dat informatie over arbeid tijdig en georganiseerd aan
internationale en regionale organisaties wordt doorgegeven.

•

Voer een arbeidsevaluatie uit om het soort ontbrekende vaardigheden
en beroepen op de arbeidsmarkt vast te stellen, zodat u in contact kunt
komen met de diaspora om die vaardigheden aan te trekken.

•

Onderzoek het aantal migranten met een irreguliere status dat
deelneemt aan de arbeidsmarkt om de omvang van de irreguliere
beroepsbevolking te bepalen.

Statistiek voor het verzamelen van arbeidsgegevens.

• Gegevens worden verzameld via registratie van werkvergunningen en worden
uitgesplitst naar geslacht, nationaliteit, leeftijd en andere indicatoren zoals
vaardigheden, beroep en beroepsdistrict.

• Er worden geen gegevens verzameld over migranten met een irreguliere status
die toegang hebben tot de arbeidsmarkt.

Dwangarbeid
• De Grondwet van Republiek Suriname verbiedt alle vormen van dwangarbeid.

BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN
VASTGESTELD DOOR IOM
•

Ratificeer het IAO-verdrag inzake arbeidsmigratie (herzien, nr. 97), de
Aanvullende bepalingen van het IAO-verdrag inzake migrerende werknemers
(nr. 143), de Conventie voor huishoudelijk personeel (nr. 189) en de
Internationale Conventie inzake de bescherming van de rechten van alle
migrerende werknemers en hun gezinsleden.

•

Implementeer een interministeriële commissie voor arbeidsmigratie,
bestaande uit verschillende ministeries die verband houden met
arbeidsmigratie, zoals het Ministerie van Arbeid en het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale
Samenwerking, om de behoeften aan arbeidsmigratie in het hele
overheidsspectrum te integreren.

•

Ontwikkel een nationaal arbeidsbeleid om vraag en aanbod van
geschoolde en ongeschoolde buitenlandse arbeidskrachten in het land
te beheren volgens ethische rekruteringsprincipes.

•

Versterk het arbeidsmarktinformatiesysteem voor het in kaart brengen
van vaardigheden en beroepen op de arbeidsmarkt en ontwikkel
mechanismen om de vraag naar buitenlandse arbeidskrachten op de
arbeidsmarkt te monitoren.

•

Verzamel gegevens over de toegang van migranten tot de arbeidsmarkt.

Toegang tot de sociale zekerheid
• De nationale ziektekostenverzekering stelt sociale uitkeringen bischikbaar aan migranten.
• Nederland heeft de overdraagbaarheid van het ouderdomspensioen voor
Surinaamse terugkeerders.

