
 

 
 
DROOMKINDEREN FAQ 
Wat voor verblijfstitel ontvang ik?  
Je ontvangt een vergunning voor onbepaalde 
tijd, zonder toestemming om arbeid te 
verrichten. 

 
Wat gebeurt er als ik niet aan de 
vereiste verblijfsduur voldoe?  
Dan moet je een reguliere vergunning 

aanvragen, zie hiervoor de brochure “re-

gulier verblijf”;  

 

Hoeveel kost de vergunning? 

De retributiekosten bedragen Afl. 65 (eerste 

aanvraag) of Afl. 40 (nieuwe aanvraag). Naast 

de retributie betaal je leges voor de 

vergunning: Afl. 200. (zonder werk).( indien 

meerderjarig, kan ook voor een vergunning 

met werk worden gekozen)  

 

Hoe lang duurt de behandeling van 

mijn verzoek? 

In principe ontvang je binnen 12 weken van 

de datum van je aanvraag een antwoord op 

jouw verzoek. Sommige groepen kunnen 

echter een verkorte behandelingstijd 

ontvangen.  

 

Wat gebeurt er als mijn paspoort niet 

meer geldig is? 

Indien je paspoort niet langer geldig is of 

indien je geen paspoort hebt kun je nog in 

aanmerking komen voor een vergunning, 

maar je identiteit zal wel op een andere wijze 

dienen te worden geverifieerd 

Contact gegevens 

Over ons 

De DIMAS is primair belast met de 

toelating van personen tot Aruba. Als 

onderdeel van haar ‘’Core’’ business is zij 

belast met de afgifte van vergunningen in 

het kader van werk en/of verblijf. 

Contact 

Adres: Paardenbaaistraat 11 

Telefoon: 5221500  

Email: info@dimasaruba.aw 

Web: www.dimasaruba. aw 

   
  

 

 

  

 
 

http://www.dimasaruba/


 

Projectomschrijving 
Het project dat aangeduid wordt als 
project “regularisering droomkinderen 
2017”(dreamers) heeft tot doel het 
verschaffen van een legale verblijfs-
status aan zogeheten droomkinderen 
die wegens hun langdurig verblijf op 
Aruba, conform de voorschriften en 
voor de duur van dit project, in 
aanmerking kunnen komen voor een 
bijzondere vergunning. 

 

Wie is een Droomkind?:  

Een als minderjarig tot Aruba toegetreden 

persoon, die minstens 5 jaren (60 maanden) 

als minderjarige hoofdverblijf had op Aruba 

en, die op het moment van indiening van de 

aanvraag, minstens 10 jaren (120 

maanden) totaal hoofdverblijf op Aruba 

heeft gehad. Een minderjarige “droomkind” 

staat onder wettelijk gezag van een legale 

ouder of voogd en een meerderjarige 

“droomkind” heeft geen negatieve justitiële 

antecedenten.  

Wat zijn de vereisten? 
 Je hebt minstens 10 jaar 

hoofdverblijf in Aruba; 
 Van die 10 jaren, was je 

tenminste 5 jaren minderjarig; 
 Indien je nog minderjarig bent: 

heb je een wettelijke 
vertegenwoordiger met een 
legale verblijfsstatus; 

 Indien je meerderjarig bent, heb 
je geen justitiële antecedenten; 
 

Droomkinderen krijgen voor 
de duur van dit project een 
vergunning tot onbepaalde 
tijd! 

Wat hebt je nodig bij de indiening van 
jouw aanvraag? 

 Aanvraag formulier vergunnin-

gen 

 Checklist droomkinderen 

 Geldig reisdocument* 

 Geboorteakte voorzien van een 

apostille, indien van toepassing 

 Bewijsstukken 10 jaar 

hoofdverblijf; 

Hoe lang duurt het project? 

Het project heeft een begin- en 
einddatum en bestrijkt in haar totaliteit 
een periode van 3 maanden. 
 
Startdatum: 1 mei 2017 
Einddatum: 1 juli 2017 

 

Als je voldoet aan de vereisten zoals 

vermeldt, ontvang je een vergunning voor 

onbepaalde tijd. Deze wordt in principe 

gegeven zonder toestemming om te werken.  

Registratie en afspraken 
Indien je meent te voldoen aan de vereisten 
voor het project droomkinderen, wordt je 
verzocht om je te registreren via de website 
van de DIMAS: www.dimasaruba.aw . Je klikt 
op de link droomkinderen en vul het 
bijgevoegde registratieformulier in. Deze 
mail je naar officialdimasaruba@gmail.com . 
Via het registratieformulier zal een afspraak 

voor de indiening voor jou worden gemaakt. 

Afspraken zullen steeds op een vrijdag 

plaatsvinden. Je wordt verzocht om voor de 

datum van je afspraak alle benodigde 

documenten te vergaren en alle vereiste 

betalingen te verrichten. Indien je voldoet 

aan de bepaling van het project en je nimmer 

een vergunning hebt gehad, ben je, indien de 

vergunning wordt toegekend uitgezonderd 

van het betalen van de waarborgsom. 

http://www.dimasaruba.aw/
mailto:officialdimasaruba@gmail.com


 


