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Let op! Deze verklaring moet u alleen invullen als u een verblijfsvergunning aanvraagt met als doel 
student, investeerder of vrijwilliger. Een volledig ingevulde en ondertekende verklaring moet bij uw 
aanvraag zitten. 
 
U wordt erop gewezen dat als u onjuiste informatie verstrekt of relevante informatie verzwijgt, u een 
strafbaar feit begaat. In alle gevallen wordt aangifte gedaan. 

 

 

CRV-nummer  : ________________________   

 

 

Gegevens vreemdeling(e) 

(conform paspoort) 

 
Achternaam  : ________________________  Voorna(a)m(en): ________________________ 

Geboortedatum: ________________________   Geboorteplaats : ________________________ 

Geboorteland  : ________________________  Nationaliteit  : ________________________ 

Geslacht    : � man   � vrouw 

Straat     : ________________________  Huisnummer  : ________________________ 

Plaats     : ________________________  � Bonaire   � Sint Eustatius   � Saba 

 

 

����  Student 

Naam studierichting : ________________________ 

Naam instelling   : ________________________      

Plaats       : ________________________  � Bonaire  � Sint Eustatius  � Saba 

 

Ik verklaar dat ik weet dat: 

- mijn verblijf in de openbare lichamen alleen wordt toegestaan voor het doel “studie”; 

- mijn verblijf in de openbare lichamen wordt toegestaan voor één jaar; 

- ik uiterlijk de dag vóór afloop van de verleende verblijfsvergunning bij de IND-unit Caribisch 

Nederland om verlenging van de geldigheidsduur moet aanvragen; 

- bij voltooiing, tussentijdse beëindiging van mijn studie, of te weinig studie inzet waardoor ik 

onevenredig lang over mijn studie doe, mijn verblijfsvergunning kan worden ingetrokken; 

- ik de openbare lichamen aan het einde van mijn studie zelfstandig moet verlaten. 
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����  Investeerder 

Ik verklaar dat ik weet dat: 

- mijn verblijf in de openbare lichamen alleen wordt toegestaan voor het doel “verblijf als 

investeerder”; 

- mijn verblijf in de openbare lichamen wordt toegestaan voor maximaal 120 dagen per jaar; 

ik uiterlijk de dag vóór afloop van die periode zelfstandig de openbare lichamen moet verlaten of 

bij de IND-unit Caribisch Nederland om verlenging/wijziging van mijn verblijfsvergunning moet 

aanvragen; 

- als ik niet voldoe aan de voorwaarden zoals die gelden voor de verblijfsvergunning met als doel 

“verblijf als investeerder”, dan kan mijn verblijfsvergunning worden ingetrokken of niet worden 

verlengd.  

 

 

����  Vrijwilliger 

Ik verklaar dat ik weet dat: 

- mijn verblijf in de openbare lichamen alleen wordt toegestaan voor het doel “verblijf als 

vrijwilliger”; 

- mijn verblijf in de openbare lichamen wordt toegestaan voor maximaal één jaar; 

- ik uiterlijk de dag vóór afloop van die periode zelfstandig de openbare lichamen moet verlaten;  

- als ik niet voldoe aan de voorwaarden zoals die gelden voor de verblijfsvergunning “verblijf als 

vrijwilliger” dan kan mijn verblijfsvergunning worden ingetrokken. 

 

 

 

 

 

Ondertekening 

 

Aldus naar waarheid ingevuld 

 

 

 

___________________________________    ___________________________________ 

Plaats en datum                Handtekening 

 

 

 


