Toelatingsbeleid Vreemdelingen
Ministerie van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve- en Vreemdelingenzaken
Aruba, 1 november 2007

INHOUDSOPGAVE
1

2

3

4

Inleiding ______________________________________________________________ 4
1.1

Enige wijzigingen in de LTU _________________________________________ 4

1.2

Overgangsregelingen_______________________________________________ 5

Algemene richtlijnen en voorwaarden______________________________________ 6
2.1

Vergunningsplicht _________________________________________________ 6

2.2

Verblijfsduur ______________________________________________________ 6

2.3

Geen wijziging toelatingsvoorwaarden ________________________________ 7

2.4

Garantstelling en waarborgsom ______________________________________ 7

2.5

Het indienen van een aanvraag _______________________________________ 8

2.6

De beslissing op de aanvraag moet in het buitenland worden afgewacht ____ 8

2.7

Huisvesting _______________________________________________________ 8

2.8

Justitiële antecedenten _____________________________________________ 8

2.9

Taal en legalisatie officiële documenten _______________________________ 8

2.10

Gezondheid _______________________________________________________ 9

2.11

Financiële middelen ________________________________________________ 9

2.12

Behandelingstermijn van een aanvraag ________________________________ 9

2.13

Bewijs van terugkeer _______________________________________________ 9

2.14

Bewijs omtrent Toelating ____________________________________________ 9

2.15

Uitnodiging – garantverklaring _______________________________________ 9

2.16

Verklaring omtrent Verblijf___________________________________________ 9

2.17

Het kunnen aantonen van een geldige vergunning, dan wel legale status___ 10

Voorschriften bij het indienen van een aanvraag____________________________ 11
3.1

Behandeling aanvragen ____________________________________________ 11

3.2

Machtiging en gemachtigde_________________________________________ 12

3.3

Voorlopige Toelating tot Aruba ______________________________________ 12

3.4

Afgifte van de beslissing op een aanvraag voor een vergunning of verklaring
12

3.5

Vernieuwing van een vergunning ____________________________________ 12

3.6

Informatie omtrent de vreemdeling___________________________________ 13

3.7

Redelijk termijn om Aruba te verlaten ________________________________ 13

Toelating Nederlanders en van rechtswege ________________________________ 14
4.1

Belangrijke wijzigingen voor Nederlanders ____________________________ 14

4.2

Niet toelatingsplichtige Nederlanders ________________________________ 14
2

5

4.3

Toelating van rechtswege krachtens artikel 3 van de LTU________________ 15

4.4

Vergunningsplichtige Nederlanders __________________________________ 15

4.5

Overgangsregeling ________________________________________________ 16

Gezinshereniging of –vorming___________________________________________ 18
5.1

Gezinshereniging is niet mogelijk____________________________________ 18

5.2

Gezinshereniging en -vorming is mogelijk ____________________________ 18

5.3

Gezinsvorming ___________________________________________________ 20

5.4

Voorwaarden _____________________________________________________ 20

5.5
Bij verbreking van het huwelijk met de hoofdpersoon met de status krachten
artikel 1 of 3 van de LTU __________________________________________________ 20

6

5.6

Bij verbreking van het huwelijk van vreemdelingen _____________________ 20

5.7

Kinderen ________________________________________________________ 21

Kennismigranten ______________________________________________________ 22
6.1

Omschrijving categorie kennismigranten _____________________________ 22

6.2

De geldigheidsduur van de vergunning tot tijdelijk verblijf _______________ 23

7

Buitenlandse rentenier of gepensioneerde_________________________________ 24

8

Inwonende dienstbode _________________________________________________ 25

9

8.1

Voorwaarden vergunning inwonende dienstbode ______________________ 25

8.2

Controle dienstbodeverblijf _________________________________________ 25

8.3

Vereisten dienstbodeverblijf ________________________________________ 25

Vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd _______________________________ 26

