
Bezoekadres 
Bulevar J.A. Abraham 27| Kralendijk, Bonaire C.N. 

Bezoekuren 
08:00-11:45 en 14:00-16:45 

T: +599 7175330 ext. 2612/2624 F: +599 7173872 
E:  belasting-olb@bonairegov.com  

Naam contactpersoon/Name of contact person 

 
Telefoon waarop u tijdens kantooruren bereikbaar bent /   Your telephone number during office hours 

 
    

 
 

m 

 
 

m 

 
 

 

 
 

 

Datum/Date  

  
 
 
 

 

Afdeling Financiën 

Aangiftebiljet Toeristenbelasting 
Tourist-Tax Declaration   Form 
  

 
U stelt u zelf uw betaalkenmerk samen. Vul de vakjes hieronder in. 
You will need to specify the payment reference yourself. Please fill in the details below. 
 
Betaalkenmerk/Payment reference 
CRIB nummer/ Tax ID Datum/Date 

 
 

 
 

 Datum: laatste dag van de aangifte periode. Date: last day of the tax period 
  
 Let op! U hebt dit nummer ook nodig om het bedrag van deze aangifte te betalen. 
 NB! You will need this reference to pay the amount of this declaration 

 
 

1 Gegevens Details 
 

Gegevens  aangever 
 

Details of person filing the return 
 
 
 
 
 
 
 

Aangiftetijdvak/ Period 
 
 
 

2 Ondertekening Signature 
 

 
 
 

Betalen via de bank 
Bank transfer 

U kunt deze aangifte betalen via één van onderstaande rekeningnummers o.v.v. betalingskenmerk. 
You can pay this tax return  via one of the account numbers listed below, stating the payment reference. 
R.B.C.: 8400000180872997 - RBTTBQBN ORCO BANK: 7601000195 - ORBABQBN 
M.C.B. : 402.917.08 - MCBKBQBN B.D.C. : 30638802 - BDCCBQBN 

 
 

> Afdeling Financien van het openbaar lichaam Bonaire 
Ontvangst 

Receipt 

Datum/ Date Stempel Afdeling Financien/  Rubber stamp

T B  d d  

Naam/ Name 

 
Adres/Address 

 
Wijk, plaats & Eiland/  Neighborhood,town and island 

 
CRIB nummer/Tax ID 

  (bijvoorbeeld: januari 2020/  i.e. January 2020) 

 
 

mailto:belasting-olb@bonairegov.com


Bezoekadres 
Bulevar J.A. Abraham 27| Kralendijk, Bonaire C.N. 

Bezoekuren 
08:00-11:45 en 14:00-16:45 

T: +599 7175330 ext. 2612/2624 F: +599 7173872 
E:  belasting-olb@bonairegov.com  

3 Gegevens toeristenbelasting/Tourist-Tax Details 
 

A. Ingezetenen van de landen Curaçao, Sint Maarten of Aruba, of van de openbare lichamen Sint Eustatius en Saba*) 
Residents of the countries Curaçao, Sint Maarten or Aruba, or of the public entities Sint Eustatius and Saba 
Aantal overnachtingen/ number of overnight stays   
Te betalen toeristenbelasting/ tourist tax to be paid (in USD) x USD 0,00  
Kinderen onder 13 jaar/ Children under 13 years old**)   
Aantal overnachtingen/ number of overnight stays   
Te betalen toeristenbelasting/ tourist tax to be paid (in USD) x USD 0,00  
Promotionele doeleinden TCB/ Promotional purposes TCB ***)   
Aantal overnachtingen/ number of overnight stays   
Te betalen toeristenbelasting/ tourist tax to be paid (in USD) x USD 0,00  
Alle andere gevallen/ All other cases   
Aantal overnachtingen/ number of overnight stays   
Te betalen toeristenbelasting/ tourist tax to be paid (in USD) x USD 5,45  
Totaal verschuldigde Toeristenbelasting (A+B+C+D) 
Total Tourist tax to be paid (A+B+C+D)   
 
*) ook een ingezeten van het openbaar lichaam Bonaire/ also residents of the public entity Bonaire 
**) een persoon jonger dan 13 jaar die verblijft in logeerruimte van zijn/haar begeleider 
 person younger than 13 who stays in the accommodation of the person he/she is accompanying 
***) degene die over bewijsstukken van de Tourism Corporation Bonaire N.V. (TCB) beschikken waaruit blijkt dat hij/zij voor promotionele doel-einden van het 

toerisme in Bonaire verblijft, ook lid van de bemanning van een vliegtuig dat het grondgebied van Bonaire aandoet. 
 persons who have documentation from the Tourism Corporation Bonaire N.V. (TCB) showing that their stay on Bonaire is for tourism-related promotional 

purposes, as well as crewmembers of an aircraft visiting the territory of Bonaire 
 
Dient u voor meerdere belastingplichtigen een aangifte in, stuur dan een specificatie mee. 
If filing tax returns for multiple taxpayers, please include a specification. 
 

4 Wijzigingen/Changes 

Gewijzigde naamgeving/ Change of name  

Gewijzigd adres/ Change of address  

Intermediair wijziging/ Change of intermediary  

Ingangsdatum wijziging/ Change effective as of  
 
Betaling 
De betaling moet plaatsvinden binnen de gestelde termijn van Eilandsverordening Toeristenbelasting Bonaire aan de Belastingdienst  CN, onder 
vermelding van het betalingskenmerk. Op de voorzijde van dit formulier is aangegeven op welke rekeningnummers U kunt betalen. 
 
U dient deze aanslag direct te voldoen in geval van: 
1. faillissement, of indien sprake is van een lichaam bij ontbinding, beëindiging of vereffening ervan; 
2. het metterwoon verlaten van, of  het overbrengen van de plaats van vestiging buiten Bonaire. 
 
Uitstel van betaling 
Indien u de aanslag niet terstond kunt betalen, kunt uitstel van betaling aanvragen bij de Belastingdienst CN. U kunt bij de Belastingdienst CN informeren 
aan welke voorwaarden u moet voldoen en op welke wijze u uw verzoek moet indienen. 
 

 
 

mailto:belasting-olb@bonairegov.com

