
Snel op weg in 
Caribisch 
Nederland

Met de belangrijkste informatie over:

- Immigratie & Naturalisatie
- Sociale Zaken & Werkgelegenheid
- Zorgverzekering (ZJCN)

De juiste weg vinden in een nieuw land is voor 
de meeste mensen een uitdaging. Andere regels, 
andere gebruiken en een andere taal maken 
het vaak moeilijk om de basis goed op orde te 
krijgen tijdens de eerste maanden in uw nieuwe 
thuis. Deze folder is gemaakt om u antwoord 
te geven op de meest gestelde vragen van 
verschillende diensten die onderdeel uitmaken 
van Rijksdienst Caribisch Nederland.
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Immigratie en Naturalisatie (IND-CN)
Wat doet de IND-CN?
De Immigratie- en Naturalisatiedienst Caribisch Nederland (IND-CN) is verantwoordelijk voor de uitvoering 
van het vreemdelingenbeleid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. De IND-CN behandelt aanvragen voor 
toelating van vreemdelingen en Nederlanders (niet zijnde eilandskinderen of toeristen) die zich in Caribisch 
Nederland willen vestigen. Ook behandelt de IND-CN aanvragen voor verlenging van het toeristisch verblijf 
en van toegelaten personen die Nederlander willen worden.

Indiening aanvraag
Hoe lang van tevoren kan ik een aanvraag voor
verlenging van mijn verblijfsvergunning indienen?
Vanaf vier maanden voordat uw vergunning 
verloopt kunt u uw aanvraag voor verlenging 
indienen.

Wat als ik een aanvraag wil indienen maar nog 
niet alle documenten heb?
Als er documenten ontbreken bij de indiening van 
uw aanvraag, krijgt u twee weken herstelverzuim 
om alsnog de ontbrekende documenten te 
overleggen. Voor een paspoort krijgt u vier weken 
herstelverzuim. Let wel dat als uw aanvraag 
wordt ingewilligd, uw nieuwe vergunning ingaat 
vanaf de datum waarop de aanvraag compleet is 
gemaakt.

Hoeveel moet ik verdienen om garant te kunnen 
staan voor mijn partner en/of kinderen?
Indien garantsteller enkel voor 1 persoon garant 
staat dient de garantsteller minimaal bruto $1680 
per maand te verdienen. Voor elk extra persoon, 
zoals kinderen, waarvoor garantsteller garant 
staat, wordt er een bedrag hier bovenop geteld.

Onbepaalde tijd
Wanneer kom ik in aanmerking voor een 
onbepaalde tijd vergunning?
Een verklaring van rechtswege krijgt u voor vijf 
jaar, tenzij u een arbeidscontract korter dan 1 jaar 
heeft. Na die periode kunt een vergunning voor 
onbepaalde tijd aanvragen.

Een aanvraag kunt u op afspraak indienen. U kunt 
telefonisch of per e-mail een afspraak maken. 
Op een aantal dagen kunt u zonder afspraak vrij 
inlopen voor het indienen van een aanvraag. 
De actuele informatie hierover is te vinden op: 
www.rijksdienstcn.com/immigratie-naturalisatie/
contact. Hou er rekening mee dat het aantal 
aanvragen dat tijdens de vrije inloop kan worden 
behandeld beperkt is.

De IND-CN streeft ernaar aanvragen binnen 3 
maanden te verwerken. Volgens de wet mag de 
IND-CN maximaal 6 maanden doen over het 
behandelen van een aanvraag”.

Uittreksel Justiële Documentatie
Moet ik voor mijn aanvraag een VOG opvragen? 
Als u een aanvraag voor een verlenging, wijziging, onbepaalde tijd of het Nederlanderschap indient bij 
IND-CN Bonaire hoeft u niet zelf een VOG aan te vragen. Dit geldt ook voor personen met de Nederlandse 
nationaliteit die de laatste vijf jaren binnen het Koninkrijk hebben gewoond. De IND-CN vraagt deze 
informatie rechtstreeks op bij het Parket van de Procureur-Generaal.

http://www.rijksdienstcn.com/immigratie-naturalisatie/contact
http://www.rijksdienstcn.com/immigratie-naturalisatie/contact


Afgifte beschikking
Hoe krijg ik mijn beschikking als deze klaar is?
Beschikkingen worden standaard per post 
opgestuurd naar het huisadres van betrokkene. 
Tewerkstellingen worden verzonden naar het 
adres van de werkgever. Als er bijzonderheden 
zijn is het mogelijk dat u opgeroepen wordt om 
de beschikking persoonlijk op te halen.

