
Aanmeldingsbrief veiligheidsonderzoek / Carta di anuncio di 
investigacion di seguridad 
 
1. Dit gedeelte moet worden ingevuld door de werkgever voordat deze aanmeldingsbrief 
samen met de Staat van Inlichtingen en retourenveloppe in handen van de kandidaat- 
vertrouwensfunctionaris wordt gegeven.  
E doño di trabou mester yena e parti aki, prome cu e entrega e Carta di anuncio hunto cu e 
Declaracion di Información y Sealbag na e candidato pa e funcion di confianza. 
__________________________ 

Naam en voornamen / Fam y nomber completo: …………………………………………………….. 
Geboortedatum / Fecha di nacemento: ………………..….Plaats/Lugar: …………………………… 
Land / Pais:……………………………. Nationaliteit / Nacionalidad: ……………………………... 
Komt in aanmerking voor de vervulling van de volgende vertrouwensfunctie /  
Ta bin den remarke pa eherce e funcion di confianza:  
__________________________ 
Naam organisatie / Nomber di organizacion:………………………………………………………… 
Functie omschrijving / Descripcion di e funcion:……………………………………………………. 
 
De kwetsbare functie-elementen in bovengenoemde vertrouwensfunctie zijn (functieprofiel 
bijvoegen): 
E elementonan di vulnerabilidad den e funcion ya menciona ta (agrega e perfil di e funcion): 
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………… 
 
2. Dit gedeelte moet worden ingevuld door de kandidaat-vertrouwensfunctionaris.  
E candidato pa e funcion di confianza mester yena e parti aki. 
Hierbij verklaar ik in te stemmen met mijn aanmelding als kandidaat – vertrouwensfunctionaris bij 
het hoofd van de VDA. Pa medio di esaki mi ta declara di ta di acuerdo cu mi anuncio como 
candidato pa un funcion di confianza na e director di SSNA.  
 
Naam/ Nomber :……………………………………………………………………………………… 
Datum / Fecha :……………………………………………………………………………………… 
Plaats / Lugar :……………………………………………………………………………………… 
 
Handtekening / Firma :…………………………………………………………………………… 
 
3. Dit gedeelte in te vullen door uw werkgever/ E doño di trabou mester yena e parti aki.  
Hierbij meld ik bovenstaande kandidaat-vertrouwensfunctionaris bij het hoofd van de VDA aan 
voor een veiligheidsonderzoek. Pa medio di esaki mi ta anuncia e candidato pa e funcion di 
confianza na e director di SSNA pa un investigacion di seguridad.  
 
Naam organisatie/ Nomber di organizacion…………………………………………………….……. 
Naam vertegenwoordiger organisatie/  
nomber di representante di e organizacion:…………………………………………………….……. 
Functie / Funcion:…………………………………………………………………………….………. 
Telefoonnummer / Number di telefon: …………………………………………………………….…. 
Datum en Plaats / Fecha y Lugar:…………………………………………………………………….. 
 
Handtekening / Firma :……………………………………………………………………….…..… 
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Staat van Inlichtingen  

Declaracion di Informacion  
 
Vertrouwelijk 
Confidencial 
 
Ministerie van Algemene Zaken en Justitie  Ministerio di Asuntonan General y Husticia 
Veiligheidsdienst Aruba Servicio di Seguridad Nacional di Aruba 
VDA SSNA 
 
 
Instructies bij het invullen van het SVI-formulier: 

1. Volledige en correcte invulling voorkomt vertraging van het veiligheidsonderzoek. Het is 
noodzakelijk dat u alle gevraagde gegevens van de door u vermelde personen invult. Bij het 
ontbreken van gegevens zal de VDA u altijd vragen deze alsnog aan te leveren. Als u desondanks 
niet alle -verplichte- vragen volledig kunt beantwoorden, geef of kies dan als antwoord 'onbekend'. 
U moet dan bij de Toelichting aangeven waarom u de gevraagde gegevens niet kunt invullen. 

2. Het beantwoorden van alle vragen is verplicht.  
3. Goed leesbare kopie van een op Aruba geldig legitimatiebewijs (bij voorkeur paspoort of ID kaart) 

met herkenbare foto bijvoegen, ook van uw eventuele partner. 
4. Indien u niet op Aruba geboren bent en gedurende de laatste 10 jaren niet altijd de Nederlandse 

nationaliteit had of heeft, dan wordt u verzocht om een goed leesbare kopie van uw (voormalige) 
paspoort bij te voegen. Dit geld ook voor niet op Aruba geboren partners die in de laatste 10 jaren 
geen Nederlandse nationaliteit hadden/hebben.  

