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Over dit formulier
About this form

Waarom dit formulier?
Als u alleen of samen met anderen, een vereniging of stichting opricht, dan moe u hierover informatie opgeven aan de 
Belastingdienst. Een vereniging of stichting is een rechtspersoon. Deze rechtspersoon krijgt te maken met de heffing van 
een  of meer belastingen. Om te kunnen beoordelen voor welke belastingen de rechtspersoon belastingplichtig is, heeft 
de Belastingdienst een aantal gegevens van u en de rechtspersoon nodig.

Voor wie is het formulier bestemd?
Dit formulier is dus bestemd voor de rechtspersonen vereniging en stichting. U kunt het formulier ook gebruiken als de 
vereniging of stichting ontstaat uit een of meer bestaande organisaties. In alle andere gevallen moet u een van de vol-
gende formulieren invullen:
a. Formulier Startende onderneming Eenmanszaak vof, cv of maatschap 
b. Formulier Startende onderneming BV, NV of andere rechtspersoon

Invullen
Vul de gevraagde gegevens zo volledig mogelijk in. Als er medeoprichters zijn, dan moet u bij een aantal vragen ook hun 
gegevens verstrekken. In dat geval kunt u de betreffende bladzijden van dit formulier nogmaals invullen, afdrukken, 
kopiëren en meesturen.

Opsturen
Stuur het formulier inclusief alle bijlagen in een voldoende gefrankeerde envelop naar uw belastingkantoor. Het is van 
belang dat u alle gevraagde stukken opstuurt, zodat wij u zo snel mogelijk kunnen opnemen als belastingplichtige. Als de 
Belastingdienst uw formulier heeft ontvangen, dan krijgt u zo snel mogelijk bericht over de belasting(en) waarmee uw 
onderneming te maken krijgt. U kunt de stukken uiteraard ook bij het belastingkantoor afgeven.

Meer informatie
U kunt op de website www.belastingdienst-cn.nl ook de formulieren downloaden die in dit formulier worden genoemd. 
Deze formulieren en het Handboek Ondernemen kunt u ook ophalen bij het belastingkantoor.

Why this form?
If you start an association or foundation, alone or with other persons, you must supply information about that organisation to the Belas-
tingdienst. An association or foundation is a legal entity. Your legal entity will be faced with one or more forms of taxation. To determine 
which taxes your legal entity has to pay, the Belastingdienst needs some information about you and your entity. 

For whom is this form intended? 
As such, this form is intended for legal entities in the form of an association or foundation. You may also use this form if the association or 
foundation is formed from one or more existing organisations. In all other situations, you must use one of the following forms:
a. Form for Starting Enterprises Sole proprietorship, general partnership, limited partnership or professional partnership
b. Form for Starting Enterprises Private limited liability company, public limited liability company or other legal entity

Filling out this form
Provide as much detail as possible. If the legal entity has co-founders, their details must also be provided for several of the questions.  
To do so, fill out and print separate copies of those pages to photocopy and submit them.

Submitting this form
Send the form, including all enclosures, to your tax office in an envelope with sufficient postage. It is important that you submit all  
documents requested as soon as possible, to allow us to register you as a taxpayer as soon as possible. Once the Belastingdienst has  
received your form, you will be informed as soon as possible about the form or forms of tax that your enterprise has to pay. Naturally,  
you may also hand in the documents at your tax office.

More information
You can also download forms to which this form refers from our website, www.belastingdienst-cn.nl. You can also collect copies of those 
forms and of the Manual for ‘Enterprises’ from your tax office.

Formulier 
Startende onderneming
Vereniging of stichting
Form Starting legal enterprise
Association or foundation

> Bezoekadres  Visiting address Bonaire: Kaya L.D. Gerharts 12 | Kralendijk | tel. 715-8585  Saba: Mathew Leven stone Street | The Bottom | tel. 416-3941
 St. Eustatius: H.M. Queen Beatrix Street | Oranjestad | tel. 318-33 25/26

> Retouradres Postbus 329, Kralendijk, Bonaire



Formulier Startende rechtspersoon vereniging of stichting

AL1 - 1Z*EDNEDENG

2 van 10

Gegevens van contactpersoon/
bestuurder  Details of the contact for 
matters

Wat is de rechtsvorm van de  
organisatie? What is the legal form  
of the organisation?

