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Begrippen voor de toepassing van de richtlijnen:
•
•
•

Lokalen: Een op Aruba geboren Nederlander en de in Aruba tot Nederlander
genaturaliseerde persoon, 18 jaar en ouder.
Nederlander: Een persoon die de Nederlandse nationaliteit bezit.
Vreemdeling: De van vreemde nationaliteit zijnde persoon, al dan niet op Aruba
woonachtig.

•

Categorie A: Natuurlijke persoon met een (duurzame) band met Aruba, doch
vergunningsplichtig, alsook op Aruba statutair gevestigde rechtspersoon in het bezit van
de vereiste vergunning ingevolge de “Vestigingsverordening Bedrijven”

•

Categorie B: Alle anderen.

 Moratorium vestiging Levensmiddelenzaken: Geen vergunning ingevolge de
“Vestigingsverordening Bedrijven” zal worden verleend voor het vestigen van nieuwe
levensmiddelenzaken in de periode van 23 mei 2017 t/m 23 mei 2021.
 Toeristenverblijf: elke constructie, inrichting, ruimte of terrein, in eender welke vorm, dat
aan één of meer toeristen tegen betaling de mogelijkheid tot verblijf biedt voor één of meer
nachten, en dat wordt aangeboden op de toeristische markt.
 Filiaal: een andere vestiging dan op de plaats van de hoofdvestiging van een statutair op
Aruba gevestigde vennootschap, waarvoor reeds een vergunning is verleend.
 Aanschaffingswaarde: Het bedrag waarvoor een zaak is aangeschaft.
 Parkeernormen: Parkeernormen zijn indicatoren die de ideale parkeerbehoefte op en
rondom een perceel aangeven. De desbetreffende zaak dient rekening te houden met de
vereiste “Parkeernormen” conform de richtlijnen van de DOW.
 “Vestigingsbeleid 2017”: Vastgestelde regels t.b.v. de plaats van vestiging van bedrijven.
In alle gevallen dient rekening te worden gehouden met een adequate vestigingsplaats.
Dit houdt o.a. in dat een bedrijf gevestigd in een woonwijk geen overlast kan veroorzaken
voor de buurt bewoners door:
a. Geluidsoverlast en trillingen. De Hinderverordening (AB 1988 no. GT 27) zal hierbij van
toepassing zijn.
b. Overmatig verkeer of parkeerproblemen. Parkeernormen conform richtlijnen van de
DOW zijn van toepassing;
c. Bedrijfsactiviteiten die de waarde van het onroerend goed verminderen, Alle inrichtingen
aangehaald in het Landsbesluit h.a.m. (AB 1995 no. GT 20) ter uitvoering van artikel 1
van de Hinderverordening zal hierbij van toepassing zijn. Alsmede andere inrichtingen
die verkeeroverlast, hinder, schade of gevaar veroorzaken die toegevoegd zal worden
aan genoemd Landsbesluit en die vermeld zijn in het “Vestigingsbeleid 2017”
Commerciële gebieden zijn vastgesteld. Hieronder vallen de kavels direct aangrenzend aan
de hoofdwegen, doorgaande wegen en wegen die hoofdzakelijk uit commerciële activiteiten
bestaat. Deze worden met name vermeld. De bestemming van een erfpachtterrein dient
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overeen te stemmen met de doelstelling van het bedrijf en niet zijnde met als bestemming
“woonhuis”
 Diversificatie in de bedrijfsvestiging met focus op een aantal sectoren, met betrekking tot
bedrijven op het gebied van “Groene Technologie’, “Maritiem en Logistiek”, “Creatieve
industrie” en “Value-Added” toerisme”. E.e.a. dient te voldoen aan de vereisten vermeld
onder punt 6 (zie pagina 4)

Persoon vallend onder categorie A:
a.

b.
c.

d.

e.

f.

g.

