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IMPLEMENTATIE BELEIDSWIJZIGINGEN PER 1 JANUARI 2019 

 

Inleiding  

In het kader van de evaluatie van het Toelatingsbeleid is gebleken dat de laatste 

beleidsaanpassingen van 2015 voor misinterpretatie vatbaar waren. Daarom is besloten om 

de laatste beleidswijzigingen te redigeren. Het voorgaande zal de efficiëntie en optimale 

toepassing van het beleid ten goede komen.  

 

1. Volledige aanvragen  

Per 1 januari 2019 is het niet meer mogelijk om incomplete aanvragen in te dienen voor 

verzoeken tot afgifte van een vergunning tot verblijf of tijdelijk verblijf, verklaringen,  

restituties, bewijzen van terugkeer en toeristische verlengingen bij de Toelatingsorganisatie 

Curaçao. Dit geldt vanaf 1 januari 2019 voor zowel eerste aanvragen, wijzigingen alsook 

verlengingsaanvragen.  

 

Onder incomplete aanvragen worden onder andere verstaan, aanvragen om afgifte van een 

verblijfsvergunning, verklaring, restituties, bewijzen van terugkeer en toeristische verlenging 

waarbij o.a.:  

- betrokkene ten tijde van indiening van zijn verzoek de op de lijst van vereisten 

(checklist) aangegeven verplichte documenten niet kan overleggen;  

- betrokkene ten tijde van de indiening van zijn verzoek een bewijs van betaling van de 

verschuldigde leges en retributies niet kan overleggen;  

- betrokkene ten tijde van de indiening van zijn verzoek de verzochte aktes zonder de 

vereiste appostille’s of legalisatie overlegt.  

 

Het beleid inzake het herstellen van een incomplete aanvraag binnen 6 weken is al eerder 

afgeschaft. 

 

Alleen bij een verlengingsaanvraag dan wel wijzigingsaanvraag, waarbij een bewijsstuk die 

door een overheidsinstantie alhier wordt uitgegeven ontbreekt, kan betrokkene met een 

deugdelijk motivering en aanvullende bewijsstukken ter staving van de omstandigheden 

van het geval een aanvraag indienen. Te denken valt aan het bewijs belastbare inkomen van 

de Inspectie der Belastingen of een vestigings-/ directievergunning die door de Ministerie 

van Economische Ontwikkeling wordt uitgegeven. Het ontbreken van de vereiste stukken 

heeft uiteraard gevolgen voor de inhoudelijke behandeling van de aanvraag. 

 

Volledigheidshalve wordt opgemerkt dat, gelet op artikel 10 lid 1 aanhef en onder a van het 

Eilandbesluit Arbeid Vreemdelingen (EAV), pas bij het in het bezit hebben van een 

vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd door de vreemde werknemer, de verplichting 

van de werkgever om een tewerkstellingsvergunning te hebben ten aanzien van 

desbetreffende vreemdeling komen te vervallen. 
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2. Verblijfsvergunning met doel arbeid in de zin van artikel 5 lid 3 LAV  

Vreemdelingen die een verblijfsvergunning met doel arbeid in de zin van artikel 5 lid 3 

Landsverordening Arbeid Vreemdelingen (LAV) indienen, tonen voldoende middelen 

aan door de tewerkstellingsvergunning te overleggen. Artikel 3 van de 

Landsverordening Arbeid Vreemdelingen en artikel 10 van de Landsbesluit Arbeid 

Vreemdelingen geven de gevallen aan waarin de werkgever niet over een 

tewerkstellingsvergunning dient te beschikken. In alle andere gevallen zal de 

vreemdeling die een aanvraag met het doel arbeid in de zin van artikel 5 lid 3 LAV, een 

tewerkstellingsvergunning dienen te overleggen als bewijs van duurzaam beschikken 

over voldoende middelen van bestaan. 

 

3. Geldigheidsduur  

Een vergunning tot tijdelijk verblijf is in principe geldig voor één (1) jaar. Anders dan in 

het verleden ontvangt een vreemdeling in principe, tot dat hij/zij in aanmerking komt 

voor een vergunning tot verblijf (voor onbepaalde tijd), een verblijfsvergunning telkens 

voor één (1) jaar geldig. Onder voorwaarden kan een verblijfsvergunning worden 

aangevraagd voor meerdere jaren of onbepaalde tijd.  