Wat kan ik doen als mijn vergunning is 
afgewezen?
De mogelijke rechtsmiddelen worden in de door 
u ontvangen beschikking vermeld, namelijk 
bezwaar en beroep. Als eerst bezwaar wordt 
aangetekend kan beroep pas worden ingesteld 
nadat er een beslissing is genomen op het 
bezwaarschrift.

U kunt ook besluiten om een nieuwe aanvraag 
in te dienen. Of u de nieuwe aanvraag kan 
afwachten is afhankelijk van verschillende 
factoren. Hierover dient u informatie te vragen 
bij de loketten van IND-CN.

Toeristisch verblijf
Hoe lang kan ik maximaal als toerist in het 
openbaar lichaam verblijven?
Amerikanen en Nederlanders mogen maximaal 
zes maanden binnen een tijdvak van een jaar 
als toerist op het grondgebied van de openbare 
lichamen verblijven. Deze termijn kan niet 
worden verlengd.

Andere nationaliteiten mogen maximaal drie 
maanden op het grondgebied van de openbare 
lichamen verblijven binnen een tijdvak van zes 
maanden.

De vrije termijn van drie maanden bij andere 
nationaliteiten dan Amerikanen en Nederlanders 
kan verlengd worden met maximaal drie 
maanden. Er moet dan wel sprake zijn van 
bijzondere omstandigheden of uitzonderlijke 
situaties, zoals overmacht. Betrokkene dient 
daarvoor een aanvraag in te dienen bij IND-CN.
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Contact IND-CN
Heeft u vragen of wilt u meer informatie? Neem dan contact op met de Immigratie- & Naturalisatiedienst: 

Algemeen 
Tel: (+599) 715-8330 
E-mail: IND@rijksdienstCN.com

Bonaire
Tel: (+599) 715-8330 
Adres: Kaya Almirante Pedro Luis Brion 12 
 Kralendijk, Bonaire

Sint Eustatius 
Tel: (+599) 318-3377 
Adres: Cottageroad z/n 
 Oranjestad, Sint Eustatius

Saba 
Tel: (+599) 416-3805 
Adres: Cap. Matthew Levenstone Street z/n 
 The Bottom, Saba

http://IND@rijksdienstCN.com


Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW)
Wat doet de unit SZW?
De RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) zet zich in voor veilige, gezonde en eerlijke 
werksituaties. De afdeling Arbeidszaken bemiddelt hierin en de Arbeidsinspectie houdt toezicht hierop. 
Voor alle informatie over rechten en plichten van buitenlandse arbeiders verwijzen wij u door naar de 
folder ‘Derechos y deberes de trabajadores extranjeros’.

De unit SZW keert daarnaast sociale verzekeringen uit om bij te dragen aan bestaanszekerheid voor ouders 
en verzorgers, ouderen en mensen die tijdelijk door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschap niet kunnen werken. 
Hierover leest u meer in deze folder. Neem voor meer informatie contact op of kijk op www.rijksdienstcn.com.

Kinderbijslag
Wie komt in aanmerking voor kinderbijslag?
Alle inwoners van Bonaire, Saba en Sint Eustatius 
(met een rechtmatig verblijf ) die ouder of verzorger 
zijn van een kind tot 18 jaar, hebben recht op 
kinderbijslag. U moet een aanvraag doen bij de RCN 
unit SZW om kinderbijslag te ontvangen.

Tot welke leeftijd van mijn kind(eren) krijg ik 
kinderbijslag?
Kinderbijslag is een bijdrage voor de kosten van 
de opvoeding van kinderen van 0 tot 18. Wanneer 
uw kind 18 wordt, of studiefinanciering ontvangt, 
heeft u geen recht meer op kinderbijslag.

 

Moet ik de kinderbijslag terugbetalen?
Nee, u hoeft de kinderbijslag niet terug te 
betalen. Het maakt niet uit hoeveel u verdient.

http://www.rijksdienstcn.com


Ziekte en zwangerschap
Krijg ik doorbetaald als ik ziek ben?
Als u in loondienst werkt en ziek bent, heeft u recht op minimaal 80% van uw dagloon. Uw werkgever 
moet u dit betalen op de gebruikelijke datum. 