de buiten Aruba geborene die de Nederlandse nationaliteit bezit, en minimaal 5 jaren
onafgebroken op Aruba woonachtig is en zulks kan bewijzen middels een verklaring van
inschrijving uit het Bevolkingsregister van Aruba en tevens in het bezit is van een geldige
verklaring van rechtswege toegelaten ingevolge de Landsverordening toelating, uitzetting
en verwijdering, hierna LTUV genoemd;
de buiten Aruba geborene, waarvan minimaal een der ouders een op Aruba geboren
Nederlander is, en dit kan bewijzen middels officiële documenten;
de vreemdeling, die minimaal 10 jaren onafgebroken op Aruba woonachtig is en zulks kan
bewijzen middels een verklaring van inschrijving uit het Bevolkingsregister van Aruba en
tevens in het bezit is van een geldige vergunning tot verblijf (voor onbepaalde tijd)
ingevolge de LTUV;
de buiten Aruba geboren Nederlander, die minimaal 3 jaren op Aruba woonachtig is, te
bewijzen middels een verklaring van inschrijving uit het Bevolkingsregister van Aruba, en
tevens minstens 1 jaar gehuwd is met een op Aruba geboren Nederlander, en dit kan
bewijzen middels een officieel document en tevens in het bezit is van een geldige
vergunning tot verblijf zonder werkverbod, danwel een geldige verblijfstitel ingevolge de
LTUV;
de buiten Aruba geboren Nederlander, die minstens 3 jaren gehuwd is met een op Aruba
geboren Nederlander, te bewijzen middels een officieel document, en tevens minimaal 1
jaar op Aruba woonachtig is, en dit kan bewijzen middels een verklaring van inschrijving uit
het Bevolkingsregister van Aruba en tevens in het bezit is van een geldige vergunning tot
verblijf zonder werkverbod, danwel een geldige verblijfstitel ingevolge de LTUV;
de vreemdeling, die minimaal 5 jaren op Aruba woonachtig is, te bewijzen middels een
verklaring van inschrijving uit het Bevolkingsregister van Aruba, en tevens minstens 3 jaren
gehuwd is met een op Aruba geboren Nederlander, te bewijzen middels een officieel
document en tevens in het bezit is van een geldige vergunning tot verblijf zonder
werkverbod, danwel een geldige verblijfstitel ingevolge de LTUV;
de vreemdeling, die minstens 5 jaren gehuwd is met een op Aruba geboren Nederlander, te
bewijzen middels een officieel document, en tevens minimaal 3 jaren op Aruba woonachtig
is, en dit kan bewijzen middels een verklaring van inschrijving uit het Bevolkingsregister van
Aruba en tevens in het bezit is van een geldige vergunning tot verblijf zonder werkverbod,
danwel een geldige verblijfstitel ingevolge de LTUV.
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Soorten Vestigingsvergunningen
1. Eenmanszaak
Voor zover het personen betreft vallende onder categorie A, in principe geen bezwaar, met dien
verstande dat rekening dient te worden gehouden met een adequate vestigingsplaats.
2. Vennootschap onder firma (V.O.F.)
Voor zover het personen betreft vallende onder categorie A, al dan niet in combinatie met een
lokale persoon, in principe geen bezwaar, met dien verstande dat rekening dient te worden
gehouden met een adequate vestigingsplaats.
3. Statutair op Aruba gevestigde Naamloze vennootschappen (N.V.),
Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (V.B.A.) en Aruba vrijgestelde
vennootschappen (A.V.V.) met uitsluitend lokalen als aandeelhouders
Voor de N.V., V.B.A. of A.V.V. en tevens voor het eventuele optreden van een of meer
personen vallende onder categorie A als directeur(en) van de desbetreffende vennootschap, in
principe geen bezwaar, met dien verstande dat rekening dient te worden gehouden met een
adequate vestigingsplaats.
4. Statutair op Aruba gevestigde Naamloze vennootschappen (N.V.),
Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (V.B.A.) en Aruba vrijgestelde
vennootschappen (A.V.V.) met lokalen en een of meer personen vallende onder
categorie A als aandeelhouders
Voor de N.V. , V.B.A. of A.V.V. en tevens voor het optreden van een of meer personen vallende
onder de categorie A, als directeur(en) van de desbetreffende vennootschap, in principe geen
bezwaar, met dien verstande dat rekening dient te worden gehouden met een adequate
vestigingsplaats.
5. Statutair op Aruba gevestigde Naamloze vennootschappen (N.V.),
Vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid (V.B.A.) en Aruba vrijgestelde
vennootschappen (A.V.V.) met uitsluitend een of meer personen vallende onder
categorie A als aandeelhouders
