Stempel
DIMAS
Plus datum
indiening

3 Pasfoto’s

AANVRAAGFORMULIER VERKLARING
Lees eerst de toelichting bij dit formulier voordat u begint met invullen.

A. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Achternaam:



Voornamen:
Geboortedatum:

dd

-

mm

-

jjjj



Man

Vrouw

Geboorteplaats:

Geboorteland:

Nationaliteit:

Burgerlijke staat:





Ongehuwd

Paspoort nummer:



Gehuwd

Geldig tot:

dd

-

Huidig adres:

mm

-

jjjj



Weduwe(naar)

Gescheiden

Land van afgifte:

Woonplaats:

Land van ingezetenschap:
Telefoonnummer:
Heeft u al een CRV-nummer?

E-mail:





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

Nee

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

B. REDEN VOOR DE AANVRAAG VAN DE VERKLARING
Kruis hieronder aan waarom u de verklaring aanvraagt.


De LTU is niet op u van toepassing, omdat u valt onder artikel:






1A LTU



1B LTU



1C LTU

U bent van rechtswege toegelaten, omdat u valt onder artikel:



3A LTU



3B LTU



3C LTU



3D LTU



3E LTU



3F LTU

U wilt een duplicaat van uw verklaring aanvragen.

C. 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:

NIET INVULLEN. ALLEEN VOOR GEBRUIK DIMAS

DIMAS/25-02-2008

AANVRAAG
VERKLARING

LEES EERST DEZE TOELICHTING VOORDAT U BEGINT MET
INVULLEN.
WAAROM DIT FORMULIER?
Met dit formulier kunt u een aanvraag indienen voor een
verklaring van de DIMAS. Dit kan een verklaring zijn dat de
Landsverordening Toelating en Uitzetting niet op u van
toepassing is, een verklaring dat u van rechtswege bent
toegelaten of een duplicaat van uw al eerder verkregen
verklaring. Indien u een ander soort document wil aanvragen,
bijvoorbeeld een vergunning tot verblijf, 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.

−

Onder A vult u al uw persoonlijke gegevens in. Het CRVnummer is het vreemdelingenregistratie nummer van de
DIMAS. Dit nummer krijgt u nadat voor de eerste keer een
aanvraag heeft ingediend.

−

Geef bij B. met een kruis aan welk soort verklaring u
aanvraagt. Geef dan nogmaals met een kruis aan de reden
waarvoor u deze verklaring aanvraagt.
De LTU is niet op u van toepassing indien u valt onder een
van de volgende artikels van de LTU:
o

Artikel 1A: Nederlanders als zodanig in Aruba
geboren of aldaar genaturaliseerd zijnde.

o

Artikel 1B: Nederlanders die sinds 1 januari 1986
onafgebroken ingezetene van Aruba zijn.

o

Artikel 1C: Nederlanders die als zodanig buiten
Aruba geboren zijn van wie ten minste een van de
ouders behoort of, overleden zijnde, vóór dat
overlijden behoorde tot een categorie als genoemd
in de onderdelen a of b.

U bent van rechtswege toegelaten indien u valt onder een
van de volgende artikels:
o

o

Artikel 3A: 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. Dit geldt ook voor defensiepersoneel
van het Nederlands Koninkrijk en hun wettige
gezinsleden indien de werkgevende instantie of
ministerie tevens voor hun verblijf garant staat.
Artikel 3B: 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.

o

Artikel 3C: in Aruba als zodanig toegelaten
beroepsconsuls, beroepsconsulaire ambtenaren en
ander consulair personeel, alsmede hun wettige
gezinsleden.

o

Artikel 3D: buitenlandse militairen, gedurende de
tijd dat zij in Aruba zijn gestationeerd.

o

Artikel 3E: 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.

o

Artikel 3F: Nederlanders die gedurende langer
dan vijf jaar onafgebroken in Aruba zijn
toegelaten geweest van rechtswege of
krachtens vergunning.

Welke documenten u bij uw aanvraag moet indienen,
hangen af van het categorie waaronder u valt. Deze
documenten vindt u in de lijsten van vereisten voor elke
categorie verklaring, die op onze website beschikbaar
zijn.
U vraagt een duplicaat aan van uw verklaring: u kunt
een duplicaat van uw eerder verkregen verklaring
aanvragen, indien u deze bent kwijtgeraakt, indien het is
gestolen of indien het in een slechte staat verkeerd. In
de lijst van vereisten voor een duplicaat vergunning
staan de documenten vermeld die u moet inleveren en
de retributie die u moet betalen.
Vergeet niet het aanvraagformulier te ondertekenen.
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.
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.
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.
Bij de aanvraag moeten alle gevraagde documenten worden
ingediend.
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
heeft ingezameld. Als uw aanvraag niet compleet is, kan uw
aanvraag niet worden beoordeeld. Het niet betalen en het
indienen van een incomplete aanvraag kunnen leiden tot
vertraging bij de behandeling van uw aanvraag.
Wanneer uw aanvraag is afgehandeld, zal uw verklaring per
aangetekende post aan u worden toegestuurd.

1

