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 VAN RECHTSWEGE

Met dit formulier kunnen personen een aanvraag indienen voor een verklaring van rechtswege (artikel 3
Landsverordening Toelating en Uitzetting).
Wie komen in aanmerking voor een verklaring van rechtswege?
De volgende personen krijgen toelating van rechtswege in Curaçao (artikel 3 LTU):
a.
personen van overheidswege uitgezonden, zolang zij in overheidsdienst zijn;
b.
personen, die in dienst zijn geweest van Curaçao of vóór 10 oktober 2010 in dienst waren van de
Nederlandse Antillen of het eilandgebied Curaçao en uit dien hoofde pensioen of uitkering bij wijze van
pensioen genieten, alsmede de niet hertrouwde weduwen van zodanige personen;
c.
in Curaçao als zodanig toegelaten beroepsconsuls, beroeps consulaire ambtenaren en ander consulair
personeel;
d.
militairen, gedurende de tijd dat zij in Curaçao zijn gestationeerd;
e.
opvarenden van tot de zee- of luchtmacht van enige mogendheid behorende schepen of luchtvaartuigen,
gedurende de tijd, dat Curaçao met toestemming van de bevoegde autoriteit wordt aangedaan;
f.
de meerderjarige Nederlanders, niet genoemd in artikel 1, die ten genoegen van de Minister van Justitie
aantonen dat zij beschikken over:
1°. een verklaring van goed gedrag gedurende de laatste vijf jaar, afgegeven door het bevoegde gezag
binnen twee maanden voor hun aankomst in Curaçao of een schriftelijke verklaring waaruit
genoegzaam van hun gedrag blijkt;
2°. huisvesting en voldoende middelen van bestaan om in hun levensonderhoud te voorzien
overeenkomstig bij landsbesluit, houdende algemene maatregelen, nader te stellen regels.
g.
de niet van tafel en bed gescheiden echtgenoot en minderjarige kinderen van de onder a, b, c en d
genoemde personen;
h.
de minderjarige kinderen van de in onderdeel f genoemde personen, mits zij de Nederlandse nationaliteit
hebben en één van de ouders die het ouderlijk gezag uitoefent aan de voorwaarden, genoemd in
onderdeel f, voldoet;
i.
personen, in Curaçao geboren, die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, mits zij de leeftijd van
zestien jaar hebben bereikt, en sedert hun geboorte onafgebroken in Curaçao zijn toegelaten geweest.

□
□
□
□

Betreft een eerste aanvraag
Betreft een verlenging
Ik vraag opnieuw een verklaring van rechtswege aan (wedertoelating)
Anders nl.: ……………………………………………………………………………………..

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.
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2. GEGEVENS BETALINGSBEWIJS
Datum

INVULLEN IN BLOKLETTERS

storting
:
Gestort
bedrag

NAf. 615,00 (leges en retributie)

:

3. DOEL VAN UW VERBLIJF
Geef hieronder de hoofdreden van uw verblijf aan waarvoor u een verklaring van rechtswege
aanvraagt. U moet de belangrijkste reden van uw verblijf aangeven.
□ Werknemer
□ Directeur rechtspersoon
□ Gezinshereniging
□ Gezinsvorming
□ Stagiaire
□ Studie
□ Eigenaar (eenmanszaak)
□ “Penshonado regeling” op grond van Rentenierswetgeving
□ Rentenier/ gepensioneerd
□ Andere reden nl.:
4. PERSOONLIJKE GEGEVENS (DE AANVRAGER)
INVULLEN IN BLOKLETTERS
Achternaam
Geslacht:
M
V
:
Voornamen
:
Geboortedatum
Geboorteland
Dd/mm/jjjj
:
:
Geboorteplaats
:
Nationaliteit
(indien meerdere nationaliteiten, allen te vermelden)
:
FMSCRV
nummer
(indien al in het bezit van een van rechtswege verklaring)
:
Adres in het
(alleen bij 1ste aanvraag invullen)
buitenland
:
Ministerie van Justitie van Curaçao
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Woonplaats
:
:
Land
:
:
Verblijf adres in
Curaçao
:
Post adres in
Curaçao
:
E-mail
adres
:
4. PERSOONLIJKE GEGEVENS (DE AANVRAGER)

Telefoonnummer :
INVULLEN IN BLOKLETTERS

(VERVOLG)

Paspoortnummer
:
Plaats van
uitgifte
:
Dd/mm/jjjj
Datum
uitgifte
:
Gegevens omtrent uw burgerlijke staat

Geldig
tot

Dd/mm/jjjj

:

Gehuwd/:
Samenwonend

nee

ja Indien ja, datum huwelijk/samenleving:

______/_______/_______

Gescheiden:

nee

ja Indien ja, datum echtscheiding: _______/ ______/ _______
Naam ex-partner: ………………………………………………………………………

5. GEGEVENS PARTNER
n.v.t.

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Achternaam
:
Voornamen
:
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FMSCRV
nummer
:
Geboortedatum
:

Dd/mm/jjjj

Geboorteland

:

Geboorteplaats
:
Nationaliteit
:

(indien meerdere nationaliteiten, allen te vermelden)

6. GEGEVENS KINDEREN

INVULLEN IN BLOKLETTERS

n.v.t.

