MINISTERIE VAN JUSTITIE
SECTOR OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN RECHTSHANDHAVING
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AANVRAAG FORMULIER VERKLARING NIET VAN TOEPASSING
WAAROM DIT FORMULIER?
Met dit formulier kunnen personen waarvoor de Landsverordening Toelating en Uitzetting niet van
toepassing is, conform artikel 1 Landsverordening Toelating en Uitzetting, een N.V.T.-verklaring aanvragen.
Wie komen in aanmerking voor een N.V.T.-verklaring?
a. personen die in Curaçao geboren zijn en op het moment van hun geboorte de Nederlandse nationaliteit
verkregen;
b. personen die vóór 1 januari 1986 in Aruba geboren zijn en op het moment van hun geboorte de
Nederlandse nationaliteit verkregen terwijl deze personen op 1 januari 1986 in de Nederlandse Antillen
en voor 10 oktober 2010 in Curaçao woonachtig waren;
c. personen die voor 10 oktober 2010 in Bonaire, Saba, Sint Eustatius of in Sint Maarten geboren zijn en op
het moment van hun geboorte de Nederlandse nationaliteit verkregen en die op 10 oktober 2010 in
Curaçao woonachtig waren;
d. kinderen van de onder a, b en c genoemde Nederlanders.

LET OP
Zonder het betalingsbewijs van het verschuldigd bedrag wordt uw aanvraag niet aangenomen. Het
verschuldigd bedrag betreft leges- en retributiekosten op grond van de Landsverordening Toelating en
Uitzetting (LTU) en de Eilandsverordening leges, precariorechten en retributie Curaçao 1992.
GEGEVENS BETALINGSBEWIJS
Datum storting
:
Gestort bedrag

INVULLEN IN BLOKLETTERS

: NAf. 225,00 (leges en retributie)

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE AANVRAGER

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Achternaam

:

Geslacht:

Voornamen

:

Geboortedatum

: Dd/mm/jjjj

Geboorteplaats

:

Geboorteland

:

Nationaliteit

: (indien meerdere nationaliteiten, allen te vermelden)

Verblijfadres in
Curaçao

:

Postadres in Curaçao :
E-mail adres

:

Paspoortnummer

:

Plaats van uitgifte

:

Datum uitgifte

: Dd/mm/jjjj
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Telefoonnummer:

Geldig tot:
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Dd/mm/jjjj

M

V

MINISTERIE VAN JUSTITIE
SECTOR OPENBARE ORDE, VEILIGHEID EN RECHTSHANDHAVING

TOELATINGSORGANISATIE CURAÇAO
MORTIERSWEG 5 | WILLEMSTAD, CURAÇAO | T (+599 9) 733-2000 | F (+599 9) 737-2239 | INFO@IMMIGRATIONCUR.ORG

AANVRAAG FORMULIER VERKLARING NIET VAN TOEPASSING

PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
(VERVOLG)

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Gegevens omtrent uw burgerlijke staat
Gehuwd:

0 nee

0 ja

Indien ja, datum huwelijk: ______/_______/_______

Gescheiden:

0 nee

0 ja

Indien ja, naam ex-partner: …….………………………………………………….….
datum scheiding: _____/______/_______

Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Het is mij bekend dat, indien deze verklaring niet op waarheid
berust, dit een strafbaar feit oplevert, en consequenties kan hebben met betrekking tot de verleende NVTverklaring.

Datum:

Dd/mm/jjjj

te:

Handtekening aanvrager*:

*

Dit formulier dient door betrokkene zelf te worden ondertekend. Minderjarige kinderen die de leeftijd van 12 jaar hebben bereikt
dienen dit formulier zelf te ondertekenen.