Voor de N.V. , V.B.A. of A.V.V. en tevens voor het optreden van een of meer personen vallende
onder categorie A als directeur(en) van de desbetreffende vennootschap, in principe geen
bezwaar, met dien verstande dat rekening dient te worden gehouden met een adequate
vestigingsplaats.
6. Buiten Aruba gevestigde vennootschappen of op Aruba statutair gevestigde
Naamloze Vennootschappen (N.V.), Vennootschappen met beperkte
aansprakelijkheid (V.B.A.) en Aruba vrijgestelde vennootschappen (A.V.V.) met
de meerderheid of alle aandelen, in handen van een of meer personen vallende
onder categorie B
Voor de vereiste vestigingsvergunning voor de vennootschap en eventueel voor één tot
maximaal drie vergunning voor directeur, zijnde al dan niet aandeelhouder der
vennootschap, slechts in de navolgende gevallen:
a. specialistische werkzaamheden van aflopende aard op het terrein van of aan de
olieraffinaderij. E.e.a. moet wel
vastgelegd zijn in een contract;
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b. de constructie, renovatie en/of verbouwing van een hotel. E.e.a. moet wel vastgelegd zijn in
een contract;
c. de constructie, renovatie en/of verbouwing van een publiekrechtelijk project. E.e.a. moet wel
vastgelegd zijn in een contract;
d. de nieuwbouw van een hotel, condominium of een ander soort toeristenverblijf, uitsluitend
conform het toerismebeleid van de Regering van Aruba;
e. de exploitatie van een hotel of casino. E.e.a. moet wel vastgelegd zijn in een contract;
f. de vestiging van (milieuvriendelijke) verwerkingsindustrieën, hoog technologische
ontwikkelingen, verwerking van grondstoffen tot halffabricaten en/of halffabricaten tot
eindproduct. Deze industrieën dienen kapitaalintensief te zijn, i.c. een investering van
minimaal AWG. 1.000.000 (±US$ 600.000);
g. het exploiteren van een exclusieve onderneming van o.a. een internationale bekende
merknaam (waarvan haar artikelen niet door derden kan worden verhandeld);
h. het exploiteren van bedrijven met een innovatief karakter die een bijdrage leveren aan de
diversificatie van de economie van Aruba;
i. specialistische werkzaamheden die hoogwaardige werkgelegenheid creëren en welke niet
op Aruba aanwezig zijn. Vereist is dat 80% of meer van het aantal werknemers dient te
beschikken over een op HBO of hoger werk en denkniveau;
j. het aanschaffen van de activa (exclusief onroerend goed) van een bestaand bedrijf die
meer dan 5 jaren met de vereiste vestigingsvergunning actief is en op het moment van
aanschaf hiervan er sprake is van een aanschaffingswaarde van minimaal AWG. 500.000
(±US$. 300.000) Een soortgelijke vergunning wordt uitsluitend verleend bij de voortzetting
van de desbetreffende handelsactiviteiten, waarvoor reeds een vergunning verleend is.
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat wijziging van de aard van de zaak pas mogelijk is,
nadat deze vennootschap 3 jaren in het bezit is van de desbetreffende
vestigingsvergunning. Opgemerkt dient te worden dat e.e.a. hertoetst zal worden aan de
beleidsrichtlijnen;
k. het aanschaffen van een bestaand bedrijfspand (onroerend goed), waarbij er sprake is van
een investeringsbedrag van minimaal AWG. 1.000.000 (±US$ 600.000), om deze als
zodanig te blijven verhuren of exploiteren. Een soortgelijke vergunning wordt uitsluitend
verleend bij de voortzetting van de desbetreffende handelsactiviteiten, waarvoor reeds een
vergunning verleend is. Hierbij moet wel opgemerkt worden dat wijziging van de aard van de
zaak pas mogelijk is, nadat deze vennootschap 3 jaren in het bezit is van de desbetreffende
vestigingsvergunning. Opgemerkt dient te worden dat e.e.a. hertoetst zal worden aan de
beleidsrichtlijnen;
l. activiteiten te vestigen in de regio van San Nicolas. Hieronder vallen activiteiten ter
stimulering c.q. versterking van de vernieuwing en de leefbaarheid van de binnenstad van
San Nicolas alsmede haar voorzieningsfuncties. Deze vergunning is locatiegebonden voor
een periode van minimaal 5 jaar;
Voor de Buiten Aruba gevestigde vennootschappen of op Aruba statutair gevestigde N.V.,
V.B.A. of A.V.V. en tevens voor het optreden (afhangend van de bedrijfsactiviteit) van een of
meer personen vallende onder categorie B als directeur(en) van de desbetreffende
vennootschap, in principe geen bezwaar, met dien verstande dat rekening dient te worden
gehouden met een adequate vestigingsplaats.
7.