 

Indien men in het verleden een vergunning voor de duur van twee of drie jaren heeft 

ontvangen, zal bij een tijdige verlenging wederom eenzelfde duur voor de vergunning 

gehanteerd worden.  

 

Specificatie geldigheidsduur per doel:  

a. Doel arbeid: voor de duur van de tewerkstellingsvergunning.  

Indien de geldigheidsduur van de tewerkstellingsvergunning meer dan een jaar 

behelst en de vreemdeling in aanmerking wil komen voor een vergunning tot 

tijdelijk verblijf voor diezelfde periode van meer dan één (1) jaar, is hij ook voor 

het bijkomendetijdvak(ken), leges verschuldigd per tijdvak van één (1) jaar. Bij 

meerdere jaren (Zie artikel 7 lid 1 EAV) zal derhalve per elk verzocht jaar de 

verschuldigde leges en retributies (aantal jaar x leges en retributies) betaald 

dienen te worden.  

 

b. Afhankelijke vergunningen/ doel gezinshereniging: Afhankelijk van de 

geldigheidsduur van de hoofdaanvrager met dien verstande dat per elk jaar die 

verzocht wordt, leges en retributies bij de aanvraag betaald dient te worden 

(aantal jaar x leges en retributies).  
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Bij gezinshereniging bij personen in het bezit van de Nederlandse nationaliteit 

blijft gelden dat indien een vreemdeling korter dan 5 jaar gehuwd is met een 

persoon van de Nederlandse nationaliteit dan zal vergunning tot tijdelijk verblijf 

voor een periode van 1 jaar worden verleend; indien de vreemdeling langer dan 5 

jaar gehuwd is zal vergunning tot tijdelijk verblijf voor de periode van 5 jaar 

worden verleend. 

 

4. Verblijfsvergunning voor onbepaalde tijd  

Een vergunning tot onbepaalde tijd wordt verleend aan de vreemdeling die:  

- Tien jaar onafgebroken rechtmatig in Curaçao heeft verbleven;  

- In aanmerking komt voor de penshonado-regeling in de zin van artikel 23 B tot en 

met E van de Landsverordening Inkomstenbelasting;  

- Een investering heeft gedaan van meer dan Naf. 1.500.000,-- (Investorpermit);  

- Alhier is geboren en waarvan een van de ouders over een vergunning tot verblijf 

beschikt;  

- Zich voor 2005 (conform uitgangspunt Brooks Tower akkoord) rechtmatig hier te 

lande heeft gevestigd, nadien Curaçao niet heeft verlaten en de laatste 5 jaar 

onafgebroken rechtmatig in Curaçao verbleef;  

- Zich voor 2000 rechtmatig hier te lande heeft gevestigd, nadien Curaçao niet heeft 

verlaten en gedurende de jaren consequent, hetzij met verblijfsonderbreking, een 

verblijfstitel had.  

 

De beleidswijzigingen van 2015 hield in dat paragraven 3.3, 3.4, 3.5 en 3.14 (en de 

daaronder vallende sub paragrafen) van de Instructie van de Minister van Justitie van 1 

juni 2006 zijn komen te vervallen.  

 

Slotopmerking  

Ten aanzien van personen die over een vergunning tot tijdelijk verblijf beschikken 

waarbij zij aangewezen zijn als ‘zelfstandige’ maar arbeid in loondienst verrichten, 

dienen werkgevers over de nodige tewerkstellingsvergunning te beschikken gelet op 

artikel 3 aanhef en onder d LAV. 
 

Dit beleidsstuk “Implementatie Beleidswijzigingen” gaat in per 1 januari 2019 en komt 

in de plaats van “De beleidswijzingen n.a.v. het Protocol tussen de Minister van Sociale 

Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn en de Minister van Justitie” van 2015, het voorgaande 

beleidsstuk wordt hierbij ingetrokken. 


