DIMAS/25-02-2008

Stempel
DIMAS
Plus datum
indiening

3 Kleuren
Pasfoto’s

AANVRAAGFORMULIER VERGUNNING
Lees eerst de toelichting bij dit formulier voordat u begint met invullen.
A. VERGUNNINGEN:  Tijdelijk Verblijf  Tijdelijk Verblijf met Arbeid  Verblijf
B. SOORT AANVRAAG:  Eerste Aanvraag  Nieuwe Aanvraag  Wijziging  Duplicaat

C. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE VREEMDELING (DE AANVRAGER)

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Achternaam:



Voornamen:
Geboortedatum:

dd

-

mm

-

jjjj



Man

Vrouw

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:



Burgerlijke staat:



Ongehuwd

Paspoort nummer:



Gehuwd

Geldig tot:

dd

-

Huidig adres:

mm

-



Weduwe(naar)

jjjj

Gescheiden

Land van afgifte:

Woonplaats:

Land van ingezetenschap:
Telefoonnummer:

E-mail:

Heeft u al een CRV-nummer?





Ja : 500-1- _ _ _ _ _ _ _

Het CRV-nummer krijgt u wanneer u voor de eerste keer een
aanvaag hebt ingediend.

Nee

D. DOEL VAN HET VERBLIJF OP ARUBA
Kruis hieronder het doel van uw verblijf aan waarvoor u een verblijfsvergunning aanvraagt.












Arbeid in loondienst
Arbeid als inwonende dienstbode
Stage
Project verbonden arbeid
Anders: ______________________________________________

Om te rentenieren
Om te studeren
Gezinshereniging of –vorming
Verblijf voor onbepaalde tijd

INVULLEN IN BLOKLETTERS

E. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE GARANTSTELLER

Vul hieronder alle gegevens in van de garantsteller. De garantsteller is de persoon bij wie de vreemdeling wilt verblijven of de werkgever / het
bedrijf / de onderwijsinstelling / de stichting, die om verblijf verzoekt voor de vreemdeling. Indien de aanvrager in Aruba wilt verblijven om
bijvoorbeeld te werken of voor studie, vul dan de gegevens in van de (bedrijf/stichting) of de onderwijsinstelling.
Achternaam:

Relatie tot aanvrager:



Man

Weduwe(naar)



Voornamen:
Geboortedatum:

dd

-

mm

-

jjjj

Geboorteplaats:

Geboorteland:
Burgerlijke staat:



Nationaliteit:



Ongehuwd

Paspoort nummer:



Geldig tot:

Adres:



Gehuwd
dd

-

mm

-

jjjj

Gescheiden

Land van afgifte:

Woonplaats:

Land van ingezetenschap:
Telefoonnummer:

Fax nummer:

E-mail:
Verblijfsstatus:




Niet toelatingsplichtige
Van rechtswege toegelaten




Vergunning tot tijdelijk verblijf
Vergunning voor onbepaalde tijd

Alleen invullen bij arbeid in loondienst of studie:
Naam bedrijf / stichting / onderwijsinstelling:
Contactpersoon:

Telefoonnummer:

Vrouw

F. BIJZONDERHEDEN

INVULLEN IN BLOKLETTERS

G. ONDERTEKENING DOOR DE AANVRAGER
Ondergetekende verklaart bekent te zijn met de voorwaarden voor verblijf in Aruba en dit formulier naar waarheid te hebben ingevuld.
Ondergetekende is zich ervan bewust dat indien deze verklaring niet op waarheid berust, dit verblijfsrechterlijke consequenties kan hebben.

Handtekening:

Plaats en datum:

H. ONDERTEKENING DOOR DE GARANTSTELLER

INVULLEN IN BLOKLETTERS

Soms moet de overheid kosten maken voor het verblijf en vertrek van een vreemdeling. Met een garantverklaring wordt een garantsteller in
Aruba verantwoordelijk voor deze kosten. De garantsteller moet deze garantverklaring ondertekenen. Deze garantverklaring moet alleen
worden ingevuld als het verzoek om een vergunning tot tijdelijk verblijf namens de vreemdeling wordt ingediend door de toekomstige
werkgever of door de echtgenoot/ouder/wettelijke vertegenwoordiger of (toekomstige) onderwijsinstelling die garant zal staan voor het verblijf
van de vreemdeling op Aruba.
Ondergetekende stelt zich garant voor de kosten die voor het Land Aruba en voor ander openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf in Aruba
van de vreemdeling(e) gedurende de gehele periode van het toegestane verblijf. Daarnaast verklaart ondergetekende te beschikken over een
netto inkomen van minstens Afl. 50,000 per jaar en de nodige bewijzen daarvan te kunnen overleggen. Indien ondergetekende tevens de
werkgever is van de vreemdeling, verklaart ondergetekende zich bewust te zijn van zijn verantwoordelijkheid voor het afdragen van de verplichte
sociale premies en de betreffende belastingen. Daarnaast verklaart ondergetekende dat de kosten die voor het Land Aruba en voor andere
openbare lichamen voortvloeien uit het verblijf van de vreemdeling(e) waarin mede zijn begrepen de kosten van een reis van de vreemdeling(e)
naar een plaats buiten Aruba waar zijn/haar toegang gewaarborgd is, indien deze kosten de betaalde waarborgsom (indien van toepassing) te
boven gaan op de garantsteller kunnen worden verhaald. Ondergetekende blijft garant voor het verblijf van de vreemdeling tot (1) de dag waarop
de garantieplicht ten genoegen van de DIMAS door een ander is overgenomen of (2) de verblijfstatus van de vreemdeling is gewijzigd en deze
geen garantsteller meer behoeft of (3) 14 dagen nadat de DIMAS schriftelijk de kennisgeving heeft ontvangen dat de dienstbetrekking is
beëindigd.
Gegevens vreemdeling
Achternaam zoals in het paspoort:
Voornamen:



Geboortedatum:

CRV-nr.: 500-1-

Man



Vrouw

Gegevens garantsteller / werkgever
Achternaam zoals in het paspoort:
Voornamen:



Adres:

CRV-nr.: 500-1-

Man



Vrouw

Naam van het bedrijf (indien van toepassing):



Naam van de contactpersoon (indien van toepassing):

Handtekening:

NIET INVULLEN. ALLEEN VOOR GEBRUIK DIMAS

Datum:

Man



Vrouw

AANVRAAG VERGUNNING TOT
(TIJDELIJK) VERBLIJF

LEES EERST DEZE TOELICHTING VOORDAT U BEGINT MET
INVULLEN.
WAAROM DIT FORMULIER?
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een
vergunning tot verblijf op Aruba. Afhankelijk van het doel van uw
verblijf op Aruba, kan deze vergunning van tijdelijke aard zijn,
voor onbepaalde tijd en met of zonder toestemming om arbeid te
verrichten. Indien u een ander soort document wil aanvragen,
bijvoorbeeld een verklaring dat u van rechtswege bent toegelaten
of een bewijs van terugkeer, dan kunt u dit formulier niet
gebruiken. Kijk op onze website voor het formulier dat u nodig
heeft.
HOE VULT U DIT FORMULIER IN?
Vul voor ieder persoon waarvoor een aanvraag wordt ingediend
één formulier in.

−

−

Kruis bij A. het soort vergunning aan dat u wilt aanvragen.
Dit kan zijn tijdelijk verblijf, tijdelijk verblijf met arbeid of
verblijf (voor onbepaalde tijd). Een tijdelijk verblijf wordt voor
een bepaalde termijn gegeven en heeft een duur van ten
hoogste een jaar. Indien u kunt aantonen dat u gedurende
een periode van minstens 10 jaren onafgebroken legaal
ingezetene bent geweest van Aruba, kunt u in aanmerking
komen voor een vergunning tot verblijf (voor onbepaalde
tijd). Een vergunning tot tijdelijk verblijf met arbeid kan bij
een eerste aanvraag worden aangevraagd door de
‘toekomstige’ werkgever op Aruba. Zie de informatie onder
werkgever.
Kruis bij B. het soort aanvraag dat u indient. Indien u voor
het eerst een vergunning aanvraagt voor verblijf op Aruba,
moet u hier ‘Eerste Aanvraag’ aankruisen. Indien uw
vergunning over minstens 3 maanden verloopt en u deze wilt
vernieuwen, moet u hier “Nieuwe Aanvraag’ aankruisen.
Indien uw verblijfsstatus is gewijzigd of indien u van functie
of werkgever wenst te veranderen, dan kiest u hier
‘Wijziging’. Is uw vergunning gestolen, heeft u het verloren of
is het in slechte staat, dan kiest u hier ‘ Duplicaat’.

