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Aanvraag
Machtiging tot voorlopig verblijf
Meer informatie
Voor meer informatie over de aanvraagprocedure kunt u contact opnemen met de IND-unit Caribisch Nederland van het openbaar
lichaam waar u de aanvraag heeft ingediend.

Dit is een productie van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)

Toelichting
Waarom dit formulier?
Met dit formulier kunt u namens een vreemdeling een aanvraag voor afgifte van een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) doen. Iemand die
langer dan drie maanden in de openbare lichamen wil verblijven moet meestal een mvv of een geldig verblijfsdocument hebben (artikel 2c Wet
Toelating en Uitzetting BES). Als u een vreemdeling wilt ontvangen, kunt u de IND-unit Caribisch Nederland verzoeken een mvv af te geven aan
deze vreemdeling. U bent dan zijn referent (verblijfgever). De IND-unit Caribisch Nederland heeft hiervoor zowel gegevens van de vreemdeling als
van u nodig. Aan deze aanvraag zijn kosten verbonden. Vul per aanvrager 1 formulier in.
Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Als u uw aanvraag in persoon heeft ingediend bij één van de loketten van de IND-unit Caribisch Nederland (zie hiernaast de bezoekadressen) en uw
aanvraag is volledig, wordt uw aanvraag in behandeling genomen. Als uw aanvraag niet compleet is, kan deze niet worden beoordeeld. U ontvangt
schriftelijk bericht als er op uw aanvraag is beslist.
Bezoekadressen loketten IND-unit Caribisch Nederland
Bonaire:
Kaya Almirante Pedro
Luis Brion 12 Kralendijk
Telefoon: +599-715 8330
Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08:00 uur tot 15:00 uur
(tussen 08:00 uur en 11:00 uur kan een aanvraag voor verblijfsvergunning worden ingediend)
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 15:00 uur
Sint Eustatius:
Cottageroad z/n, Oranjestad
Telefoon: +599-318 3377
Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08:00 uur tot 12:00 uur
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15:00 uur
Saba:
Cap. Matthew Levenstone Street z/n, The Bottom
Telefoon: +599-416 3805
Openingstijden:
maandag t/m donderdag van 08:00 uur tot 12:00 uur
Telefonisch bereikbaar: maandag t/m vrijdag van 08:00 uur tot 12.00 uur en van 13.00 tot 15:00 uur

Algemene informatie:

Telefoonummer: +599-7158330
Fax: +599-7172722 t.a.v. de IND-unit Caribisch Nederland
E-mailadres: IND@rijksdienstCN.com
Website: www.rijksdienstcn.com/immigratie-naturalisatie
Als u vragen heeft, kunt u contact opnemen met het loket van de IND-unit Caribisch Nederland op het betreffende eiland.
Bijlagen bij dit formulier
• Vereiste bescheidenlijst
• Modellen:
- MBES22 Intentieverklaring en Verwijzingverzoek TBC onderzoek
- MBES23 Relatieverklaring
- MBES24 Verklaring burgerlijke staat minderjarige > 15 jaar
- MBES25 Toestemmingsverklaring voor vertrek naar het buitenland van een minderjarige
- MBES26 Garantstelling
- MBES27 Bewustverklaring tijdelijk verblijfsrecht
- MBES28 Garantstelling onderwijsinstelling
- MBES29 Werkgeversverklaring
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1 Gegevens referent (de verblijfgever)
U bent de persoon of organisatie bij wie de vreemdeling wil verblijven of die als werkgever zal optreden.
De referent is de persoon of organisatie die het verblijf van de vreemdeling in de openbare lichamen bekostigt.
> Alleen invullen als de referent een natuurlijk rechtspersoon is

