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Verlenging verblijfsvergunning
voor bepaalde tijd
Rijksdienst Caribisch Nederland

Aanvraag
Verlenging verblijfsvergunning voor bepaalde tijd
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 een aanvraag indienen voor de verlenging van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning voor bepaalde tijd. Dien geen
aanvraag in als uw verblijfsvergunning nog langer dan 4 maanden geldig is. Dit kan een reden zijn om uw aanvraag af te wijzen. De IND-unit Caribisch
Nederland beoordeelt uw aanvraag en bepaalt of u in aanmerking komt voor verlenging van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning. Of en hoe lang
de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning wordt verlengd, is afhankelijk van uw situatie. Meestal kan uw verblijfsvergunning voor 1 jaar worden
verlengd. U komt alleen in aanmerking voor verlenging als u:
• op dit moment een geldige verblijfsvergunning voor bepaalde tijd heeft in de openbare lichamen; én
• uw verblijfsvergunning wilt verlengen met hetzelfde verblijfsdoel; én
• er geen veranderingen zijn in uw situatie die gevolgen hebben voor uw verblijfsrecht.
In alle andere gevallen kunt u dit formulier niet gebruiken om uw aanvraag in te dienen. 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:
- MBES23 Relatieverklaring
- MBES24 Verklaring burgerlijke staat minderjarige > 15 jaar
- MBES25 Toestemmingsverklaring voor vertrek naar het buitenland van een minderjarige
- MBES26 Garantstelling
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- 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

2 Gegevens vreemdeling (de vergunninghouder)

2.1 Achternaam

______________________________________________________________________________

2.2 Voornamen

______________________________________________________________________________

2.3 Geslacht

 man

2.4 Geboortedatum

Dag
I___I___I

2.5 Geboorteplaats

______________________________________________________________________________

 vrouw
maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I
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2.6 Geboorteland

_________________________________________________________________________

2.7 Nationaliteit

_________________________________________________________________________

2.8 Adres

_________________________________________________________________________

2.9 Telefoonnummer

I___I___I ___I___I___I___I___I___I___I___I

2.10 Openbaar lichaam

 Bonaire

2.11 Paspoortnummer

I___I___I ___I___I___I___I___I___I___I___I

2.12 Plaats van uitgifte

_________________________________________________________________________

2.13 Datum uitgifte

Dag
I___I___I

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

2.14 Geldig tot

Dag
I___I___I

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

2.15 E-mail

_________________________________________________________________________

 Sint Eustatius

 Saba

3 Verklaring omstandigheden
> Geef hiernaast aan welke situatie(s) op u (de aanvrager)van toepassing is (zijn), sinds de afgifte van uw huidige verblijfsvergunning. Het
gaat daarbij om veranderingen die gevolgen kunnen hebben voor uw verblijfsrecht en eventueel het verblijfsrecht van uw gezinsleden. Voeg
bij uw aanvraag de bewijsstukken toe die worden gevraagd.
Voeg altijd verklaringen en bewijsstukken bij. U moet de IND-unit Caribisch Nederland altijd direct informeren over wijzigingen in uw persoonlijke
situatie of de situatie van degene bij wie u verblijft, die betrekking hebben op uw verblijfsrecht.
 Sinds de afgifte van de huidige verblijfsvergunning is geen sprake van gewijzigde feiten of omstandigheden die gevolgen hebben voor
het verblijfsrecht
 Degene bij wie ik in de openbare lichamen verblijf (de verblijfgever) heeft een nieuw paspoort
> Kopie pagina personalia met pasfoto bijvoegen en alle beschreven pagina’s
De gezinssituatie van mijzelf (de vergunninghouder) of van degene bij wie ik in de openbare lichamen verblijf (de verblijfgever) is veranderd,
namelijk:
 Getrouwd/geregistreerd partnerschap
> Kopie huwelijkakte/registratie bijvoegen
 Nieuwe relatie
> Bewijsstukken of verklaringen bijvoegen
 Verbreking huwelijk/relatie
> Bewijsstukken of verklaring bijvoegen (hieruit moet de datum verbreking huwelijk/relatie
blijken)
 Kind geboren
> Kopie geboorteakte bijvoegen
 Iemand overleden
> Kopie overlijdensakte bijvoegen
 De inkomenssituatie van mijzelf of van degene bij wie ik in de openbare lichamen verblijf (de verblijfgever) is veranderd
> Bewijsstukken bijvoegen (MBES29)
 Anders, namelijk:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________
4 Hoofdverblijf
> Geef aan welke situatie op u (de aanvrager) van toepassing is
 Sinds de ingangsdatum van mijn bestaande verblijfsvergunning ben ik niet langer dan drie maanden buiten de openbare lichamen
geweest.
 Ik was langer dan drie maanden buiten de openbare lichamen, ik was toen in:
4.1 Land

