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TOELATINGSEISEN VOOR TOERISTEN
Voor personen die Aruba als toerist wensen te bezoeken is het volgende van toepassing. Onder toerist wordt
verstaan: elke persoon die Aruba bezoekt met als doel vakantie en ontspanning, sport, gezondheidsredenen,
familie aangelegenheden, studie, godsdienstige doeleinden of zakenbezoek. Toeristen mogen gedurende hun
verblijf geen arbeid in Aruba verrichten.
Bij binnenkomst in Aruba moeten toeristen in het bezit zijn van:

−

een geldig paspoort bij zowel binnenkomst als voor de gehele duur van het verblijf op Aruba. Indien de
toerist afkomstig is uit een visumplichtig land (lijst A), dient hij over een geldig visumsticker te
beschikken in zijn paspoort;

−
−
−

een volledig ingevulde en ondertekende ED-kaart;

−

−

een geldig retour- of doorreisticket;
de nodige documenten voor de toelating in het land van herkomst of een land waar de toerist het recht
heeft te worden toegelaten; bijvoorbeeld een geldige verblijfsvergunning (tijdelijk of voor onbepaalde
tijd), een bewijs van terugkeer (re-entry) of een visum;
op verzoek van de migratieambtenaar moet de toerist kunnen bewijzen dat hij een geldig reservering
heeft voor een accommodatie op Aruba (bijvoorbeeld een hotelkamer of appartement) of dat hij
eigendom bezit op Aruba (een woning, condominium, appartement, timeshare appartement of
pleziervaartuig met een lengte van minstens 14 meter vanaf de waterlijn);
op verzoek van de migratie ambtenaar moet de toerist kunnen bewijzen dat hij over voldoende
financiële middelen beschikt voor de nodige accommodatie (indien van toepassing) en om in zijn
levensonderhoud te voorzien of een garantverklaring kunnen overhandigen van een legale ingezeten
van Aruba die garant zal staan voor zijn verblijf.

De uiteindelijke toelating en verblijf op Aruba wordt bij aankomst bepaald door de migratieambtenaar. De
migratie autoriteiten hebben het gezag om toelating aan de grens toe te staan of te weigeren. Toelating kan
worden geweigerd indien bij binnenkomst niet aan alle toelatingsvoorwaarden wordt voldaan of indien de toerist
op de signaleringslijst voorkomt van personen die niet tot Aruba toegelaten mogen worden.

DUUR TOERISTISCH VERBLIJF
De maximale periode dat iemand als toerist op Aruba mag verblijven is in principe 30 dagen. Een persoon mag
in één kalenderjaar niet langer dan, in totaal, 180 dagen als toerist op Aruba verblijven.
Verlenging verblijf bij binnenkomst
De volgende personen kunnen bij binnenkomst op Aruba verlenging van hun toeristisch verblijf aanvragen voor
meer 30 dagen, met een maximum van 180 dagen:

−
−

Nederlanders kunnen bij binnenkomst verzoeken om hun verblijf tot maximaal 180 dagen te verlengen;
onderdanen van de landen in lijsten A en visumplichtige personen die uitgezonderd zijn van visumplicht,
kunnen bij binnenkomst op Aruba een verlenging van hun verblijf tot ten hoogste 180 aaneengesloten
dagen aanvragen, indien zij eigendom bezitten op Aruba; hieronder wordt verstaan een woning,
condominium, appartement, timeshare appartement of van een in Aruba afgemeerd pleziervaartuig
met een lengte, op de waterlijn gemeten, van ten minste 14 meter. Enig bewijs van eigendom moet
getoond kunnen worden.

Indien ze geen eigendom bezitten op Aruba kunnen ze in aanmerking komen voor een verblijf van maximaal 90
dagen indien zij in het bezit zijn van een, door een ingezetene van Aruba of in Aruba gevestigde organisaties
ondertekende, garantverklaring. Hierin verklaren ze dat zij garant staan voor alle kosten die kunnen voortvloeien
uit hoofde van het korte verblijf van de vreemdeling in Aruba.
Toeristen die een verlenging van hun toeristisch verblijf aanvragen voor meer dan 30 dagen, dienen te
beschikken over een reisverzekering (inclusief ziekte- en ongevallenverzekering), welke geldig is voor de duur
van hun verlengde verblijf.
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Verlenging verblijf na binnenkomst
Indien een toerist langer op Aruba wil verblijven dan het aantal dagen dat bij binnenkomst op de ED-kaart is
verleend, maar niet voor langer dan 30 of 180 dagen (indien van toepassing), dan moet hij bij de DIMAS een
verlenging van zijn toeristisch verblijf aanvragen. Het aanvraagformulier voor verlenging van toeristisch verblijf
is beschikbaar op het kantoor van de DIMAS en kan ook via www.dimasaruba.com gedownload worden.
Verlenging van het toeristisch verblijf kan van maandag tot en met donderdag tussen 2:30PM en 4:00PM gratis
worden aangevraagd.
De volgende documenten moeten hierbij worden ingediend:

−
−

origineel aanvraagformulier verlenging toeristisch verblijf;

−
−
−
−

kopie van de ED-kaart;

kopie van het voorblad van het paspoort van de aanvrager en van alle bestempelde en beschreven
pagina’s. Het paspoort moet op het moment van indiening voor nog tenminste drie maanden geldig zijn;
kopie van een geldig retourticket;
kopie reisverzekering(spolis), geldig voor de duur van het verlengde verblijf;
indien de aanvrager niet in zijn eigen privé woning of in een hotel verblijft, dan dient hij een garant
verklaring van een legale ingezetene van Aruba die garant zal staan voor zijn verblijf te overleggen.

Iedereen die voor een periode van langer dan 180 dagen op Aruba wenst te verblijven, dient in het
bezit te zijn van een verblijfsvergunning en wordt niet als een toerist beschouwt.

A. LIJST VAN VISUMPLICHTIGE LANDEN
Personen die de nationaliteit hebben van één van de volgende landen, hebben wel een visum nodig om naar
Aruba te reizen:
Afghanistan
Albanië
Algerije
Angola
Armenië
Azerbeidzjan
Bahrein
Bangladesh
Belarus
Benin
Bhoetan
Bolivia
Burundi
Bosnië-Herzegovina
Botswana
Burkina Faso
Cambodja
Centraal Afrikaanse Republiek
China
Colombia
Comoren
Congo (Democratische Rep.)
Congo (Brazzaville)
Cuba
Djibouti
Dominicaanse Republiek
Egypte
Equatoriaal Guinee
Eritrea
Ethiopië
Fiji
Filippijnen
Gabon

Gambia
Georgië
Ghana
Guinea
Guinee-Bissau
Haïti
India
Indonesië
Irak
Iran
Ivoorkust
Jamaica
Jemen
Jordanië
Kaapverdië
Kazakstan
Kameroen
Kenya
Kirgizië
Kiribati
Koeweit
Korea (Noord)
Laos
Lesotho
Libanon
Liberia
Libië
Macedonië
Madagascar
Maladiven
Malawi
Mali
Marokko

Marshall Eilanden
Mauritanië
Mauritius
Micronesië
Moldavië
Mongolië
Montenegro
Mozambique
Myanmar
Namibië
Nauru
Nepal
Niger
Nigeria
Noordelijke Marianen
Oeganda
Oekraïne
Oezbekistan
Oman
Oost-Timor/Timor Leste
Pakistan
Palau
Papoea Nieuw Guinea
Peru
Qatar
Russische Federatie
Rwanda
Salomons Eilanden
Samoa
Saoedi-Arabië
Sâo Tomé en Principe
Senegal
Servië
Siërra Leone
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Soedan
Somalië
Sri Lanka
Swaziland
Syrië
Tadzjikistan
Taiwan (Republiek
China)
Tanzania
Thailand
Togo
Tonga
Tsjaad
Tunesië
Turaku
Turkije
Turkmenistan
Tuvalu
Vanuatu
Verenigde Arabische
Emiraten
Vietnam
Zambia
Zimbabwe
Zuid-Afrika
Territoriale Entiteiten
Taiwan
Palestijnse Autoriteiten
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Visumplichtige personen die ontheven zijn van de visumplicht
De volgende personen die normaal een visum nodig hebben, zijn van deze vereiste ontheven:

−

houders







−

houders van een Colombiaanse paspoort en een gebruikt geldig (inreis)visum voor de Verenigde Staten
van Amerika, Canada, een land dat is aangesloten bij het Schengenverdrag, Verenigd Koninkrijk, of
Ierland;