1.1 Achternaam

_________________________________________________________________________

1.2 Voornamen

_________________________________________________________________________

1.3 Geslacht

 man

1.4 Geboortedatum

Dag
I___I___I

1.5 Geboorteplaats

_________________________________________________________________________

1.6 Geboorteland

_________________________________________________________________________

1.7 Nationaliteit

_________________________________________________________________________

1.8 Burgerlijke staat

_________________________________________________________________________

1.9 Adres

_________________________________________________________________________

1.10 Openbaar lichaam

 Bonaire

1.11 Telefoonnummer

I___I___I ___I___I___I___I___I___I ___I___I

1.12 Fax

I___I___I ___I___I___I___I___I___I ___I___I

1.13 E-mail

_________________________________________________________________________

1.14 CRIB-Nr.

I___I___I ___I___I___I___I___I___I ___I___I

 vrouw
maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

 Sint Eustatius

 Saba

> Invullen als de referent een organisatie of een rechtspersoon is
1.15 Naam organisatie/rechtspersoon _________________________________________________________________________
1.16 Adres

_________________________________________________________________________

1.17 Openbaar lichaam

 Bonaire

1.18 Telefoonnummer

I___I___I ___I___I___I___I___I___I ___I___I

1.19 Fax

I___I___I ___I___I___I___I___I___I ___I___I

1.20 Nummer KvK

I___I___I ___I___I___I___I___I___I ___I___I

1.21 Contactpersoon

_________________________________________________________________________

1.22 E-mail

_________________________________________________________________________

1.23 CRIB-Nr

I___I___I ___I___I___I___I___I___I ___I___I

 Sint Eustatius

 Saba
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2 Gegevens vreemdeling (in het buitenland)

2.1 Achternaam

_________________________________________________________________________

2.2 Voornamen

_________________________________________________________________________

2.3 Geslacht

 man

2.4 Geboortedatum

Dag
I___I___I

2.5 Geboorteplaats

_________________________________________________________________________

2.6 Geboorteland

_________________________________________________________________________

2.7 Nationaliteit

_________________________________________________________________________

2.8 Adres in het buitenland

_________________________________________________________________________

2.9 Telefoonnummer

I___I___I ___I___I___I___I___I___I___I___I

2.10 Paspoortnummer

I___I___I ___I___I___I___I___I___I___I___I

2.11 Plaats van uitgifte

_________________________________________________________________________

2.12 Datum uitgifte

Dag
I___I___I

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

2.13 Geldig tot

Dag
I___I___I

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

2.14 E-mail

_________________________________________________________________________

 vrouw
maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

3 Het verblijf van de vreemdeling in de openbare lichamen

3.1 Wanneer denkt de vreemdeling zich in de openbare lichamen
te vestigen

Dag
I___I___I

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

3.2 Toekomstig adres

_________________________________________________________________________

3.3 Openbaar lichaam

 Bonaire

 Sint Eustatius

 Saba

Let op! Als de vreemdeling in de openbare lichamen verblijft zonder een geldige verblijftitel, kan dit reden zijn voor afwijzing van uw aanvraag
om een mvv.
4 Gegevens werk (referent)
> Alleen invullen als van toepassing
4.1 Beroep

_________________________________________________________________________

4.2 Naam werkgever

_________________________________________________________________________

4.3 Openbaar lichaam

 Bonaire

4.4 Salaris USD

I___I___I___I___I___I___I___I___I n

4.5 Telefoonnummer

I___I___I___I___I___I___I___I___I

4.6 E-mail

_________________________________________________________________________

4.7 CRV-nummer
(als u hier al over beschikt)

I___I___I ___I___I___I___I___I___I ___I___I

4.8 Persoonlijk CRIB-nummer
(als u hier al over beschikt)

I___I___I ___I___I___I___I___I___I ___I___I

 Sint Eustatius

 Saba
 per week
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5 Doel van het verblijf in de openbare lichamen
> U geeft hieronder de hoofdredenen van het verblijf van de vreemdeling aan waarvoor u een mvv aanvraagt. U moet de belangrijkste reden
van het verblijf aangeven.
 Gezinshereniging
 Gezinsvorming
 Adoptie- of buitenlands pleegkind
 Studie
 Arbeid in loondienst
 werknemer
 stagiair
 praktikant
 Arbeid als zelfstandige
 u bent directeur
 u bezit een eenmanszaak
 Gepensioneerde/rentenier
 reguliere gepensioneerden en renteniers
 Investeerder
 Vrijwilliger
 Wedertoelating
 Andere reden, namelijk:
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

6 Ziektekostenverklaring
6.1 Verzekerd tegen ziektekosten

 ja

 nee

6.2 Naam en adres
verzekeringsmaatschappij

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

6.3 Polisnummer

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

7 Ondertekening door de referent (de verblijfgever)
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Het is mij bekend dat, als deze verklaring niet op waarheid berust, dit een strafbaar feit oplevert,
dat verblijfsrechtelijke consequenties kan hebben met betrekking tot het verlenen van een of de verleende machtiging tot voorlopig verblijf.