________________________________________________________________________

4.2 Periode (van/tot)

van

Dag
maand
jaar
I___I___I___I___I___I___I___I___I

tot

Dag
maand
jaar
I___I___I___I___I___I___I___I___I
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5 Gegevens werk
> Alleen invullen als van toepassing
5.1

Beroep

_________________________________________________________________________

5.2

Naam werkgever

_________________________________________________________________________

5.3

Openbaar lichaam

 Bonaire

5.4

Salaris USD

I___I___I___I___I___I___I___I___I n

5.5

Telefoonnummer

I___I___I___I___I___I___I___I___I

5.6

E-mail

_________________________________________________________________________

 Sint Eustatius

 Saba
 per week

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

I___I___I ___I___I___I___I___I___I___I___I

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

I___I___I ___I___I___I___I___I___I___I___I

 per maand

 per jaar

6 Doel van het verblijf in de openbare lichamen
> Geef hieronder de hoofdredenen van uw verblijf aan waarvoor u een verlenging van de geldigheidsduur van uw verblijfsvergunning aanvraagt. U
moet de belangrijkste reden van uw verblijf aangeven.





Gezinshereniging
Gezinsvorming
Adoptie- of buitenlands pleegkind
Studie
Arbeid in loondienst
 werknemer
 stagiair
 praktikant
 als sleutelpersoneel op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag
Arbeid als zelfstandige  u bent directeur
 u bezit een eenmanszaak
 op grond van het Nederlands-Amerikaans Vriendschapsverdrag
 Gepensioneerde/Renteniers
 Wedertoelating
 Voortgezet verblijf
 Slachtoffer- of getuige-aangever mensenhandel
 Andere reden, namelijk:
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________

7 Antecedentenverklaring
> Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is. Deze verklaring hoeft u alleen in te vullen als u (de aanvrager) 12 jaar of ouder bent. Als u
deze antecedentenverklaring niet naar waarheid invult, kan dit verblijfsrechtelijke consequenties hebben.
 Ik verklaar dat ik aan de IND-Unit Caribisch Nederland toestemming geef om nader onderzoek te doen naar mijn justitiële antecedenten. Tevens
verklaar ik dat:
a. ik nooit vanwege het plegen van een misdrijf in of buiten Caribisch Nederland:
- een gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel opgelegd heb gekregen en/of aan mij ten uitvoer is gelegd;
- een leer- of taakstraf opgelegd heb gekregen en/of heb uitgevoerd;
- een strafbeschikking heb gekregen en/of aan mij ten uitvoer is gelegd;
- een geldboete heb moeten betalen;
- een transactie heb aanvaard en/of aan mij ten uitvoer is gelegd;
b. ik op dit moment niet strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege het plegen van een misdrijf in of buiten Caribisch Nederland: hiervan is sprake als er op
dit moment tegen mij een proces-verbaal wegens misdrijf is opgemaakt of als ik hoger beroep heb ingesteld tegen een eerdere veroordeling;
c. er voor mij geen straf wegens het plegen van een misdrijf in of buiten Caribisch Nederland openstaat of nog ten uitvoer moet worden gelegd;
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d. ik mij nooit schuldig heb gemaakt aan één of meer van de handelingen zoals bedoeld in artikel 1F van het Vluchtelingenverdrag van 1951: een misdrijf
tegen de vrede, een oorlogsmisdrijf, een misdrijf tegen de menselijkheid, een ernstig niet-politiek misdrijf (bijvoorbeeld moord), of handelingen in
strijd met de doelstellingen en beginselen van de Verenigde Naties (bijvoorbeeld terroristische handelingen);
e. ik het onmiddellijk aan de IND-unit Caribisch Nederland zal doorgeven als ik na de indiening van mijn aanvraag om een verblijfsvergunning wel in of
buiten Caribisch Nederland strafrechtelijk wordt vervolgd vanwege het plegen van een misdrijf;
f. het mij bekend is dat het verstrekken van onjuiste informatie of het verzwijgen van relevante informatie verblijfsrechtelijke consequenties kan hebben;
 Ik kan om de volgende redenen bovenstaande niet verklaren:
__________________________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________________________

8 Ziektekostenverklaring
8.1 Verzekerd tegen ziektekosten

 ja

 nee

8.2 Naam en adres
verzekeringsmaatschappij

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

8.3 Polisnummer

I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I___I

.
9 Ondertekening door de vreemdeling (de vergunninghouder)
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 de of de reeds verleende verblijfsvergunning.