       3  Gegevens van de contactpersoon  Details of the contact

       2 Rechtsvorm van de organisatie  Legal form of the organisation

  Vereniging  Association
  Stichting  Foundation

Naam  Name

|                     

Adres  Address

|    

Wijk / plaats & Eiland  District / town and island

|    
Telefoonnummer  Telephonenumber          Functie  Position

|                  |

                          

       1 Gegevens van de organisatie  Details of the organisation

|                     

|    

|    
 

|    
 
 

dd mm jjjj  dd mm yyyy

|    

                          

|    

 

|    

|    

|    

Naam (Vermeld de naam waaronder 
uw bedrijf bekend is.)
Name (State the name by which your 
business is known.)

Straatnaam en huisnummer (Vul bij 
meer dan één organisatieadres het 
adres in van de centrale leiding.) 
Street name and street number (If your 
organisation has multiple addresses, give 
the address of its central management.)

Postadres, indien deze anders is dan 
uw bedrijfsadres  Postal address, if dif-
ferent from your address

Startdatum van de organisatie 
Starting date of the organisation

 
Inschrijfnummer van de Kamer van 
Koophandel.  Registration number  
with the Chamber of Commerce

Website van de organisatie
Organisation’s website

Telefoonnummer organisatie
Telephone number of the organisation

e-mail adres onderneming
e-mail address of the organisation

       4  Gegevens van de belastingadviseur of boekhouder  Details of your tax advisor or accountant

Naam  Name

|                     

Naam contactpersoon  Name of contact

|                     

Adres  Address

|    

Wijk / plaats & Eiland  District / town and island

|                             

Telefoonnummer Telephonenumber          Functie  Position

|                  |
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       5  Voorgeschiedenis van de onderneming  Your enterprise’s background

Naam 1  Name 1

|                     

Adres  Address

|    

Wijk / plaats & Eiland  District/town and island

|                             

CRIB-nummer  CRIB number

|                  

                          

Blijft de overdragende onderneming bestaan?  Will the transferring enterprise continue to exist?   Ja  Yes    Nee  No

Naam 2  Name 2

|                     

Adres  Address

|    

Wijk / plaats & Eiland  District / town and island

|                             

CRIB nummer  CRIB number

|                  

Blijft de overdragende onderneming bestaan?  Will the transferring enterprise continue to exist?   Ja  Yes    Nee  No

  Ja, ga verder met vraag 6.  Yes, proceed to question 6.
   Nee, de onderneming komt voort uit een of meer bestaande ondernemingen.  No, the enterprise was formed from one or 

more existing enterprises.

Is de onderneming geheel nieuw  
opgezet?  Is the enterprise completely 
new?

Door welke onderneming(en) zijn 
activiteiten overgedragen?  From which 
enterprise or enterprises have activities been 
transferred?

       6   Aard van de organisatie  Nature of the organisation
         
         Aan de hand van de antwoorden bepaalt de Belastingdienst voor welke belastingmiddelen de organisatie aangifteplichtig 

wordt. The Belastingdienst will use your answers to determine the taxes for which your organisation will have to file returns.

Wat is de hoofdactiviteit van de 
organisatie? De hoofdactiviteit is de 
activiteit met de grootste omzet. What 
is the main acitivity of the organisation? 
The main activity is the activity with the 
largest turnover.

|                     
 
 
    
 
 
    

Wat zijn de overige activiteiten 
van de organisatie? (Omschrijf zo 
volledig mogelijk de activiteiten 
van de organisatie.)  What are the 
organisation’s other activities? (Describe 
the organisation’s activities in as much 
detail as possible.)

 
|                     
 
 
    
 
 
    
 
 
    
 
 
    

                            

             

|                     
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       7 Gegevens voor de opbrengstbelasting Details for opbrengstbelasting
         
        Mogelijk is uw stichting of vereniging inhoudingsplichtig voor de opbrengstbelasting. 
        Voor de stichting ga verder met vraag 7a. Voor de vereniging ga verder met vraag 7b
        Your foundation or association may qualify as a withholding agent for opbrengtbelasting (‘revenue tax’) purposes.
        For foundations, proceed to question 7a. For associations, proceed to question 7b.