Wat moet ik doen als ik ziek ben?
U moet gelijk contact opnemen met uw werkgever wanneer u ziek bent. Uw werkgever meldt dit aan de 
unit SZW. U wordt binnen twee werkdagen gebeld door de verzekeringsarts. Het is dus belangrijk dat u 
bereikbaar bent via uw telefoon. Alleen als de verzekeringsarts het nodig vindt, moet u langskomen voor 
een beoordeling.

Heb ik recht op zwangerschapsverlof?
U heeft recht op zwangerschapsverlof (voor de bevalling) en op bevallingsverlof (na de bevalling). In totaal 
heeft u recht op 16 weken verlof met volledige doorbetaling (100% van uw loon). U mag 6 tot 4 weken voor 
uw uitgerekende bevallingsdatum het verlof in laten gaan.

Pensioen
Wanneer moet ik de aanvraag voor pensioen doen?
De Algemene Ouderdomsverzekering (AOV) biedt een basispensioen. Zes maanden voordat u 65 jaar 
wordt, kunt u alvast een aanvraag doen. 

Hoe hoog is de AOV?
De hoogte van de AOV wordt jaarlijks opnieuw vastgesteld. Kijk op www.rijksdienstcn.com/AOV voor 
de actuele bedragen. Heeft u buiten Caribisch Nederland gewoond of gewerkt, dan bent u mogelijk niet 
verzekerd geweest en kan uw AOV-pensioen lager uitvallen. U kunt in dat geval een aanvraag doen voor 
een extra aanvulling vanuit de onderstand.

Contact SZW
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met het SZW-kantoor op het betreffende eiland. 

Email: info.szw@rijksdienstcn.com

Bonaire
Tel: (+599) 715-8888 
Adres: Centrumgebied Kralendijk z/n 
 Kralendijk, Bonaire

Openingstijden: 
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 16.30 uur. 
Vragen en aanvragen worden alleen behandeld 
binnen de spreekuren.

Kinderbijslag: maandag en woensdag van  
13.30-15.30 en vrijdag van 8.00-11.30;  
AOV: maandag, woensdag en vrijdag 8:00-
11:30; Verzekeringsarts: Alleen op afspraak; 
Arbeidszaken: maandag t/m vrijdag 8.00-11.00 en 
’s middags op afspraak.

Sint Eustatius
Tel: (+599) 318-3376 
Adres: Mazinga Square z/n 
 Oranjestad, Sint Eustatius

Openingstijden: 
maandag t/m donderdag van 08.00 tot 12.00 uur, 
‘s middags volgens afspraak.

Saba
Tel: (+599) 416-3804 
Adres: Cap. Matthew Levenstone Street z/n 
 The Bottom, Saba

Openingstijden: 
maandag t/m donderdag van 08.00 tot 12.00 uur. 

http://www.rijksdienstcn.com/AOV
http://info.szw@rijksdienstcn.com


Zorg en Jeugd (ZJCN)
Wat doet Zorg en Jeugd Caribisch Nederland?
Zorg en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN) is de uitvoerder van de zorgverzekering en werkt in opdracht en 
onder verantwoordelijkheid van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). ZJCN werkt 
continu aan het verbeteren van de zorg op de eilanden van Caribisch Nederland.

Zorgverzekering
Emigreren naar Caribisch Nederland?
Iedereen die rechtmatig woont of werkt op Bonaire, 
Sint Eustatius of Saba is verzekerd voor zorg op 
deze eilanden. Om in aanmerking te komen voor de 
zorgverzekering BES moet u zich inschrijven bij Zorg 
en Jeugd Caribisch Nederland (ZJCN).  
Er is een aantal regels en voorwaarden verbonden 
aan een inschrijving. Tot u aan deze voorwaarden 
voldoet kunt u niet worden ingeschreven in het 
zorgverzekeringsbestand van ZJCN. 

Als u naar Bonaire, Saba of Sint Eustatius verhuist 
is het dus belangrijk dat u als overbrugging zelf 
een ziektekostenverzekering afsluit. Dit om te 
voorkomen dat u medisch niet verzekerd bent tot 
u (rechtmatig/officieel) bent ingeschreven in het 
bevolkingsregister van Caribisch Nederland.  
Bij een toeristisch verblijf heeft u geen recht op de 
zorgverzekering BES. 