5. Indien uit onderzoek blijkt dat u niet de waarheid heeft verteld of heeft verzwegen, kan dit leiden 
tot een weigering van de Verklaring van Geen Bezwaar.  

Dit formulier is bedoeld voor het kunnen uitvoeren van een basisveiligheidsonderzoek. Afhankelijk 
van de soort vertrouwensfunctie, dat u bekleed of wenst te bekleden, en de mate van risico voor de 
Staatsveiligheid, kunt u in aanmerking komen voor een uitgebreider veiligheidsonderzoek. Indien dit 
laatste het geval is, zult u naast dit formulier ook een aparte bijlage moeten invullen.  
 

Instruccion con pa yena e formulario di DDI:  
1. Yenamento di e formulario aki completo y corectamente ta evita tardanza innecesario di e 

investigacion di seguridad. Ta necesario pa bo yena tur informacion pidi di e personanan cu bo a 
yena riba e formulario aki. Si falta informacion SSNA lo pidi bo pa yena nan despues. Si bo no por 
contesta tur e preguntanan, en especial esunnan cu ta obligatorio, e ora duna como contesta 
‘onbekend’. Bo mester yena na Aclaracion e motibo pa cual bo no por a duna e informacion rekeri.  

2. Ta obligatorio pa contesta tur pregunta. 
3. Fabor pone adhunto un copia legible di un identificacion valido na Aruba (preferiblemente pasport 

of cedula) cu un potret reconocibel, tambe di bo pareha.  
4. Si bo no a nace na Aruba y durante e ultimo 10 aña bo no tawata tin e nacionalidad Hulandes, 

fabor pone adhunto un copia legible di bo pasport di bo pais di origen. Esaki ta valido tambe pa e 
parehanan cu no ta naci na Aruba y den e ultimo 10 aña no tawata tin / tin un pasport Hulandes.  

5. Si for di e investigacion resulta cu bo no a contesta e preguntanan di forma honesto of cu bo a 
omiti di duna informacion, esaki por conduci na e negacion di e Declaracion di No Objecion.  

E formulario aki ta pa por realiza un investigacion di seguridad basico. Dependiendo di e tipo di 
funcion di confianza, cu bo ta ocupa of cu bo ta desea di ocupa, y su nivel di riesgo pa seguridad 
nacional, bo por bin na remarke pa un investigacion mas amplio. Si e ultimo aki ta e caso, bo lo mester 
yena un anexo separa tambe banda di e documento aki.  
 

 
 

Bevestig hier 
Uw pasfoto 

 
Pega bo potret 

tipo pasport 
aki 

In te vullen door de VDA 
Pa yena dor di SSNA 
 
VON: 
 
Datum: 
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Ministerie van Algemene Zaken en Justitie 
Ministerio di Asuntonan General y Husticia 

 
Veiligheidsdienst Aruba 
Servicio di Seguridad Nacional Aruba 

 
 

Toestemming voor veiligheidsonderzoek 
Autorizacion pa investigacion di seguridad 
 
Ondergetekende verklaart hierbij dat hij/zij geen bezwaar heeft tegen een veiligheidsonderzoek ingesteld 
door de Veiligheidsdienst Aruba (VDA) in verband met de aanvraag voor het verkrijgen van een Verklaring 
van Geen Bezwaar (VGB) voor het uitoefenen van een vertrouwensfunctie, zoals aangegeven in artikelen 16 
en 17 van de LV/VDA.  
 
Firmante ta declara di no tin niun obhecion pa un investigacion di seguridad haci dor di Servicio di 
Seguridad Nacional di Aruba (SSNA) relaciona cu e solicitud pa haña un Declaracion di No-Obhecion 
(VGB) pa por eherce un funcion di confianza, manera menciona den e articulonan 16 y 17 di e Lei pa e 
Servicio di Seguridad Nacional di Aruba. 
 