Waaruit bestaan de inkomsten?  What 
form of income does the organisation have?

Contributies  Membership fees

| USD             

Overige inkomsten, namelijk  Other income, namely

|              

7a Stichting  Foudation
Wie voert de feitelijke leiding over 
de stichting? Who is responsible for the 
actual management of the foundation?

Waar is de stichting ingeschreven bij 
de Kamer van Koophandel?  Where is 
the foundation registered with the Chamber 
of Commerce?

7b Vereniging Association
Drijft de vereniging een onderneming? 
Does the association conduct an enterprise?

Treedt de vereniging op als verzekeraar 
op onderlinge grondslag? Does the  
association operate as a mutual insurer?

Treedt de vereniging op als krediet-
instelling? Does the association operate 
as a credit institution?

Naam   Name 

|                     

Adres  Address

|    

Wijk / plaats & Eiland  District / town and island

|                             

Telefoonnummer Telephonenumber          Functie  Position

|                  |

|                     

  Ja  Yes
  Nee  No  

  Ja  Yes
  Nee  No  

  Ja  Yes
  Nee  No  Indien bij 7b één of meer onderdelen met JA gekruist, lees hieronder verder.  

    If you answered one or more options with YES at 7b, proceed below.

Voor de opbrengstbelasting is het van doorslaggevend belang om te bepalen of de vereniging die uitkeringen doet 
aan belastingplichtigen (dat zijn de ontvangers van dergelijke uitkeringen) zijn fiscale vestigingsplaats binnen Caribisch 
Nederland dan wel in het Europese deel van Nederland heeft. Alleen als het lichaam in de BES-eilanden is gevestigd, is het 
inhoudingsplichtig voor de opbrengstbelasting. Aan de hand van het stroomschema op blz. 8 bepaalt u of het lichaam een 
vestigingsplaatsbeschikking moet aanvragen of niet. Lever het ingevulde stroomschema ingevuld samen met dit formulier in 
bij de Belastingdienst. Mocht het schema tot de conclusie leiden dat u een vestigingsplaatsbeschikking moet aanvragen, dan  
kunt u die beschikking aanvragen met bijlage 1 bij dit formulier.   
The determining factor for opbrengstbelasting purposes is whether an association that makes payments to taxpayers (i.e. recipients of such 
payments) has its tax domicile in Caribisch Nederland or in the European part of the Netherlands. The entity only qualifies as a withholding 
agent for opbrengstbelasting purposes if it is domiciled on the BES islands. Use the flowchart on p. 9 to determine whether or not the entity 
is required to request a domicile order. Submit the completed flow chart to the Belastingdienst together with this form. If the chart indicates 
that you must request a domicile order, use Annex 1 to this form to apply for that order.

       8 Gegevens voor de ABB  Details for ABB
 
         Het lichaam is ondernemer als zij een bedrijf of een beroep uitoefent op de BES eilanden. U bent echter alleen belasting-

plichtig voor de ABB indien u producent bent danwel diensten verricht. Vul het stroomschema op blz. 6 in om te beoor-
delen of u  belastingplichtig bent voor de ABB. Lever het ingevulde schema in samen met dit formulier.  The entity qualifies 
as an entreprenise if it has an independent business or profession on the BES islands. However, you only qualify as a taxpayer for algemene 
bestedingsbelasting (‘general expenditure tax’) purposes if you are a manufacturer or if you supply services. Fill out the flowchart on p. 7  
to determine whether you qualify as a taxpayer for ABB purposes. Submit the completed chart together with this form.

|                     
 
|                     

Bent u van mening dat de organisatie 
belastingplichtig is voor de ABB?  Do 
you believe that your organisation qualifies 
as a taxpayer for ABB purposes?