−
−
−
−

van een geldige verblijfvergunning voor:
een ander deel van het Koninkrijk der Nederlanden;
een land dat is aangesloten bij het Schengenverdrag;
de Verenigde Staten van Amerika;
Canada.
Verenigd Koninkrijk
Ierland

personen die binnen 24 uur na aankomst op Aruba zullen doorreizen naar een andere bestemming en
tevens in het bezit zijn van geldige tickets met gereserveerde stoelen en vereiste documenten voor de
doorreis;
personen die per vliegtuig op Aruba aankomen om alhier, binnen 24 uur, aan boord te gaan van een
cruiseschip of vice versa;
passagiers van een cruiseschip en die op Aruba van boord gaan voor een periode van niet langer dan 24
uur;
kinderen die de leeftijd van 12 jaar nog niet hebben bereikt en reizen onder begeleiding van een ouder
of voogd;

−

houders van een diplomatiek paspoort die de nationaliteit hebben van Albanië, Bolivia, BosniëHerzegovina, Indonesië, Jamaica, Macedonië, Malawi, Marokko, Moldavië, Montenegro Oekraïne,
Pakistan, Peru, Russische Federatie, Senegal, Servië,Thailand, Tsjaad, Tunesië, Turkije of de Verenigde
Arabische Emiraten;

−

houders van een dienstpaspoort die de nationaliteit hebben van Bolivia, Indonesië, Jamaica, Malawi,
Marokko, Peru, Thailand, Tunesië, Turkije of de Verenigde Arabische Emiraten;

−
−

houders van een laissez-passer afgegeven door de Wereldbank, het IMF, de Verenigde Naties of haar
gespecialiseerde organisaties;
bemanningsleden van zeeschepen die in Aruba aanmeren of luchtvaartuigen die in Aruba landen en
geen gevaar opleveren voor de openbare orde en de veiligheid van Aruba of van het Koninkrijk der
Nederlanden, voor een periode van maximaal 48 uur.

Hoe en waar kan een visum worden aangevraagd?
Visumplichtige toeristen moeten hun visum aanvragen en in bezit hebben vóór ze naar Aruba reizen. De
aanvraag voor een visum dient in principe persoonlijk te worden ingediend bij een ambassade of consulaat
(diplomatieke missies) van het Koninkrijk der Nederlanden. In enkele landen wordt door de ambassade
geaccepteerd dat erkende reisagentschappen namens hun klanten de aanvraag indienen.
Voor informatie over het aanvragen van een visum en voor informatie over de openingstijden en het maken van
een afspraak, kan contact opgenomen worden met de ambassade of het consulaat van het Koninkrijk der
Nederlanden in het land herkomst. Meer informatie vindt men tevens via de website van de betreffende
ambassade of consulaat. De adressen en websites van diplomatieke missies van het Koninkrijk der Nederlanden
kunnen per land worden gevonden via de website van de Ministerie van Buitenlandse Zaken, www.mfa.nl.
Wanneer is een uitnodiging / garantverklaring vereist bij het aanvragen van een visum?
Een visumplichtige toerist heeft een uitnodiging/garantverklaring nodig voor het aanvragen van een visum indien
hij is uitgenodigd om deel te nemen aan een sportevenement door een organisatie op Aruba of wanneer hij
tijdens zijn bezoek op Aruba bij een familielid of een kennis zal verblijven. De organisatie op Aruba of de
persoon bij wie hij zal verblijven zal in dat geval garant moeten staan voor zijn verblijf op Aruba. De
garantstellende organisatie of persoon dient via een uitnodiging/garantverklaring formulier verklaren dat hij/zij
garant zal staan voor alle mogelijke kosten tijdens het verblijf van korte duur van zijn gast op Aruba. Het is de
verantwoordelijkheid van de garantsteller om de uitnodiging/garantverklaring op te sturen aan de visumplichtige
toerist. Het hebben van een uitnodiging/garantverklaring garandeert niet dat een visum zal worden afgegeven,
het is slechts één van de voorwaarden waaraan de visumaanvrager moet voldoen.
De uitnodiging/garantverklaring en uitleg van de te volgen procedure zijn verkrijgbaar bij de DIMAS en via de
website www.dimasaruba.com.
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WONEN EN WERKEN OP ARUBA
Personen die willen wonen en werken op Aruba dienen in het bezit te zijn van een geldige verblijfsvergunning,
afgegeven door de Directie Integratie, Beleid en Toelating Vreemdelingen (DIMAS).
Voor meer informatie:
Departamento di Integracion, Maneho y
Admision di Stranhero (DIMAS)
Wilhelminastraat 31-33
Oranjestad, Aruba
Tel. (297) 522-1500
Fax (297) 522-1505
dimas@aruba.gov.aw
www.dimasaruba.com

Aan deze tekst kunnen geen rechten worden ontleend.
De voorwaarden zijn onder voorbehoud van wijzigingen.
Aruba, 08 September 2009
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