10

Studenten en stagiaires ______________________________________________ 27
10.1

Studenten _______________________________________________________ 27

10.2

Stagiaires en praktikanten __________________________________________ 27

11

Toeristen __________________________________________________________ 28
11.1

Definitie van een toerist ____________________________________________ 28

11.2

Vereisten toelating van toeristen ____________________________________ 28

11.3

Duur toeristisch verblijf ____________________________________________ 29

11.4

Uitzondering op grond van nationaliteit_______________________________ 29

11.5

Uitzondering op grond van bezit vastgoed ____________________________ 30

11.6

Personen met een visumplichtige nationaliteit _________________________ 30

11.7

Garantverklaring __________________________________________________ 30

3

1 INLEIDING
Op 1 juli 2006 zijn wijzigingen ingevoerd in de Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU).
Een van de wijzigingen die zijn geïntroduceerd in de LTU was het vastleggen van de
bevoegdheid van de Minister belast met vreemdelingenzaken. Ingaande 1 juli 2006, is de
Minister van Volksgezondheid, Milieu-, Administratieve- en Vreemdelingenzaken belast met het
beleid en het toekennen of afwijzen van verblijfsvergunningen of verklaringen krachtens de
LTU. De Minister is tevens belast met het visumbeleid.
Er wordt gewerkt volgens een volgbeleid vreemdelingenketen, dit houdt in dat de toelating
plaats vindt volgens het advies van of beslissing genomen door een of meerdere ministeries
(lees hier directies) in het vreemdelingenketen. Op grond van de gegeven adviezen of
genomen beslissingen, wordt ten slotte besloten of een vergunning tot tijdelijk verblijf wel of
niet wordt toegekend.
Dit beleid richt zich op het voeren van een verantwoordelijk en integraal toelatingsbeleid,
daarbij rekening houdend met de draagkracht, de economische ontwikkeling en de
arbeidsmarkt van Aruba, waarbij tevens de nadruk wordt gelegd op een zo restrictief min
mogelijke toelating van degenen die een band hebben met Aruba.
Dit beleid stelt vast hoe krachtens de LTU, de behandeling van aanvragen moet plaatsvinden.
1.1 Enige wijzigingen in de LTU
a. Het beleid van de Minister van Justitie van 24 juni 2002 is gecodificeerd in de LTU. Dit
betekent dat de vreemdeling die Aruba binnenkomt met het doel hier arbeid te
verrichten, tot Aruba wordt toegelaten voor een periode van maximaal drie (3) jaren.
De periode van drie (3) jaar is niet van toepassing op personen van Nederlandse
nationaliteit. Het is ook niet van toepassing op personen met een verblijfsstatus
volgens artikel 1 of 3 van de LTU of die zijn toegelaten op grond van de uitzonderingen
vermeld in artikel 7 lid 7 of lid 9 van de LTU.
b. Personen die op Aruba tot Nederlander zijn genaturaliseerd, worden als ‘nieuwe
Arubanen’ beschouwd en hebben geen vergunning nodig om op Aruba te wonen en of
te werken. Vooruitlopend op wijzigingen in de LTU, geldt hetzelfde voor degenen die
de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen door de optieprocedure. Hetzelfde
geldt tevens voor Nederlanders die vanaf 1 januari 1986 zonder onderbreking
ingezetenen zijn van Aruba. Ook zij hebben geen vergunning nodig om op Aruba te
wonen en of te werken.
c. De gezinsleden van de personen die geen vergunning nodig hebben om op Aruba te
wonen (artikel 1 of 3 van de LTU), hebben wel een vergunning nodig om op Aruba te
wonen, mits zij zelf niet vallen onder een van de genoemde categorieën genoemd in
artikel 1 of 3 van de LTU. Indien het een persoon betreft die voor 1 juli 2006 in het
huwelijk is getreden met iemand die valt onder artikel 1 of 3 van de LTU, behoudt deze
persoon de status volgens artikel 1 of 3 van de LTU (als overgangsregeling) tot 1 juli
2009.
d. Niet alleen de ruimte op de arbeidsmarkt is bepalend voor de toekenning of afwijzing
van een verblijfsvergunning met toestemming tot het verrichten van arbeid in
loondienst bij een bepaalde werkgever en in een bepaalde functie. Een verzoek vor
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een dergelijke vergunning kan onder meer worden afgewezen indien de vreemdeling in
het verleden is uitgezet, verwijderd, of na zijn laatste legale verblijf op Aruba alhier
illegaal is verbleven.
1.2 Overgangsregelingen
Bij de inwerkingtreding van de LTU, geldt een algemene overgangsperiode van drie (3) jaren in
de onderstaande gevallen. Na verloop van deze overgangsperiode zijn de bepalingen
onverkort ook op hen van toepassing.
a. Vreemdelingen die een geen vergunning nodig hadden om op Aruba te wonen en of te
werken, IC met verblijfsstatus krachtens artikel 1 (lid 1, onderdeel d, e of f) of artikel 3
(lid 1, onderdeel g of i) van de oude LTU, zullen ingaande 1 juli 2009 een
verblijfsvergunning nodig hebben indien zij op dat moment niet over de Nederlandse
nationaliteit beschikken.
b. Iedereen die voor 1 juli 2006 al in het bezit was van een verblijfsvergunning voor
onbepaalde tijd krachtens de LTU aan het eind van de overgangsperiode, IC op 1 juli
2009, behoudt deze verblijfstitel.
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2 ALGEMENE RICHTLIJNEN EN VOORWAARDEN
Het nieuwe beleid van de Minister van Volksgezondheid, Milieu, Administratieve- en
Vreemdelingenzaken is erop gericht slechts die personen toe te laten indien zij door hun
specialisatie, expertise of professionele kennis, positief zullen bijdragen aan het algemeen
belang van Aruba. Uitgangspunt is dat het algemeen belang, waartoe ook de bescherming van
de arbeidsmarkt, de draagkracht en de economische ontwikkeling worden gerekend, zwaarder
weegt dan het individuele belang.
De algemene richtlijnen en voorwaarden vermeld in dit hoofdstuk, gelden voor iedereen die
een tijdelijk verblijfsdoel heeft. In het geval er sprake is van additionele voorwaarden, wordt dit
in het betreffende hoofdstuk vermeld.
2.1 Vergunningsplicht
Met uitzondering van de personen vermeld in artikels 1 en 3 van de LTU, heeft iedereen een
vergunning nodig om op Aruba te wonen en of te werken. Personen die geen vergunning
nodig hebben, hebben ook geen verblijfsdocument nodig om op Aruba te wonen en of te
werken. Zij kunnen wel een verzoek doen bij de DIMAS voor de afgifte van een verklaring die
aantoont dat de LTU niet op hen van toepassing is of dat zij van rechtswege zijn toegelaten.
Iemand die niet onder een van deze artikels valt en die in aanmerking wil komen voor een
vergunning tot tijdelijk verblijf met toestemming om arbeid te verrichten, heeft een op Aruba
gevestigde werkgever nodig die voor hem garant wil staan. Een positief advies van betrokken
directies is vereist, waaronder die van de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO) voor wat betreft
de arbeidsmarkt.
2.2 Verblijfsduur
De verblijfsduur die wordt toegekend aan iemand die zich op Aruba wil vestigen, is afhankelijk
van de verblijfsdoel.
Indien het een toelating betreft voor een tijdelijk verblijf met toestemming om arbeid te
verrichten, kan dit voor een kortere of langere periode zijn. In principe worden alle
vergunningen tot tijdelijk verblijf gegeven voor maximaal een (1) jaar en moeten zij jaarlijks
worden vernieuwd.
In het geval van een vergunning tot tijdelijk verblijf voor een korte periode (minder dan een
jaar), wordt de vergunning toegekend voor de duur van de activiteit, evenement of project.
In het geval van een vergunning tot tijdelijk verblijf met toestemming om arbeid te verrichten om
een vacature te vullen, wordt de vergunning in principe afgegeven voor een (1) jaar.
Voor al deze verblijfsvergunningen, met uitzondering van gevallen waarvoor dit niet van
toepassing is, geldt een roulatiesysteem van een verblijfsduur van maximaal drie (3) jaren.
2.2.1 Roulatiesysteem van maximaal drie (3) jaren
Een vreemdeling die op Aruba wil wonen en werken en die na 24 juni 2002 een eerste
aanvraag indient (heeft ingediend), moet Aruba na een maximaal verblijf van drie (3) jaren
verlaten.
De vreemdeling die tijdelijk naar Aruba is gekomen om alhier een bepaalde functie te vervullen,
moet Aruba verlaten binnen zes (6) weken nadat de maximale verblijfsduur van drie (3) jaren is
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verstreken, ongeacht of er wel of niet een locale arbeidskracht beschikbaar is op de locale
arbeidsmarkt.
Indien voordat de maximale verblijfsduur is verstreken, de vergunning van de betrokken
persoon niet tijdig is vernieuwd na zijn eerste of tweede jaar van legaal verblijf, zal hij ook in dat
geval Aruba binnen zes (6) weken moeten verlaten.
Na een periode van drie (3) jaren in het buitenland, kan de vreemdeling weer toelating
verzoeken tot Aruba.
2.2.2 Uitzondering op het roulatiesysteem van maximaal drie (3) jaren –
kennismigranten
Voor kennismigranten die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten en die werkzaam zijn in de
toeristische, industriële of onderwijs sector, en tevens voor arbeid verrichtende gezinsleden
van personen met een status volgens artikels 1, 3, 7 lid 7, of 7a van de LTU, wordt middels een
landsbesluit afgeweken van de maximale verblijfsduur van drie (3) jaren. Degenen die tot
kennismigranten worden gerekend, zijn beschreven in het landsbesluit ‘aanwijzing bijzondere
categorieën beroepspersonen’. In hoofdstuk 6 wordt een overzicht gegeven van de functies en
personen die vallen onder de categorie beroepspersoon.
De definitie wie als beroepspersoon wordt beschouwd, wordt bepaald door het gewenste
inkomens- en opleidingsniveau, alsook de functie in een economische sector die de overheid
van uiterst belang beschouwd voor de economische ontwikkeling van Aruba of die sociaal van
belang is, bijvoorbeeld in het onderwijs sector. Een andere beslissende factor is dat de
expertise die de kennismigrant aanbiedt, zowel op Aruba en internationaal schaars moet zijn.
Het betreft dus arbeidsmigranten met een expertise dat zowel op lokaal en international niveau
schaars is, met een hoog inkomens- en opleidingsniveau en die werkzaam zijn in een sector
van economisch en sociaal belang voor Aruba.
2.3 Geen wijziging toelatingsvoorwaarden
Aan vreemdelingen die zijn toegelaten op voorwaarde dat zij Aruba na een maximale
verblijfsduur van drie (3) jaren zullen verlaten, wordt geen wijziging van de
toelatingsvoorwaarden toegestaan. Dit houdt in dat zij in principe niet van werkgever noch van