Maak een schatting van uw omzet 
in het startjaar.  Estimate your turnover 
during the first year.

  Ja, want  Yes, because

  Nee, want  No, because

  Weet niet  Do not know

| USD                     
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       9 Personeel  Workforce
      
Is de organisatie inhoudingsplichtig 
voor de loonheffingen? Does the orga-
nisation qualify as a withholding agent for 
loonheffing (‘payroll tax and social security 
premiums’) purposes?

Betaalt de organisatie personen die 
niet op de loonlijst staan of bent u 
van plan dit te doen ? Lees eerst de 
toelichting.  Does the organisation pay 
any persons not listed on the payroll, or do 
you plan to do so? Read the notes before 
completing these questions?
Betaalt de organisatie artiesten of be-
roepssporters die niet op de loonlijst 
staan?  Does the organisation pay any 
artists or professional athletes who are not 
listed on the payroll?

  Ja  Yes

  Nee  No

  Ja  Yes

  Nee  No

   Ja, de organisatie heeft personeel in loondienst. Vul het formulier ‘Aanmelding werkgever’ in. Als de organisatie op een 
later tijdstip personeel in dienst neemt, moet u dat melden bij uw belastingkantoor met dit formulier. Yes, because the 
organisation has employees. Fill out the form ‘Registration as an employer’. If the organisation will take on employees at a later point in 
time, you must report that to your tax office using that form.

  Nee, de organisatie heeft geen personeel in loondienst. No, because the organisation does not have employees.
  Weet niet  Do not know

      10 Onroerende zaken  Immovable property
        
          Bezit de vereniging of stichting onroerende zaken op de BES-eilanden?  Does the association or foundation own any immovable 

property on the BES islands?

          Ja  Yes      Nee  No

Indien ja, vermeld de kadastrale ge-
gevens en adressen.  If it does, state the 
land register data and the addresses.

Adres Address                    Kadastrale gegevens  Land register data

|                       |

|                       |

|                       |

      11 Stukken bijvoegen  Enclose documents
         
          Maak kopieën/afdrukken en voeg die bij het formulier. Kruis aan welke stukken u meestuurt.  Make copies/print-outs and 

enclose them with this form. Check the documents enclosed.

Verplicht  Mandatory

Naar keuze  Optional

  Complete oprichtingsakte  Full deed of formation
  Uittreksel van de Kamer van Koophandel  Extract from the Chamber of Commerce
  Formulier ‘Aanmelding werkgever’ (zie vraag 9)  Form ‘Registration as an employer’ (see question 9)

  Openingsbalans  Opening balance sheet
  Andere informatie van de organisatie (zoals een brochure)   Other information about the organisation (e.g. a brochure)
  Machtigingsbrief  Authorization letter
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 Toelichting:

1 Wanneer bent u ondernemer voor de ABB?
U bent ondernemer als u zelfstandig een bedrijf of een beroep uitoefent 
op de BES eilanden. U doet dit indien u met een organisatie van kapitaal 
en arbeid regelmatig deelneemt aan het economisch verkeer en prestaties 
(leveringen en/of diensten) tegen een vergoeding verricht. Ook bent u 
ondernemer indien u een vermogens bestanddeel exploiteert om er  
duurzaam opbrengst uit te verkrijgen (bijvoorbeeld de verhuur van  
een onroerende zaak).

2 Wat wordt verstaan onder het verrichten van diensten?
Diensten zijn alle prestaties die geen levering van goederen zijn. U moet 
hierbij denken aan de werkzaamheden van een advocaat, een notaris, 
maar bijvoorbeeld ook het verrichten van een servicebeurt aan een auto  
of het serveren van een maaltijd in een restaurant.

3 Wat verstaat de ABB onder een producent?
Een producent is een ondernemer die op de BES eilanden goederen 
voortbrengt met behulp van grond- of hulpstoffen of van halffabricaten, 
voor zover hij de levering van de door hem voortgebrachte goederen niet 
verricht vanuit een inrichting die groten deels (dat is voor meer dan 50%) 
is ingericht, bestemd en wordt gebruikt voor de verkoop van die goederen 
aan andere dan ondernemers (bijvoorbeeld particulieren).

