VRIJ VERKEER VAN PERSONEN BINNEN CARICOM
Het beleid ten aanzien van het Vrije Personenverkeer in de Caribische Gemeenschap is geregeld
in hoofdstuk 3 van het Herziene Verdrag van Chaguaramas. De groep personen, die van deze
regeling gebruik kan maken, wordt aangeduid als Bekwame Burgers (Skilled Nationals). De
Bekwame Burgers kunnen zich gemakkelijk in elk land binnen CARICOM vestigen en daar
werken. Als voorwaarde geldt dat hun status van Bekwame Burger moet worden bewezen en wel
met het certificaat ter erkenning van:
De status van Bekwame Burger van de Caribische Gemeenschap (Certificate of Recognition of
CARICOM Qualification). In Suriname wordt dit certificaat door het Ministerie van Arbeid
Technologische Ontwikkeling en Milieu (ATM) verstrekt. Dit ministerie is belast met het
werkvergunningenbeleid en met de uitvoering van het Vrije Verkeer van Personen.
Caricomburgers, die daarvoor in aanmerking komen, hoeven dus geen werkvergunning meer aan
te vragen voor het verrichten van arbeid op de Surinaamse arbeidsmarkt. Onder de categorie
Bekwame Burgers die aanvankelijk bij het Herziene Verdrag van Chaguaramas was vastgesteld,
waren afgestudeerden van de universiteit, mediawerkers, sporters, artiesten en
musici/muzikanten. Later werd deze categorie regionaal uitgebreid met leerkrachten,
verpleegkundigen, afgestudeerden van hoger beroepsopleidingen (Hbo’ers), ambachtslieden en
personeel in de huishouding.
Als gevolg van de bepalingen met betrekking tot het Vrije Verkeer van Personen in het Herziene
Verdrag van Chaguaramas, moest ons land regelgeving invoeren dan wel bestaande wettelijke
voorzieningen wijzigen of aanpassen om het beleid van Vrije Verkeer van Personen te kunnen
uitvoeren. In dit kader werd in Suriname op 6 februari 2006 in De Nationale Assemblee de Wet
Bekwame Burgers van de Caribische Gemeenschap aangenomen. In datzelfde jaar trad deze wet
in werking. Via een wijziging van deze wet heeft ons land het vrije verkeer van leerkrachten en
verpleegkundigen inmiddels geregeld.
In 2006 trad ook in werking het Staatsbesluit Commissie Vrij Verkeer Personen. Om in
aanmerking te komen voor erkenning van de status van Bekwame Burger, dient de aanvrager
daartoe een verzoek in te dienen bij het Secretariaat Vrij Verkeer van Personen (VVP) van het
Ministerie van ATM. Het Secretariaat VVP van het ministerie van ATM fungeert als Secretariaat
van de Commissie Vrij Verkeer van Personen. Deze commissie bestaat uit vertegenwoordigers
van de ministeries van ATM, Handel en Industrie, Onderwijs en Volksontwikkeling, Justitie en
Politie, Defensie, Buitenlandse Zaken en Binnenlandse Zaken. De commissie beoordeelt de
aanvraag en brengt een advies uit aan de minister van ATM. Indien de bevinding van de
Commissie is dat de aanvrager niet beschouwd kan worden als Bekwame Burger adviseert zij

betrokkene niet in aanmerking te doen komen voor het Certificaat ter erkenning van de status
van Bekwame Burger van de Caribische Gemeenschap.

Het ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en Milieu is in Suriname belast met de
uitvoering van het Vrije Verkeer van personen in CARICOM. Het certificaat van Bekwame
Burger van de Caribische Gemeenschap wordt door dit ministerie toegekend.
Als een persoon uit een ander lidland van de CARICOM een certificaat overlegt dat in een ander
CARICOM land is verstrekt, wordt dat uiteraard geverifieerd alvorens een advies aan de minister
wordt voorgelegd.
Suriname moet nog enkele voorzieningen treffen om het Vrije Verkeer van Personen binnen de
Caricomlanden effectief door te voeren. De categorieёn afgestudeerden van hoge
beroepsopleidingen, ambachtslieden die een Caribische beroepskwalificatie bezitten en het
personeel werkzaam in de huishouding, zijn echter nog niet wettelijk geregeld. Ten aanzien

hiervan moet nog het nodige onderzoek worden verricht. Zo is niet duidelijk omschreven wie tot
Hbo’er kan worden gerekend.
Tot begin maart 2010 werden bij het Ministerie van Arbeid Technologische Ontwikkeling en
Milieu, 69 aanvragen ingediend om in aanmerking te komen voor het certificaat ter verkrijging
van de status van Bekwame Burger van de Caribische Gemeenschap. 62 aanvragen werden
toegewezen en 4 afgewezen. De rest is nog in behandeling.

De journalist Perry Woolford uit Guyana kreeg in 2007 van het Ministerie van Arbeid ,
Technologische Ontwikkeling en Milieu het certificaat van Bekwame Burger van de Caribische
Gemeenschap. Woolford werkt als fulltime journalist bij de Stichting Radio Omroep Suriname .
Hij verzorgt nieuws- en actualiteitenprogramma’s in het Engels over gebeurtenissen in Suriname
en in de regio.

