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Aanvraag
Verklaring toelating van rechtswege
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 kunnen personen een aanvraag indienen voor een verklaring toelating van rechtswege (artikel 3 Wet Toelating en Uitzetting BES). Vul per
aanvrager 1 formulier in.
Wie komen in aanmerking voor een verklaring van rechtswege?
De volgende personen krijgen toelating van rechtswege in de openbare lichamen op grond van artikel 3 WTU-BES:
a. van overheidswege uitgezonden zolang zij in overheidsdienst zijn;
b. die in dienst zijn geweest van een openbaar lichaam en uit dien hoofde pensioen of uitkering bij wijze van pensioen genieten, alsmede de niet
hertrouwde weduwen van zodanige vreemdelingen;
c. in de openbare lichamen als zodanig toegelaten beroepsconsuls, beroepsconsulaire ambtenaren en ander consulair personeel;
d. militairen, gedurende de tijd dat zij in de openbare lichamen zijn gestationeerd;
e. opvarenden van tot de zee- of luchtmacht van enige mogendheid behorende schepen of luchtvaartuigen, gedurende de tijd, dat de openbare lichamen
met toestemming van de bevoegde autoriteit worden aangedaan;
f. de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en minderjarige kinderen van de onder a, b, c, en d genoemde personen;
g. in een openbaar lichaam geboren, mits zij de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en sinds hun geboorte onafgebroken in de openbare lichamen
toegelaten zijn geweest;
h. Nederlanders, als bedoeld in artikel 1a WTU-BES, die meerderjarig zijn en voldoen aan bepaalde voorwaarden (verklaring van goed gedrag, huisvesting
en voldoende middelen van bestaan);
i. minderjarige kinderen van de onder h. genoemde Nederlanders, als één van de ouders het ouderlijk gezag heeft.
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 hieronder 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.
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Bijlagen bij dit formulier
• Vereiste bescheidenlijst
• Modellen:
- MBES22 Intentieverklaring en Verwijzingverzoek TBC onderzoek
- MBES25 Toestemmingsverklaring voor vertrek naar het buitenland van een minderjarige
- MBES29 Werkgeversverklaring
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Verklaring toelating van rechtswege
Rijksdienst Caribisch Nederland

1 Gegevens aanvrager

1.1 Achternaam

_________________________________________________________________________

1.2 Voorna(a)m(en)

_________________________________________________________________________

1.3 Geslacht

 man

1.4 Geboortedatum

Dag
I___I___I

1.5 Geboorteplaats

_________________________________________________________________________

1.6 Geboorteland

_________________________________________________________________________

1.7 Nationaliteit

_________________________________________________________________________

1.8 Adres in het buitenland

_________________________________________________________________________

1.9 Openbaar lichaam

 Bonaire

1.10 Telefoonnummer

I___I___I ___I___I___I___I___I___I___I___I

1.11 Paspoortnummer

I___I___I ___I___I___I___I___I___I___I___I

1.12 Plaats van uitgifte

_________________________________________________________________________

1.13 Datum uitgifte

Dag
I___I___I

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

1.14 Geldig tot

Dag
I___I___I

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

1.15 E-mail

_________________________________________________________________________

 vrouw
maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

 Sint Eustatius

 Saba

2 Gegevens partner
> Alleen invullen als van toepassing
2.1 Achternaam

_________________________________________________________________________

2.2 Voorna(a)m(en)

_________________________________________________________________________

2.3 Geboortedatum

Dag
I___I___I

2.4 Geboorteland

_________________________________________________________________________

2.5 Nationaliteit

_________________________________________________________________________

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

3 Uw verblijf in de openbare lichamen

3.1 Sinds wanneer bevindt u zich in de
openbare lichamen?

Dag
I___I___I

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

3.2 Wanneer denkt u zich in de
openbare lichamen te vestigen?

Dag
I___I___I

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

3.3 Toekomstig adres

_________________________________________________________________________

3.4 Openbaar lichaam

 Bonaire

 Sint Eustatius

 Saba

Let op! Als u in de openbare lichamen verblijft zonder een geldige verblijfstitel, kan dit reden zijn voor afwijzing van uw aanvraag om een verklaring van
rechtswege.
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4 Gegevens werk (vreemdeling)
> 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

 per maand

 per jaar

5 Reden aanvraag verklaring van rechtswege
> Geef hier de reden aan waarvoor u een verklaring van rechtswege aanvraagt
 van overheidswege uitgezonden zolang zij van overheidsdienst zijn;
 in dienst geweest van een openbaar lichaam en uit dien hoofde pensioen of uitkering bij wijze van pensioen geniet, alsmede de niet hertrouwde
weduwen van zodanige aanvragers;
 in de openbare lichamen als zodanig toegelaten beroepsconsuls, beroepsconsulaire ambtenaren en ander consulair personeel;
 militairen, gedurende de tijd dat zij in de openbare lichamen zijn gestationeerd;
 opvarenden van tot de zee- of luchtmacht van enige mogendheid behorende schepen of luchtvaartuigen, gedurende de tijd, dat de openbare lichamen
met toestemming van de bevoegde autoriteit worden aangedaan;
 de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en minderjarige kinderen van de onder a, b, c, en d genoemde personen;
 in een openbaar lichaam geboren, mits zij de leeftijd van zestien jaar hebben bereikt en sedert hun geboorte onafgebroken in de openbare lichamen
toegelaten zijn geweest;
 Nederlanders, als bedoeld in artikel 1a WTU-BES, die meerderjarig zijn en voldoen aan bepaalde voorwaarden (verklaring van goed gedrag,
huisvesting en voldoende middelen van bestaan);
 minderjarige kinderen van de onder h. genoemde Nederlanders, als één van de ouders het ouderlijk gezag heeft.