Bijvoorbeeld: U maakt van de materialen zand, grind, water,cement etc. blokken 
welke verkocht worden aan bouwbedrijven en gebruikt worden voor de bouw 
van woningen.

Let op:
Indien u diensten verricht bent u belastingplichtig voor de ABB. Bij een com-
binatie van leveringen van goederen (waarvoor u geen producent bent) en het 
verrichten van diensten bent u dan ook altijd belastingplichtig voor de ABB. 

Ook als de conclusie is dat u niet belastingplichtig bent voor de ABB, kan het 
toch zijn dat u aangifte moet doen voor de ABB. U moet dan denken aan 
situaties waarbij een andere ondernemer ABB naar u verlegt. Zie voor meer 
informatie over verlegde ABB hoofdstuk 10 van het handboek ABB. 

Lever dit schema altijd ingevuld in bij de Belastingdienst / CN: 
BONAIRE: Kaya L.D. Gerharts nummer 12, Kralendijk.  
SABA: Mathew Levenstone Str. The Bottom. 
St. EUSTATIUS: H.M. Queen Beatrix Street, Oranjestad.

Aankruisen indien van toepassing

Verricht u diensten? 2

U bent voor het leveren van zelf 
geproduceerde producten ABB plichtig.

U wordt niet als belastingplichtige 
opgenomen voor de ABB.

U bent voor het verrichten van diensten  
ABB plichtig.

U bent hiervoor niet ABB plichtig.

U bent ondernemer? 1

Levert u goederen die u zelf  
geproduceerd heeft? 3

De algemene bestedingsbelasting (ABB) heeft de Omzetbelasting (OB) en de Belasting op Bedrijfsomzetten 
(BBO) vervangen. Niet iedereen die nu voor de OB of de BBO belastingplichtig is, is dat ook voor de ABB. In 
principe wordt alleen ABB geheven bij invoer, leveringen van goederen op de BES eilanden door een producent 
en bij het verrichten van diensten op de BES eilanden. 

       12 Algemene bestedingsbelasting 

Aan de hand van onderstaand schema kunt u bepalen of u belastingplichtig bent voor de ABB. 
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Algemene bestedingsbelasting (ABB) has replaced the Omzetbelasting (OB) and Belasting op Bedrijfsomzetten 
(BBO). Not everyone who currently has to pay OB or BBO will also be eligible for ABB. In principle, ABB is only 
levied upon the import and delivery of goods on the BES islands by a producer and upon the provision of 
services on the BES islands.

Submit this chart, completed in full, to the Belastingdienst/CN.
BONAIRE: Kaya L.D. Gerharts 12, Kralendijk. 
SABA: Mathew Levenstone Street, The Bottom.
St. EUSTATIUS: H.M. Queen Beatrix Street, Oranjestad.

Tick if applicable

 Explanation:

1 When are you considered an entrepreneur for the purposes of ABB?
You are an entrepreneur if you have an independent business or profession 
on the BES islands. This is the case if you regularly participate in economic 
traffic with an organisation of capital and labour and provide deliveries 
and/or services for payment. You are also an entrepreneur if you exploit an 
asset in order to obtain sustainable income (e.g. the rental of property).

2 What is the term ‘provision of services’ understood to mean?
Services are all performances that do not involve the provision of goods. 
This may include the work of a lawyer or a notary public but may also 
involve servicing a car or serving a meal in a restaurant.

3 What constitutes a manufacturer for the purposes of ABB?
A manufacturer is an entrepreneur who produces goods within the 
territory of a public body using raw materials, ancillary materials or semi-
finished products and who does not supply the goods he manufactures 
from an establishment that is largely (i.e. for more than 50%) equipped, 
destined for and used for the sale of those goods to parties other than 
entrepreneurs (for example, private individuals).

For example: You use the materials sand, grit, water, cement etc. to make blocks 
which are sold to building companies and are used for building houses.

Note:
If you perform services, you are obliged to pay ABB. You are also obliged to pay 
ABB if your business involves a combination of deliveries of goods (which you 
produce) and the provision of services.