9.1 Datum

Dag
I___I___I

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

9.2 Te

_________________________________________________________________________

9.3 Openbaar lichaam

 Bonaire

9.4 Handtekening van aanvrager

_________________________________________________________________________

 Sint Eustatius

 Saba

Dit formulier moet door betrokkene zelf of door zijn wettelijke vertegenwoordiger worden getekend. Minderjarige kinderen die de leeftijd van 12 jaar
hebben bereikt moeten dit formulier zelf ondertekenen.
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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 het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie van het geldige paspoort van de verblijfgever;
• 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 vorige verblijfsvergunning.
Relatie
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie van het geldige paspoort 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 vorige verblijfsvergunning.
Minderjarige kinderen
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van het geldige paspoort van het minderjarige kind;
• kopie van het geldige paspoort van de verblijfgever;
• 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 vorige verblijfsvergunning;
Verruimde gezinshereniging
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie van het geldige paspoort van de verblijfgever;
• 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);
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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);
• garantstelling (MBES26);
• bewijs van rechtmatig verblijf van de verblijfgever;
• kopie vorige verblijfsvergunning.
Adoptie- en buitenlandse pleegkinderen
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van het geldige paspoort van het kind;
• kopie van het geldige paspoort van de verblijfsgever;
• bewijs rechtmatig verblijf van de pleegouders;
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan van de 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);
• kopie vorige verblijfsvergunning;

Studie
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• 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 USD 559 + 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 banafschrift 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);
• kopie vorige verblijfsvergunning;
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 het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie van het geldige paspoort/identiteitsbewijs van de werkgever;
• als van toepassing: geldige werkvergunning of aanvraag werkvergunning;
• recente ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring (MBES29);
• recente verklaring van de Inspectie der Belastingen (formulier op te vragen bij de IND CN);
• als van toepassing: kopie vestigingsvergunning werkgever;
• uittreksel Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden bij datum indiening);
• garantstelling (MBES26);
Arbeid als zelfstandige
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• vestigingsvergunning, afgegeven door het Bestuurscollege;
• uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel (niet ouder dan 6 maanden bij datum indiening);
• kopie 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);
• referentiebrief van de bank;
• jaarrekening laatste boekjaar, bestaande uit balans en winst- en verliesrekening (bij een bestaand bedrijf) met een accountantsverklaring accountant in
het Koninkrijk;
• inkomensverklaring arbeid als zelfstandige (formulier op te vragen bij de IND CN);
• kopie vorige verblijfsvergunning;
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Gepensioneerden en renteniers
Reguliere gepensioneerden en renteniers
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie vorige verblijfsvergunning;
• bankverklaring of –afschriften en/of overige documenten waaruit het vermogen blijkt;
• 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
• bankverklaring bescheiden betreffende andere middelen van bestaan dan uit pensioen;
• eigendomsbewijs eigen woning in de openbare lichamen (notariële akte) of een huurovereenkomst van een woning in de openbare lichamen;
bij (andere) vermogenden of bij vermogende particulieren:
• bankafschriften of –verklaringen en/of overige documenten waaruit het vermogen blijkt.
Wedertoelating
Oud-Nederlanders die geboren en getogen zijn in de openbare lichamen
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie vorige verblijfsvergunning;
• 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);
Oud-Nederlanders die geboren en getogen zijn buiten de openbare lichamen
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie vorige verblijfsvergunning;
• 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);
Oud-Nederlanders (artikel 15, eerste lid, aanhef en onder d of f, RWN)
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie vorige verblijfsvergunning;
• 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);
Oud-Nederlanders (artikel 15, eerste lid, aanhef onder b, RWN)
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie vorige verblijfsvergunning;
• 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);
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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);
Verblijfsvergunning in afwachting van een verzoek ex artikel 17 RWN
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie van het geldige paspoort van de vreemdeling;
• kopie vorige verblijfsvergunning;
• 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);
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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