Achternaam: 
Fam: 

 

Voornamen: 
Nombernan: 

 

Geboortedatum: 
Fecha di nacemento: 

 

  

Handtekening: 
Firma: 

 

Plaats en datum: 
Lugar y fecha:  
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Ministerie van Algemene Zaken en Justitie 
Ministerio di Asuntonan General y Husticia 

 
Veiligheidsdienst Aruba 
Servicio di Seguridad Nacional Aruba 

 
 

Toestemming voor informatievergaring  
Autorizacion pa colecta informacion 
 
Hierbij verleent ondergetekende toestemming aan de VDA om, indien noodzakelijk, nadere informatie te 
verzoeken bij veiligheid en inlichtingendiensten in het land/ of landen waar ondergetekende of diens partner 
in de laatste 10 jaren, voor een substantiële periode, hebben verbleven.  
Pa medio di esaki firmante ta autoriza SSNA pa, si ta necesario, busca mas informacion cerca ecervicionan 
di seguridad y/o di inteligencia di e pais(nan) caminda firmante y/o su pareha a keda pa un periodo 
substancial durante e ultimo 10 añanan.  
 
Gaarne het verblijf/woon adres(sen) in het buitenland volledig invullen, inclusief postcodenummer, stad en 
tijdvak in de laatste 10 jaar, van zowel uzelf als van uw partner.  
Fabor yena e adres(nan) completo den exterior, incluso e number di codigo postal, ciudad y periodo den e 
ultimo 10 añanan, tanto di bo persona como di bo pareha.  
 
Adres + postcode (codigo 
postal)  
Betrokkene/ Firmante  

:  

Periode / Periodo: :  

Adres + postcode (codigo 
postal)   
Partner / Pareha 

:  

Periode / Periodo: :  

Adres + postcode (codigo 
postal)  
Betrokkene/ Firmante  

:  

Periode / Periodo: :  

Adres + postcode (codigo 
postal)   
Partner / Pareha 

:  

Periode / Periodo: :  

 
 

Naam Betrokkene 
Nomber di Firmante :  

Handtekening 
Firma :  

Plaats en datum 
Lugar y fecha :  
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1. 
Persoonlijke gegevens betrokkene 
Datonan personal di e persona en cuestion                    

 Achternaam / meisjesnaam  
Fam / fam di soltero  

   

 Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

  
 
  

 Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

   DD/MM/JJ    Dia/Luna/Aña 
Sekse/ sexo:    M  /  F 

 Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

    
  

 Huidige nationaliteit 
Nacionalidad actual 

    
  

 Vroegere nationaliteit 
Nacionalidad anterior 

    
  

 Adres (aub aangeven of u in 
een woonhuis of appartement 
woont).  
Adres (fabor indica si bo ta 
biba den un cas of 
apartamento). 

    

 Woonhuis / Cas 
 
 Appartement / apartamento 

 Woonplaats en land 
Lugar y pais di residencia 

    
  

 Telefoonnummer 
Number di telefon 

  Privé/ Priva: 
Werk/ Trabou: 

 Mobiel telefoonnummer 
Number di Celular 

 Privé/ Priva: 
Werk/ Trabou: 

 Identiteitsnummer 
Number di identidad (cedula) 

     Paspoortnummer 
Number di pasport 

 

 E-mail adres 
Adres di E-mail 

    
  

 Nummer van verblijfs- en 
werkvergunning 
Number di permiso di estadia y 
di trabao 

    
  

1a. 
Persoonlijke gegevens partner 
Datonan personal di bo pareha 

 Achternaam / meisjesnaam  
Fam / fam di soltero  

    
  

 Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    
  

 Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

    
Sekse/ sexo:   M  /  F 

 Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

    
  

 Huidige nationaliteit 
Nacionalidad actual 

    
  

 Vroegere nationaliteit 
Nacionalidad anterior 

    
  

 Adres 
Adres 

  
 
  

 Woonplaats en land 
Lugar y pais di residencia 

    
  

 Telefoonnummer 
Number di telefon 

  Privé/ Priva: 
Werk/ Trabou: 
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 Mobiel telefoonnummer 
Number di Celular 

 Privé/ Priva: 
Werk/ Trabou: 

 Identiteitsnummer 
Number di identidad (cedula) 

    
  

 Paspoortnummer 
Number di pasport 

    
  

 Nummer van verblijfs- en 
werkvergunning 
Number di permiso di estadia y 
di trabao 

    
  

  Bedrijf / organisatie waar 
partner werkzaam is 
Nomber di Compania / 
organizacion na cual bo 
partner ta emplea 

    
  

2. 
Gegevens burgelijke staat 
Datonan registro civil 

 
Partner sinds: 
Pareha desde: 

