MINISTERIE VAN MINISTERIE VAN
TRANSPORT, COMMUNICATIE EN TOERISME

Regels en Procedures met betrekking tot
Repatriatievluchten
Paramaribo, 25 december 2020
Naar aanleiding van de toename van het aantal COVID-19 besmettingen in Suriname, heeft de
Regering van de Republiek Suriname op 23 december jl. o.a. besloten, de status van de vluchten
uit de volgende hoog risicolanden; Brazilië, Nederland, de Nederlandse Antillen en de Verenigde
Staten van Amerika, te wijzigen naar Repatriatie vluchten.
In dit kader zijn de volgende maatregelen van kracht voor de “inbound” vluchten:
I.

Voor de uitvoering van vluchten, dient de luchtvaartmaatschappij hiertoe een aanvraag
in te dienen bij het Ministerie van Transport, Communicatie en Toerisme (TCT).
a) TCT vraagt vervolgens advies van de Ministeries van Volksgezondheid
(VG) en Buitenlandse Zaken, International Business en Internationale
Samenwerking (BIBIS).
b) Na positief advies van VG en BIBIS geeft TCT akkoord aan het
luchtvaartbedrijf voor het uitvoeren van de vlucht.
c) TCT informeert Luchthavenbeheer en de Luchtvaartdienst over het
akoord.

II.

Slechts na het verkregen akkoord, mag het luchtvaartbedrijf overgaan tot het
aankondigen van de uit te voeren vlucht.

III.

De passagier registreert zich bij het Onderdirectoraat Consulaire Zaken en
Personenverkeer. (Zowel niet ingezetenen als ingezetenen)

IV.

De luchtvaartbedrijven mogen slechts passagiers vervoeren die voldoen aan de
voorwaarden om Suriname thans binnen te komen.
Toegestane grenspassages (P.B. no. 61/2020 art. 6)
De grens via de lucht is uitsluitend geopend voor essentieel personenverkeer, mits:
(a) wordt voldaan aan de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor het
desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is; en
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(b) Uitsluitend nadat de persoon vooraf goedkeuring heeft gekregen van de
daartoe bevoegde Surinaamse autoriteiten om af te reizen, waarbij het
essentieel karakter van de te maken reis zal worden beoordeeld.
(i) Voor niet ingezetenen geldt dat zij toestemming moeten aanvragen bij het
Directoraat Consulaire Zaken van het Ministerie van BIBIS. In deze gaat
het om niet-ingezetenen die om dringende reden moeten afreizen naar
Suriname. Daarbij dienen zij bij de aanvraag te overleggen:
1. Medische verklaring van specialisten, indien het gaat om het bezoeken
van een ernstig ziek familielid (1e en 2e graad familie)
2. Overlijdensakte, indien het gaat om begrafenis van een familielid (1e
en 2e graad familie)
3. Bijzondere beroepsgroepen zoals medici, technici, expats en
diplomaten.
(ii) Terugkerende Surinamers, ingezetenen met een geldige
verblijfsvergunning en PSA-kaarthouders hebben vrije toegang tot ons
grondgebied.
V.

Slechts na het voldoen aan de voorwaarden mailt Directoraat Consulaire Zaken van het
Ministerie van BIBIS de relevante documenten. Alleen passagiers die toestemming
hebben van het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en
Internationale Samenwerking (Consulaire Zaken) zullen toegelaten worden op de
Repatriatievluchten.

VI.

De volgende personen die voldoen aan één (1) van onderstaande criteria zullen
toegelaten worden:
a. Personen in het bezit van een Surinaams paspoort en vreemdelingen met een
geldige Surinaamse verblijfsvergunning, werkvergunning of vreemdelingen met
een geldige PSA kaart die hier woonachtig zijn.
b. Personen van Surinaamse Origine die wensen af te reizen i.v.m. een
overlijdensgeval van een 1e – of 2e graad familielid. Het overleggen van een
overlijdensakte en een bewijsstuk waaruit de familierelatie met de overledene blijkt
is hierbij noodzakelijk.
c. Personen van Surinaamse Origine die wensen af te reizen i.v.m. ernstige ziekte van
een 1e – of 2e graad familielid. Het overleggen van een verklaring van een medische
specialist en een bewijsstuk waaruit de familierelatie met de overledene blijkt, is
hierbij noodzakelijk.
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d. Personen die noodzakelijkerwijs naar Suriname moeten afreizen i.v.m. het dienen
van
het
algemeen
belang
(essentiële
beroepsgroepen).
Personen die vallen onder de bovenstaande uitzonderingsgevallen kunnen een
verzoek richten binnen vijf (05) werkdagen vóór de streef afreisdatum via het
emailadres: conza@gov.sr.
e. Voor vertrek wordt er een passagierslijst gedeeld met het luchtvaartbedrijf.
f. Om toegelaten te worden tot de vluchten dienen alle reizigers te overleggen:
a. Een negatieve PCR-testresultaat van niet ouder dan 72 uur.
b. Een betaalde hotelboeking van minimaal 7 dagen (Quarantaine hotel zoals
vermeld op de SHATA lijst van quarantaine hotels en accommodaties)
c. Indien thuisquarantaine is aangevraagd en verleend, dienen zij de door de
bevoegde instanties (VG/BOG) afgegeven verklaring te overleggen.
Daarnaast ook de kwitantie van het security bedrijf, dat belast zal zijn met
de bewaking en transport van de passagier naar de quarantainelocatie.
VII.