−

Onder C. vult u alle persoonlijke gegevens in van de
vreemdeling die voor een vergunning tot (tijdelijk) verblijf in
aanmerking wil komen (de aanvrager). Het CRV-nummer is
het vreemdelingenregistratie nummer van de DIMAS. Dit
nummer krijgt de aanvrager pas nadat voor de eerste keer
een aanvraag voor hem/haar is ingediend.

−

Kruis bij D.het doel aan van uw verblijf op Aruba waarvoor u
een aanvraag voor een vergunning tot verblijf indient.
o

Arbeid in loondienst: als u als werknemer wilt gaan
werken voor een in Aruba gevestigd bedrijf.

o

Arbeid als inwonende dienstbode: als u als
dienstbode wilt gaan werken bij een persoon op
Aruba, daar huishoudelijk werk zal verrichten en bij
hem/haar zal inwonen.

o

Stage: als u in het kader van uw studie,
theoretische en praktische kennis wil opdoen bij
een in Aruba gevestigd bedrijf.

o

Project verbonden arbeid: als u in het kader van
een kortlopend project van minder dan een jaar,
tijdelijk arbeid zal verrichten.

o

Om te rentenieren: als u in Aruba wilt verblijven en
van uw gegarandeerd vast inkomen of pensioen zal
leven.

o

Om te studeren: als u in Aruba een voltijd dagstudie
wil volgen aan een door de Directie Onderwijs
erkende onderwijsinstelling.

o

Gezinshereniging of –vorming bij echtgenoot(e) of
ouder/voogd: als u wilt verblijven bij uw
echtgenoot(e) of ouder/voogd die in Aruba woont.

Welke documenten u bij uw aanvraag moet indienen,
hangen af van uw verblijfsdoel. Deze documenten vindt u in
de lijsten van vereisten voor elk verblijfsdoel, die op onze
website beschikbaar zijn.

−

Onder E. moeten alle persoonlijke gegevens van de
garantsteller worden ingevuld. De garantsteller is de
persoon bij wie de vreemdeling wilt verblijven of de
werkgever / het bedrijf / de onderwijsinstelling / de stichting,
die om verblijf verzoekt voor de vreemdeling. Indien de
aanvrager in Aruba wil verblijven om bijvoorbeeld te werken
of voor studie, vul dan de gegevens in van het bedrijf, de
stichting of de onderwijsinstelling.

−

Mocht u additionele informatie willen toevoegen aan uw
aanvraag, waarvan u vindt dat die van belang zijn voor de
behandeling van uw aanvraag, dan kunt u dit bij F.
aangeven.