7.1 Datum

Dag
I___I___I

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

7.2 Te

_________________________________________________________________________

7.3 Openbaar lichaam

 Bonaire

7.4 Handtekening van referent

_________________________________________________________________________

 Sint Eustatius

 Saba
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Vereiste bescheidenlijst
* Afhankelijk van het land moet de akte gelegaliseerd worden door de Nederlandse ambassade in het land van herkomst dan wel voorzien zijn van een apostille
stempel. Als de akte is opgesteld in een andere taal dan het Nederlands of Engels moet ook een vertaling van de akte worden bijgevoegd die is opgemaakt door een
betrouwbare vertaler. Let op! Voor inschrijving in de administratie persoonsgegevens is een gelegaliseerde dan wel een van apostille voorziene geboorteakte
noodzakelijk.
Gezinsvorming/gezinshereniging
Huwelijk en geregistreerd partnerschap
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie van het geldige paspoort van de verblijfgever;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde huwelijksakte of akte van geregistreerd partnerschap;
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan;

bij arbeid in loondienst:

• werkgeversverklaring (MBES29);
• kopie 6 recente salarisslips;
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij de IND CN);

bij arbeid als zelfstandige:

• inkomensverklaring arbeid als zelfstandige (formulier op te vragen bij de IND CN);
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij de IND CN);
• bewijs van rechtmatig verblijf van de verblijfgever;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).
Relatie
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie van het geldige paspoort van de verblijfgever;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde ongehuwdverklaring uit het land van herkomst van de vreemdeling;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde ongehuwdverklaring (uit het land van herkomst) van de verblijfgever;
• relatieverklaring (MBES23)
• garantstelling (MBES26);
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan;

bij arbeid in loondienst:

• werkgeversverklaring (MBES29)
• kopie 6 recente salarisslips;
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij de IND CN)

bij arbeid als zelfstandige:

• inkomensverklaring arbeid als zelfstandige (formulier op te vragen bij de IND CN);
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij IND CN);
• bewijs van rechtmatig verblijf van de verblijfgever;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).
Minderjarige kinderen
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van het minderjarige kind;
• kopie van het geldige paspoort van de verblijfgever;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde geboorteakte of, als uit de geboorteakte de familierechtelijke relatie tussen vreemdeling en
verblijfgever niet blijkt, andere gelegaliseerde/geapostilleerde documenten met betrekking tot die familierechtelijke relatie;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde bescheiden die het rechtmatig gezag aantonen;
• bij gedeeld gezag: toestemmingsverklaring en kopie identiteitsbewijs van de achterblijvende ouder (MBES25);
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan;

bij arbeid in loondienst:

• werkgeversverklaring (MBES29);
• kopie 6 recente salarisslips;
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij de IND CN);

bij arbeid als zelfstandige:

• inkomensverklaring arbeid als zelfstandige (formulier op te vragen bij de IND CN);
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• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij IND CN);
• bewijs van rechtmatig verblijf van de verblijfgever;
• (vanaf 12 jaar) kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van
herkomst (niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).

In het geval van een pleegkind:

• gegevens Voogdijraad waaruit blijkt dat ingestemd wordt met het verblijf van het pleegkind;
• instemmingsverklaring van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers dan wel van de autoriteiten van het land van herkomst dat zij
instemmen met het verblijf van het kind in het gezin van de pleegouders;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde bescheiden waaruit blijkt dat de pleegouders het gezag over het pleegkind hebben.
Verruimde gezinshereniging
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie van het geldige paspoort van de verblijfgever;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde akte waaruit blijkt dat de vreemdeling alleenstaand is (bijvoorbeeld een overlijdensakte van de
echtgeno(o)t(e) of een echtscheidingsakte);
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde akte waaruit het aantal kinderen van de vreemdeling blijkt (bijvoorbeeld een uittreksel uit het
geboorteregister);
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde bescheiden waaruit de familierechtelijke relatie tot de in de openbare lichamen gevestigde
kinderen blijkt (bloedverwantschap);
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan;

bij arbeid in loondienst:

• werkgeversverklaring (MBES29);
• kopie 6 recente salarisslips;
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij de IND CN);

bij arbeid als zelfstandige:

• inkomensverklaring arbeid als zelfstandige (formulier op te vragen bij de IND CN);
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij IND CN);
• garantstelling (MBES26);
• bewijs van rechtmatig verblijf van de verblijfgever;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).
Adoptie- en buitenlandse pleegkinderen
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van het kind;
• kopie van het geldige paspoort van de verblijfsgever;
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan van de aspirant-pleegouders;

bij arbeid in loondienst:

• werkgeversverklaring (MBES29);
• kopie 6 recente salarisslips;
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij de IND CN);

bij arbeid als zelfstandige:

• inkomensverklaring arbeid als zelfstandige (formulier op te vragen bij de IND CN);
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit blijkt het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij IND CN);
• garantstelling (MBES26);
• bewijs van rechtmatig verblijf van de aspirant-pleegouders;
• gegevens Voogdijraad waaruit blijkt dat ingestemd wordt met het verblijf van het pleegkind;
• instemmingsverklaring van de ouders of wettelijke vertegenwoordigers dan wel van de autoriteiten van het land van herkomst dat zij
instemmen met het verblijf van het pleegkind in het gezin van de aspirant-pleegouders;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde bescheiden waaruit blijkt dat de aspirant-pleegouders het gezag over het pleegkind hebben;
• een schriftelijke motivering van de bijzondere omstandigheden van het kind of die van de familieleden in het land van herkomst,
waaruit blijkt dat het kind niet of bezwaarlijk kan worden verzorgd door familieleden in het land van herkomst;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde bescheiden waaruit de familierelatie tussen het pleegkind en de aspirant-pleegouders blijkt;
• (vanaf 12 jaar): kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land
van herkomst (niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).
Studie
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• bescheiden waaruit blijkt dat men beschikt over huisvesting in de openbare lichamen;
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• geldige medische verzekering;
• verklaring van de onderwijsinstelling met betrekking tot de hoogte van het college- of lesgeld;
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan;
1. een verklaring van een bank dat er maandelijks een bedrag tenminste gelijk aan USD559+ 1/12 deel van het verschuldigde
college- of lesgeld, zal worden overgemaakt op een ten name van de vreemdeling gestelde (buitenlandse) bankrekening; of
2. een verklaring van een bank dat er op een ten name van de vreemdeling gestelde (buitenlandse) bankrekening een bedrag
beschikbaar is, dat tenminste gelijk is aan USD 559 x 12 maanden (of zoveel minder als het aantal maanden dat de voorgenomen
studie in de openbare lichamen zal duren) + het verschuldigde college- of lesgeld; en
3. bij bekostiging door een in de openbare lichamen of in het buitenland gevestigde persoon of instelling/organisatie: bijgevoegde
garantstelling (MBES26) volledig ingevuld en ondertekend door de lokale garantsteller (betreffende persoon of instelling/organisatie
die de studie bekostigt), samen met een bewijs van de Belastingdienst inzake het vastgesteld belastbaar inkomen van de garantsteller
en zijn eventuele echtgenoot of (geregistreerd) partner of een verklaring van garantie en recente bankafschrift van de garantsteller.
• verklaring, afgegeven door het College van Bestuur of het bevoegd gezag van een in de openbare lichamen gevestigde
onderwijsinstelling voor voltijds hoger onderwijs, waaruit blijkt dat de vreemdeling daar (voorlopig) is ingeschreven voor een voltijds
studie hoger onderwijs;
• een door de onderwijsinstelling ondertekende schriftelijke garantstelling (MBES28);
• bewustverklaring tijdelijk verblijfsrecht (MBES27);

• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).
Arbeid in loondienst (buitenlandse werknemers voor wie een werkvergunning is
vereist, buitenlandse werknemers voor wie een werkvergunning niet is vereist,
stagiairs en praktikanten, verblijf in de vrije termijn, dienstverrichters)
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• als van toepassing: geldige werkvergunning of aanvraag werkvergunning;
• recente ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring (MBES29);
• kopie van het geldige paspoort/identiteitsbewijs van de werkgever;
• recente verklaring van de Inspectie der Belastingen (formulier op te vragen bij IND CN);
• als werkgever een eenmansbedrijf is: bankafschrift van de werkgever;
• als werkgever een rechtspersoon is: kopie vestigingsvergunning werkgever;
• uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden bij datum indiening);
• garantstelling (MBES26);
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).
Arbeid als zelfstandige
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• vestigingsvergunning, afgegeven door het Bestuurscollege (alleen bij bedrijven);
• uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden bij datum indiening);
• kopie uit het aandeelhoudersregister (bij B.V./N.V.);
• cribnummer van het bedrijf, afgegeven door de Inspectie der Belastingen;
• recente verklaring van de Inspectie der Belastingen (formulier op te vragen bij de IND CN);
• inkomensverklaring arbeid als zelfstandige (formulier op te vragen bij de IND CN);
• bankafschrift (zowel bij een bestaand als een startend bedrijf)met tenminste USD 20.160;
• jaarrekening laatste boekjaar, bestaande uit balans en winst- en verliesrekening (bij een bestaand bedrijf ) voorzien van een
accountantsverklaring van een in het Koninkrijk gevestigde accountant
• businessplan bij startend bedrijf
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).;
Gepensioneerden en renteniers
Reguliere gepensioneerden en renteniers
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan;

bij renteniers:

• verklaring van een bank waarin staat vermeld de hoogte van de rente (tenminste USD 20.160 per jaar) van de op naam van de
aanvrager gestelde bankrekening(en);

bij gepensioneerden:

• een verklaring of brief van het pensioenfonds waaruit de hoogte en duur van de ontvangen pensioenuitkering blijkt; en
• bescheiden betreffende andere middelen van bestaan dan uit pensioen (minimaal USD 1.680 per maand);
• eigendomsbewijs eigen woning in de openbare lichamen (notariële akte) of een huurovereenkomst van een woning in de openbare
lichamen;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).
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bij (andere) vermogenden of bij vermogende particulieren

• bankafschriften of –verklaringen en/of overige documenten waaruit het vermogen blijkt.
Investeerders
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• als gehuwd: kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde huwelijksakte (niet ouder dan 6 maanden bij datum indiening);
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde geboorteakte van elk gezinslid (niet ouder dan 6 maanden bij datum indiening);
• bankreferentie van twee banken (niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening), waarvan één uit het land van herkomst;
• een bankverklaring van lokaal gevestigde banken, binnen het openbaar lichaam waar de vreemdeling verblijft, waarin de bank verklaart
dat de vreemdeling de intentie en de middelen heeft om een zakelijke investering te doen en/of onroerend goed aan te schaffen. Deze
intentie moet binnen 18 maanden worden verwezenlijkt. De totale waarde bedraagt tenminste USD 365.000,00;
• businessplan
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).
Vrijwilligers
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• geldige werkvergunning of een aanvraag werkvergunning voor het verrichten van vrijwilligerswerk;
• een overeenkomst tussen de vreemdeling en een organisatie waaruit blijkt wat voor vrijwilligerswerk de vreemdeling wil gaan
verrichten, waar en voor welke periode;
• bescheiden waaruit blijkt dat men beschikt over huisvesting in de openbare lichamen;
• garantstelling (MBES26);
• bewustverklaring tijdelijk verblijfsrecht (MBES27);

• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).
Wedertoelating
Oud-Nederlanders die geboren en getogen zijn in de openbare lichamen
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• uittreksel uit de administratie persoonsgegevens waaruit blijkt gedurende welke periode de vreemdeling als Nederlander in de openbare
lichamen heeft gewoond;
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan;

bij arbeid in loondienst:

• werkgeversverklaring (MBES29);
• kopie 6 recente salarisslips;
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij de IND CN);

bij arbeid als zelfstandige:

• inkomensverklaring arbeid als zelfstandige (formulier op te vragen bij de IND CN);
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij de IND CN);
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening);
Oud-Nederlanders die geboren en getogen zijn buiten de openbare lichamen
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan;

bij arbeid in loondienst:

• werkgeversverklaring (MBES29);
• kopie 6 recente salarisslips;
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij de IND CN)

bij arbeid als zelfstandige:

• inkomensverklaring arbeid als zelfstandige (formulier op te vragen bij de IND CN);
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen hoger dan USD 20.160 blijkt (formulier op te vragen bij de
IND CN);
• gegevens en bescheiden met betrekking tot de duur en de aard van het eerdere verblijf in de openbare lichamen;
• gegevens betreffende de bijzondere banden met de openbare lichamen die aanleiding kunnen zijn voor verblijf in de openbare
lichamen;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).
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Oud-Nederlanders (artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d of f, RWN)
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• gegevens en bescheiden met betrekking tot de duur en de aard van het eerdere verblijf in de openbare lichamen;
• een kopie van de kennisgeving tot naturalisatie of optie;
• brieven waarin de vreemdeling door de bevoegde autoriteit wordt gewezen op de verplichting om afstand te doen van de
oorspronkelijke nationaliteit(en);
• een kopie van het besluit waarbij het Nederlanderschap is ingetrokken;
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan;

bij arbeid in loondienst:

• werkgeversverklaring (MBES29);
• kopie 6 recente salarisslips;
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij de IND CN);

bij arbeid als zelfstandige:

• inkomensverklaring arbeid als zelfstandige (formulier op te vragen bij de IND CN);
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen hoger dan USD 20.160 blijkt (formulier op te vragen bij de
IND CN);
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening);
Oud-Nederlanders (artikel 15, eerste lid, aanhef onder b, RWN)
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• gegevens en bescheiden met betrekking tot de duur en de aard van het eerdere verblijf in de openbare lichamen;
• een kopie van de kennisgeving tot naturalisatie of optie;
• brieven waarin de vreemdeling door de bevoegde autoriteit wordt gewezen op de verplichting om afstand te doen van de
oorspronkelijke nationaliteit(en);
• uittreksel uit de administratie persoonsgegevens waaruit de datum blijkt waarop afstand is gedaan van de Nederlandse nationaliteit;
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan;

bij arbeid in loondienst:

• werkgeversverklaring (MBES29);
• kopie 6 recente salarisslips;
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij de IND CN);

bij arbeid als zelfstandige:

• inkomensverklaring arbeid als zelfstandige (formulier op te vragen bij de IND CN);
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen hoger dan USD 20.160 blijkt (formulier op te vragen bij de
IND CN);
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening);
Verblijfsvergunning in afwachting van een verzoek ex artikel 17 RWN
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van alle pagina’s van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan;

bij arbeid in loondienst:

• werkgeversverklaring (MBES29);
• kopie 6 recente salarisslips;
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen van de verblijfsgever hoger dan USD 20.160 blijkt
(formulier op te vragen bij de IND CN);

bij arbeid als zelfstandige:

• inkomensverklaring arbeid als zelfstandige (formulier op te vragen bij de IND CN);
• inkomensverklaring van de Belastingdienst waaruit het bruto jaarinkomen hoger dan USD 20.160 blijkt (formulier op te vragen bij de
IND CN);
• een volledige kopie van het verzoek ex artikel 17 RWN;
• kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed gedrag, afgegeven door een bevoegde autoriteit in het land van herkomst
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening).
Anders
• een brief waarin u aangeeft waarvoor u een mvv (ten behoeve van de vreemdeling) aanvraagt;
• zo veel mogelijk bewijsstukken en documenten van de bijzondere omstandigheden bij uw aanvraag. Als de IND-unit Caribisch
Nederland nog vragen heeft, krijgt u na het indienen van dit formulier een aparte brief toegestuurd.
Let op! Als u een kopie van een document bij de aanvraag heeft gevoegd, wordt u aan het loket gevraagd het originele document te tonen.
Dit is noodzakelijk om de echtheid van het originele document te kunnen controleren. U moet het originele document dus altijd kunnen
tonen.
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