Even if you conclude that you do not need to pay ABB, it may well be that you 
still have to submit a tax return for ABB. This may involve situations whereby 
another entrepreneur reverse-charges you ABB. More information about 
reverse-charging ABB is given in Section 10 of the ABB manual.

Do you provide services? 2

You are obliged to pay ABB for  
these deliveries.

You are not obliged to pay ABB.

You are obliged to pay ABB for services.

You are not obliged to pay ABB.

Are you an entrepreneur? 1

Do you provide deliveries of 
goods as a producer?3

       12 Algemene bestedingsbelasting

The diagram below allows you to determine whether you need to pay ABB. 
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Het lichaam heeft: op jaarbasis een  
omzet van ten hoogste USD 80.000 én 
doorgaans bezittingen tot ten hoogste  
USD 200.000.

Het lichaam is een stichting of een doel-
vermogen?

Het lichaam komt in aanmerking voor een 
vestigingsplaatsbeschikking. 
Gebruik bijlage 1 om een vestigingsplaats-
beschikking aan te vragen.

Het lichaam is inhoudingsplichtig voor de 
opbrengstbelasting. 
U hoeft geen vestigingsplaats-
beschikking aan te vragen.

Het lichaam komt in aanmerking voor een 
vestigingsplaatsbeschikking.  
Het lichaam is inhoudingsplichtige voor de 
opbrengstbelasting. 
Gebruik bijlage 2 om een 95% -  
beschikking aan te vragen.

Het lichaam is niet inhoudingsplichtige voor 
de opbrengstbelasting. 
U hoeft geen vestigingsplaats- 
beschikking aan te vragen.

De stichting of het doelvermogen is gevestigd 
in BES. Het lichaam is inhoudingsplichtig 
voor de opbrengstbelasting. 
U hoeft geen vestigingsplaatsbeschikking 
aan te vragen.

Het lichaam is belastingplichtig voor de
vennootschapsbelasting in Nederland.

Het lichaam komt in aanmerking voor een 
vestigingsplaatsbeschikking. 

Gebruik bijlage 1 om een vestigingsplaats-
beschikking aan te vragen.

Bestaan de bezittingen van het 
lichaam doorgaans voor meer dan 
50% uit:
Beleggingen of Deelnemingen of Liqui-
diteiten of Activa waarvan het gebruik of 
gebruiksrecht ter beschikking wordt gesteld 
aan personen die buiten BES wonen of zijn 
gevestigd of Overige bezittingen die worden 
aangewend voor het direct of indirect finan-
cieren van personen die buiten BES wonen of 
zijn gevestigd.

Houdt het lichaam zich bezig met:
Financiële dienstverlening of
Royaltybetalingen of
Verzekerings- en herverzekerings-
activiteiten of
Voeren van directie over vennootschappen 
met statutaire of feitelijke zetel in BES of
Andere dienstverlening ter zake van een 
trustbedrijf.

Ten minste 3 in BES wonende werknemers die 
zich zelfstandig bezighouden met werkzaam-
heden betrekking hebbend op de bezittingen:
Beleggingen of Deelnemingen of Liquiditeiten of
Activa waarvan het gebruik of gebruiksrecht 
ter beschikking wordt gesteld aan personen die 
buiten BES wonen of zijn gevestigd of
Overige bezittingen die worden aangewend voor 
het direct of indirect financieren van personen 
die buiten BES wonen of zijn gevestigd én voor 
ten minste 24 maanden een in BES gelegen 
onroerende zaak ter waarde van minimaal  

USD 50.000 ter beschikking heeft voor de  
uitvoering van de bedrijfsactiviteiten; 
Indien het lichaam zich bezig houdt met:
Financiële dienstverlening of Royalty- 
betalingen of Verzekerings- en herver- 
zekeringsactiviteiten of Voeren van directie 
over vennootschappen met statutaire of  
feitelijke zetel in BES of andere dienst- 
verlening ter zake van een trustbedrijf.
Is de ruimte voorzien van in de financiële  
sector gebruikelijke faciliteiten?