Statutair op Aruba gevestigde Naamloze vennootschappen (N.V.), Vennootschappen
met beperkte aansprakelijkheid (V.B.A.) en Aruba vrijgestelde vennootschappen
(A.V.V.) met participatie van minimaal 60% van de aandelen in handen van lokalen
en/of personen vallende onder categorie A
Voor de N.V., V.B.A. of A.V.V. met dien verstande dat slechts lokalen en/of (rechts) personen
vallende onder categorie A toegestaan worden om als directeur(en) van desbetreffende
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vennootschap op te treden, in principe geen bezwaar, met dien verstande dat rekening dient te
worden gehouden met een adequate vestigingsplaats.
8. Directievergunning
• Een op Aruba geboren Nederlander die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, alsook een in
Aruba tot Nederlander genaturaliseerde persoon, die de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt,
behoeft geen vergunning om als bestuurder van een naamloze vennootschap,
vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba vrijgestelde vennootschap op te
kunnen treden;
• Voor alle overige gevallen is een vergunning vereist om als bestuurder van een
naamloze vennootschap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba
vrijgestelde vennootschap op te kunnen treden.
8.1.

Positief advies indien er sprake is van personen vallende onder de categorie A;

8.2.

Ingeval personen vallende onder categorie B tot bestuurder van een buiten Aruba
gevestigde vennootschap of op Aruba statutair gevestigde vennootschap wordt
benoemd, kan positief geadviseerd worden voor eventueel één tot maximaal drie
vergunning voor directeur slechts in de gevallen genoemd onder punt 6;

8.3.

Ingeval personen vallende onder categorie B, tot bestuurder van een op Aruba
statutair gevestigde vennootschap wordt benoemd, moeten deze aan al de volgende
genoemde vereisten en voorwaarden voldoen:
Vereisten:
1. deze (rechts-) persoon dient in het bezit te zijn van minimaal 60% van de aandelen
van een statutair op Aruba gevestigde vennootschap; en
2. op het moment van de aanschaffing van de aandelen is er sprake van een
bedrijfswaarde van minimaal AWG. 500.000 (±US$ 300.000), te bewijzen middels de
laatste Jaarrekening; en
3. deze vennootschap is reeds meer dan 5 jaren actief met de vereiste
vestigingsvergunning(en). Indien wijziging v.w.b. de doelstelling (bedrijfsactiviteit)
heeft plaatsgevonden, dan begint de 5 jaren vanaf de laatste besluit datum te tellen.
De volgende voorwaarden zijn van toepassing, t.w. de wijziging van de aard van de
zaak, waarvoor reeds vergunning is verleend, is pas mogelijk 3 jaren nadat de
desbetreffende directeursvergunning verleend is.
Opgemerkt dient te worden dat e.e.a. hertoetst zal worden aan de beleidsrichtlijnen en
dat rekening dient te worden gehouden met de vestigingsplaats.

Wenst u een uitbreiding of wijziging van een bestaande vergunning of een overplaatsing van een bestaande
zaak of het vestigen van een filiaal van een reeds alhier gevestigde vennootschap, waarvoor reeds een
vergunning is verleend