functie mogen veranderen. Alleen bijvoorbeeld in het geval van een arbeidsconflict, zou de
werknemer van buitenlandse nationaliteit kunnen verzoeken om binnen de verblijfsperiode van
drie (3) jaren van werkgever te mogen veranderen. Echter, rekening houdende met de
verblijfsduur van maximaal drie (3) jaren, kan in principe een wijziging van werkgever slechts
plaatsvinden in het eerste of tweede jaar van de maximaal toegestane verblijfsduur.
2.4 Garantstelling en waarborgsom
De persoon die garant staat voor een vergunning tot tijdelijk verblijf met of zonder toestemming
om arbeid te verrichten voor een vergunningsplichtige vreemdeling, moet beschikken over een
netto inkomen van minstens Afl 50.000,00 per jaar. Dit bedrag wordt jaarlijks geïndexeerd.
Voor verzoeken ingediend vóór 1 november 2007, blijft het bedrag van Afl. 36.000,00
gehanteerd.
De werkgever die garant staat, blijft (mede)verantwoordelijk voor (het eventuele gebrek aan)
het voldoen van de betalingen van de sociale premies, zoals de AZV, AOV en AWW, en de
betreffende belastingen.
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Onkosten met betrekking tot de vreemdeling of diens gezinsleden, gemaakt om welke reden
dan ook (bijvoorbeeld in het geval van uitzetting), komen geheel voor rekening van de
garantsteller.
De garantsteller (of de vreemdeling) moet een waarborgsom betalen voordat een
verblijfsvergunning met of zonder toestemming om arbeid te verrichten kan worden afgegeven.
Het bedrag van de waarborgsom hangt af van het land van herkomst van de
vergunningsplichtige vreemdeling. Volledige of gedeeltelijke ontheffing van de waarborgsom is
volgens de wet mogelijk krachtens een besluit van de Minister.
2.5 Het indienen van een aanvraag
Bij een eerste aanvraag kan deze worden ingediend door de vergunningsplichtige vreemdeling
of door iemand die in dat geval optreedt namens de vreemdeling.
In het geval van een nieuwe aanvraag, dus bij een verlenging, kan de aanvraag alleen worden
ingediend door de vergunningsplichtige zelf. Kinderen jonger dan achttien (18) jaar oud,
moeten persoonlijk aanwezig zijn bij de aanvraag en moeten vergezeld zijn door de persoon
die voor hen garant staat.
Een aanvraag voor het vernieuwen van een verblijfsvergunning moet bij de DIMAS worden
ingediend minstens drie (3) maanden voor het verlopen van de vorige vergunning.
2.6 De beslissing op de aanvraag moet in het buitenland worden
afgewacht
Een vreemdeling die een eerste aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf heeft
ingediend, moet de beslissing op zijn aanvraag in het buitenland afwachten. Indien de
vreemdeling in het verleden illegaal op Aruba is verbleven of zich illegaal op Aruba bevindt, zal
zijn aanvraag worden afgewezen.
2.7 Huisvesting
Toelating van een vergunningsplichtige vreemdeling is op voorwaarde dat hij op alle momenten
kan aantonen over gepaste huisvesting te beschikken.
2.8 Justitiële antecedenten
Toelating geschiedt onder de specifieke voorwaarde dat de resultaten van een onderzoek naar
politiële, justitiële en criminele antecedenten in orde zijn. Dit houdt in dat de betreffende
persoon geen criminele of justitieel negatieve antecedenten heeft. Indien de resultaten van het
onderzoek negatief voor de vreemdeling zijn, zal zijn toelating tot Aruba worden geweigerd.
2.9 Taal en legalisatie officiële documenten
Indien een document wordt overleg, dat als bewijs van enig feit moet dienen, onder andere:
geboorteakte, huwelijksakte, echtscheidingsakte, overlijdensakte, verklaring omtrent het
gedrag, bewijs van ingezetenschap, bewijs van ongehuwde staat, bewijs van het hebben van
een bepaalde nationaliteit, erkenningakte brieven van wettiging, adoptievonnis,
toewijzingsakte, voogdij toewijzing, kunnen deze worden ingediend in het Nederlands, Engels,
Spaans of Papiaments.
Alle officiële documenten dienen gelegaliseerd of gewaarmerkt (apostille) te zijn. Documenten
die zijn afgegeven door een van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden behoeven geen
legalisatie of waarmerk.
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2.10 Gezondheid
Toelating vindt plaats onder voorwaarde dat de resultaten van het medisch onderzoek dat
plaatsvindt op Aruba na binnenkomst, in orde zijn. Dit betekent dat de vergunningsplichtige
persoon geen chronische – of besmettelijke ziekten mag hebben. De vergunningsplichtige
dient zich binnen 10 dagen na binnenkomst op Aruba, te melden bij de Directe
Volksgezondheid voor het medisch onderzoek. De Directie Volksgezondheid zal op een
vertrouwelijke wijze de resultaten van het onderzoek aan de DIMAS doen toekomen.
2.11 Financiële middelen
Toelating geschiedt op voorwaarde dat de vergunningsplichtige geen last wordt voor de
Arubaanse samenleving. De betrokken persoon dient te allen tijde over voldoende financiële
middelen te beschikken om in zijn tijdelijk verblijf op Aruba te voorzien.
2.12 Behandelingstermijn van een aanvraag
Aanvragen die bij de DIMAS worden ingediend, worden binnen een termijn van twaalf (12)
weken behandeld. Deze termijn begint te lopen vanaf het moment van indiening van een
volledige aanvraag tot en met de afgifte van een beslissing op de aanvraag door de DIMAS.
2.13 Bewijs van terugkeer
Een vergunningsplichtige persoon kan een verzoek indienen voor de afgifte van een bewijs van
terugkeer indien zijn aanvraag voor een nieuwe vergunning tot tijdelijk verblijf tijdig is
ingediend, terwijl de vorige vergunning is verlopen en hij Aruba probleemloos in en uit wil
reizen. Indien de vergunning tot tijdelijk verblijf van een persoon geldig is, maar hij toch een
bewijs van terugkeer wil ontvangen, is dit ook mogelijk.
De retributiekosten moeten bij de Ontvanger der Belastingen (SIAD) worden betaald, vóór het
indienen van de aanvraag en de vereiste documenten bij de DIMAS.
2.14 Bewijs omtrent Toelating
In het kader van de behandeling van naturalisatie aanvragen, wordt op verzoek van het
Kabinet van de Gouverneur op Aruba en/of van de Immigratie en Naturalisatie Dienst (IND) in
Nederland, een bewijs omtrent toelating (BOT) afgegeven.
2.15 Uitnodiging – garantverklaring
Met betrekking tot het uitnodigen van personen voor een verblijf op Aruba bij een ingezetene
(niet in een hotel), is het noodzakelijk dat een persoon of een organisatie garant staat voor de
uitgenodigde. Ingaande 15 november 2007, moet de garantsteller in dat geval een
garantverklaring formulier invullen en laten legaliseren bij de Directie Wetgeving en Juridische
Zaken (DWJZ). Dit formulier is beschikbaar op het kantoor van de DIMAS en ook op
www.dimasaruba.aw en www.gobierno.aw. De garantsteller stuurt vervolgens de
garantieverklaring naar zijn uitgenodigde in het buitenland, die zich bij de ambassade zal
kunnen melden voor afhandeling van zijn visumaanvraag.
2.16 Verklaring omtrent Verblijf
Met betrekking tot ondertrouw op Aruba, kunnen personen die niet de Nederlandse nationaliteit
bezitten, een verzoek indienen voor de afgifte van een Verklaring omtrent Verblijf (VoV). Deze
verklaring wordt kosteloos afgegeven.
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2.17 Het kunnen aantonen van een geldige vergunning, dan wel legale
status
Ter bescherming van de openbare orde, de publieke rust of nationale veiligheid, de goede
zeden of het algemeen belang dient de vergunninghouder op vordering van de met het toezicht
of de controle van het verblijf van vreemdelingen aangewezen personen, te allen tijde kunnen
aantonen te beschikken over een geldige verblijfstitel. De aangewezen personen zijn
bijvoorbeeld de politie of immigratieambtenaren.
Degenen die zijn toegelaten krachtens een vergunning tot tijdelijk verblijf met toestemming om
arbeid te verrichten zijn tevens verplicht tijdens hun werk te allen tijde hun ID-kaart bij zich te
hebben en dient die ook aan te tonen.
Indien de vergunning is verlopen, maar de vreemdeling het bewijs van tijdige indiening voor de
vernieuwing van zijn vergunning kan aantonen, mag hij de beslissing op de aanvraag voor een
nieuwe vergunning op Aruba afwachten.
Indien de vreemdeling zijn aanvraag voor een nieuwe aanvraag heeft ingediend nadat deze al
was verlopen, is dit zijn eigen risico.
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3 VOORSCHRIFTEN BIJ HET INDIENEN VAN EEN AANVRAAG
Alle verzoeken voor een verblijfsvergunning al dan niet met toestemming tot het verrichten van
arbeid dienen te worden ingediend bij het kantoor van de DIMAS, gevestigd te Oranjestad,
Wilhelminastraat 31-33, en worden uitsluitend ingenomen door medewerkers van de DIMAS.
3.1 Behandeling aanvragen
a. Een aanvraag dient te geschieden door middel van het daarvoor bestemde
aanvraagformulier. Zowel de aanvrager en de garantsteller/werkgever moeten het
aanvraagformulier invullen en op de daarvoor bestemde plekken ondertekenen.
b. Om de aanvraag in behandeling te kunnen nemen moet de aanvrager een volledig
ingevulde en ondertekende aanvraagformulier indienen, samen met alle vereiste
documenten.
c. DIMAS heeft lijsten beschikbaar van alle vereiste documenten voor elke soort
aanvraag (checklist voorwaarden) en naar verblijfsdoel. Deze lijsten zijn ook
beschikbaar op de website van de DIMAS www.dimasaruba.com en op
www.gobierno.aw.
d. Bij indiening van een aanvraag overhandigt de ambtenaar van de DIMAS een bewijs
van indiening aan de verzoeker waarop diens naam wordt vermeld, de datum van
indiening en of de vergunning tijdig is aangevraagd. De DIMAS behoudt het recht om
additionele documenten te eisen indien deze nodig zijn voor de beoordeling van de
betrokken aanvraag.
e. Indien een aanvraag niet compleet is, zal de ambtenaar van de DIMAS de verzoeker
aanraden alsnog de ontbrekende documenten aan te vullen en hierna de complete
aanvraag bij de DIMAS in te dienen. Echter, indien de verzoeker toch de incomplete
aanvraag wil indienen, dus met ontbrekende documenten, zal DIMAS de aanvraag
innemen in verband met het petitierecht van de verzoeker. In zulke gevallen zal de
verzoeker op het bewijs van indiening moeten ondertekenen dat aan hem is
medegedeeld dat de aanvraag niet compleet is. De ambtenaar van de DIMAS maakt
een aantekening van de ontbrekende documenten en die nodig zijn voor de
beoordeling van de aanvraag. Vervolgens zal de aanvraag worden afgewezen op
grond van onvolledige documenten, aangezien het niet voldoet aan de gestelde
voorwaarden voor het toekennen van een vergunning of verblijfsdocument.
f.