Het lichaam is toegelaten tot een  
handels- en diensten entrepot als  
bedoeld in Hoofdstuk V Douane- 
accijnswet BES.

Het lichaam:
Is de feitelijke leiding van het lichaam  
gevestigd op de BES?

Het lichaam voor tenminste 95% deel-
neemt in een lichaam dat is toegelaten 
tot een handels- en dienstenentrepot als 
bedoelde in hoofdstuk V van de Douane-  
en accijnswet BES of een vestigingsplaats-
beschikking heeft ontvangen.

Aankruisen indien van toepassing

Lever dit schema altijd ingevuld in bij de 
Belastingdienst / CN: 
BONAIRE:   bij het team Heffing & Toezicht, 

Kaya L.D. Gerharts 12, Kralendijk. 
SABA:   Mathew Levenstone Street,  

The Bottom. 
St. EUSTATIUS:  H.M. Queen Beatrix Street, 

Oranjestad.
Voor de leesbaarheid van dit schema is CN vermeld voor 
de eilanden: Bonaire, Sint Eustatius en Saba.

      13 Opbrengstbelasting
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The entity has:
an annual turnover not exceeding  
USD 80,000 and General assets of up to  
USD 200,000.

The entity is a foundation or a fund  
(with target sum).

The entity qualifies for a domicile order.
Use appendix 1 to apply for a domicile 
order.

The entity is a withholding agent for 
opbrengst belasting.
You do not require to apply for a domicile 
order.

The entity is a withholding agent for 
opbrengst belasting.
Use appendix 2 to apply for 
a 95 % decree.

The entity is not a withholding agent for 
opbrengst belasting.
You do not require to apply for a domicile 
order.

The foundation or fund is domiciled in BES.
The entity is a withholding agent for  
opbrengstbelasting.
You do not require to apply for a domicile 
order.

The entity is liable to pay vennootschaps-
belasting in the Netherlands.

The entity qualifies for a domicile order.

Use appendix 1 to apply for a domicile 
order.

Do more than 50% of the entities 
general assets consist of:
Investments or Participations or Fluid assets 
or Assets for which the use or right of use is 
made available to persons who live or are 
domiciled outside BES or
Other assets which are commonly used for  
the financing of persons, either directly or  
indirectly, who live or are domiciled  
outside BES.

Is the entity occupied with:
Financial services or
Royalty payments or
Insurance or reinsurance activities or
Providing management to companies with a 
statutory or actual seat of business in BES or
Provision of other services in respect of a 
trust firm.

At least 3 of the employees live in BES and are 
independently occupied with work related to 
the assets:
Investments or Participations or Fluid assets or 
Assets for which the use or right of use is made 
available to persons who live or are domiciled 
outside BES or Other assets which are commonly 
used for the financing of persons, either directly 
or indirectly, who live or are domiciled outside 
BES.  
And for at least 24 months, has had a property,  
located in BES and valued at a minimum of  

USD 50,000 available for performing  
business activities. 
If the entity is occupied with:
Financial services or Royalty payments or
Insurance or reinsurance activities or
Providing management to companies  
with a statutory or actual seat of business 
in BES or 
Provision of other services in respect of a trust 
firm.
Is the venue equipped with facilities common to 
the financial sector?

The entity has been admitted to a trade 
and services depot as provided for in 
Chapter V of the Douane en Accijnswet 
BES.

The entity:
Is the place of effective management of 
the entity located (of domiciled) on the 
BES?

The entity participates for at least 95 % 
in a entity that is admitted to the trade 
and service entrepot as meant in chapter V 
of the “Douane- en accijnswet BES” or has 
received a domicile order.