9. Uitbreiding van een bestaande vergunning
Indien het een uitbreiding betreft die verband houdt met de doelstelling zoals vermeld in de
reeds verleende vestigingsvergunning(en), Deze wordt getoetst aan de gehanteerde
beleidsrichtlijnen. In principe geen bezwaar, met dien verstande dat rekening dient te worden
gehouden met een adequate vestigingsplaats.
Indien het betreft een N.V., V.B.A. of A.V.V., dan dient deze doeluitbreiding eveneens statutair
mogelijk te zijn.
Opgemerkt dient te worden dat in gevallen genoemd onder punt 6 e.e.a. hertoetst zal worden
aan de beleidsrichtlijnen.
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10. Wijziging van een bestaande vergunning
Deze wordt getoetst aan de gehanteerde beleidsrichtlijnen. In principe geen bezwaar, met dien
verstande dat rekening dient te worden gehouden met een adequate vestigingsplaats.
Indien het de wijziging van de doelstelling van een N.V., V.B.A. of A.V.V. betreft, dient deze
eveneens statutair mogelijk te zijn.
Opgemerkt dient te worden dat in gevallen genoemd onder punt 6 e.e.a. hertoetst zal worden
aan de beleidsrichtlijnen.
11. Overplaatsing van een bestaande zaak
Deze wordt getoetst aan de gehanteerde beleidsrichtlijnen. In principe geen bezwaar, met dien
verstande dat rekening dient te worden gehouden met een adequate vestigingsplaats.
Opgemerkt dient te worden dat in gevallen genoemd onder punt 6 e.e.a. hertoetst zal worden
aan de beleidsrichtlijnen.
12. Het vestigen van een filiaal van een reeds alhier gevestigde vennootschap, waarvoor
reeds een vergunning is verleend.
Deze wordt getoetst aan de gehanteerde beleidsrichtlijnen. In principe geen bezwaar, met dien
verstande dat rekening dient te worden gehouden met een adequate vestigingsplaats.
Indien het een naamloze vennootschap of een andere rechtspersoon betreft dienen de
desbetreffende bedrijfsactiviteiten tevens statutair mogelijk te zijn.
Opgemerkt dient te worden dat in gevallen genoemd onder punt 6 e.e.a. hertoetst zal worden
aan de beleidsrichtlijnen.
Lokalen behoeven geen vergunning om hetzij een eenmanszaak te vestigen en te
drijven, hetzij als vennoot van een vennootschap onder firma (V.O.F.), het zij om als
bestuurder (directeur) van een naamloze vennootschap (N.V.), vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid (V.B.A.) of Aruba vrijgestelde vennootschap (A.V.V.) op te
kunnen treden.
Als de aandeelhouder(s) of bestuurder(s)/(directeur(en) van een N.V., V.B.A. of een
A.V.V. een als meerderjarige in Aruba tot Nederlander genaturaliseerde persoon is
(zijn), moet dit bewezen worden middels een originele Verklaring van
Nederlanderschap met vermelding van datum en nummer van het Koninklijk Besluit en
een originele Verklaring van het Bevolkingsregister van Aruba (Afl.s 10,=) (niet ouder
dan 3 maanden)

In te leveren documenten bij de indiening van aanvragen voor
vestigingsvergunningen (voor zover van toepassing)
Nota 1:

Alle verzoekschriften dienen voorzien te zijn van een plakzegel van AWG. 4.00,
om als zodanig geaccepteerd te kunnen worden conform de Zegelverordening
(AB 1998 No. GT 1).
Nota 2:
Om in behandeling te worden genomen, dienen alle verzoekschriften voorzien te
zijn van (slechts) die bescheiden, welke van belang zijn bij de behandeling
daarvan. Alsook dienen de verschuldigde leges betaald te zijn, e.e.a. conform de
Legesbesluit DEZHI 2009 (AB 2009 no. 74 zoals gewijzigd bij AB 2010 no. 104).
Bij twijfel wat betreft de over te leggen documenten kan men hieromtrent bijgestaan worden
door de Helpdeskmedewerker van de D.E.Z.H.I.
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Aanvraag voor een vestigingsvergunning voor een Eenmanszaak:
•
•
•
•
•