ARBEIDS- EN MENSELIJKE ONTWIKKELING

Verzameling van gegevens

•
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MENSELIJKE ONTWIKKELING
Suriname scoort 0,724 in de Menselijk Ontwikkelingsindex (Human Development Index, HDI),
samengesteld uit indicatoren voor levensverwachting, onderwijs en inkomen per hoofd van
de bevolking. Hierdoor heeft het land een hoge classificatie voor menselijke ontwikkeling en
is het gepositioneerd op 98 van de 189 landen en gebieden.134
Hoewel Suriname op het vasteland van Zuid-Amerika ligt, wordt het beschouwd als een
Small Island Developing State (kleine eilandstaat in ontwikkeling, SIDS), omdat het economisch
afhankelijk is van enkele bronnen van inkomsten. Bovendien heeft het land een lage mate
van veerkracht tegen natuurlijke gevaren.135 Om de Duurzame Ontwikkelingsdoelen
(Sustainable Development Goals, SDGs) te bereiken heeft het land de SIDS Accelerated
Modalities of Action (SAMOA Pathway) ondertekend — een internationaal raamwerk
dat intergouvernementele partnerschappen tot stand brengt om SIDS-prioriteiten te
identificeren bij het formuleren van internationale ontwikkelingsdoelen.136
Ontwikkelingsdoelen zijn opgenomen in het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (OP). Het
document indentificeert migratie als kernthema voor het streven naar duurzame
ontwikkeling als gevolg van de kleine bevolking, kleinschalige markt en open economie van
het land. Hoofdstuk 2.1 schetst het lage vruchtbaarheidscijfer van 2,4 totaal aantal geboorten
per vrouw,137 en het hoge emigratiepercentage van 42 procent,138 als de grondoorzaak van
de kleine omvang van de nationale economie. Hierbij worden internationale en nationale
migratiestromen gezien als een potentiële “gamechanger” voor het vergroten van de
bevolking en het versterken van de economie, met name in de landbouwsector.139 Hoewel
het OP afgestemd is op verschillende Duurzame Ontwikkelingsdoelen, bevat het geen
bepalingen om doel 10.7 aan te pakken om “ordelijke, veilige en verantwoordelijke migratie
en mobiliteit van mensen te vergemakkelijken, ook door de implementatie van gepland
en goed beheerd migratiebeleid.”140 Migrantenpopulaties worden tevens beschreven als
een belangrijke bijdrage aan de economische ontwikkeling van Suriname, echter bestaat er
momenteel geen strategie of beleid voor de sociale en economische integratie van migranten.
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Zoals vermeld in het OP, zet Suriname zich in voor de ontwikkeling van een multi-etnisch,
multicultureel en meertalig onderwijssysteem, zoals wordt weerspiegeld door de samenleving,
om onderwijs toegankelijker te maken voor de bevolking.141 De Grondwet van de Republiek
Suriname garandeert gratis basisonderwijs via het openbare systeem voor alle kinderen in
de leerplichtige leeftijd,142 wat volgens de Lager Onderwijswet (S.B. 1965 no. 128) minimaal
twaalf jaar is.143 Hoewel de minimumleeftijd om te werken is verhoogd van veertien naar
zestien jaar, zijn kinderen tussen twaalf en zestien jaar bijzonder kwetsbaar voor de ergste
vormen van kinderarbeid, omdat ze niet langer naar school hoeven en niet wettelijk mogen
werken.144 Om toegang te krijgen tot het basisonderwijs in Suriname is een dossier van de
Bevolkingsregister nodig. Deze kan alleen worden verkregen als een migrantenkind een
legale verblijfsstatus heeft. Migrantenkinderen zonder legale verblijfsstatus mogen zich alleen
inschrijven wanneer een legale inwoner tekent als wettelijke voogd.145 Volgens het IOMmigratieprofiel voor Suriname uit 2015, hebben migrantenkinderen zonder belemmeringen
toegang tot het voortgezet onderwijs. Echter, zijn er enkele gevallen geweest van kinderen
van migranten met een irreguliere status die niet instaat waren om hun opleiding voort te
zetten zonder een bewijs van verblijf. In de praktijk worden migrantenkinderen met een
irreguliere status dus toch geconfronteerd met moeilijkheden om toegang te krijgen tot
basis- en voortgezet onderwijs.
Legaal verblijf is niet vereist voor migranten om toegang te krijgen tot de enige universiteit van
het land, Anton de Kom Universiteit van Suriname, waar studenten hun secundair diploma
moeten laten valideren door het Ministrie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur.146
Op het gebied van huisvesting mogen zowel ingezetenen als niet-ingezetenen een huis kopen
of bouwen met toestemming van de Deviezencommissie van Suriname. Alleen Surinaamse
staatsburgers hebben echter toegang tot het Low Income Shelter Program dat betaalbare
hypotheken mogelijk maakt voor mensen met een lager inkomen.147 Verder blijkt uit een
missieverslag van de Internationale Katholieke Migratie Commissie (International Catholic
Migation Comission) en de UNHCR, dat Haïtianen die sinds 1980 in Suriname verbleven
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De afdeling Consulaire Zaken en Personenverkeer, gevestigd bij het Ministerie van
Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking, houdt toezicht
op de Diaspora Divisie die verantwoordelijk is voor de uitvoering van het diasporabeleid
van het land. Om de relatie met de diaspora-bevolking te formaliseren, heeft Suriname de
Wet van Personen van Surinaamse Afkomst (S.B. 2014 no. 8) vastgesteld. In 2017 heeft het
toenmalige Ministerie van Buitenlandse Zakenmet steun van IOM een assessment omtrent
het vaardigheidstekort op de arbeidsmarkt van Suriname uitgevoerd. Dit resulteerde in het
Mapping Suriname’s Diaspora project om de capaciteit van de diaspora-betrokkenheid van
de Surinaamse regering te versterken. Zo is de website www.diaspora.sr opgericht zodat de
diaspora hun expertisegebieden kan registreren en aangeven. Het assessment was ook de
aanzet voor het 2017 Effective and Sustainable Diaspora Engagement for Development in the
Caribbean project.149 Volgens de IOM-studie, meldde 92 procent van de overheidsdeelnemers
een tekort aan overheidspersoneel als een belangrijke uitdaging om betrokken te blijven
met de diaspora en 38 procent meldde dat ze ondergekwalificeerd personeel wierven als
gevolg daarvan. Bovendien gaven 92 procent van de diaspora aan interesse te hebben in het
bijdrage aan de ontwikkeling van Suriname, waarvan 82 procent bereid was in een passende
positie in het land te werken. Om beter zicht te krijgen op de diaspora, is het Ministerie
van Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale Samenwerking momenteel
bezig om op de websites van de Surinaamse consulaten en ambassades informatie op
te nemen over de registratie van Personen van Surinaamse Afkomst (PSA). Belangrijke
functionarissen van het Ministerie hebben vastgesteld dat het nodig is een beoordeling uit te
voeren om te bepalen welke gebieden in het land ontwikkeling behoeven, zodat de diaspora
effectief kan worden betrokken.