Inschrijven voor de zorgverzekering bij uw ZJCN 
kantoor?
U kunt zich pas inschrijven voor de zorgverzekering 
bij ZJCN nadat u bent ingeschreven in het 
bevolkingsregister van Bonaire, Saba of Sint 
Eustatius. U gaat daarna naar de balie van ZJCN 
met alle onderstaande documenten:

• Sedula/ID-kaart.
• Verklaring van Rechtswege, 

of Verblijfsvergunning of 
Tewerkstellingsvergunning, of bewijs aanvraag 
verlenging van bovengenoemde documenten. 
Indien u een eilandskind bent, is een 
‘Verklaring niet van toepassing’ vereist.

• Werkgeversverklaring (in geval Caribisch 
Nederlandse werkgever).

Komt u in aanmerking voor inschrijving zorgverzekering?

Heeft u een verblijfs- of 
tewerkstellings- vergunning, 
verklaring van rechtswege, 
verklaring niet van toepassing of 
een aanvraag voor voortzetting?

Heeft u een arbeids-
overeenkomst met 
een in CN gevestigde 
werkgever?

Bent u een ingezetene?
U komt NIET in aanmerking 
voor inschrijving

U komt in aanmerking voor inschrijving 
mits u geen student, au-pair of 
stagiaire bent 1. U dient dit te bewijzen 
door de IND afgegeven verblijfs- of 
tewerkstellingsvergunning, verklaring 
van rechtswege of verklaring niet van 
toepassing te overleggen 2.

U komt in aanmerking voor 
inschrijving mits de duur van de 
arbeidsovereenkomst 3 maanden of 
langer is en uw loon onderworpen is aan 
de Wet loonbelasting BES. U dient een 
werkgeversverklaring af te geven 2.

U komt in aanmerking voor inschrijving. 
U dient uw sedula/ID-kaart te tonen 3.

Ja

Ja

Ja

Nee

Nee

Nee

1. Voor meer informatie: https://www.rijksdienstcn.com/immigratie-naturalisatie/stage.

2. Indien u de hoofdaanvrager bent van de verblijfs-/tewerkstellingsvergunning of Verklaring van Rechtswege wordt u als hoofdverzekerde ingeschreven. Dit 
betekent dat wanneer uw zorgverzekering eindigt, dit ook geldt voor uw echtgeno(o)te en andere inwonende gezinsleden. Indien u een tijdelijke verblijfs- of 
tewerkstellings- vergunning, of verklaring van rechtswege, of verklaring niet van toepassing heeft, is zeer belangrijk dat u de vervaldatum van dit document in 
de gaten houdt en dat u direct nadat u een voortzetting heeft aangevraagd, u zich weer laat inschrijven als verzekerde.

3. Het is zeer belangrijk dat u de vervaldatum van uw sedula/ID-card goed in de gaten houdt. Zorg dat u direct nadat u uw sedula/ID-card hebt vernieuwd, u zich 
weer laat inschrijven als verzekerde.

Uitgangspunt is dat iemand verzekerd is als 
deze persoon ingezetene is. Er kunnen echter 
uitzonderingen gelden. Bekijk deze beslisboom 
voor de aanvullende voorwaarden om in 
aanmerking te komen.

https://www.rijksdienstcn.com/immigratie-naturalisatie/stage


U komt NIET in aanmerking voor inschrijving als:
• Uw werkgever een Nederlandse 

publiekrechtelijke organisatie is.
• U valt onder het Besluit uitbreiding 

en beperking kring verzekerden 
volksverzekeringen 1999. U bent 
verzekeringsplichtig in Nederland. 

• Uw loon uit arbeid in een ander land 
onderworpen is aan loonbelasting. 

• U als toerist verblijft op de eilanden van 
Caribisch Nederland.

Let op! U bent verplicht zich in te schrijven bij Burgerzaken. 
Als u zich heeft ingeschreven maakt Burgerzaken een 
identiteitsbewijs (sedula/ID-kaart) voor u. Deze sedula/
ID-kaart dient u als verzekerde altijd bij u te hebben, zodat 
de zorgverlener kan controleren of u ingeschreven staat in 
de verzekerdenadministratie.