  

 

  
Gescheiden van: 
Divorcia di: 

    Sinds: 
Desde: 

  3. 
Kinderen (incl. stief / pleegkind)  
Yiunan (incluyendo yiu di crianza of adopta) 

 Achternaam / meisjesnaam  
Fam / fam di soltero  

    

 Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    Sekse/ sexo:   M  /  F 

 Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

    

 Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

  
  
  

 Adres 
Adres 

  
  
  

 Woonplaats en land 
Lugar y pais di residencia 

  

 Kinderen (incl. stief / pleegkind) 
Yiunan  (incluyendo yiu di crianza of adopta) 

 Achternaam / meisjesnaam  
Fam / fam di soltero  

    

 Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    Sekse/ sexo:   M  /  F 

 Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

    

 Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

  
  
  

 Adres 
Adres 

  
  
  

 Woonplaats en land 
Lugar y pais di residencia 

  

 Kinderen (incl. stief / pleegkind) 
Yiunan  (incluyendo yiu di crianza of adopta) 

 Achternaam / meisjesnaam  
Fam / fam di soltero  
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 Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    Sekse/ sexo:   M  /  F 

 Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

    

 Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

  
  
  

 Adres 
Adres 

  
  
  

 Woonplaats en land 
Lugar y pais di residencia 

  

  4. 
Adressen betrokkene en partner in de laatste 10 jaren, ook in het buitenland 
Adresnan di bo persona y di bo pareha den e ultimo 10 aña, tambe e adresnan den exterior.  

Adressen betrokkene in de laatste 10 jaren, waar betrokkene voor meer dan 3 maanden heeft gewoond of verbleven: 
Adresnan di bo persona den e ultimo 10 aña, caminda bo a biba of keda pa mas di 3 luna: 

 Van: 
For di: 

t/m 
t/c 

Land 
Pais 

Volledige adres inclusief postcode 
Adres completo incluso codigo postal 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

  

  
 

5. 
   

Adressen partner van betrokkene in de laatste 10 jaren, waar partner voor meer dan 3 maanden heeft gewoond of verbleven: 
Adresnan di bo pareha den e ultimo 10 aña, caminda bo pareha a biba of keda pa mas di 3 luna: 

 Van: 
For di: 

t/m 
t/c 

Land 
Pais 

Volledige adres inclusief postcode 
Adres completo incluso codigo postal 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

    

 
4. 

    

 
5. 

    

5. 
Gegevens familierelaties 
Datonan di famia 

 Vader (evt. stief- /pleegvader) 
Tata (evt. Padrastro of tata di crianza) 

 Achternaam  
Fam  

    

 Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    

 Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

    

 Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 
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 Adres 
Adres 

    

 Woonplaats en land 
Lugar y pais di residencia 

    

 Telefoon/Mobiel nummer 
Number di telefon/celular 

   

 Beroep 
Profesión 
  

    

 Moeder (evt. stief- / pleegmoeder, ) 
Mama (evt. Madrastra of di mama di crianza) 

 Achternaam / meisjesnaam  
Fam / fam di soltero  

    

 Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    

 Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

    

 Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

    

 Adres 
Adres 

    

 Woonplaats en land 
Lugar y pais di residencia 

    

 Telefoon/Mobiel nummer 
Number di telefon/celular 

 
 

  

  Beroep 
Profesión 
  

    

   6. 
Ruimte voor nader informatie betreffende relaties met familieleden  
Espacio pa informacion tocante e relacionnan cu e miembronan di famia  

   
Gegevens broers en zusters van betrokkene, ook evt. stiefbroers/-zussen of pleegbroers/-zussen 
Datonan di rumannan di e persona en cuestion, tambe rumannan di crianza   

 Achternaam / meisjesnaam  
Fam / fam di soltero  

    

 Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    

 Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

    

 Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

    

 Telefoon/Mobiel nummer 
Number di telefon/celular 

 
 

  

 Adres 
Adres 

    

 Woonplaats en land 
Lugar y pais di residencia 

    

 
Gegevens broers en zusters van betrokkene, ook evt. stiefbroers/-zussen of pleegbroers/-zussen 
Datonan di rumannan di e persona en cuestion, tambe rumannan di crianza   

 Achternaam / meisjesnaam  
Fam / fam di soltero  

    

 Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    

 Geboortedatum 
Fecha di nacemento 
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 Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

    

 Telefoon/Mobiel nummer 
Number di telefon/celular 

    