Kinderen tot 27 jaar:
Naam:

Geboorte datum:

1.

Dd/mm/jjjj

2.

Dd/mm/jjjj

3.

Dd/mm/jjjj
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6. GEGEVENS KINDEREN

INVULLEN IN BLOKLETTERS

(VERVOLG)

4.

Dd/mm/jjjj

5.

Dd/mm/jjjj

6.

Dd/mm/jjjj

Adresgegevens kinderen in het buitenland:
Kind
1
:
Kind
2
:
Kind
3
:
Kind
4
:
Kind
5
:
Kind
6
:

7. VRAGEN M.B.T. UW VERBLIJF IN CURAÇAO

INVULLEN IN BLOKLETTERS

1. Sinds wanneer bevindt u zich in Curaçao?

Dd/mm/jjjj

2. Wanneer denkt u zich in Curaçao te vestigen?

Dd/mm/jjjj

8. GEGEVENS WERK

INVULLEN IN BLOKLETTERS

n.v.t.
Beroep
:
Naam
werkgever
:
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Salaris
NAf.
:
CRIB nummer
bedrijf
:
Adres
:
Telefoonnummer
:
E-mail
adres
:
FMSCRV nummer
:

Ministerie van Justitie van Curaçao
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Fax

per maand

:

(Indien werkgever niet valt onder artikel 1, lid a LTU)
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9. MOTIVEER UW AANVRAAG (INDIEN U MEER RUIMTE NODIG HEBT GELIEVE DIT OP EEN BLANCO PAGINA TOE TE
VOEGEN)

10. ANTECEDENTENVERKLARING
Ik verklaar dat:
-

mij nooit terzake van enig misdrijf een gevangenisstraf of vrijheidsbenemende maatregel is opgelegd;
ten aanzien van mij nooit terzake van enig misdrijf een veroordeling is uitgesproken tot het verrichten van
onbetaalde arbeid ten algemene nutte of een taakstraf;
mij nooit terzake van enig misdrijf een onvoorwaardelijk geldboete is opgelegd;
ik nooit een transactieaanbod terzake van enig misdrijf heb aanvaard;
ik momenteel niet aan een strafvervolging terzake van enig misdrijf onderworpen ben.
Ik kan om de volgende redenen bovenstaande verklaring niet afleggen:

11. MACHTIGING
Ik machtig de Toelatingsorganisatie Curaçao tot het inwinnen van alle informatie relevant voor het tot stand
komen van het advies. Informatie kan worden opgevraagd bij het Openbaar Ministerie, Interpol,
Belangdienst, SVB, SOAW sector Arbeid, Banken en verzekeringsmaatschappijen.
Ik heb dit formulier naar waarheid ingevuld. Het is mij bekend dat, indien deze verklaring niet op waarheid
berust, dit een strafbaar feit oplevert, wat verblijfsrechterlijke consequenties kan hebben met betrekking tot
de verleende verblijfsvergunning tot tijdelijk verblijf.