•

•

•
•
•
•
•
•
•

Kopie paspoort en/of identiteitskaart van belanghebbende;
Originele Verklaring van Inschrijving Bevolkingsregister van Aruba (AWG. 10.00) niet ouder
dan 3 maanden, van belanghebbende;
Kopie vergunning tot verblijf ingevolge de LTUV van belanghebbende;
Kopie Geboorte akte, indien zoon/dochter van minstens een op Aruba geboren Nederlander
en kopie paspoort van de desbetreffende ouder, voor zover het personen betreft vallende
onder categorie A, sub b;
Kopie van Huwelijksakte indien gehuwd met een op Aruba geboren Nederlander, kopie
paspoort van de echtgenoot en origineel Bewijs van Inschrijving Bevolkingsregister van
Aruba (Afl. 5,=) niet ouder dan 3 maanden van belanghebbende, slechts indien het
personen betreft vallende onder categorie A, zoals vermeld onder sub d, e, f en g;
Originele Verklaring omtrent het Gedrag van de ingezetene belanghebbende (niet ouder
dan 3 maanden), op te vragen bij de Openbaar Ministerie van Aruba, e.e.a. bij de
navolgende gevallen, t.w. de vestiging en drijven van een zaak die zich bezig zal houden
met het exploiteren van een kinderdagverblijf of ouderenverpleegtehuis/ verzorgingshuis en
een bewaking- en/of beveiligingsbedrijf;
Origineel Verklaring omtrent het gedrag van de niet-ingezetene belanghebbende/eigenaar,
samen met een legalisatie of apostille (beide niet ouder dan 6 maanden).De
belanghebbende/eigenaar die niet-ingezetene is, moet dit certificaat verkrijgen van de
bevoegde autoriteit van het land waar zij afgelopen 5 jaar woonachtig was. Verklaring
afgegeven in een van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden behoeft geen
legalisatie of apostille. Als de verklaring geschreven is in een andere taal dan het
Nederlands, Engels of Spaans, moet een vertaling worden ingediend, verricht door een
beëdigde vertaler of een vertaler op Aruba
Let op: voor Colombia is een Apostille voor wat betreft de verklaring omtrent het gedrag niet
nodig. Indien ID nummer niet in het paspoort staat aangegeven, dan een duidelijk kopie van
het geldige identificatiebewijs (I.D) bijvoegen;
Indien het een overname van een eenmanszaak betreft, een origineel uittreksel van Kamer
van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, van de over te nemen eenmanszaak;
Gegevens Inkomstenbelasting van de laatste aangifte van een eenmanszaak m.b.t. actief
zijnde zaak;
Verklaring van geen bezwaar van de eigenaar van een eenmanszaak met kopie van zijn i.d,
indien zijn eenmanszaak overgenomen wordt door een persoon vallende onder categorie A;
Kopie Erfpacht akte m.b.t. gegevens erfpacht bestemming en indien van toepassing besluit
Bestemmingswijziging;
Kopie intentieverklaring of overeenkomst tot huur van een commercieel pand;
Origineel Situatietekening van het perceel;
Geldige Vergunning Precario recht (v.w.b. Watersportactiviteiten of andere activiteiten aan
openbare wegen/terrein)

Aanvraag voor een vestigingsvergunning voor een vennoot van Vennootschap Onder
Firma (V.O.F.):
• Kopie Contract voor het aangaan van een Vennootschap onder Firma (V.O.F.);
• Kopie paspoort en/of identiteitskaart van alle vennoten;
• Originele Verklaring van Inschrijving Bevolkingsregister van Aruba (AWG. 10.00) niet ouder
dan 3 maanden, van vennoten, slechts voor een persoon vallende onder categorie A;
• Kopie vergunning tot verblijf ingevolge de LTUV, van vennoten;
• Kopie Geboorte akte, indien zoon/dochter van minstens een op Aruba geboren Nederlander
en kopie paspoort van de desbetreffende ouder, voor zover het personen betreft vallende
onder categorie A, sub b;
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•

•

•

•
•
•
•
•

Kopie van Huwelijksakte indien gehuwd met een op Aruba geboren Nederlander, kopie
paspoort van de echtgenoot en origineel Bewijs van Inschrijving Bevolkingsregister van
Aruba (Afl. 5,=) niet ouder dan 3 maanden van belanghebbende slechts indien het personen
betreft vallende onder categorie A, zoals vermeld onder sub d, e, f en g;
Originele Verklaring omtrent het Gedrag van de ingezetene vennoten, niet ouder dan 3
maanden, van vennoten, slechts voor een persoon vallende onder categorie A, op te
vragen bij de Openbaar Ministerie van Aruba, e.e.a. bij de navolgende gevallen, t.w. de
vestiging en drijven van een zaak die zich bezig zal houden met het exploiteren van een
kinderdagverblijf of ouderenverpleegtehuis/ verzorgingshuis en een bewaking- en/of
beveiligingsbedrijf;
Origineel Verklaring omtrent het gedrag van de niet-ingezetene vennoten, samen met een
legalisatie of apostille (beide niet ouder dan 6 maanden).De vennoten die niet-ingezetene(n)
is/zijn, moet dit certificaat verkrijgen van de bevoegde autoriteit van het land waar zij
afgelopen 5 jaar woonachtig was. Verklaring afgegeven in een van de landen van het
Koninkrijk der Nederlanden behoeft geen legalisatie of apostille. Als de verklaring
geschreven is in een andere taal dan het Nederlands, Engels of Spaans, moet een vertaling
worden ingediend, verricht door een beëdigde vertaler of een vertaler op Aruba
Let op: voor Colombia is een Apostille voor wat betreft de verklaring omtrent het gedrag niet
nodig. Indien ID nummer niet in het paspoort staat aangegeven, dan een duidelijk kopie van
het geldige identificatiebewijs (I.D) bijvoegen;
Originele Uittreksel van Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, van deze
V.O.F., met de geregistreerde handelsnaam van de V.O.F. (binnen 1 week na indiening van
het verzoek);
Kopie Erfpacht akte m.b.t. gegevens erfpacht bestemming en indien van toepassing besluit
Bestemmingswijziging;
Kopie intentieverklaring of overeenkomst tot huur van een commercieel pand;
Origineel Situatietekening van het perceel;
Geldige Vergunning Precario recht (v.w.b. Watersportactiviteiten of andere activiteiten aan
openbare wegen/terrein)