 Adres 
Adres 

    

 Woonplaats en land 
Lugar y pais di residencia 

    

 
Gegevens broers en zusters van betrokkene, ook evt. stiefbroers/-zussen of pleegbroers/-zussen 
Datonan di rumannan di e persona en cuestion, tambe rumannan di crianza   

 
Achternaam / meisjesnaam  
Fam / fam di soltero  

    

 
Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    

 
Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

    

 
Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

    

 
Telefoon/Mobiel nummer 
Number di telefon/celular 

    

 
Adres 
Adres 

    

 
Woonplaats en land 
Lugar y pais di residencia 

    

 
Gegevens broers en zusters van betrokkene, ook evt. stiefbroers/-zussen of pleegbroers/-zussen 
Datonan di rumannan di e persona en cuestion, tambe rumannan di crianza   

 
Achternaam / meisjesnaam  
Fam / fam di soltero  

    

 
Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    

 
Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

    

 
Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

    

 
Telefoon/Mobiel nummer 
Number di telefon/celular 

    

 
Adres 
Adres 

    

 
Woonplaats en land 
Lugar y pais di residencia 

    

 
Gegevens broers en zusters van betrokkene, ook evt. stiefbroers/-zussen of pleegbroers/-zussen 
Datonan di rumannan di e persona en cuestion, tambe rumannan di crianza   

 
Achternaam / meisjesnaam  
Fam / fam di soltero  

    

 
Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    

 
Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

    

 
Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

    

 
Telefoon/Mobiel nummer 
Number di telefon/celular 
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Adres 
Adres 

    

  
Woonplaats en land 
Lugar y pais di residencia 

    

 7. 
Gegevens medebewoners  
Datonan di personanan cu ta biba na e mesun adres di e persona en cuestion  

 
Achternaam  
Fam / fam di soltero  

    

 
Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    

 
Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

    

 
Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

    

 
Telefoon/Mobiel nummer 
Number di telefon/celular 

    

 
Gegevens medebewoners  
Datonan di personanan cu ta biba na e mesun adres di e persona en cuestion 

 
Achternaam  
Fam / fam di soltero  

    

 
Voornamen (voluit) 
Nombernan (completo) 

    

 
Geboortedatum 
Fecha di nacemento 

    

 
Plaats en land van geboorte 
Lugar y pais di nacemento 

    

  
Telefoon/Mobiel nummer 
Number di telefon/celular 

   

 8. 
Gegevens beroep betrokkene 
Datonan di e profesion / trabao di e persona en cuestion 

 
Huidige functie 
Funcion actual 

    

 
Naam huidige werkgever 
Nomber di e actual doño di 
trabao 

    

 
Telefoon/Mobiel nummer 
Number di telefon/celular 

    

 

In dienst van het huidige 
bedrijf sinds 
Emplea na e compania actual 
desde 

    

  9. 
Gegevens opleiding in de laatste 10 jaren plus reden beëindiging opleiding.  
Informacion tocante estudionan haci den e ultimo 10 aña mas e motibonan pa a termina e estudio.   

 
Van: 
For di: 

t/m 
t/c 

Naam opleiding en onderwijsinstelling 
Nomber di e estudio y e Institucion Educativo 
(scol) 

Redenen beëindiging opleiding: 
Motibo pa terminacion di estudio: 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

   

 
4. 
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  10. 
Gegevens vroegere werkgevers in de laatste 10 jaren plus reden beëindiging dienstverband.  
Informacion tocante trabounan anterior den e ultimo 10 aña mas e motibonan pa a termina e relacion di trabou.   

 
Van: 
For di: 

t/m 
t/c 

Naam Bedrijf / werkgever 
Nomber di e compania / doño di trabou 

Redenen beëindiging werkrelatie: 
Motibo pa terminacion di relacion di 
trabou: 

 
1. 

    

 
2. 

    

 
3. 

   

 
4. 

   

 
5. 

   

11. 
Gegevens betreffende buitenlands verblijf 
Datonan relata na estadia den exterior 

 
Bezoeken, dan wel reizen naar het buitenland gedurende de afgelopen 10 jaar (vakanties, dienst en/of studiereizen, medische zorg, 
o.a.) 
Bishitanan of biahenan pa exterior durante e ultimo 10 añanan (vacacion, biahenan di trabou y/of estudio, pa cuido medico, e.o.) 

