Het vervaardigen en gebruik van de Surinaamse Identiteitskaart.
De Surinaamse Identiteitskaart wordt vervaardigd door de Afdeling Identiteit van het Centraal
Bureau voor Burgerzaken. Het is het door de wet aangegeven legitimatiebewijs waarmee een
persoon zich ten alle tijde behoorlijk moet kunnen identificeren (legitimeren).
Wat is een Surinaamse identiteitskaart en aan wie wordt het verstrekt?


De Surinaamse identiteitskaart is een bij wet vastgestelde kaart die betrekking heeft op
een persoon. Hiermede kan iemand aantonen dat hij de persoon is voor wie hij zich
uitgeeft.



De identiteitskaart wordt verstrekt aan iedere ingezetene met de Surinaamse nationaliteit,
die de leeftijd van 16 jaar heeft bereikt.



Een ingezetene is iedere persoon die in Suriname zijn werkelijke woonplaats heeft en in
een van de bevolkingsregisters staat ingeschreven.



Vreemdelingen met een vergunning tot vestiging (voor onbepaalde tijd) in Suriname,
afgegeven bij beschikking van de Minister van Justitie en Politie, komen in aanmerking
voor het maken van een aangepaste Surinaamse identiteitskaart. Hiervoor moet men
overleggen;
1. een uittreksel uit het Bevolkingsregister,
2. een verklaring van inschrijving in het Bevolkingsregister,
3. het geldige paspoort met daarin 3 stempels t.w.: stempel van:
- de Vreemdelingen Politie,
- de Vreemdelingen Registratie CBB en
- het Bureau voor Burgerzaken.
4. de beschikking (vergunning tot vestiging) van de Minister van Justitie en Politie

Wat is nodig voor het vervaardigen van een identiteitskaart?
1. Voor de eerste
aanmaak van de IDkaart is nodig een uittreksel uit het
Bevolkingsregister en het familieboekje.
2. Indien de IDkaart is vervallen gelieve mede te nemen:
een uittreksel uit het Bevolkingsregister en de vervallen IDkaart.
3. Indien de IDkaart is verloren mede te nemen:
- een verklaring van verlies van de IDkaart, afgegeven door de Distrikts- Commissaris
van het distrikt waar betrokkene woont of een verklaring van de politie ingeval van
diefstal;
-

een uittreksel uit het Bevolkingsregister en het familieboekje

-

een stortingsbewijs van srd 10,- gestort bij de kassa van het bureau voor burgerzaken;

-

een ander legitimatiebewijs t.w. het geldige paspoort of het rijbewijs of bij gebreke
daarvan een ander legitimatiebewijs waarop de foto van betrokkene staat.
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In geval geen van eerdergenoemde bewijzen kunnen worden overgelegd dient een
persoon garant te staan voor de identiteit van betrokkene. Die persoon moet in het
bezit zijn van een geldige IDkaart en ingezetene zijn van Suriname.
4. Bij wijziging van persoonsgegevens op de IDkaart t.w. bij huwelijk, echtscheiding,
erkenning, adoptie of ieder ander verandering in de persoonsgegevens, dient te worden
overgelegd;
-

de IDkaart

-

het familieboek of enig bewijs van de burgerlijke stand waarop de verandering duidelijk
vermeld staat en
een bewijs van inschrijving in het bevolkingsregister waarop de veranderde gegevens
vermeld staan.

-

Waarom is het belangrijk om op het 16e levensjaar een identiteitskaart te maken.?
Bij het bereiken van het zestiende levensjaar is de burger, op grond van de wet, verplicht zich
te voorzien van een van staatswege uitgegeven identiteitskaart. Na de aanmaak van de eerste
Identiteitskaart, vindt de verplichte burgerregistratie plaats. Indien de burger na een jaar , dus
bij het bereiken van het 17 levensjaar niet verschijnt voor de eertse aanmaak van de IDkaart,
worden de persoonsgegevens gedeactiveerd in het Bevolkingsregister en in de Centraal
Bevolkingadministratie. Dat betekent dat er geen informatie meer kan worden verstrekt aan
betrokkene.
Wanneer die burger zich uiteindelijk aanmeldt, wordt er een onderzoek ingesteld naar zijn
status. Hij dient een procedure te doorlopen om weer actief voor te komen in het
bevolkingsregister. t.w.;
1. persoonlijk aanmelden bij het bureau voor burgerzaken van de woonplaats met het
familieboekje van de ouders. Hier wordt er een mutatieformulier verstrekt.
2. vervolgens met het mutatieformulier van het bureau voor burgerzaken aanmelden bij
respektievelijk de afdelingen Inspektie, Nationaliteiten en de afdeling Centrale
Mutatie Verwerking (CMV).
3. Hierna wordt de persoon in het Bevolkingsregister en de Centraal
Bevolkingsadministratie geheractiveerd. Vervolgens kan betrokkene beschikken over
een uittreksel uit het bevolkingsregister om een IDkaart te maken.
Wat is de geldigheidsduur van de IDkaart?
Op de ID kaart staat linksboven de maand en het jaar van aanmaak vb 05 12
Dat betekent dat de ID kaart is gemaakt in de maand mei van het jaar 2012.
De ID kaart is ongeldig :
- na 5 jaren, wanneer betrokkene bij het maken van de IDkaart jonger was dan 18 jaar dus
tussen de 16e en 18e levensjaar en
- na 10 jaren, wanneer de IDkaart is gemaakt op de leeftijd van 18 jaar of ouder.
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Het uiterlijk voorkomen op de identiteitskaart.
Het uiterlijke voorkomen op de Identiteitskaart dient aan in Suriname algemeen aanvaardbare
maatstaven te voldoen.
Met het navolgende dient men rekening te houden.
Personen van het mannelijk geslacht;
- geen hoofddeksel, hoed, pet of hoofddoek op het hoofd
- geen dienstkleding
- geen laaguitgesneden of open bovenkleding
- geen oorbellen./ piercing
Personen van het vrouwelijk geslacht.
- geen hoofddeksel, hoed, pet of hoofddoek op het hoofd
- geen dienstkleding
- geen laaguitgesneden of open bovenkleding.
- geen piercing

Opgelet!
Hij die opzettelijk gebruikmaakt van de Identiteitskaart van een ander, zich daarbij uitgevende
voor de persoon op wie de identiteit betrekking heeft, wordt gestraft met gevangenisstraf van
van ten hoogste 2 maanden en een geldboete van ten hoogste Srd. 300,-(driehonderd srd). Hij
die de Identiteitskaart van een ander heeft gevonden, kan deze aan elke Politiebeambte
afgeven.

Voor verdere informatie, gelieve kontakt te maken met de afd. Voorlichting CBB aan de Mr. J Lachmonstraaat no 170. Tel 7204102
E-mail:cbbvoorlichting@homeaffairs.gov.sr.
of het Bureau voor Burgerzaken van Uw woonplaats.
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