Aanvraag voor een vestigingsvergunning voor een Naamloze Vennootschap,
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba vrijgestelde vennootschap:
• Kopie van Akte van oprichting;
• Kopie van Akte van Aandelenoverdracht (indien van toepassing);
• Kopie van Aandeelhoudersregister;
• Notulen aandeelhoudersvergadering i.v.m. de benoeming en/of ontslag van
vergunningsplichtige bestuurder(s) (indien van toepassing);
• Kopie paspoort en/of identiteitskaart van aandeelhouder(s) en bestuurder(s);
• Originele Verklaring van Inschrijving Bevolkingsregister van Aruba (AWG. 10.00) niet ouder
dan 3 maanden, van aandeelhouder(s) en bestuurder(s), slechts voor een persoon vallende
onder categorie A;
• Kopie vergunning tot verblijf ingevolge de LTUV van aandeelhouder(s) en bestuurder(s);
• Kopie Geboorte akte, indien zoon/dochter van minstens een op Aruba geboren Nederlander
en kopie paspoort van de desbetreffende ouder, voor zover het personen betreft vallende
onder categorie A, sub b;
• Kopie van Huwelijksakte indien gehuwd met een op Aruba geboren Nederlander, kopie
paspoort van de echtgenoot en origineel Bewijs van Inschrijving Bevolkingsregister van
Aruba (Afl. 5,=) niet ouder dan 3 maanden van belanghebbende slechts indien het personen
betreft vallende onder categorie A, zoals vermeld onder sub d, e, f en g;
• Indien aandeelhouder(s) en bestuurder(s) een als meerderjarige in Aruba tot Nederlander
genaturaliseerde persoon is (zijn), moet dit bewezen worden middels een originele
Verklaring van Nederlanderschap met vermelding van datum en nummer van het Koninklijk
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Besluit of de desbetreffende Besluitbrief bij het verkregen hiervan en een originele
Verklaring van het Bevolkingsregister van Aruba (Afl.s 10,=) (niet ouder dan 3 maanden);
Originele Verklaring omtrent het Gedrag van de ingezetene aandeelhouder(s) en
bestuurder(s), niet ouder dan 3 maanden, op te vragen bij de Openbaar Ministerie van
Aruba, e.e.a. bij de navolgende gevallen, t.w. de vestiging en drijven van een zaak die
zich bezig zal houden met het exploiteren van een kinderdagverblijf of
ouderenverpleegtehuis/ verzorgingshuis en een bewaking- en/of beveiligingsbedrijf;
Origineel Verklaring omtrent het gedrag van de niet-ingezetene aandeelhouder(s) en
bestuurder(s), samen met een legalisatie of apostille (beide niet ouder dan 6 maanden).De
aandeelhouder(s) en bestuurder(s) die niet-ingezetene(n) is/zijn, moet dit certificaat
verkrijgen van de bevoegde autoriteit van het land waar zij afgelopen 5 jaar woonachtig
was. Verklaring afgegeven in een van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden behoeft
geen legalisatie of apostille. Als de verklaring geschreven is in een andere taal dan het
Nederlands, Engels of Spaans, moet een vertaling worden ingediend, verricht door een
beëdigde vertaler of een vertaler op Aruba
Let op: voor Colombia is een Apostille voor wat betreft de verklaring omtrent het gedrag niet
nodig. Indien ID nummer niet in het paspoort staat aangegeven, dan een duidelijk kopie van
het geldige identificatiebewijs (I.D) bijvoegen;
Kopie van Aandeelhoudersregister van een rechtspersoon die aandeelhouder en/of
bestuurder van een naamloze vennootschap, Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid
of Aruba vrijgestelde vennootschap is;
Originele Uittreksel van Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, van een
rechtspersoon die aandeelhouder en/of bestuurder van een naamloze vennootschap,
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba vrijgestelde vennootschap is;
Kopie vestigingsvergunning van een (buitenlandse)rechtspersoon die aandeelhouder en/of
bestuurder van deze vennootschap is; (indien van toepassing)
Indien het een overname van een eenmanszaak betreft, een origineel uittreksel van Kamer
van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, van de over te nemen eenmanszaak;
Gegevens Inkomstenbelasting van de laatste aangifte van een eenmanszaak m.b.t. actief
zijnde zaak;
Verklaring van geen bezwaar van de eigenaar van een eenmanszaak met kopie van zijn
i.d., indien zijn eenmanszaak overgenomen wordt door een naamloze vennootschap,
Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba vrijgestelde vennootschap, waarin
hij niet participeert;
Kopie Erfpacht akte m.b.t. gegevens erfpacht bestemming en indien van toepassing besluit
Bestemmingswijziging;
Kopie intentieverklaring of overeenkomst tot huur van een commercieel pand;
Origineel Situatietekening van het perceel;
Geldige Vergunning Precario recht (v.w.b. Watersportactiviteiten of andere activiteiten aan
openbare wegen/terrein)