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.
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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
(indien het een eerste aanvraag betreft) uw aanvraag niet in behandeling genomen.
Het Toelatingsorganisatie Curaçao zal binnen 6 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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Hoofdaanvrager
 Betalingsbewijs0 leges en retributies
(origineel aantonen voor inzage);
 Bijgevoegd aanvraag formulier invullen en
ondertekenen;
 Kopie geldig paspoort (indien meerdere
nationaliteiten, kopie van alle paspoorten);
 Kopie geboorte akte1 (niet ouder dan 1
jaar). Origineel aantonen voor inzage;
 Verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan
3 maanden). Origineel indienen;
 Bijgevoegde werkgeversverklaring
ingevuld en ondertekend door werkgever4
tezamen met kopie geldige
identiteitsbewijs van werkgever.
Gezinshereniging/gezinsvorming2
 Betalingsbewijs0 leges en retributies
(origineel aantonen voor inzage);
 Bijgevoegd originele aanvraag formulier
invullen en ondertekenen (voor elk
familielid een aparte aanvraag formulier);
 Kopie geldig paspoort van elk familielid
(indien meerdere nationaliteiten, kopie van
alle paspoorten);
 Kopie geboorte akte1 (niet ouder dan 1
jaar). Origineel aantonen voor inzage;
 Verklaring omtrent gedrag voor elk
gezinslid van 18 jaar en ouder (niet ouder
dan 3 maanden). Origineel indienen;
 Indien gehuwd, kopie huwelijksakte1.
Indien men in het buitenland is gehuwd,
kopie registratie huwelijk bij Publieke
zaken. Indien het echtpaar tegelijk
immigreert, dient men alleen het
huwelijksakte1 te overleggen;
 Indien samenwonend, kopie van het
notariële samenlevingsovereenkomst/
geregistreerd partnerschap welke in
Nederland/BES eilanden moet zijn
afgesloten tezamen met een bewijs van
ongehuwde/gescheiden/weduwe staat van
beiden;
 Indien kinderen, een
aanmelding/schoolverklaring van het
huidig schooljaar;
Ministerie van Justitie van Curaçao
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Indien een van de ouders van een of meer
van de kinderen niet meekomt naar
Curaçao, kopie geldige paspoort van de
achterblijvende ouder tezamen met een
notariële verklaring1 van geen bezwaar van
achterblijvende ouder of indien vader of
moeder alleen het ouderlijk gezag of alleen
voogdijschap heeft dan een kopie van de
uitspraak van het Gerecht1;
In geval van erkenning; kopie
erkenningsakte1 (niet ouder dan 1 jaar).
Origineel aantonen voor inzage;
Bewijs van voldoende middelen van
bestaan2.

Stagiaire
 Betalingsbewijs0 leges en retributies
(origineel aantonen voor inzage);
 Bijgevoegd originele aanvraag formulier
invullen en ondertekenen;
 Kopie geldig paspoort (indien meerdere
nationaliteiten, kopie van alle paspoorten);
 Verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan
3 maanden). Origineel indienen;
 Stage overeenkomst ondertekend door
onderwijsinstelling, stage verlenend bedrijf
en stagiaire of bewijs van inschrijving
onderwijs instelling;
 Kopie polis blad geldige ziektekosten
verzekering, met dekking Curaçao voor de
periode van verblijf.
Studenten
 Betalingsbewijs0 leges en retributies
(origineel aantonen voor inzage);
 Bijgevoegd originele aanvraag formulier
invullen en ondertekenen;
 Kopie geldig paspoort (indien meerdere
nationaliteiten, kopie van alle paspoorten);
 Kopie geboorte akte1 (niet ouder dan 1
jaar). Origineel aantonen voor inzage;
 Verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan
3 maanden). Origineel indienen;
 Inschrijving bij een onderwijsinstelling in
Curaçao;
 Bewijs van voldoende middelen van
bestaan (exclusief collegegeld) van
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tenminste NAf. 1.000,= per maand aan te
tonen door:
- Bewijs dat de student over beurs
beschikt of
- Een verklaring van de bank met
opdracht voor maandelijkse
overboeking of
- Bijgevoegde garantie verklaring
volledig ingevuld en ondertekend door
een lokale garantsteller, vergezelt met
een plakzegel van NAf. 10,= samen met
een bewijs van solvabiliteit;
Bijgevoegde originele studentenverklaring
volledig invullen en ondertekenen.

Directeur
 Betalingsbewijs0 leges en retributies
(origineel aantonen voor inzage);
 Bijgevoegd originele aanvraag formulier
invullen en ondertekenen;
 Kopie geldig paspoort (indien meerdere
nationaliteiten, kopie van alle paspoorten);
 Kopie geboorte akte1 (niet ouder dan 1
jaar). Origineel aantonen voor inzage;
 Indien gehuwd, kopie huwelijksakte1.
Indien men in het buitenland is gehuwd,
kopie registratie huwelijk bij Publieke
zaken. Indien het echtpaar tegelijk
immigreert, dient men alleen het
huwelijksakte1 te overleggen. (origineel
aantonen voor inzage);
 Kopie uittreksel Kamer van Koophandel
(niet ouder dan 6 maanden);
 Kopie van het arbeidsregister;
 Kopie SVB registratie van het bedrijf;
 Cribnummer van het bedrijf;
 Referentie brief van de bank. Origineel
indienen.
Rentenier/penshonado
 Betalingsbewijs0 leges en retributies
(origineel aantonen voor inzage);
 Bijgevoegd originele aanvraag formulier
invullen en ondertekenen;
 Kopie geldig paspoort (indien meerdere
nationaliteiten, kopie van alle paspoorten);
Ministerie van Justitie van Curaçao
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Kopie geboorte akte1 (niet ouder dan 1
jaar). Origineel aantonen voor inzage;
Verklaring omtrent gedrag (niet ouder dan
3 maanden). Origineel indienen;
Indien gehuwd, kopie huwelijksakte1.
Indien men in het buitenland is gehuwd,
kopie registratie huwelijk bij Publieke
zaken. Indien het echtpaar tegelijk
immigreert, dient men alleen het
huwelijksakte1 te overleggen. (origineel
aantonen voor inzage)
Een verklaring van de bank waarin staat
vermeld dat de aanvrager over voldoende
geldelijke middelen beschikt om in zijn
eigen onderhoud en dat van zijn familie te
kunnen voorzien of laatste 3
pensioenafschriften.

