Verklaring van woonplaats
Verklaring van woonplaats is een uitgebreid bewijs van inschrijving.
Op een verklaring van woonplaats kan
de volgende informaties opgenomen
worden:
•

id nummer

•

Nationaliteit

•

Historisch

•

Datum vestiging eiland

•

Datum overlijden

•

Geboorteplaats

•

Geslacht

•

Gegevens van de ouders

•

Gegevens van de kinderen van de
ingezetene

•

Datum vestiging Bonaire

•

Overige ingeschrevene op hetzelfde adres

•

Administratienummer

•

Burgerlijke staat

•

Actueel huwelijk

•

Datum vestiging adres

•

Historische adressen

•

Een verklaring van woonplaats wordt
ondermeer gebruikt:

Verklaring burgerlijke staat

Verklaring burgerlijke staat is een document
waarmee aangetoond wordt wat de burgerlijke staat van een persoon is.
Een verklaring van burgerlijke staat
ondermeer gebruikt voor:

wordt

Door immigranten ten behoeve van de
jaarlijkse vernieuwing van hun verblijfsvergunning en voor de aanvraag
van een vergunning tot verblijf na 10
jaren;

•

Inschrijving in het register Basisadministratie persoonsgegevens;

•

Ondertrouw;

•

Voor de aanvraag van ouderdomspensioen;

•

Erkenning.

•

In plaats van een trouwboek of familieboek aangezien op het document de
kinderen en echtgenoot worden vermeld;

•

•

Voor de aanvraag van het Nederlanderschap;

Om een verklaring van woonplaats te kopen dient een geldige identiteitskaart te
worden overlegd.
Verklaring van woonplaats kost fl. 15,00.

Om een verklaring burgerlijke staat te kopen
dient een geldige identiteitskaart te worden
overlegd;
Als het voor iemand anders is, dient je dan
een machtigingsbrief en een kopie van een
geldige identificatiemiddel van de desbetreffende persoon mee te nemen.
Verklaring burgerlijke staat kost fl. 15,00.

Attestatie de Vita
Attestatie de Vita is een bewijs dat betrokkene in leven is.
Wie maken gebruikt van een Attestatie
de Vita:
•

Gepensioneerden;

•

Wezen;

•

Personen die arbeidsongeschikt zijn
verklaard;

•

Weduwen;

Een Attestatie de Vita kost fl. 10,00 en
moet persoonlijk opgehaald worden
met een geldige identiteitskaart.
Voor minder validen die door ziekte,
handicap of ouderdom niet persoonlijk aanwezig kunnen zijn, geef Burgerzaken de service door de bevolkingscontroleur naar hen toe te sturen

Afdeling Burgerzaken i.o.
Eilandgebied Bonaire

Verklaring van Woonplaats

Kaya Almirante Pedro Luis Brion 12

.

Bonaire
Nederlandse Antillen

Openingstijden:
08:00-11:45 uur
13:30-16:45 uur
Dinsdag ochtend gesloten
13.30-16.45 uur
Vrijdag: 13:30-16:15 uur

Verklaring Burgerlijke
Staat

Attestatie de Vita

Phone : 00-599-7175516/ 17
00-599-7175330 tst. 111 of 231

Eilandgebied Bonaire

Fax

Afdeling Burgerzaken i.o.

: 00-599-7175258

E-mail : Burgerzaken@bonairegov.com