Bij het indienen van een eerste aanvraag dient slechts de retributie te worden betaald
alvorens de indiening plaatsvindt. De leges en indien van toepassing de waarborgsom
dienen te worden betaald voordat de afgifte van de ‘Voorlopige Toelating tot Aruba’
(VTA) kan plaatsvinden. In het geval van een nieuwe aanvraag moeten zowel de
retributie en de leges bij de Ontvanger der Belastingen (SIAD) worden betaald
alvorens de indiening bij de DIMAS plaatsvindt. Indien de aanvraag wordt afgewezen,
zal alleen de retributie worden gerestitueerd.

g. De verschuldigde leges dienen te worden voldaan binnen twee (2) maanden nadat de
betalingsopdracht is afgegeven. Het betalingsbewijs moet bij de DIMAS worden
ingediend. Indien de verschuldigde betalingen niet worden voldaan, heeft dit tot
gevolg dat de aanvraag niet (verder) zal worden behandeld door gebrek aan interesse
in de aanvraag.
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3.2 Machtiging en gemachtigde
h. Indien bij een eerste aanvraag, iemand anders dan degene voor wie de vergunning
wordt aangevraagd, de aanvraag wil indienen, moet deze persoon een schriftelijke
machtiging overleggen.
i.

De gemachtigde treedt op namens de opdrachtgever die zelf volledig aansprakelijk
blijft.

