MKV - Verleende vergunningen

Indien u bij het Consulaat Generaal van de Republiek Suriname in Amsterdam, een MKV
aanvraag heeft ingediend, kunt u thans via deze pagina van onze website vernemen of uw
aanvraag goedgekeurd of afgewezen is.
Voorts wordt u hieronder geinformeerd over de procedure m.b.t. het "KV" visum voor uw reis
naar Suriname.

Referentienummers :

Goedgekeurd 2018

001/18 t/m 068/18

070/18 t/m 086/18
088/18 t/m 099/18
101/18
318/18
t/m
320/18 t/m 364/18
366/18 t/m 400/18
402/18 t/m 416/18

Goedgekeurd 2019
001/19 t/m 054/19
056/19 t/m 059/19
061/19 t/m 119/19
121/19 t/m 138/19
142/19 t/m 159/19
161/19 t/m 183/19
189/19 t/m 214/19

1/4

MKV - Verleende vergunningen

220/19
222/19 t/m 235/19
239/19 t/m 242/19
249/19 t/m 257/19
259/19, 260/19

MKVslechts
aanvragers
consul.netherlands@foreignaffairs.gov.sr
per email
wiens referentienummer 10 (tien) navraag
dagen vóór
doen.
de voorgenomen vertrekdatum nog niet v

Wijzigingen voorbehouden
U wordt
voordat
dringend
u zich meldt
verzocht
bij het
onderstaande
Consulaat voor
informatie
het KV door
visum.
te nemen
Wijzigingen voorbehouden

Afgewezen
069/18, 087/18, 100/18, 401/18

De aanvrager wordt (alsnog) schriftelijk geïnformeerd over de afwijzing

Personen wiens aanvraag is goedgekeurd komen in aanmerking voor het KV-visum.
Het KV visum dient u op het Consulaat in Amsterdam af te wikkelen.
Maak hiervoor een telefonische afspraak. Bellen kan elke werkdag tussen 14.00-16.00 uur
tel. 020 642 6717/137 - (kies 2 of 3).
De afspraak kan worden genoteerd voor een
donderdag of vrijdag om 13.00 uur
.
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U zal het volgende nodig hebben bij uw aanmelding aan het loket van de Visumafdeling op de
dag van de afspraak:
- het paspoort (welke op de dag van aankomst in Suriname nog tenminste 6 maanden
geldig is);
- een volledig ingevuld online visumaanvraagformulier waarop het MKV- referentienummer
door de aanvrager is bijgeschreven.
Let wel
: U dient het visumformulier
uitgeprint mee te nemen
.
- een recente kleurenpasfoto (niet ouder dan 6 maanden)
- een kopie van de e-ticket/boekingsbevestiging met e-ticketnummer

Het KV visum wordt in uw paspoort geplaatst terwijl u wacht. Het KV visum kost €40.00 (Veertig
euro).
Betaling kan met de pinpas of met gepast geld.

In Suriname worden de verblijfstempels geplaatst.
Bij het ophalen van het KV visum krijgt u een aanmeldingsbrief mee waarin wij dat uitleggen.
In de bijlagen van de brief informeren wij u ook over de vereiste online aanmelding binnen
twee weken
na aankomst
in Suriname en de te volgen route (zgn. stappenplan).

Het aanspreekpunt na aankomst in Suriname is: de loketdienst van de Hoofdafdeling
Vreemdelingenzaken van het Ministerie Justitie en Politie (begane grond v/h Ministerie van
Openbare Werken) aan de Mr. J.Lachmonstraat 166- 168

Opmerking:
- Indien uw aanvraag is afgewezen ontvangt u schriftelijk bericht.
- Overige aanvragen met referentienummers die niet voorkomen op bovenstaande lijst zijn
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in behandeling.

Voor overige bijzonderheden wordt verwezen naar "Informatie aanvraag Machtiging Kort
Verblijf".
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