OPNAME VAN HET MIGRANTIEPERSPECTIEF IN
PLANNEN EN PROTOCOLLEN
Human Development Index

0.724 rangschikt 98 van 189
landen en gebieden

Opname van migrantenpopulatie in
ontwikkelingsstrategie

Internationale en nationale
migratie als sleutel voor
ontwikkeling

Ontwikkelingsstrategie in lijn met SDGdoelstelling 10.7
Programma's om de diaspora te betrekken
bij ontwikkelingsstrategieën
Initiatieven om de kosten van het verzenden
van geldovermakingen te verlagen
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vaak over een eigen huis bezaten en dezelfde levensstandaard deelden als het gemiddelde
Surinaamse gezin. De meer kwetsbare groepen Haïtianen daarentegen, waaronder de
werklozen, pas aangekomen, houshoudens met alleenstaande moeders en mensen met een
irreguliere status, leefden in uitdagende omstandigheden, zoals in verlaten bouwplaatsen.148

Volgens het OP zijn jaarlijkse overmakingen essentieel geworden voor de monetaire
stabiliteit van het land.150 In 2019 bedroeg het ontvangen overmakingen ongeveer USD
29.865.7000,151 oftewel 0,7 procent van het bbp van Suriname.152 Ontvangende gezinnen
gebruiken geldovermakingen voor dagelijkse consumptie, medische kosten en onderwijs.153
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Hoewel de huidige gegevens moeilijk te vinden zijn, toonde een onderzoek uit 2006,
naar overmakingen van Nederland naar Suriname, aan dat Nederland het belangrijkste
uitzendende land van overmakingen was met 85 procent van de totale ontvangen
overmakingen, gevolgd door de Verenigde Staten van Amerika en de Nederlandse
Antillen. Slechts 19 procent van de afzenders in Nederland gebruikte bankoverschrijvingen
als hun belangrijkste bron van overmakingen, terwijl 31 procent gebruik maakte van
formele en informele geldagenten.154 In 2017 bedroegen de gemiddelde transactiekosten
voor het verzenden van geldovermakingen naar Suriname ongeveer 5,6 procent,155
wat hoger is dan de schatting van de duurzame ontwikkelingdoelen, doelstelling 10.c
om de transactiekosten van overmakingen van migranten met minder dan 3 procent te
verminderen en overmakingscorridors met kosten te elimineren hoger dan 5 procent.156