Vergeet niet het aanvraagformulier te ondertekenen of te
laten ondertekenen door uw werkgever of garantsteller.
PASFOTO
Als u uw aanvraag gaat indienen, moet u drie nieuwe identieke
kleuren pasfoto’s indienen. Deze pasfoto’s moeten voldoen aan
de internationale paspoorteisen. Plaats uw pasfoto’s in een
kleine envelop en neem deze mee wanneer u uw aanvraag
indient.
MINDERJARIGE KINDEREN
Als u de ouder of wettelijke vertegenwoordiger (voogd) bent van
een minderjarig kind, kunt u dit formulier namens hem/haar
invullen. Als in het formulier wordt gesproken van u of
aanvrager, dan wordt hiermee het kind bedoeld. Vul voor ieder
kind één formulier in.
WERKGEVERS
Met dit formulier kunt een namens een werknemer of stagiair (de
vreemdeling) die u uit het buitenland wilt laten komen een
aanvraag indienen voor een vergunning tot tijdelijk verblijf op
Aruba, met toestemming om arbeid te verrichten. Voordat u dit
formulier invult, dient u eerst een ‘verklaring van geen bezwaar
toetreden arbeidsmarkt’ namens de vreemdeling te verzoeken bij
de Directie Arbeid en Onderzoek (DAO).
Niet alle vreemdelingen hebben een verklaring van geen
bezwaar nodig om een aanvraag voor een vergunning tot tijdelijk
verblijf met toestemming om arbeid te verrichten in te dienen.
Meer informatie hierover vindt u bij de DAO en op onze website.
Het proces voor het aanvragen van een aanvraag voor een
verklaring van geen bezwaar toetreden arbeidsmarkt bij de DAO,
duurt minstens 8 weken. U dient hier rekening mee te houden.
De behandelingstermijn van een aanvraag bij de DIMAS begint
pas te lopen wanneer de aanvaag door ons in ontvangst wordt
genomen. De werknemer moet de beslissing van de DIMAS op
zijn/haar aanvraag afwachten in het land van herkomst.
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HOE DIENT U DEZE AANVRAAG IN?
U levert de aanvraag in door eerst een afspraak te maken bij de
DIMAS. Dit kunt u doen via onze website. U kiest zelf op welke
datum en tijdstip u een afspraak wilt en krijgt hiervan via uw email adres een schriftelijke bevestiging. Houdt u er wel rekening
mee dat de behandeltermijn van een aanvraag maximaal 12
weken is, dus dient u tijdig een aanvraag in te leveren. U moet
bij het aanvragen van een nieuwe vergunning (een verlenging),
de aanvraag minstens 3 maanden (12 weken) vóór het verlopen
van uw (huidige) vergunning indienen.
Iedere persoon die een aanvraag doet, moet persoonlijk
aanwezig zijn als de aanvraag wordt ingediend, dus bij de
afspraak. Indien de aanvraag wordt ingediend namens een
minderjarig kind, moet hij/zij ook persoonlijk aanwezig zijn bij de
afspraak. Alleen in het geval van een eerste aanvraag, waarbij
de aanvrager (vreemdeling) zich in het buitenland bevindt of kan
bevinden, mag een de aanvraag door een gemachtigde persoon
worden ingediend. Deze persoon moet over een
machtigingsbrief beschikken en over een geldig legitimatiebewijs.
Bij de aanvraag moeten alle gevraagde documenten worden
ingediend. U moet van alle gevraagde documenten de originelen
meenemen. De DIMAS verifieert deze stukken, waarna u alle
documenten weer meekrijgt.
WAT GEBEURT ER MET UW AANVRAAG?
Als u uw aanvraag heeft ingediend bij de DIMAS en u de kosten
voor uw aanvraag heeft betaald, dan zal uw aanvraag door de
DIMAS worden beoordeeld. Dien uw aanvraag pas in als u dit
formulier volledig heeft ingevuld en alle gevraagde documenten
die voor uw verblijfsdoel gelden, heeft ingezameld, dus niet in
gedeelten. Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw aanvraag
niet worden beoordeeld. Het zal dan automatisch worden
afgewezen. Het niet (tijdig) betalen en het indienen van een
incomplete aanvraag kunnen leiden tot vertraging bij de
behandeling van uw aanvraag. De DIMAS mag volgens de wet
(landsverordening toelating en uitzetting – LTU) in beginsel 12
weken over de beslissing doen. U ontvangt schriftelijk bericht als
uw aanvraag is afgehandeld.
Indien u (de vreemdeling) een eerste aanvraag indient voor een
vergunning tot tijdelijk verblijf, moet u de beslissing op uw
aanvraag afwachten in uw land van herkomst.
Als uw aanvraag (voorwaardelijk) wordt ingewilligd, ontvangt u
(of indien van toepassing uw garantsteller/toekomstige
werkgever) in het geval van een eerste aanvraag, een
betalingsopdracht voor de leges voor uw aanvraag. Nadat u het
betalingsbewijs hiervan bij ons heeft ingediend, ontvangt u per
aangetekende post het document ‘Voorlopige Toelating tot
Aruba’.
Hiermee kunt u tot Aruba worden toegelaten om aan de overige
vereisten van uw toelating te voldoen, waaronder het afnemen
van de nodige medische testen. De medische testen die u moet
afnemen hangen af van uw nationaliteit. Nadat de DIMAS de
resultaten van de medische testen heeft ontvangen, zal
afhankelijk van de resultaten de vergunning tot tijdelijk verblijf wel
of niet worden afgegeven. Indien de aanvraag definitief wordt
ingewilligd, ontvangt u uw vergunning tot tijdelijk verblijf per
aangetekende post.
Indien u een aanvraag indient voor een nieuwe vergunning (een
verlenging), ontvangt u indien uw aanvraag is ingewilligd, uw
vergunning tot tijdelijk verblijf via aangetekende post.