6 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;
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:
_______________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________

7 Tuberculose (TBC)
> Geef hieronder de situatie aan die op u van toepassing is. Als u een verblijfsvergunning wilt, moet u een onderzoek naar en zo nodig een behandeling
van tuberculose ondergaan. Als u voor de eerste keer een verblijfsvergunning aanvraagt, moet met het verwijzingsformulier TBC-onderzoek worden
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aangetoond dat u dit onderzoek heeft ondergaan. Enkele nationaliteiten zijn hiervan vrijgesteld. Als u als pleegkind of adoptiekind met goed gevolg
een TBC-keuring in het land van herkomst heeft doorstaan en dit blijkt uit een te overleggen recente medische verklaring, dan hoeft u geen TBConderzoek te ondergaan.
 Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik heb de nationaliteit van een van de volgende landen: Australië, Canada, Israël, Japan, Monaco,
Nieuw-Zeeland, Suriname, de Verenigde Staten van Amerika, Zwitserland, EER-landen en EU-landen.
 Ik hoef geen TBC-onderzoek te ondergaan, want ik ben in de openbare lichamen geboren.
 Ik heb een andere nationaliteit en:
• ik heb al een TBC-onderzoek ondergaan in de openbare lichamen
> Voeg bij de aanvraag een originele recente verwijzingsformulier TBC-onderzoek. Dit formulier is het bewijs dat u een TBC-onderzoek heeft
ondergaan en mag niet ouder zijn dan 6 maanden.
• ik heb nog geen TBC-onderzoek ondergaan in de openbare lichamen
> Voeg bij de aanvraag een ondertekende intentieverklaring TBC-onderzoek waaruit blijkt dat u bereid bent een TBC-onderzoek te ondergaan.
Gebruik hiervoor de Bijlage Intentieverklaring TBC-onderzoek. Daarna dient u een afspraak voor dit onderzoek te maken. U kunt hiervoor terecht
bij de GGD in het openbaar lichaam waar u wilt verblijven. Gebruik hiervoor de Bijlage Verwijzingsformulier TBC-onderzoek.
Landen die tot de Europese Unie (EU) behoren zijn: België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland,
Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje,
Tsjechië, Verenigd Koninkrijk en Zweden.
Landen die tot de Europese Economische Ruimte (EER) behoren zijn: Liechtenstein, Noorwegen en IJsland.
8 Ondertekening door aanvrager
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 al verleende verklaring toelating van rechtswege.

8.1

Datum

Dag
I___I___I

8.2

Te

_________________________________________________________________________

8.3

Openbaar lichaam

 Bonaire

8.4 Handtekening van aanvrager

maand
I___I___I

jaar
I___I___I___I___I

 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.
Verklaring toelating van rechtswege
• ingevuld en ondertekend aanvraagformulier;
• kopie geldig paspoort van de aanvrager (als van toepassing: voorzien van een geldig visum).

door vreemdelingen en Nederlanders als bedoeld in artikel 3, eerste lid, onder a tot en met g, WTU-BES:

• bescheiden waaruit blijkt dat men behoort tot één van de in artikel 3, eerste lid, onder a tot en met g, WTU-BES genoemde categorieën;

door Nederlanders als bedoeld in artikel 3, vijfde en zesde lid, WTU-BES:

• (vanaf 12 jaar en indien u de afgelopen vijf jaar tevens buiten het Koninkrijk heeft gewoond): kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde verklaring van goed
gedrag, gedurende de laatste vijf jaren, afgegeven door het bevoegde gezag (niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening) of een schriftelijke verklaring
(niet ouder dan 3 maanden bij datum indiening) waaruit dit genoegzaam blijkt;
• bescheiden waaruit blijkt dat men beschikt over huisvesting in de openbare lichamen
• bewijs van zelfstandige, duurzame en voldoende middelen van bestaan;

bij arbeid in loondienst:

- volledig ingevulde en ondertekende werkgeversverklaring (MBES29) + kopie geldig paspoort/identiteitsbewijs werkgever; of
- een geldige arbeidsovereenkomst;

bij arbeid als zelfstandige:

-

vestigingsvergunning, afgegeven door het Bestuurscollege van het openbaar lichaam (alleen bij bedrijven);
uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel van het openbaar lichaam ( niet ouder dan 6 maanden bij datum indiening);
recente bankafschrift waaruit blijkt dat de aanvrager tenminste USD 20.160 heeft;
cribnummer van het bedrijf, afgegeven door de Inspectie der Belastingen;

bij renteniers:

- een bankverklaring waarin de hoogte van de rente wordt vermeld (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;

bij stage:

- een stage overeenkomst met vermelding stage vergoeding; en/of
- een bewijs van studieuitkering (tenminste 50% van het vigerende minimum loon); en/of
- bankverklaring met voldoende middelen voor de duur van de stage.

bij kinderen als bedoeld in artikel 3, zesde lid, WTU-BES, tevens:

- kopie *gelegaliseerde/geapostilleerde geboorteakte van het kind (niet ouder dan een jaar bij datum indiening);
- als van toepassing: een bewijs waaruit blijkt dat één van de in het vijfde lid bedoelde ouders het ouderlijk gezag heeft;

als één van de ouders niet meekomt naar de openbare lichamen, tevens:

- kopie van het geldige paspoort van de achterblijvende ouder;
- verklaring van geen bezwaar van vertrek van de minderjarige naar de openbare lichamen (MBES25);
- als de in de openbare lichamen verblijvende ouder alleen het ouderlijk gezag heeft: een kopie van deze toewijzende uitspraak.

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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