 
Land 
Pais 

Plaats 
Lugar 

 Van (datum) 
Di (fecha) 

Reden 
Motibo 

 
1. 

      

 
2. 

    

 
3. 

      

 
4. 

      

 
5. 

      

 
6. 

      

 
7. 

      

 
8. 

      

 
9. 

      

 
10. 

      

11a. 
Hebt u tijdens uw buitenlands verblijf 
contact gehad met politie/ justitie of 
daarmee vergelijkbare instanties?  
 
Durante bo estadia den exterior, bo a 
yega di tin contacto cu polis / husticia of 
instancianan similar?  

Ja / Si           Nee / No  
 
  Indien ja, gaarne toelichten / Si ta asina, por fabor duna un splicacion:  
 
  ………………………………………………………………………….. 
 
   …………………………………………………………………………. 
 

11b. Hebt u contacten in enigerlei vorm met 
personen of instanties in het buitenland?  
 
Bo tin contacto cu personanan o 
instancianan p'afor di Aruba?  

 Ja / Si           Nee / No  
 
  Indien ja, gaarne toelichten / Si ta asina, por fabor duna un splicacion:  
 
  ………………………………………………………………………….. 
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11c. Hebt u ervaringen in het buitenland, of 
met buitenlanders, waaruit meer dan 
normale aandacht blijkt voor u, uw 
functie of uw vakgebied?  
 
Bo tawata tin cualke experiencia den 
exterior, of cu extranheronan, cu a indica 
cu tin extra atencion pa bo persona, 
funcion of profesion?  

  Ja / Si           Nee / No  
 
  Indien ja, gaarne toelichten / Si ta asina, por fabor duna un splicacion:  
 
  ………………………………………………………………………….. 
 
   …………………………………………………………………………. 
 

12. 
Algemene Referenties 
Referencianan General 

 

Bij voorkeur personen m.b.t. opleidingen, vorige werkkring, vrienden, waar verwacht van mag worden dat zij u voldoende 
kennen (tenminste drie referenties: geen familieleden).  
Di preferencia personanan referente na estudionan, relacionnan anterior di trabou, amigonan di kendenan por wordo spera cu 
nan conoce bo suficiente (por lo menos tres referencia; no miembronan di bo famia).   

  1. 2. 3. 

 
Naam en voornaam: 
Nomber y fam: 

   

 
Adres: 
Adres: 

   

 
Beroep: 
Profesion: 

   

 

Telefoon/ Mobiel 
nummer: 
Number di telefon/ 
celular: 

   

 
Soort relatie: 
Tipo di relacion: 

   

 
Werkgever: 
Compania na unda e 
persona ta emplea: 

   

13. 
Referenties m.b.t. Lidmaatschappen 
Referencianan relaciona cu miembrecianan 

 

Refenties in relatie tot uw lidmaatschappen. Gelieve personen die ook betrokken waren tot een van de verenigingen of clubs 
waar u lid van bent of was, waarvan kan worden verwacht dat ze u goed kennen.  
Referencia relaciona cu bo miembrecianan. Preferiblemente, personanan involucra den un di e asociacionnan of clubnan di 
cual bo ta of tawata miembro, y di ken por wordo spera cu e conoce bo bon. 

  1. 2. 3. 

 
Naam en voornaam: 
Nomber y fam: 

   

 
Adres: 
Adres: 

   

 
Beroep: 
Profesion: 

   

 

Telefoon/ Mobiel 
nummer: 
Number di telefon/ 
celular: 

   

 
Soort relatie: 
Tipo di relacion: 

   

 
Werkgever: 
Doño di trabou: 

   

14. 
Justitiële gegevens  
Datonan hudicial 

14a. 
Bent u ooit in aanraking geweest met justitie in verband met een misdrijf?*  
Bo a yega di bin den contacto cu polis of cu e sistema hudicial pa motibo di un delito / acto criminal?* 

Ja / Si           
Nee / No  
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14b. 
Indien ja, gaarne toelichten. 
Si ta asina, por fabor duna un splicacion. 

 
 

 

*Noot: Dit is inclusief bekeuringen i.v.m. verkeersovertredingen, transacties (boetes), sepots, in bewaring stellen, arrestaties, 
detenties of enigerlei aanklacht waarbij de politie of justitiële autoriteiten was betrokken. 
*Nota:   Esaki tambe ta referi na boetnan pa motibo di violacion di reglanan di trafico, sepots, arestonan preventivo, aresto, 
detencionnan di algun tipo y/of acusacionnan di algun forma of otro na unda e presencia di polis of algun autoridad hudicial tawata 
necesario. 