3.3 Voorlopige Toelating tot Aruba
j. Bij een positieve beslissing op een aanvraag om verlening van een eerste vergunning
tot tijdelijk verblijf al dan niet met toestemming om arbeid te verrichten wordt een
“Voorlopige Toelating tot Aruba” (VTA) uitgereikt aan de werkgever/garantsteller van
de vergunningsplichtig persoon. De garantsteller heeft de verantwoording voor het
doen toekomen aan van de VTA aan de persoon in het buitenland. De VTA is geen
verblijfsvergunning, maar is slechts een bewijs dat de vergunningsplichtige persoon
Aruba mag binnenkomen om zijn aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk verblijf af
te handelen.
k. Een VTA heeft een geldigheidsduur van drie (3) maanden en vervalt indien er binnen
drie (3) maanden na datum van afgifte geen gebruik ervan is gemaakt. In dat geval
moet opnieuw een aanvraag worden ingediend voor de afgifte van een vergunning tot
tijdelijk verblijf. De aanvraag zal opnieuw worden beoordeeld en indien de beslissing
positief is, zal opnieuw een VTA worden uitgereikt zodat de vergunningsplichtige
persoon Aruba kan binnen komen voor afhandeling van zijn aanvraag.
l.

Na aankomst op Aruba moet de vergunningsplichtige persoon zich binnen tien (10)
dagen melden bij de Directie Volksgezondheid ter afhandeling van zijn aanvraag,
zodat hij zijn vergunning kan ontvangen. Hij doet dit door de resterende documenten
te overleggen.

m. Indien de vergunningsplichtige persoon afkomstig is uit een visumplichtig land, dient
hij naast de VTA over een geldig visum te beschikken om Aruba binnen te komen.
3.4 Afgifte van de beslissing op een aanvraag voor een vergunning of
verklaring
n. Alle beslissingen op een aanvraag om in aanmerking te komen voor de afgifte van een
verblijfsvergunning of verklaring, worden aan het eind van de behandelingsprocedure
opgestuurd aan de betrokkene middels een aangetekende brief. Dit houdt in dat de
betrokkene of indien het een eerste aanvraag betreft, de werkgever (of diens
contactpersoon), middels een kennisgeving van het Postkantoor wordt meegedeeld
dat hij de beslissing kan afhalen op een van de kantoren van Post Aruba NV. Indien
de beslissing niet binnen de gestelde termijn wordt afgehaald, zal geconcludeerd
worden dat er geen interesse meer bestaat in de betrokken aanvraag. Deze zal niet
verder worden behandeld en zal worden afgesloten.
3.5 Vernieuwing van een vergunning
o. Een aanvraag voor een nieuwe aanvraag moet minstens drie (3) maanden voor het
verlopen van de laatste vergunning worden ingediend. Alleen de vergunningsplichtige
persoon zelf kan de aanvraag indienen. De aanvraag moet persoonlijk door hem
worden ingediend. Indien het een kind van jonger dan achttien (18) jaar oud betreft,
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moet hij vergezeld worden door een ouder of een wettelijke vertegenwoordiger
(voogd).
p. In afwachting van de beslissing op zijn aanvraag voor een nieuwe vergunning tot
tijdelijk verblijf die tijdig is ingediend, mag de aanvrager zijn werkzaamheden
doorzetten bij dezelfde werkgever.
q. De afgifte van een vergunning om op Aruba te mogen wonen en werken, houdt niet
automatisch in dat de vergunninghouder het daarop volgende jaar ook een vergunning
zal ontvangen. Dit is afhankelijk van verschillende factoren, waaronder de
arbeidsmarkt die hierin een belangrijke rol speelt.
3.6 Informatie omtrent de vreemdeling
r. De vergunningsplichtige is te allen tijde verplicht adreswijzigingen en wijzigingen in zijn
persoonlijke staat door te geven bij de DIMAS. Het niet nakomen hiervan is voor zijn
eigen risico.
3.7 Redelijk termijn om Aruba te verlaten
s. De garantsteller is ervoor verantwoordelijk dat de vergunningsplichtige wiens
vergunning is verstreken of indien de garantstelling niet langer zal worden doorgezet,
binnen een periode van zes (6) weken Aruba verlaat. De garantsteller dient de DIMAS
hiervan schriftelijk op de hoogte te stellen. De garantsteller blijft in alle gevallen garant
voor alle kosten die zich kunnen voordoen of die niet zijn betaald met betrekking tot de
vergunningsplichtige persoon en/of zijn familie.
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4 TOELATING NEDERLANDERS EN VAN RECHTSWEGE
4.1 Belangrijke wijzigingen voor Nederlanders
Sinds 1 juli 2006 zijn in de LTU, belangrijke wijzigingen aangebracht voor de toelating van
Nederlanders.
Personen die niet op Aruba geboren of genaturaliseerd zijn, die deel uitmaken van het wettig
gezin van Nederlanders die onder de werking van artikel 1 van de LTU vallen en van de
personen die van rechtswege worden toegelaten (artikel 3 van de LTU), hebben nu een
verblijfsvergunning nodig om op Aruba te wonen en of te werken. Op grond van
gezinshereniging kunnen deze gezinsleden, indien zij zelf niet onder de werking van artikel 1 of
3 van de LTU vallen en ongeacht hun nationaliteit, een verzoek indienen voor de afgifte van
een vergunning tot tijdelijk verblijf met of zonder toestemming om arbeid te verrichten.
Nederlanders die gedurende een periode van vijf (5) jaren onafgebroken toegelaten zijn
geweest van rechtswege of krachtens vergunning, worden van rechtswege toegelaten
krachtens artikel 3 onderdeel f van de LTU.
Nederlanders krijgen in principe een vergunning tot tijdelijk verblijf telkens voor de duur van
een (1) jaar, totdat zij in aanmerking komen voor een toelating van rechtswege, krachtens
artikel 3 onderdeel f van de LTU.
4.2 Niet toelatingsplichtige Nederlanders
Nederlanders die onder werking van artikel 1 van de LTU vallen, hebben geen vergunning
nodig om te worden toegelaten en om te wonen op Aruba. Zij hebben het recht een verzoek in
te dienen voor de afgifte van een verklaring waaruit blijkt dat de bepalingen van de LTU niet op
hen van toepassing zijn.
1. Ingevolge artikel 1 onderdeel a zijn de voorschiften in de artikelen 2 tot en met 22 niet
van toepassing op de Nederlanders als zodanig in Aruba geboren. Men moet bij
geboorte al de Nederlandse nationaliteit hebben gehad om de “artikel 1 status” te
hebben. Nieuw in onderdeel a zijn de in Aruba genaturaliseerden. Vooruitlopend op
wijzigingen in de LTU, geldt dit artikel van de LTU ook voor personen die de
Nederlandse nationaliteit hebben verkregen via de optie procedure.
2. Met de introductie van de nieuwe LTU zijn de Nederlanders die op de eilanden
Curaçao, Bonaire, St. Maarten, St. Eustatius of Saba zijn geboren en die vanaf vóór 1
januari 1986 ingezetenen van Aruba zijn, niet vergunningsplichtig. De strafrechterlijke
voorschriften van de LTU zijn tevens niet van toepassing op alle overige Nederlanders
(die niet behoren tot de genoemde categorie) die vanaf vóór 1 januari 1986
onafgebroken ingezetenen van Aruba zijn. Zodra deze categorie Nederlanders geen
ingezetenen van Aruba zijn, verliezen zij deze status.
3. Sinds 1 juli 2006 is iedere Nederlander die als zodanig buiten Aruba geboren is en van
wie ten minste één van de ouders onder de werking van artikel 1 onderdeel a of b van
de LTU valt, of indien de ouder is overleden en vóór dat overlijden behoorde tot één
van deze categorieën, niet vergunningsplichtig.
4.2.1 Aanvraag verklaring van niet toepassing
Bij aanvraag om de afgifte van een verklaring dat de LTU niet van toepassing is (artikel 1),
moet de aanvrager de nodige documenten overleggen om zijn status te bewijzen.
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4.2.2 Gezinsleden
Verwezen wordt naar hoofdstuk 4 voor het beleid met betrekking tot gezinherening of –vorming
voor gezinsleden van Nederlanders die vallen onder artikel 1 van de LTU, indien deze
gezinsleden zelf niet vallen onder artikel 1, 3 of 7a van de LTU.
4.3 Toelating van rechtswege krachtens artikel 3 van de LTU
De volgende personen krijgen toelating van rechtswege:
a. Personen die in dienst zijn van een van de landen van het Koninkrijk of van een bij
landsbesluit, houdende algemene maatregelen, aangewezen ander land of van een
internationale organisatie. Hieronder vallen ook Nederlandse militairen die in Aruba
gestationeerd zijn, aangezien zij ook in dienst zijn van Nederland;
b. Personen die in dienst zijn geweest van Aruba of vóór 1 januari 1986 in dienst waren
van de Nederlandse Antillen of het eilandgebied Aruba en uit dien hoofde pensioen of
uitkering bij wijze van pensioen genieten, alsmede de niet hertrouwde weduwen van
zodanige personen;
c. In Aruba als zodanig toegelaten beroepsconsuls, beroepsconsulaire ambtenaren en
ander consulair personeel;
d. Militairen, gedurende de tijd dat zij in Aruba zijn gestationeerd. Dit geldt voor
buitenlandse militairen die op Aruba zijn gestationeerd, bijvoorbeeld in verband met het
voorbereiden van oefeningen in de wateren van Aruba en te land;
e. Opvarenden van tot de zee- of luchtmacht van enige mogendheid behorende schepen
of luchtvaartuigen, gedurende de tijd, dat Aruba met toestemming van de bevoegde
autoriteit wordt aangedaan;
f.