Check the box

      13 Opbrengstbelasting

Submit this chart, completed in full, to the 
Belastingdienst/CN: 
BONAIRE:   Kaya L.D. Gerharts 12, Kralendijk. 
SABA:   Mathew Levenstone Street,  

The Bottom. 
St. EUSTATIUS:  H.M. Queen Beatrix Street, 

Oranjestad.
To keep this scheme as simple as possible CN stands for 
Bonaire, St. Eustatius and Saba.
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      13 Ondertekening  Signature

Naam  Name

|                     

Adres  Address

|    

Wijk / plaats & Eiland  District / town and island

|    
Telefoonnummer Telephonenumber          Datum Date

|                  |

Handtekening  Signing

|    

                        

      14 Toelichting  Explanatory notes 

Toelichting bij vraag 9
Als de organisatie uitbetalingen doet aan derden die niet bij de organisatie in (fictieve) dienstbetrekking werkzaam zijn, 
hoeft de organisatie geen loonheffingen in te houden en aan de Belastingdienst te betalen. De belastingdienst kan u wel 
verzoeken om de gegevens van deze derden en gegevens over uitbetalingen aan hen te verstrekken.

Note to question 9
If the organisation makes payments to third parties who are not actually or fictitiously employed by the organisation, the organisation need 
not withhold loonheffing (‘payroll tax and social security premiums’) and remit them to the Belastingdienst. However, the Belastingdienst 
may ask you to supply the details of those parties or information about payments to them.



Verzoek om Vestigingsplaats
Beschikking  Request for domicile order
(art. 5.2 lid 2 Belastingwet BES)

Bijlage 1 Formulier Startende ondernemer  Formulier Startende ondernemer
BV, NV of andere rechtspersoon  BV, NV of andere rechtspersoon
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      1   Specificatie  Specification

Verzoekt de inspecteur bij deze tot afgifte van een beschikking als bedoeld in artikel 5.2 lid 2 Belastingwet BES, waarin 
deze verklaart dat het hiervoor bedoelde lichaam geacht wordt te zijn gevestigd in Caribisch Nederland (voorheen de BES, 
Bonaire, St. Eustatius, Saba). Seeks the inspector to issue an order as provided for in article 5.2 Belastingwet BES, whereby, it is declared 
that the aforementioned body is deemed to be domiciled in Caribisch Nederland (formerly the BES, Bonaire, St Eustatius, Saba).

Uit bijgevoegd stroomschema blijkt op grond van welk onderdeel van artikel 5.2 lid 2 Belastingwet BES deze beschikking 
is aangevraagd. The part of article 5.2 Belastingwet BES upon which this application is based is shown in the flowchart enclosed herewith.

Let op! Deze beschikking vervalt direct na het moment waarop :
 •  het lichaam wordt toegelaten tot een handels- en dienstenentrepot als bedoeld in Hoofdstuk V van de  

Douane- en Accijnswet BES of 
 •  het lichaam niet meer voldoet aan de in het 2e en 3e lid van artikel 5.2 lid 2 Belastingwet BES bedoelde vereisten.
Please note! This order expires directly after the following:
 •  the body is admitted to a trade and services depot as provided for in Chapter V of the Douane- en Accijnswet BES, or
 •  the body no longer meets the requirements provided for in the 2nd and 3rd paragraph of article 5.2 Belastingwet BES.

Naam  Name                    Datum  Date

|                       |

  Bestuurder  Manager   Gemachtigde*  Authorised Representative*           * Stuur machtiging mee  Submit authorisation

Van  Of                    

|                        

Naam lichaam  Name of body                  Cribnummer indien bekend  Cribnumber if known

|                       |

Vestigingsplaatsadres  Address                 

|
Naam Bestuurder*  Name of Manager*             

|
Adres Bestuurder  Address of Manager             

|
 
* Indien aanvraag ingediend door gemachtigde  If the application is submitted by an authorised representative

Ondergetekende,  The undersigned,

      >  Belastingdienst
Ontvangst
Receipt 

Datum ontvangst  Date receipt     Stempel Belastingdienst  Rubber stamp 

|            |            

Naam  Name                     Datum  Date

|                        |

 
Handtekening  Signature      

|             

      2  Ondertekening  Signature

> Bezoekadres  Visiting address Bonaire: Kaya L.D. Gerharts 12 | Kralendijk | tel. 715-8585  Saba: Mathew Leven stone Street | The Bottom | tel. 416-3941
 St. Eustatius: H.M. Queen Beatrix Street | Oranjestad | tel. 318-33 25/26


