DIMAS/01/12/2016

Stempel
DIMAS
Plus datum
indiening

3 Identieke Kleuren
Pasfoto’s

AANVRAAGFORMULIER
A. VERGUNNINGEN EN VERKLARING:
 Tijdelijk Verblijf

 Tijdelijk Verblijf met Arbeid

B. SOORT AANVRAAG:

 Eerste Aanvraag

 Verblijf voor Onbepaalde Tijd

 Verlenging/Nieuwe Aanvraag

 Wijziging

 Duplicaat

C. DOEL VAN HET VERBLIJF OP ARUBA:
Particulier
 Arbeid in Loondienst
 Huishoudelijk Personeel
 Gezinshereniging, -vorming, Adoptie of Herkenning
 Verblijf als Voortgezet Gezin Studie
 Tijdelijk Zelfstandig / Bijzondere Band met Aruba
 Partner
 Rentenier
 Gepensioneerde
 Student
 Stagiaire
 Onbepaalde Tijd
 Anders ___________________________________

Zakelijk
 Directeur
 Investeerder
 Sportbeoefenaar/-coach
 Kortlopend Project
 Internationale Evenement
 Entertainment

Verklaringen
 Verklaring LTU Niet Toelatingsplichtig Art. 1
 Verklaring LTU Van Rechtswege Toegelaten Art. 3
Diversen
 Asiel
 VTA

D. PERSOONLIJKE GEGEVENS VAN DE AANVRAGER
Achterna(a)m(en):
Voorna(a)m(en):

Geslacht:

Geboortedatum:

-

-





Man

Vrouw



Anders

Geboorteplaats:

Geboorteland:

1

Paspoort nummer:

ste

Nationaliteit:

Geldig tot:

-

2de Nationaliteit:
-

Land van afgifte:

Identiteitskaart nummer:
Burgerlijke staat:

 Ongehuwd



Gehuwd



Weduwe(naar)



Gescheiden



Levenspartner

Aantal kinderen:

Land(en) van verblijf (laatste 5 jaar):
Adres:

Woonplaats:

Land van ingezetenschap:
Telefoonnummer:

E-mail:

Functie:

CRV-nummer

500-1- _ _ _ _ _ _ _



Nee

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

E. ONDERTEKENING DOOR DE AANVRAGER
Ondergetekende verklaart bekend 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 rechtsgevolgen heeft en indien noodzakelijk aangifte
gedaan zal worden.

Handtekening: ____________________________________________________

Plaats en datum: __________________________________________

F. 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 stichting, die om verblijf verzoekt voor de vreemdeling. Indien de aanvrager in Aruba wilt verblijven om bijvoorbeeld te werken of
voor gezinshereniging, -vorming, adoptie of erkenning, vul dan de gegevens in van de (bedrijf/stichting).
Alleen invullen bij arbeid in loondienst of gezinshereniging, -vorming, adoptie of erkenning:
Naam bedrijf / stichting :
Kamer van Koophandel nummer:
Contactpersoon:

Telefoonnummer:

Gemachtigde:
Achterna(a)m(en):

Relatie tot aanvrager:

Voorna(a)m(en):
Geboortedatum:

Geslacht:
-

-

Man





Gescheiden



Vrouw

Anders

Geboorteplaats:

Geboorteland:
Burgerlijke staat:



Nationaliteit:
 Ongehuwd



Gehuwd

Paspoort nummer:

Geldig tot:



Weduwe(naar)
-

Adres:

-



Levenspartner

Land van afgifte:

Woonplaats:

Land van ingezetenschap:
Telefoonnummer:
E-mail:
Verblijfsstatus:



Niet toelatingsplichtige



Vergunning voor onbepaalde tijd



Van rechtswege toegelaten



Anders ____________________________________



Vergunning tot tijdelijk verblijf

G. ONDERTEKENING DOOR DE GARANTSTELLER
Deze garantverklaring moet alleen worden ingevuld als het verzoek om een vergunning tot tijdelijk verblijf namens de aanvrager wordt
ingediend door de toekomstige werkgever of door de echtgenoot/ouder/wettelijke vertegenwoordiger die garant zal staan voor het verblijf van
de aanvrager op Aruba.

De garantsteller verklaart te beschikken over een bruto inkomen van minstens Afl. 50,000 per jaar en de nodige bewijzen daarvan te
kunnen overleggen. De garantsteller stelt zich garant voor de kosten die voor het Land Aruba en voor ander openbare lichamen
voortvloeien uit het verblijf in Aruba van de aanvrager gedurende de gehele periode van het toegestane verblijf. Alle kosten, inclusief de
waarborgsom en reis-verblijfkosten naar het land van herkomst, kunnen op de garantsteller worden verhaald. Indien de garantsteller 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. De garantsteller staat 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 en (3) verleent hierbij toestemming aan de DIMAS voor periodieke controle van het
verblijfadres van de vreemdeling.

Gegevens vreemdeling
Achterna(a)m(en):

Man

Voorna(a)m(en):





Geboortedatum:

CRV-nr.: 500-1-

Vrouw



Anders

Vrouw



Anders

Vrouw



Anders

Adres vreemdeling verblijf in Aruba:

Gegevens garantsteller / werkgever
Achterna(a)m(en):

Man

Voorna(a)m(en):



Adres:

CRV-nr.: 500-1-



Naam van het bedrijf (indien van toepassing):
Naam van de contactpersoon (indien van toepassing):

Handtekening: _________________________________________



Man



Plaats en Datum: _________________________________________

H. BIJZONDERHEDEN (NIET INVULLEN. ALLEEN VOOR GEBRUIK DIMAS)