Nederlanders die gedurende vijf jaar of langer onafgebroken in Aruba zijn toegelaten
geweest van rechtswege of krachtens vergunning.

Personen die onder een van deze categorieën vallen hebben geen vergunning nodig om op
Aruba te wonen en of te werken. Op hun verzoek kan een verklaring worden uitgereikt waaruit
blijkt dat zij krachtens artikel 3 van de LTU van rechtswege zijn toegelaten.
4.3.1 Gezinsleden
Verwezen wordt naar hoofdstuk 4 voor het beleid met betrekking tot gezinherening of –vorming
voor gezinsleden van Nederlanders die vallen onder artikel 3 van de LTU (met uitzondering van
onderdeel c), indien deze gezinsleden niet een status volgens artikel 1 of 3 hebben.
4.4 Vergunningsplichtige Nederlanders
Doordat Aruba heeft gekozen om aangesloten te blijven bij de mensenrechten verdragen
(BUPO en EVRM), is het mogelijk en toegestaan om onderscheid te maken tussen
Nederlanders in het Koninkrijk. Hierdoor hebben Nederlanders die niet geboren zijn op Aruba
een verblijfsvergunning nodig om op Aruba te wonen en of te werken indien zij niet behoren tot
artikel 1 of 3 van de LTU.
De periode van toelating van maximaal drie (3) jaren is niet van toepassing op deze
Nederlanders indien zij op Aruba willen wonen en werken. Na vijf (5) jaar kunnen zij van
rechtswege worden toegelaten krachtens artikel 3 onderdeel f van de LTU. Binnen deze groep
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wordt onderscheid gemaakt tussen Antilliaanse beroepspersonen en overige Nederlanders
(Rijksgenoten).
4.4.1 Antilliaanse beroepspersonen
Antilliaanse beroepspersonen krijgen een vergunning tot tijdelijk verblijf bij een bepaalde
werkgever en kunnen hun verblijfsvergunning wijzigen indien zij van werkgever veranderen.
Hun aanvraag wordt niet getoetst op de beschikbaarheid van locale arbeidskrachten. Zij
moeten voldoen aan de eis van geschikte huisvesting, goede gezondheid, voldoende middelen
van bestaan en een verklaring omtrent het goed gedrag.
4.4.2 Overige Nederlanders
Overige Nederlanders zijn gedurende de eerste vijf (5) jaren van hun toelating
vergunningsplichtig en krijgen telkens een vergunning tot tijdelijk verblijf voor een (1) jaar. De
aanvraag voor de vergunning wordt getoetst op de beschikbaarheid van locale
arbeidskrachten, echter zij zijn preferent genietend aanbod op de werknemer van vreemde
nationaliteit. Verder dienen zij aan alle voorwaarden voor een vergunning tot tijdelijk verblijf te
voldoen. Hun gezinsleden worden toegelaten. Na vijf jaar wordt deze categorie Nederlanders
toegelaten van rechtswege krachtens artikel 3 onderdeel f van de LTU.
4.4.3 Gezinsleden van vergunningsplichtige Nederlanders
Verwezen wordt naar hoofdstuk 4 voor het beleid met betrekking tot gezinshereniging of –
vorming voor gezinsleden van vergunningsplichtige Nederlanders.
4.4.4 Nederlandse renteniers of gepensioneerden
Gegarandeerd inkomen
Een Nederlander kan in aanmerking komen voor een vergunning tot tijdelijk verblijf om te
wonen op Aruba, dus zonder toestemming om arbeid te verrichten, als rentenier of
gepensioneerde. Om voor deze status in aanmerking te komen moet hij kunnen bewijzen te
beschikken over een gegarandeerd inkomen uit pensioen of uit vermogen van minimaal Afl.
100.000,00 netto per jaar.
Duur vergunning
De duur van de te verlenen vergunning tot tijdelijk verblijf wordt bepaald door de duur van de
garantie.
Wijziging om arbeid te mogen verrichten
De vergunning tot tijdelijk verblijf wordt in dit geval verleend aan de betrokken personen die in
hun levensonderhoud kunnen voorzien zonder werkzaam te zijn. Indien de rentenier
gedurende zijn vergunningsperiode wijziging van de vergunningsvoorwaarden wil zodat hij toch
aan het arbeidsproces kan deelnemen, dan dient hij daartoe een regulier verzoek in te dienen.
De Directie Arbeid en Onderzoek zal dat verzoek op de gebruikelijke wijze toetsen aan de
arbeidsmarkt.
4.5 Overgangsregeling
Onderdelen d, e en f van artikel 1 en g, h en i van artikel 3 van de oude LTU zijn vervallen bij
de inwerkingtreding van de nieuwe LTU. Personen die vóór 1 juli 2006 een verblijfsstatus
hadden op basis van deze onderdelen, behouden deze status tot 1 juli 2009.
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Na deze datum, dienen zij een aanvraag te doen om in aanmerking te komen voor een andere
verblijfstitel.
Verblijven de betrokken personen op basis van de onderdelen d en e van artikel 1 en g van
artikel 3 op Aruba, dan komen zij na 1 juli 2009 in aanmerking voor een tijdelijke vergunning
krachtens artikel 7, eerste lid van de nieuwe LTU indien zij nog steeds behoren tot het wettig
gezin van de op Aruba geboren Nederlander of van degene die van rechtswege is toegelaten
en in gezinsverband leven.
Indien de betrokken personen ten minste tien jaren onafgebroken legaal op Aruba verblijven en
sindsdien bij de burgerlijke stand van Aruba zijn ingeschreven, komen zijn in aanmerking voor
een vergunning voor onbepaalde tijd krachtens artikel 7a.
Personen die inmiddels in Aruba de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen, zijn niet
toelatingsplichtig krachtens artikel 1 onderdeel a van de nieuwe LTU.
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5 GEZINSHERENIGING OF –VORMING
Toelating van gezinsleden op basis van gezinshereniging vindt niet ‘automatisch’ plaats. Elke
aanvraag wordt individueel beoordeeld, waarbij telkens het belang van het land Aruba wordt
afgewogen tegen het belang van betrokkene.
Onder gezinsleden dient in het kader van dit beleid te worden verstaan de echtgeno(o)t(e) en
minderjarige kinderen (kinderen jonger dan 18 jaar oud en die niet en nooit getrouwd zijn
geweest).
5.1 Gezinshereniging is niet mogelijk
Gezinshereniging is niet mogelijk voor de echtegno(o)t(e) en minderjarige kinderen indien de
vergunningsplichtige persoon valt onder artikel 7 lid 3 van de LTU (roulatiesysteem van
toepassing op vreemdelingen die op Aruba arbeid komen verrichten).
5.2 Gezinshereniging en -vorming is mogelijk
In de volgende gevallen is gezinshereniging mogelijk:
a. Gezinshereniging bij een hoofdpersoon met een niet toelatingsplichtige status
krachtens artikel 1 van de LTU: de gezinsleden (echtgeno(o)t(e) en minderjarige
kinderen) van deze categorie Nederlanders, krijgen een vergunning tot tijdelijk verblijf
zolang ze gehuwd zijn met of deel uitmaken van het gezin van de Nederlander die
onder artikel 1 van de LTU valt. De echteno(t)e die gezinshereniging verzoekt, kan bij
de eerste aanvraag aangeven of hij/zij in aanmerking wenst te komen voor een
vergunning tot tijdelijk verblijf met of zonder toestemming om arbeid te verrichten.
Indien gekozen wordt voor een vergunning tot tijdelijk verblijf met toestemming om
arbeid te verrichten, is deze niet afhankelijk van een werkgever of functie. De
vergunning tot tijdelijk verblijf wordt in principe gegeven voor een (1) jaar en moet
jaarlijks worden vernieuwd.
b. Gezinshereniging bij een hoofdpersoon met een niet toelatingsplichtige status
krachtens artikel 3 van de LTU:
− Artikel 3, onderdeel a: de gezinsleden (echtgeno(o)t(e) en minderjarige
kinderen) van deze categorie (waaronder uitgezonden krachten en
defensiepersoneel Koninkrijk der Nederlanden), krijgen een vergunning tot
tijdelijk verblijf zolang ze gehuwd zijn met of deel uitmaken van het gezin van
de persoon die onder artikel 3 onderdeel a van de LTU valt. De echteno(t)e
die gezinshereniging verzoekt, kan bij de eerste aanvraag aangeven of hij/zij
in aanmerking wenst te komen voor een vergunning tot tijdelijk verblijf met of
zonder toestemming om arbeid te verrichten. Indien gekozen wordt voor een
vergunning tot tijdelijk verblijf met toestemming om arbeid te verrichten, is
deze niet afhankelijk van een werkgever of functie. De vergunning tot tijdelijk
verblijf wordt in principe gegeven voor een (1) jaar en moet jaarlijks worden
vernieuwd. Slechts indien de organisatie die de werknemer naar Aruba heeft
uitgezonden (zie hoofdstuk 4.3) garant staat voor de werknemer en diens
gezinsleden, voor de duur van zijn verblijf op Aruba, zal een
verblijfsvergunning worden uitgereikt aan zijn gezinsleden voor de gehele
lengte van de periode dat de hoofdpersoon die van rechtswege is toegelaten
werkzaam is op Aruba.
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− Artikel 3, onderdeel onderdelen b, e, en f: de gezinsleden (echtgeno(o)t(e) en
minderjarige kinderen) van deze categorie, krijgen een vergunning tot tijdelijk
verblijf zolang ze gehuwd zijn met of deel uitmaken van het gezin van de
persoon die onder artikel 3 onderdelen b, e, en f van de LTU valt. De
echteno(t)e die gezinshereniging verzoekt, kan bij de eerste aanvraag
aangeven of hij/zij in aanmerking wenst te komen voor een vergunning tot
tijdelijk verblijf met of zonder toestemming om arbeid te verrichten. Indien
gekozen wordt voor een vergunning tot tijdelijk verblijf met toestemming om
arbeid te verrichten, is deze niet afhankelijk van een werkgever of functie. De
vergunning tot tijdelijk verblijf wordt in principe gegeven voor een (1) jaar en
moet jaarlijks worden vernieuwd. Dit geldt voor alle gezinsleden van degenen
die vallen onder artikel 3, onderdelen b, e, en f van de LTU.
c. Gezinshereniging bij een vergunningsplichtige Nederlander: de gezinsleden
(echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen) van deze categorie krijgen een vergunning
tot tijdelijk verblijf zonder toestemming om arbeid te verrichten, zolang ze gehuwd zijn
met of deel uitmaken van het gezin de vergunningsplichtige Nederlander. De
vergunning kan worden gewijzigd in een vergunning tot tijdelijk verblijf met
toestemming om arbeid te verrichten in een bepaalde functie en bij een bepaalde
werkgever, indien voor de betreffende functie geen locale kracht beschikbaar is en
conform het advies van de Directie Arbeid en Onderzoek. De verblijfsvergunning (met
of zonder toestemming om arbeid te verrichten) wordt in principe gegeven voor een (1)
jaar en moet jaarlijks worden vernieuwd.
d. Gezinshereniging bij een hoofdpersoon met een verblijfsvergunning voor onbepaalde
tijd: de gezinsleden (echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen) van deze categorie
krijgen een vergunning tot tijdelijk verblijf zonder toestemming om arbeid te verrichten,
zolang ze gehuwd zijn met of deel uitmaken van het gezin van de hoofdpersoon. De
vergunning kan worden gewijzigd in een vergunning tot tijdelijk verblijf met
toestemming om arbeid te verrichten in een bepaalde functie en bij een bepaalde
werkgever, indien voor de betreffende functie geen locale kracht beschikbaar is en
conform het advies van de Directie Arbeid en Onderzoek. De verblijfsvergunning (met
of zonder toestemming om arbeid te verrichten) wordt in principe gegeven voor een (1)
jaar en moet jaarlijks worden vernieuwd.
e. Gezinshereniging bij de categorie personen die (tijdelijk) zijn toegelaten en die
uitgezonderd zijn van de verblijfsduur van maximaal drie (3) jaar (bijvoorbeeld
renteniers, gepensioneerden of de categorie gedefinieerd als kennismigrant middels
een landsbesluit): de gezinsleden (echtgeno(o)t(e) en minderjarige kinderen) van deze
categorie krijgen een vergunning tot tijdelijk verblijf zonder toestemming om arbeid te
verrichten, zolang ze gehuwd zijn met of deel uitmaken van het gezin van de
hoofdpersoon. De vergunning kan worden gewijzigd in een vergunning tot tijdelijk
verblijf met toestemming om arbeid te verrichten in een bepaalde functie en bij een
bepaalde werkgever, indien voor de betreffende functie geen locale kracht beschikbaar
is en conform het advies van de Directie Arbeid en Onderzoek. De verblijfsvergunning
(met of zonder toestemming om arbeid te verrichten) wordt in principe gegeven voor
een (1) jaar en moet jaarlijks worden vernieuwd.
f.