Als uw aanvraag wordt afgewezen, ontvang u een afwijzende
brief van de DIMAS met informatie over de reden voor de
afwijzing en wat de gevolgen hiervan voor u zijn. Indien u het
niet eens bent met de afwijzing van uw aanvraag, kunt u tot zes
weken na de datum van de brief (de beschikking) een
bezwaarschrift hiertegen indienen bij de DIMAS. In de
afwijzende brief (beschikking) wordt u geïnformeerd over de
bezwaarprocedure.
HIERONDER VINDT U DE ALGEMENE VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN DIE
GELDEN VOOR IEDERE VREEMDELING DIE ZICH TIJDELIJK OP ARUBA
WILT VESTIGEN. DE VOORWAARDEN EN RICHTLIJNEN DIE GELDEN VOOR
ELKE SPECIFIEKE VERBLIJFSDOEL VINDT U OP ONZE WEBSITE EN BIJ DE
LIJSTEN VAN VEREISTEN VOOR ELK VERBLIJFSDOEL.
GELDIGHEIDSDUUR VERGUNNING TOT TIJDELIJK
VERBLIJF
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.
ROULATIESYSTEEM VAN MAXIMAAL 3 JAREN
Een vreemdeling die op Aruba wil wonen en werken (arbeid in
loondienst) 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 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.
Het roulatiesysteem geldt niet voor Nederlanders en hun
gezinsleden.
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 die niet toelatingsplichtig zijn, die van rechtswege
zijn toegelaten of die vallen onder de categorie kennismigranten
en voor vreemdelingen die voor onbepaalde tijd zijn toegelaten
en hun echtgenoten, wordt middels een landsbesluit afgeweken
van de maximale verblijfsduur van drie (3) jaren.
Degenen die tot kennismigranten worden gerekend, zullen
worden beschreven in het landsbesluit ‘aanwijzing bijzondere
categorieën beroepspersonen’. Op onze website en bij de ‘lijst
van vereisten voor arbeid in loondienst’ vindt u meer informatie
over deze categorie.
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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.
GEZINSHERENIGING
De echtgenoot(e) en minderjarige kinderen (gezinsleden) van
vreemdelingen die zijn toegelaten onder het roulatiesysteem,
komen niet in aanmerking voor gezinshereniging.
De gezinsleden van personen die niet toelatingsplichtig zijn
(bijvoorbeeld op Aruba geboren Nederlanders), die van
rechtswege zijn toegelaten, die voor onbepaalde tijd zijn
toegelaten of vergunningsplichtige vreemdelingen op wie het
roulatiesysteem niet van toepassing is, komen wel in aanmerking
voor gezinshereniging.
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. 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.
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.
HUISVESTING
Toelating van een vergunningsplichtige vreemdeling is op
voorwaarde dat hij op alle momenten kan aantonen over gepaste
huisvesting te beschikken.
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. Als onderdeel van het
antecedentenonderzoek dient de vreemdeling een
verklaring omtrent het gedrag in te dienen, afgegeven
door de bevoegde autoriteiten in zijn/haar land van
herkomst of ingezetenschap. De verklaring omtrent het
gedrag is niet vereist voor kinderen jonger dan 16 jaar
oud.
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.
TAAL EN LEGALISATIE OFFICIËLE DOCUMENTEN
Indien een document wordt overlegd, 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, moeten deze worden
ingediend in het Nederlands, Engels, Spaans of Papiaments. Als
dit niet het geval is, dan moeten de documenten in één van deze
talen worden vertaald door een vertaler die door de bevoegde
autoriteit in het betrokken land is beëdigd. Het document en de
vertaling moeten samen met de aanvraag worden ingeleverd.
Alle officiële documenten dienen gelegaliseerd of geappostilleerd
te zijn door de Ambassade of het Consulaat van het Koninkrijk
der Nederlanden in het land van herkomst. Voor informatie over
de Vertegenwoordigingen van het Koninkrijk der Nederlanden in
het buitenland, kunt kijken op www.mfa.nl. Voor informatie over
de legalisatie of apostillevereisten kunt u kijken op
www.minbuza.nl.
Documenten die zijn afgegeven door een van de landen van het
Koninkrijk der Nederlanden behoeven geen legalisatie of
apostille.
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.
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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