15. 
Financiële gegevens  
Datonan financiero 

15a. 

Wat is uw netto-inkomen per maand? 
Cuanto ta e suma di bo ingreso netto pa luna? 
 
Wat is het netto inkomen van uw partner per 
maand? 
Cuanto ta e suma di e ingreso netto di bo 
pareha pa luna?  

 
AWG.  
 
 
 
AWG.  

15b. 
Hebben u en/of uw partner schulden?  
Abo y/of bo pareha tin debe?   

 

Ja / Si           Nee / No  
 
Indien ja, ga naar vraag 15c. Si ta asina, sigui cu pregunta 15c.  
Indien nee, ga naar vraag 15d. Si ta asina, sigui cu pregunta 15d. 

15c. 

Gelieve de naam invullen van de bank, (financiële) instituut of persoon of personen bij wie u de schuld heeft, en het 
totaalbedrag van de schuld.  
Por fabor menciona e banco, institucion (financiero), of  e persona(nan) na unda bo tin e debe(nan), y e suma total di bo 
debenan. 

 

Naam instantie, bank, 
e.d. 
Nomber di e institucion, 
Banco, etc.  

Totaalbedrag schuld 
Suma total di e debe 

Maandelijkse aflossing 
Pago mensual di e debe 

Soort lening 
Tipo di debe 

Hoeveel jaren nog moet u deze 
aflossing betalen? 
Cuanto aña mas bo tin cu paga 
e debe aki? 

 1. AWG. AWG.   

 2. AWG. AWG.   

 3. AWG. AWG.   

 4. AWG. AWG.   

 5. AWG. AWG.   

15d. 
Wat zijn de maandelijkse kosten van zowel u als van uw partner, exclusief leningen?  
Cuanto ta e gastonan mensual tanto di bo persona como di bo pareha, cu excepcion di e prestamonan?  

 
Water en electriciteit 
Awa y coriente 

Telefoon/Mobiel/Internet 
Telefon, Celular/Internet 

Levensonderhoud/verzekering 
Mantencion/ seguro 

Huur 
Huur 

 AWG. AWG. AWG. AWG. 

 AWG. AWG. AWG. AWG. 

15e. 
Hebben u en/of uw partner neveninkomsten? Zo ja, gaarne aangeven hoeveel per maand en waarvoor. 
Abo y/o bo pareha tin entrada adicional? Si ta asina, fabor indica cuanto pa luna y pa ki trabou.   

 
Ja / Si           Toelichten/ Splicacion:  AWG.                             
Nee / No  

 
NOOT: Alimentatie, huur, hypotheek, leningen, worden allemaal beschouwd als schuld of financiële verplichtingen.  
ATENCION: Alimentacion, huur, hipoteca, prestamo, tur ta wordo considera como debe of obligacionnan financiero. 

16. 
Bijzondere omstandigheden  
Circunstancianan particular 

 

Zijn er omstandigheden en/of bijzonderheden die voor de vervulling van de vertrouwensfunctie relevant zijn en niet in de vorige 
vragen aan de orde zijn geweest, zoals verslaving, aanzienlijke financiële problemen e.d. die u kwetsbaar maken voor bijvoorbeeld 
chantage en/of manipulatie.  
Tin otro circunstancianan cu ta relevante den coneccion cu bo funcion, pero cu no a wordo menciona den e preguntanan anterior, 
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manera adiccion, problemanan financiero considerabel, y cosnan similar cu por haci bo mas vulnerabel pa, por ehempel chantahe 
y/of manipulacion? 
 
Zijn er zulke omstandigheden? Ta existi e circunstancianan aki?                    Ja / Si           Nee / No  
Zo ja, gaarne in details toelichten!  Si ta asina, por fabor splica den detaye! 

   

   

    

17. 
Eventuele mededelingen / Toelichting 
Observacionnan adicional/ Splicacion 

           

           

           

            

18. 
Handtekening 
Firma 

 
Ik verklaar voorgenoemde vragen volledig en naar waarheid te hebben ingevuld. 
Mi ta declara di a yena e formulario y contesta tur e preguntanan di forma corecto y honesto.  

     
  

 

Plaats en datum  
Lugar y fecha 

Handtekening 
Firma 

 
 
 