Gezinsleden (echtgeno(o)t(e) van personen die vallen onder artikel 3, onderdeel c van
de LTU, dus beroepsconsuls en consulair personeel, hebben op basis van gesloten
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verdragen toelating van rechtswege zolang zij samenwonen met de hoofdpersoon die
van rechtswege is toegelaten.
5.3 Gezinsvorming
Indien iemand die is toegelaten onder de voorwaarden gesteld in artikel 7, lid 3 van de LTU,
dus voor maximaal drie jaar, een gezin vormt op Aruba, krijgen de op Aruba geboren kinderen
die deel uitmaken van dit gezin, op verzoek een vergunning tot tijdelijk verblijf voor de
resterende periode van het maximum verblijf van drie (3) jaren.
5.4 Voorwaarden
De verblijfsvergunning wordt niet verleend inden de vreemdeling en de hoofdpersoon niet
samenwonen of geen gemeenschappelijke huishouden voeren. Indien dit het geval is, is de
vergunning niet langer geldig.
De gezinsleden en de persoon bij wie deze willen verblijven dienen op hetzelfde adres in het
bevolkingsregister te staan ingeschreven.
Voor de echtgeno(o)t(e) die zich op Aruba wil vestigen om te verblijven bij zijn/haar
echtgeno(o)t(e) geldt, dat zij direct na toelating met zijn/haar echtgeno(o)t(e) dient te gaan
samenwonen.
Een verblijfsvergunning wordt niet verleend indien de vreemdeling een gevaar vormt voor de
openbare orde, de goede zeden, nationale veiligheid en het algemeen belang.
5.5 Bij verbreking van het huwelijk met de hoofdpersoon met de status
krachten artikel 1 of 3 van de LTU
In het kader van dit beleid doet verbreking van het huwelijk zich voor indien het huwelijk op
grond waarvan verblijf was toegestaan feitelijk is verbroken omdat niet langer sprake is van
gezinsleven of omdat het huwelijk juridisch is ontbonden. Bijvoorbeeld in het geval dat één van
de partners Aruba voorgoed verlaat en niet langer een gemeenschappelijke huishouden voert
met de partner bij wie gezinshereniging is verkregen of bij echtscheiding of overlijden.
Bij verbreking van het huwelijk met de hoofdpersoon met status volgens artikel 1 of 3 van de
LTU, na een huwelijksduur van minder dan vijf jaren, dient de buitenlandse partner die wegens
zijn/haar huwelijk werd toegelaten, met de hem/haar toegewezen gezinsleden Aruba te
verlaten. Van deze eis kan door de Minister ontheffing worden verleend als de uit het huwelijk
geboren kinderen de Nederlandse nationaliteit hebben of de echtgenoot de kinderen van zijn
vrouw heeft erkend en de kinderen aan de partner van buitenlandse nationaliteit zijn
toegewezen.
Bij verbreking van een huwelijk met de hoofdpersoon met status volgens artikel 1 of 3 van de
LTU, na een huwelijksduur van meer dan vijf jaren, kan de buitenlandse partner die wegens
zijn/haar huwelijk werd toegelaten, teneinde te voorzien in zijn/haar levensonderhoud en de
eventueel aan betrokkene toegewezen gezinsleden een verblijfsvergunning met toestemming
om arbeid te verrichten, worden verleend voor telkens een periode van ten hoogste 1 jaar.
5.6 Bij verbreking van het huwelijk van vreemdelingen
Bij verbreking van het huwelijk van vreemdelingen na een huwelijksduur van minder dan vijf
jaren, dient de partner die wegens zijn/haar huwelijk werd toegelaten, met de hem/haar
toegewezen gezinsleden binnen drie maanden Aruba te verlaten, tenzij betrokkene over een
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zelfstandige verblijfsvergunning met toestemming om arbeid te verrichten beschikt en kan
voorzien in het onderhoud van zichzelf en haar kinderen.
Bij verbreking van het huwelijk van vreemdelingen na een huwelijksduur van meer dan vijf
jaren, kan aan de partner die wegens zijn/haar huwelijk werd toegelaten, met de hem/haar
toegewezen gezinsleden (die niet de Nederlandse nationaliteit bezitten), een vergunning tot
tijdelijk verblijf met toestemming om arbeid te verrichten worden verleend voor een (1) jaar,
indien voor de betreffende functie geen landskind beschikbaar is en conform het advies van de
Directie Arbeid en Onderzoek (DAO). De vergunning wordt gegeven voor de periode van een
(1) jaar en moet jaarlijks worden vernieuwd.
5.7 Kinderen
5.7.1 Minderjarige kinderen
Minderjarige kinderen die feitelijk behoren of reeds in het land van herkomst feitelijk behoorde
tot het gezin van de persoon met een status volgens artikel 1, 3 of 7a van de LTU of de
toegelaten persoon en die onder het wettig gezag van deze persoon staan, worden in het
kader van gezinshereniging of gezinsvorming toegelaten.
Minderjarige kinderen zijn kinderen die de leeftijd van 18 jaar nog niet bereikt hebben en niet
gehuwd zijn en ook nooit gehuwd zijn geweest.
5.7.2 Meerderjarige kinderen
Aan meerderjarige kinderen die niet studeren, kan toelating op grond van klemmende redenen
van humanitaire aard worden verleend, bijvoorbeeld indien achterlating een onevenredige
hardheid oplevert. Hiervan is sprake indien achterlating leidt tot een schrijnende situatie.
5.7.3 Illegaal verblijvende kinderen
Illegaal verblijvende kinderen die de school bezoeken, kunnen op grond daarvan geen
vergunning tot tijdelijk verblijf verkrijgen.
5.7.4 Wettige kinderen en voogdijschap
Voor wettige kinderen waarvan een van de ouders kan aantonen de voogdij te hebben, kan
alleen toegang worden verkregen als die voogdij is vastgesteld door een rechterlijke instantie in
het land van herkomst en geverifieerd is door het gemeenschappelijke hof in Aruba. Voor
Colombia en Venezuela geldt dit niet bij natuurlijke kinderen. In deze landen is de moeder van
rechtswege voogd, zoals ook in de meeste andere landen. Indien de vader het kind heeft
erkend heeft zij wel toestemming van de vader nodig zodat het kind naar Aruba kan reizen.
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6 KENNISMIGRANTEN
Zoals vermeld in hoofdstuk 2.2.2, kan middels een landsbesluit worden afgeweken van de
maximale verblijfsduur van drie (3) jaren, voor kennismigranten die niet de Nederlandse
bezitten en die werkzaam zijn in de toeristische, olieraffinage of onderwijs sector en tevens
voor arbeid verrichtende gezinsleden van personen met een status volgens artikel 1, 3, 7 lid 7
of 7a van de LTU.
6.1 Omschrijving categorie kennismigranten
Tot de categorie kennismigranten worden gerekend:
g. In de sector toerisme:
− Hoofddirecteur (General manager);
− Directeur Bedrijfsvoering/plaastvervangend directeur (Director of
operations/assistant manager);
− Directeur voedsel en drank/voedsel en drank manager (Director of food and
beverage/food and beverage manager);
− Technische directeur (Director of engineering);
− Executive chef.
b. In de sector olieraffinage:
− Hoofddirecteur (General manager);
− Directeur Bedrijfsvoering (Director of operations);
− Financiele directeur (Director of finance);
− Technische directeur (Director of engineering);
− Directeur onderhoud (Director of maintenance);
− Directeur van milieuhygiëne en veiligheid (Director of environmental health
and safety);
− Directeur van marine werkzaamheden (Director of marine operations);
− Directeur van overheidszaken (Director of government affairs);
− Directeur van projecttechniek (Director of project engineering);
− Directeur van een belangrijk project (Director of a major project);
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c. In de sector gesubsidieerd onderwijs:
− Professoren;
− Lectoren;
− Leraren.
d. De met toepassing van artikel 7, lid 3, van de LTU toegelaten echtgenoten van
personen als bedoeld in de artikelen 1a , 3 en 7 lid 7 van de LTU;
e. De kinderen van zestien (16) jaar en ouder met een vergunning tot tijdelijk verblijf als
bedoeld in artikel 7 lid 3 van de LTU, die vanaf hun twaalfde jaar aangeengesloten tot
Aruba toegelaten waren;
f.