Door de overheid uitgezonden
 Betalingsbewijs0 leges en retributies
(origineel aantonen voor inzage);
 Bijgevoegd originele aanvraag formulier
invullen en ondertekenen;
 Kopie geldig paspoort (indien meerdere
nationaliteiten, kopie van alle paspoorten);
 Indien gehuwd, kopie huwelijksakte1 (niet
ouder dan 1 jaar);
 Indien samenwonend; kopie van de
notariële samenlevingsovereenkomst
welke in Nederland moet zijn afgesloten
tezamen met een bewijs van
ongehuwde/gescheiden/weduwe staat van
beiden;
 Kopie uitzendbeschikking of landsbesluit;
 Indien beroepsconsuls of consulaire
personeel; een verklaring van Directie
Buitenlandse Betrekking.
Vreemdelingen langer dan 16 jaar5
 Betalingsbewijs0 leges en retributies
(origineel aantonen voor inzage);
 Bijgevoegd originele aanvraag formulier
invullen en ondertekenen;
 Kopie geldig paspoort (indien meerdere
nationaliteiten, kopie van alle paspoorten);
 Kopie huidige vergunning;
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Bewijs van inschrijving bij het
bevolkingsregister (niet ouder dan 3
maanden).

Naturalisatie6
 Betalingsbewijs0 leges en retributies
(origineel aantonen voor inzage);
 Bijgevoegd originele aanvraag formulier
invullen en ondertekenen;
 Kopie geldig paspoort;
 Kopie huidige vergunning;
 Kopie Koninklijkbesluit.
0Bij

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.
1Afhankelijk

van het land van
geboorte/erkenning/huwelijk dient de geboorte
akte/erkenningsakte/huwelijksakte gelegaliseerd of
geapostilleerd te worden. EU-landen zijn hiervan
uitgezonderd.
2Normbedragen

voldoende geldelijke middelen m.b.t.
gezin bij Nederlander:
Voor echtgeno(o)t(e) indien de verzoeker ten minste
NAf. 1.500,= bruto per maand kan aantonen. Bij
toelating van kinderen3 dienen de volgende
normbedragen daarenboven aangetoond te worden:
Leeftijd
0 t/m 5 jaar
NAf. 250,=
per kind
6 t/m 11 jaar
NAf. 350,=
per kind
12 jaar en boven NAf. 500,=
3Indien

slechts voor kinderen aangevraagd wordt,
dan neemt het eerste kind de plaats, qua
normbedrag, van de partner in.
4Indien

werkgever niet valt onder artikel 1 LTU, kopie
Van Rechtswege verklaring/ geldige
verblijfsvergunningvergunning en kopie geldig
paspoort overleggen.
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5Gelet

op de verandering in de staatkundige structuur
kan in plaats van in Curaçao de vreemdeling geboren
zijn in:
1. Voor 1 januari 1986 in Aruba, die op 1
januari 1986 in de Nederlandse Antillen en
voor 10 oktober 2010 in Curaçao zijn
woonplaats had;
2. Voor 10 oktober 2010 in de Nederlandse
Antillen, die op 10 oktober 2010 in Curaçao
zijn woonplaats had.
6Gelet

op de verandering in de staatkundige structuur
kan in plaats van Curaçao de vreemdeling
genaturaliseerd zijn in:
1. Voor 1 januari 1986 in Aruba, die op 1
januari 1986 in Nederlandse Antillen en voor
10 oktober 2010 in Curaçao zijn woonplaats
had;
2. Voor 10 oktober 2010 in de Nederlandse
Antillen, die op 10 oktober 2010 in Curaçao
zijn woonplaats had.
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 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.

_______________________________________