Wat gebeurt er met uw aanvraag?
Als u uw aanvraag volledig heeft ingediend bij de Intake-balies van het Toelatingsorganisatie, wordt uw
aanvraag in behandeling genomen. Bij het ontbreken van documenten conform de vereisten lijst wordt uw
aanvraag niet in behandeling genomen.
Het Toelatingsorganisatie Curaçao zal binnen 3 weken een beslissing nemen over uw aanvraag.
Meer informatie?
Voor meer informatie over de aanvraag procedure kunt u contact opnemen met de Toelatingsorganisatie
Curaçao. Telefoon nummer (+5999) 733-2000 of via email adres: info@immigrationcur.org.
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VEREISTENLIJST

AANVRAAG FORMULIER VERKLARING NIET VAN TOEPASSING

Personen vallend onder artikel 1 lid a tot en met c
LTU
• Betalingsbewijs1 leges en retributies
(origineel aantonen voor inzage);
• Bijgevoegd origineel aanvraag formulier
invullen en ondertekenen;
• Kopie geldig paspoort (indien meerdere
nationaliteiten, kopie van alle paspoorten);
• Kopie geboorte akte;
• Verklaring van nationaliteit;
• Verklaring van woonplaats van het
bevolkingsregister:
o van de in Aruba geboren
Nederlander dat hij/zij op 1
januari 1986 in de Nederlandse
Antillen en vóór 10 oktober 2010
in Curaçao woonachtig was of
o van de in de Nederlandse Antillen
geboren Nederlander dat hij/zij
vóór 10 oktober 2010 in Curaçao
woonachtig was.

Personen vallend onder artikel 1 lid d LTU
• Betalingsbewijs1 leges en retributies
(origineel aantonen voor inzage)
• Bijgevoegd origineel aanvraag formulier
invullen en ondertekenen;
• Kopie geldig paspoort (indien meerdere
nationaliteiten, kopie van alle paspoorten);
• Kopie geboorte akte2 (niet ouder dan 1
jaar). Origineel aantonen voor inzage;
• In geval van erkenning; kopie
erkenningsakte2 (niet ouder dan 1 jaar).
Origineel aantonen voor inzage;
• In geval van adoptie; uitspraak van het
Gerecht betreffende adoptie of uittreksel
van burgerlijke staat uit het
adoptieregister;
• Verklaring van nationaliteit en kopie van
het paspoort van de ouder vallende onder
artikel 1, lid a tot en met c LTU;
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•

Verklaring van woonplaats van het
bevolkingsregister:
o van de in Aruba geboren
Nederlander dat hij/zij op 1
januari 1986 in Nederlandse
Antillen en vóór 10 oktober 2010
in Curaçao woonachtig was of
o van de in de Nederlandse Antillen
geboren Nederlander dat hij/zij
vóór 10 oktober 2010 in Curaçao
woonachtig was.

1Bij

het betalen dient de volgende gegevens van de
aanvrager als referentie vermeld te worden, het gaat
om:
1)volledig voor- en achternaam
2)geboortedatum
3)paspoortnummer geldige paspoort.
2Afhankelijk

van het land van geboorte/erkenning
dient de geboorte akte/erkenningsakte gelegaliseerd
of geapostilleerd te worden. EU-landen zijn
uitgezonderd.

Voorwaarden met betrekking tot het indienen van een
verzoek:
Per 1 april 2014 dient u, bij het indienen van uw
aanvraag, het betalingsbewijs van de verschuldigde
leges en retributie (ad. NAf 225,-)over te leggen. De
betaling dient te geschieden bij de Girobank NV, op
rekeningnr. 1500059 van het Ministerie van Financiën
t.b.v. de Toelatingsorganisatie Curaçao, onder
vermelding van uw naam, voornaam, geboortedatum
en het nummer van uw geldige paspoort.
De aanvraag dient persoonlijk door de aanvrager of
diens gemachtigde bij de Intake-balie van de
Toelatingsorganisatie Curaçao ingediend te worden.
Een originele machtiging dient overgelegd te worden
tezamen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs
van gemachtigde.

___________________________________________________________