Zorg in natura
Wie betaalt de zorgaanbieder?
Onze verzekerden hebben recht op zorg in 
natura. Dat wil zeggen dat verzekerden via ZJCN 
zonder bijbetaling de verzekerde zorg kunnen 
afnemen, conform het Besluit zorgverzekering 
BES en de daarvan afgeleide Regeling aanspraken 
zorgverzekering BES. Verzekerden hoeven 
voor deze zorg de zorgaanbieder dus niet te 
betalen. Tevens regelt ZJCN de administratieve 
afhandeling daaromheen. ZJCN maakt hiervoor 
contractuele afspraken met zorgaanbieders, zowel 
individuele beroepsbeoefenaren als instellingen. 
ZJCN sluit niet met iedere zorgaanbieder een 
contract af, maar dient voldoende zorgaanbieders 
te contracteren zodat de toegankelijkheid van 
de zorg voor verzekerden in Caribisch Nederland 
is gewaarborgd. Voor die zorg die niet op de 
eilanden van Caribisch Nederland voorhanden is, 
maakt ZJCN afspraken met zorgaanbieders buiten 
Bonaire, Saba en Sint Eustatius. 

Wat zit er in het verzekeringspakket?
Jaarlijks wordt de Regeling aanspraken 
zorgverzekering BES (‘Raz BES’) vastgesteld. 
Hierin staat precies wat binnen het 
verzekeringspakket valt. U kunt hiernaar 
informeren bij de balie van ZJCN of kijken op 
onze website. Medische zorgt die niet in de 
Regeling aanspraken zorgverzekering BES is 
opgenomen, kan niet worden gedeclareerd bij 
ZJCN. Indien u toch zorg afneemt die niet binnen 
het verzekeringspakket valt, zult u deze kosten 
zelf moeten betalen.

Kan ik mij aanvullend verzekeren?
Nee, het is momenteel niet mogelijk om u in 
Caribisch Nederland bij te verzekeren. 

Kan ik mij verzekeren voor tandarts kosten?
Kinderen tot 18 jaar hebben binnen de 
zorgverzekering recht op tandheelkundige zorg 
en mondzorg. Voor verzekerden van 18 jaar en 
ouder worden alleen (gedeeltelijk) uitneembare 
protheses en behandelingen die medisch 
noodzakelijk zijn vergoed. Het is momenteel 
niet mogelijk om u in Caribisch Nederland te 
verzekeren voor tandartskosten. 

Moet ik het ziekenhuis of de dokter eerst zelf 
betalen?
Nee, als u verzekerd bent via de zorgverzekering 
BES hoeft u zelf niets te betalen aan deze 
zorgverleners. De zorgverleners krijgen hun 
geld van ZJCN. Zorg wel dat u uw geldige sedula 
/ID-kaart bij u heeft bij een bezoek aan de 
huisarts of het ziekenhuis. Een verlopen sedula/
ID-kaart geeft u geen recht op vergoede zorg. 
Als u een nieuwe sedula/ID-kaart, tijdelijke 
verblijfsvergunning of verklaring van rechtswege 
heeft, geeft u dit direct door aan ZJCN om uw 
zorgverzekeringspolis te verlengen.



Zorg in het buitenland
Ik ga tijdelijk naar het buitenland, moet ik mij nog aanvullend verzekeren?
ZJCN adviseert om altijd een reisverzekering af te sluiten bij een reis naar het buitenland. De zorgverzekering 
vergoedt (deels) alleen zorg bij plotselinge ernstige ziekte, acute spoedzorg of ziekenhuisopname in het 
buitenland. We spreken in deze gevallen over acute spoedeisende hulp, die niet kan wachten tot terugkeer in 
Caribisch Nederland. De vergoeding hiervan is gemaximeerd op het prijsniveau van Caribisch Nederland. Bij 
spoedeisende hulp in het buitenland moet u zo spoedig mogelijk contact opnemen met ZJCN.

E-mail: info@zorgverzekeringskantoor.nl
website: www.zvkcn.nl

Bonaire
Tel: (+599) 715-8899
Adres: Kaya Grandi 91 

Kralendijk, Bonaire

Sint Eustatius
Tel: (+599) 318-3379
Adres: Cottageweg z/n 

Oranjestad, Sint Eustatius

Saba
Tel: (+599) 416-3552
Adres: Clement Sorton Street 

The Bottom, Saba

http://info@zorgverzekeringskantoor.nl
http://www.zvkcn.nl