Degenen die na ten minste vijf (5) jaar aaneengesloten tot Aruba toegelaten te zijn
geweest op basis van een vergunning tot tijdelijk verblijf, een verzoek tot het verkrijgen
van de Nederlandse nationaliteit hebben ingediend.

6.2 De geldigheidsduur van de vergunning tot tijdelijk verblijf
De geldigheidsduur van de vergunning tot tijdelijk verblijf bedraagt voor:
•

de personen die vallen onder één van de in paragraaf 6.1 onder a, b, c, en e
genoemde categorieën: zes (6) jaar;

•

de personen die vallen onder de in paragraaf 6.1 onder d genoemde categorie:
gedurende het bestaan van het huwelijk;

•

de personen die vallen onder de in paragraaf 6.1 onder f genoemde categorie:
gedurende de periode waarin nog niet is beslist op hun verzoek.

Voor alle categorieën beroepspersonen geldt dat indien de betrokkene tijdens de looptijd van
de vergunning Aruba metterwoon verlaat, de vergunning vervalt op de datum van vertrek.
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7 BUITENLANDSE RENTENIER OF GEPENSIONEERDE
Gegarandeerd inkomen
Een Nederlander kan in aanmerking komen voor een vergunning tot tijdelijk verblijf om te
wonen op Aruba, dus zonder toestemming om arbeid te verrichten, als rentenier of
gepensioneerde. Om voor deze status in aanmerking te komen moet hij kunnen bewijzen te
beschikken over een gegarandeerd inkomen uit pensioen of uit vermogen (niet in goederen)
van minimaal Afl. 100.000,00 netto per jaar.
Duur vergunning
De duur van de te verlenen vergunning tot tijdelijk verblijf wordt bepaald door de duur van de
garantie.
Wijziging om arbeid te mogen verrichten
De vergunning tot tijdelijk verblijf wordt in dit geval verleend aan de betrokken personen die in
hun levensonderhoud kunnen voorzien zonder werkzaam te zijn. Indien de rentenier
gedurende zijn vergunningsperiode wijziging van de vergunningsvoorwaarden wil zodat hij toch
aan het arbeidsproces kan deelnemen, dan dient hij daartoe een regulier verzoek in te dienen.
De Directie Arbeid en Onderzoek zal dat verzoek op de gebruikelijke wijze toetsen aan de
arbeidsmarkt.
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8 INWONENDE DIENSTBODE
Een verzoek voor een vergunning tot tijdelijk verblijf voor een inwonende dienstbode, wordt in
tegenstelling tot andere verzoeken voor een vergunning tot tijdelijk verblijf met toestemming om
arbeid te verrichten, niet door de Directie Arbeid en Onderzoek getoetst aan de arbeidsmarkt.
8.1 Voorwaarden vergunning inwonende dienstbode
De werkgever moet:
1. gedurende het verblijf van drie (3) jaar garant staan voor de inwonende dienstbode;
2. een kopie tonen van de arbeidsovereenkomst met de inwonende dienstbode, die
voldoet aan de minimale normen zoals vastgesteld door de Arubaanse wetgeving.
3. per jaar een inkomen genieten van minimaal Afl. 50.000,00 netto per jaar, alleen of als
echtpaar.
4. beschikken over een dienstbodeverblijf met eigen ingang.
8.2 Controle dienstbodeverblijf
Alleen eerste aanvragen en wijzigingen van een vergunning voor een inwonende dienstbode
zullen worden onderworpen aan een controle van het dienstbodeverblijf.
Om de controle op het dienstbodeverblijf te kunnen verrichten, wordt aan de werkgever
verzocht schriftelijk zijn medewerking te verlenen door op de achterkant van de checklist
(voorwaarden) te tekenen dat hij zijn toestemming geeft voor de controle.
De controle van het dienstbodeverblijf vindt plaats gedurende de behandeling van de
aanvraag.
De controle zal worden uitgevoerd door de ambtenaren van de DIMAS, die zich bij de controle
zullen legitimeren.
8.3 Vereisten dienstbodeverblijf
Het dienstbodeverblijf moet aan de onderstaande eisen voldoen:
1. een minimale afmeting van 12m² met een breedte van minstens 2,5 meter;
2. ten minste één raam met een minimale afmeting van 60 bij 90 cm met een maximale
afstand van 1.10 meter tussen de vloer en de onderkant van het raam;
3. een aparte in- en uitgang (buitendeur) met eigen deursleutels;
4. een bed, klerenkast en gordijnen;
5. een klerenkast en eettafeltje met 2 stoelen.
6. de mogelijkheid voor luchtcirculatie d.m.v. een ventilator, airco of frisse buitenlucht.
7. Een aparte badkamer voor privé gebruik met een eigen binnendeur.
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9 VERGUNNING TOT VERBLIJF VOOR ONBEPAALDE TIJD
Vreemdelingen die kunnen aantonen dat zij gedurende een periode van ten minste 10 jaren
onafgebroken legaal ingezetene van Aruba zijn geweest, komen in aanmerking voor een
vergunning tot verblijf voor onbepaalde tijd.
Gaten in de verblijfsperiode zijn niet toegestaan, dit houdt in dat er geen periodes mogen zijn
waarin de vreemdeling gedurende zijn verblijf geen legaal verblijf had.
Indien de verblijfsperiode van de vreemdeling niet onafgebroken is wegens omstandigheden
die de vreemdeling bewijsbaar niet toe te rekenen zijn, zal hiermee rekening worden gehouden
en zal dit niet in zijn nadeel worden gebruikt bij het vaststellen van de onafgebroken
verblijfsperiode. Dit is bijvoorbeeld bij het einde van het dienstverband bij arbeidsconflicten
waar de schuld bewijsbaar niet bij de vreemdeling ligt. In zo’n geval moet binnen een termijn
van drie maanden na het einde van het dienstverband, een aanvraag voor wijziging van
werkgever te zijn ingediend.
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10 STUDENTEN EN STAGIAIRES
Het beleid inzake studenten is erop gericht om onder bepaalde voorwaarden vreemdelingen en
rijksgenoten in de gelegenheid te stellen voor een bepaalde tijd in Aruba te studeren.
Het betreft studenten die een volle dagstudie wensen te volgen aan een door de Directie
Onderwijs erkende onderwijsinstelling, zoals bijvoorbeeld de Universiteit van Aruba, het
Instituto Pedagogico Arubano, de Aruba Hotel School, de International School of Aruba of het
dr. Horacio Oduber Hospitaal.
10.1 Studenten
Personen die in Aruba een volle dagstudie wensen te volgen aan een van de door de Directie
Onderwijs erkende onderwijsinstellingen (zoals bijvoorbeeld de Universiteit van Aruba, het
Instituto Pedagogico Arubano, de Aruba Hotel School, de International School of Aruba of het
dr. Horacio Oduber Hospitaal), kunnen in aanmerking komen voor een vergunning tot tijdelijk
verblijf zonder toestemming om arbeid te verrichten als student.
Zij mogen in het kader van hun studie werkervaring opdoen (het lopen van een stage). Na hun
studie dienen zij Aruba te verlaten.
Een van de voorwaarden voor het verlenen van een vergunning tot tijdelijk verblijf als student,
is dat de betrokken persoon een volle dagstudie volgt aan een van de genoemde
onderwijsinstellingen. Indien de student om welke reden dan ook tussentijds stopt met zijn
studie, vervalt de vergunning en dient de student Aruba binnen een periode van drie (3) weken
te verlaten.
Indien de student als werknemer op Aruba wenst terug te komen, dient hij een aanvraag in te
dienen voor een vergunning tot tijdelijk verblijf met toestemming om arbeid te verrichten, dat als
een eerste aanvraag zal worden beschouwd.
10.2 Stagiaires en praktikanten
Personen kunnen voor een bepaalde tijd naar Aruba komen om stage te lopen of als
praktikant. Rekening houdend met het mogelijke effect op de arbeidsmarkt, is een verklaring
van geen bezwaar toetreding arbeidsmarkt afgegeven door het Ministerie van Arbeid vereist.
Deze periode mag niet langer zijn dan twaalf (12) maanden. Gedurende deze twaalf (12)
maanden, kunnen zij niet voor een tweede keer als stagiair of praktikant worden toegelaten.
Na het einde of de tussentijdse beëindiging van hun stage/ praktijk dienen zij, gezien het doel
van hun stage/praktijk, Aruba binnen een termijn van drie (3) weken te verlaten.
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11 TOERISTEN
Een toerist heeft geen vergunning tot tijdelijk verblijf nodig voor de periode dat hij op Aruba
verblijft. Het is belangrijk om een definitie te geven van een toerist. Dit wordt gedaan in
paragraaf 11.1. De documenten die toeristen moeten overleggen wordt behandeld in
paragraag 11.2 Onderscheid wordt bij binnenkomst gemaakt tussen toeristen afhankelijk van
hun nationaliteit, of ze wel of niet visumplichtig zijn en of ze eigendom bezitten op Aruba (zie
paragraaf 11.3).
11.1 Definitie van een toerist
De LTU verstaat onder een toerist een ieder die in Aruba verblijft voor:
− ontspanning, of
− sport, of
− gezondheidsredenen, of
− familieaangelegenheden, of
− studie, of
− godsdienstige doeleinden, of
− zakenbezoek
en die tijdens zijn verblijf in Aruba geen werkzaamheden tegen aan hem door een in Aruba
gevestigde natuurlijke- of rechtspersoon uit te betalen beloning verricht. Voor werkzaamheden
van korte duur of reguliere werkzaamheden, gelden de voorwaarden zoals gesteld in hoofdstuk
2.
Toeristen mogen in het algemeen niet langer dan dertig (30) aaneengesloten dagen op Aruba
verblijven. De LTU biedt de mogelijkheid om van dit aantal dagen af te wijken tot en met
honderd tachtig (180) aaneengesloten. Deze uitzonderingen worden behandeld in paragraaf
11.3.
11.2 Vereisten toelating van toeristen
Een vreemdeling die bij aankomst in Aruba tegenover de migratieambtenaar stelt een toerist te
zijn, wordt als zodanig toegelaten, indien hij:
− in het bezit is van een geldig paspoort (minstens drie maanden geldig). Indien
het een vreemdeling betreft uit een visumplichtig land, tevens een geldig
visum sticker in het paspoort;
− een ingevulde inscheping en ontscheping kaart (ED-kaart);
− een retour- of doorreispassagebiljet;
− ten genoegen van de migratieambtenaar aantoont te beschikken over
voldoende middelen om gedurende zijn verblijf in Aruba in de verblijfkosten en
levensonderhoud te kunnen voorzien of een garantieverklaring aantoont.
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Ontheffing van de visumplicht
De migratieambtenaar kan een persoon ontheffen van de visumplicht, indien deze persoon ten
genoegen van de ambtenaar kan aantonen te beschikken over een geldige vergunning tot
verblijf uit:
− één van de eilanden van de Nederlandse Antillen;
− de Verenigde Staten van Amerika;
− Canada;
− één van de landen van de Europese Unie.
− de toeristische periode voor deze categorie toeristen bedraagt ten hoogste 30
dagen;
OF
− de gezagvoerder of bemanningslid is van een voor handelsdoeleinden
uitgebaat schip of luchtvaartuig, dat in Aruba aanmeert of landt;
− de toeristische periode voor deze categorie toeristen bedraagt ten hoogste 7
dagen.
11.3 Duur toeristisch verblijf
De maximale periode dat iemand als toerist op Aruba kan verblijven is in principe dertig (30)
dagen. Enige uitzondering worden gemaakt voor bepaalde nationaliteiten waarbij rekening
wordt gehouden met statistische gegevens over het toerisme en ook voor toeristen die
vastgoed bezitten op Aruba. Zodoende is rekening gehouden met investeerders en het
economisch beleid.
11.4 Uitzondering op grond van nationaliteit
Personen met de nationaliteit van:
− de Koninkrijk der Nederlanden, of
− een van de landen van de Europese Unie, of
− de Verenigde Staten, of
− Canada, of
− Zwitserland, of
− Noorwegen, of
− Japan,
mogen maximaal honderd en tachtig (180) aaneengesloten dagen per kalenderjaar op Aruba
verblijven als toerist. Zij moeten hun geldige retourpassagebiljet kunnen tonen.
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Toeristen die langer op Aruba willen verblijven dan de periode van toelating die bij binnenkomst
aan ze is verleend op hun ED-kaart, kunnen een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen bij
de DIMAS ter verlenging van hun verblijf.
11.5 Uitzondering op grond van bezit vastgoed
Toeristen afkomstig uit een niet visumplichtig land en die niet een van de nationaliteiten
genoemd in paragraaf 11.4 bezitten, kunnen ook worden toegelaten voor meer dan dertig (30)
dagen per jaar, met een maximum tot honderd en tachtig (180) dagen per kalenderjaar.
Zij moeten het aantal dagen dat ze willen verblijven (tot maximaal 180 kalenderdagen), op hun
ED-kaart invullen bij hun toelating tot Aruba. De toerist moet aan de migratieambtenaar
kunnen tonen dat hij eigenaar is van hetzij een huis op Aruba, een timeshare appartement of
een in Aruba afgemeerd pleziervaartuig (jacht) met een lengte, op de waterlijn gemeten, van
ten minste 14 meter. Zij moeten tevens hun geldige retourpassagebiljet kunnen tonen.
Toeristen die langer op Aruba willen verblijven dan de periode van toelating die bij binnenkomst
aan ze is verleend op hun ED-kaart, kunnen een gemotiveerd schriftelijk verzoek indienen bij
de DIMAS ter verlenging van hun verblijf.
11.6 Personen met een visumplichtige nationaliteit
De periode van toelating voor deze categorie toeristen, is gebonden aan het aantal dagen dat
is aangegeven op het visumsticker in hun paspoort. De visumsticker geeft aan dat op het
moment dat de visum is verleend, geen bezwaar bestond tegen de toelating van de betrokken
toerist voor een tijdelijk verblijf op Aruba voor het aantal dagen vermeld in het visum, dat niet
langer mag zijn dan dertig (30) dagen. De toerist dient er rekening mee te houden dat zijn
visum bij binnenkomst tot Aruba altijd geldig moet zijn en tevens dat indien hij hiernaar wordt
gevraagd, moet kunnen tonen dat hij nog steeds aan de voorwaarden voor toelating voldoet.
Visumplichtige toeristen die eigendom bezitten op Aruba, kunnen een visum aanvragen voor
een periode tot en met maximaal honderd tachtig (180) dagen. Zij zullen op het moment van
de visumaanvraag de nodige documenten moeten kunnen overleggen als bewijs hiervan.
Visumplichtige toeristen die geen eigendom bezitten op Aruba, maar die langer op Aruba willen
verblijven dan de aan hen toegekende toelatingsperiode, kunnen een gemotiveerd schriftelijk
verzoek indienen bij de DIMAS ter verlenging van hun verblijf. Indien het verzoek wordt
ingewilligd, zal de aaneengesloten periode van toelating in ieder geval niet langer dan dertig
(30) dagen bedragen.
11.7 Garantverklaring
Personen woonachtig in Aruba kunnen ten aanzien van een in het buitenland woonachtig
visumplichtig toerist, garant staan voor diens verblijf in Aruba tot een maximum van dertig (30)
dagen.
Voor personen die niet visumplichtig zijn, kan een in Aruba woonachtig persoon of aldaar
gevestigde rechtspersoon zich ten behoeve van hem garant stellen voor alle kosten, door het
Land ten behoeve van die persoon te maken, indien deze die kosten niet wil of kan dragen.
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