MENSELIJKE ONTWIKKELING
Opname van migranten in ontwikkelingsplannen
• In het Ontwikkelingsplan 2017-2021 (OP) is migratie opgenomen als kernthema
voor ontwikkeling.
• Internationale en nationale migratie wordt door de regering van Suriname
beschouwd als een fundamentele factor voor het vergroten van de bevolking en
economie van het land.
• Het OP is in overeenstemming met verschillende SDG-doelstellingen, maar
bevat geen bepalingen voor doelstelling 10.7.

Opname van migranten in sociale
ontwikkelingsprogramma’s
• Onderwijs is verplicht tot 12 jaar.
• Toegang tot basisonderwijs is universeel; migrantenkinderen met een irreguliere
status staan echter voor problemen om toegang te krijgen tot basis- en
middelbaar onderwijs.
• Suriname heeft geen formeel programma om de toegang tot huisvesting voor
migranten te vergemakkelijken.

154. Unger, B. en M. Siegel, 2006.
155. Wereldbank, 2017.
156. Verenigde Naties, z.d.
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BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN
VASTGESTELD DOOR DE OVERHEID
•

• De Diaspora Divisie van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International
Business en Internationale Samenwerking heeft brede verantwoordelijkheden
met betrokkenheid van de diaspora.
• Tekorten aan overheidspersoneel vormen een aanzienlijke uitdaging voor de
betrokkenheid van de diaspora.

BELANGRIJKSTE BEHOEFTEN
VASTGESTELD DOOR IOM

• 92 procent van de diaspora heeft belangen om bij te dragen aan de ontwikkeling
van Suriname.

•

Neem de SDG-doelstelling 10.7 op in ontwikkelingsplannen om een
ordelijke, veilige, regelmatige en verantwoorde migratie mogelijk te
maken via een alomvattend en goed beheerd migratiebeleid.

•

Mainstream de sociale en economische integratie van migranten in
sociaal beleid en strategiedocumenten.

•

Herzie de Lager Onderwijswet om ervoor te zorgen dat alle kinderen,
inclusief migranten, ongeacht hun migratiestatus, naar school moeten
gaan totdat ze ten minste zestien jaar oud zijn.

•

Ontwikkel en implementeer een formeel huisvestingsprogramma voor
kwetsbare migrantengroepen.

•

Rekruteer gekwalificeerd overheidspersoneel voor de diaspora-afdeling
van het Ministerie van Buitenlandse Zaken om effectief met de diaspora
om te gaan.

•

Verlaag de kosten voor het verzenden van geldovermakingen om aan te
sluiten bij de SDG-doelstelling 10.c.

Overmakingen
• In 2019 bedroeg het bedrag aan ontvangen overmakingen ongeveer 29.865.7000
USD,157 oftewel 0,7 procent van het bbp van Suriname.158
• Ontvangende gezinnen gebruiken geldovermakingen voor dagelijkse consumptie,
medische kosten en onderwijs.159
• Nederland vormt het belangrijkste uitzendende land van geldovermakingen.
• De gemiddelde transactiekosten voor het verzenden van geldovermakingen naar
Suriname was ongeveer 5,6 procent in 2017.160

157.
158.
159.
160.

Identificeer mogelijkheden om de diaspora te betrekken bij de
ontwikkelingsinspanningen van het land door gebieden in het land te
bepalen die ontwikkeling nodig hebben.

ARBEIDS- EN MENSELIJKE ONTWIKKELING

Diaspora-betrokkenheid

Wereldbank, 2019c.
Wereldbank, 2019d.
IOM, 2015.
Wereldbank, 2017.
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