Ter voorkoming van de verdere verspreiding van COVID-19, evenals het garanderen
van de gezondheid van alle passagiers en de Surinaamse gemeenschap, gelden de
volgende voorwaarden om Suriname binnen te komen:
a. Het overleggen van een negatieve RT-PCR testresultaat niet ouder dan 72 uur die
minder dan 6 maanden oud is. Voor kinderen jonger dan 12 jaar is de test niet nodig.
b. Het overleggen van een medische verzekering met daarin opgenomen een COVID19 kostendekking.
c. Personen die geen medische verzekering met daarin opgenomen een COVID-19
kostendekking kunnen overleggen, worden aansprakelijk gesteld voor alle
medische kosten die gepaard gaan met een eventuele COVID-19 besmetting. Een
verklaring zal in dit kader moeten worden ondertekend.
d. Personen die afreizen naar Suriname zullen verplicht in quarantaine worden
geplaatst voor een periode van zeven (07) dagen onder supervisie van het Nationaal
Coördinatie Centrum voor Rampenbeheersing (NCCR) en Bureau Openbare
Gezondheidszorg (BOG). De kosten voor de quarantaine (hotel) komen volledig
voor rekening van de passagier.
e. Passagiers zullen bij het inchecken, de quarantaine (hotel) reservering moeten
overleggen.

VIII.

Op de Johan Adolf Pengel International Airport vindt er een medische en documentatie
screening plaats waarbij vermoedelijke COVID-19 cases in isolatie worden geplaatst.
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a. Passagiers die positief testen op COVID-19 bij de antigeen sneltest
worden getransporteerd naar de Quarantaine Faciliteit.
b. Passagiers die voldoen aan de vereisten voor de medische en documentatie
screening worden door SHATE of privé transport door een
bewakingsbedrijf overgebracht naar het quarantaine hotel voor 7 dagen of
eigen woning met bewaking
c. Diplomaten en personen uit essentiële beroepsgroepen worden in de
gelegenheid gesteld zeven (07) dagen in thuisquarantaine te gaan volgens
de instructies van het BOG, de gestelde voorwaarde onder punt VIII a is
ook van toepassing op deze groep.
Reizen vanuit Suriname “outbound” voor vakantie naar andere bestemmingen wordt afgeraden
en zal niet toegestaan worden.
Indien het toch noodzakelijk is vanwege humanitaire overweging, studie en werk zult u zich
dienen te registreren bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, International Business en
Internationale Samenwerking (Consulaire Zaken).
Er zal voor wat betreft het vaststellen van de voorwaarden en protocollen specifiek geldend voor
het desbetreffend land waaruit de persoon rechtstreeks afkomstig is, gebruik gemaakt worden
van de actuele incidentie van die landen. Hierbij worden de landen naar risico geclassificeerd
(laag, medium en hoog). Aan de hand van de risicoclassificatie zijn er specifieke voorwaarden
waaraan een reiziger moet voldoen. De risicoclassificatie van landen en de geldende
voorwaarden en protocollen behorend bij de risiconiveaus zullen nader bekend worden gemaakt
door de bevoegde Surinaamse autoriteiten. De classificatie van de landen zal voortdurend maar
ten minste wekelijks worden bijgewerkt.
Op u wordt dringend het beroep gedaan u te houden aan de gemaakte afspraken, richtlijnen en
procedures. Ook dat u zoveel als mogelijk binnen uw dienstverlening naar uw passagiers toe, de
in Suriname geldende COVID-19 maatregelen door communiceert.

IX.

Lokale vluchten (Domestic flights); aanvraag voor passagiersvluchten dienen
ingediend te worden bij het secretariaat van het ministerie van TCT dat vervolgens
advies opvraagt aan het ministerie van VG. Na positief advies wordt akkoord gegeven
door TCT voor het uitvoeren van de vlucht.
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X.

Controle en Handhaving: het ministerie van Justitie en Politie is belast met de controle
en handhaving al dan niet met ondersteuning van bevoegde organisaties/instanties. De
luchtvaartbedrijven dienen derhalve vooraf aan elke repatriatie vlucht de passagierslijst
via het Ministerie van TCT te doen toekomen aan de volgende ministeries; BIBIS
(Consulaire Zaken), Volksgezondheid en Justitie & Politie.
Op de luchthavens en grensposten zal het ministerie van Justitie en Politie belast zijn
met de coördinatie van repatrianten. Aangemerkt dient te worden dat de safety en
security van elke luchthaven onderworpen is aan internationale verdragen en wetgeving
en derhalve deze afdeling de instantie is boven partijen op de luchthavens.

XI.

Wet uitvoering burgerlijke uitzonderingstoestand; in het kader van goed en behoorlijk
bestuur met in achtneming van transparantie wordt de wet geheel als bijlage
meegestuurd.

XII.

Instanties op de internationale luchthaven belast met controle en handhaving
gecoördineerd door het ministerie Justitie & Politie; Bureau Openbare
Gezondheidszorg (BOG), Militaire Politie (Immigratie), Directoraat Nationale
Veiligheid (w.o. NCCR), Douane,

XIII.

Quarantaine locaties: aangehecht treft u aan een overzicht van de quarantaine locaties.

