
Toelating en 
inschrijving op 
Bonaire



Wat doet de Immigratie- en Naturalisatiedienst 
(IND-CN) en wat doet Burgerzaken?
In deze folder geven wij uitleg over het proces van toelating en inschrijving op Bonaire. De 
aparte diensten IND-CN en Burgerzaken hebben hier beide verantwoordelijkheden in. 
Maar wie doet nu precies wat en welke documenten zijn er nodig? Door in deze brochure 
een antwoord te geven op deze vragen, hopen de IND-CN en Burgerzaken de 
dienstverlening verder te verbeteren.

Wat doet de IND-CN?
De IND (unit Caribisch Nederland) is verantwoordelijk voor de uitvoering van het 
vreemdelingenbeleid op Bonaire, Sint Eustatius en Saba. Dat houdt in dat de IND-CN alle
aanvragen voor een verblijfsvergunning of verklaring van rechtswege beoordeelt van 
vreemdelingen of Nederlanders die, niet als toerist, op deze eilanden willen verblijven. 
Dat gaat bijvoorbeeld om mensen die hier willen wonen, werken of studeren. Daarnaast 
behandelt de unit verzoeken van mensen die graag Nederlander willen worden. 

Niet iedereen kan zomaar Nederlander worden, of krijgt zomaar een verblijfsvergunning 
voor Bonaire, Sint-Eustatius of Saba. Hiervoor gelden bepaalde voorwaarden. Van belang 
is bijvoorbeeld: hoe lang wil iemand blijven? Met welk doel? Heeft iemand voldoende 
inkomen, of eigen vermogen? Die voorwaarden worden overigens niet vastgesteld door 
de IND-CN zelf, maar door de regering in Den Haag. De IND-CN voert het door de politiek 
vastgestelde beleid uit.



Wat doet Burgerzaken?
De afdeling Burgerzaken van het Openbaar Lichaam Bonaire is verantwoordelijk voor het 
bijhouden van het register Basisadministratie Persoonsgegevens, voor het bijhouden van 
het register Burgerlijke Stand en voor de organisatie van de verkiezingen. Daarnaast is 
Burgerzaken ook verantwoordelijk voor onder meer het verstrekken van paspoorten, 
identiteitsbewijzen (sedula’s) en uittreksels. Meer informatie over de afdeling 
Burgerzaken is terug te vinden via de website van het
Openbaar Lichaam www.bonairegov.com/nl/leven/burgerzaken.

Samenvattend: de IND-CN en Burgerzaken
De IND-CN is een rijksdienst en is verantwoordelijk voor het proces van toelating. 
Burgerzaken is een dienst van het Openbaar Lichaam Bonaire en is onder meer 
verantwoordelijk voor het inschrijven van burgers in het register Basisadministratie 
Persoonsgegevens van Bonaire, zodra deze door de IND-CN op het eiland zijn 
toegelaten. 



U wilt op Bonaire gaan wonen en/of werken? 
Kom eerst naar de IND-CN.
Om te kunnen wonen/werken op Bonaire dient u een aanvraag in bij een van de loketten 
van de IND-CN:

• voor wonen: dien een aanvraag voor een verblijfsvergunning in, of – als u 
Nederlander of Amerikaan bent – een aanvraag voor een verklaring van rechtswege. 

• voor werken: als u ook wilt werken dient u ook een aanvraag voor een 
werkvergunning in. 

De volgende categorieën hebben geen werkvergunning nodig:
 
• Mensen met de Nederlandse of Amerikaanse nationaliteit; 
• Vreemdelingen die met een Nederlander samenwonen of  gehuwd zijn; 

De aanvraagformulieren en een overzicht van de benodigde documenten kunt u vinden 
op de website van de RCN, www.rijksdienstcn.com onder Immigratie & naturalisatie > 
Formulieren en bijlagen. U kunt de aanvraagformulieren ook op komen halen bij één van 
de loketten van de IND-CN.

Toetsing en besluit verblijfsvergunning
De IND-CN toetst of de aanvraag voldoet aan de gestelde voorwaarden. Wie aan alle 
voorwaarden voldoet, krijgt een verblijfsvergunning of een verklaring van rechtswege. 
Het is van groot belang dat een aanvrager de juiste informatie geeft. Als blijkt dat onjuiste 
informatie is verstrekt, kan een verblijfsvergunning worden geweigerd of ingetrokken. De 
IND-CN stuurt het besluit aangaande de toelating per post naar de aanvrager. 

Toetsing en besluit werkvergunning
De RCN-unit Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) beoordeelt de aanvraag voor de 
werkvergunning. De IND-CN is ook het loket voor de RCN-unit SZW. Het besluit 
aangaande de werkvergunning wordt per post naar de werkgever verstuurd.



 Uw aanvraag is goedgekeurd? Ga dan naar 
Burgerzaken.
Als uw aanvraag tot een verblijfsvergunning of verklaring van rechtswege is goedgekeurd, 
moet u zich melden bij Burgerzaken met de goedkeuring van uw verklaring van 
rechtswege, waar u dan wordt ingeschreven in het register Basisadministratie 
Persoonsgegevens van Bonaire. Inschrijving na toelating is verplicht. Hiervoor dient u de 
volgende originele documenten mee te nemen (geen kopieën):

• De beschikking van de IND (waarin staat dat aan u toelating is verleend);
• Een geldig paspoort;
• Een geboorteakte (niet ouder dan 12 maanden);
• Een huwelijksakte (niet ouder dan 6 maanden en indien van toepassing);
• Een echtscheidingsakte (niet ouder dan 6 maanden en indien van toepassing);
• Een verklaring burgerlijke staat (niet ouder dan 6 maanden en indien niet eerder 

gehuwd); 
• Een verhuisbericht (niet ouder dan 3 maanden, en alléén wanneer men vanuit het 

koninkrijk komt!).

Let op: documenten uit het buitenland moeten voorzien zijn van een apostille- of legalisatiestempel, 
afhankelijk van het land van geboorte/ huwelijk/ echtscheiding/ overlijden. 
           
Als u twijfelt omtrent de vereiste apostille of legalisatiestempel kunt u contact opnemen 
met de afdeling Burgerzaken of de Nederlandse ambassade in uw land van herkomst. U 
kunt ook de volgende website raadplegen: 
www.nederlandwereldwijd.nl

Als u zich heeft ingeschreven wordt er bij Burgerzaken een identiteitsbewijs (sedula) voor 
u gemaakt.



Contact en openingstijden RCN-Unit IND 
Openingstijden RCN-Unit IND
Maandag tot en met donderdag: 08:00 - 15:00 uur; Vrijdag: Gesloten 
Telefonisch zijn wij iedere dag bereikbaar van 08.00-12.00 uur en van 13.00-15.00 uur 
via (+599) 715-8330.
Fax: (+599) 717-2772 t.a.v. de IND CN
E-mailadres: IND@rijksdienstCN.com
Website: www.rijksdienstcn.com

Contact en openingstijden Burgerzaken
Kaya Neerlandia 40
Openingstijden Burgerzaken
Maandag tot en met donderdag: 08:00 - 15:00 uur; Vrijdag: Alleen op afspraak
Telefonisch is Burgerzaken te bereiken van 8.00 – 15.00 uur via (+599) 717-5516/5517 