Aanvraag voor Directievergunning:
• Originele Uittreksel van Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, van de
betrokken rechtspersoon/vennootschap;
• Notulen aandeelhoudersvergadering bij de benoeming en/of ontslag van een bestuurder van
een naamloze vennootschap, Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba
vrijgestelde vennootschap;
• Kopie van Akte van Aandelenoverdracht (indien van toepassing);
• Kopie van Aandeelhoudersregister;
• Kopie paspoort en/of identiteitskaart van vergunningsplichtige bestuurder(s);
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Originele Verklaring van Inschrijving Bevolkingsregister van Aruba (AWG. 10.00), niet ouder
dan 3 maanden, van vergunningsplichtige bestuurder(s);
Kopie vergunning tot verblijf ingevolge de LTUV van vergunningsplichtige bestuurder(s);
Kopie Geboorte akte, indien zoon/dochter van minstens een op Aruba geboren Nederlander
en kopie paspoort van de desbetreffende ouder, voor zover het personen betreft vallende
onder categorie A, sub b;
Kopie van Huwelijksakte indien gehuwd met een op Aruba geboren Nederlander, kopie
paspoort van de echtgenoot en origineel Bewijs van Inschrijving Bevolkingsregister van
Aruba (Afl. 5,=) niet ouder dan 3 maanden van belanghebbende slechts indien het personen
betreft vallende onder categorie A, zoals vermeld onder sub d, e, f en g;
Originele Verklaring omtrent het Gedrag van de ingezetene vergunningsplichtige
bestuurder(s), niet ouder dan 3 maanden, op te vragen bij de Openbaar Ministerie van
Aruba, e.e.a. bij de navolgende gevallen, t.w. het betreft een zaak die zich bezig
houdt/zal houden met het exploiteren van een kinderdagverblijf of ouderenverpleegtehuis/
verzorgingshuis en een bewaking- en/of beveiligingsbedrijf;
Origineel Verklaring omtrent het gedrag van de niet-ingezetene vergunningsplichtige
bestuurder(s), samen met een legalisatie of apostille (beide niet ouder dan 6 maanden).De
vergunningsplichtige bestuurder(s) die niet-ingezetene(n) is/zijn, moet dit certificaat
verkrijgen van de bevoegde autoriteit van het land waar zij afgelopen 5 jaar woonachtig
was. Verklaring afgegeven in een van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden behoeft
geen legalisatie of apostille. Als de verklaring geschreven is in een andere taal dan het
Nederlands, Engels of Spaans, moet een vertaling worden ingediend, verricht door een
beëdigde vertaler of een vertaler op Aruba
Let op: voor Colombia is een Apostille voor wat betreft de verklaring omtrent het gedrag niet
nodig. Indien ID nummer niet in het paspoort staat aangegeven, dan een duidelijk kopie van
het geldige identificatiebewijs (I.D) bijvoegen;
Kopie van Aandeelhoudersregister van een rechtspersoon die als bestuurder van een
naamloze vennootschap, Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba
vrijgestelde vennootschap, optreedt;
Originele Uittreksel van Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, van een
rechtspersoon die als bestuurder van een naamloze vennootschap, Vennootschap met
beperkte aansprakelijkheid of Aruba vrijgestelde vennootschap, optreedt;
Kopie vestigingsvergunning van een (buitenlandse)rechtspersoon die als bestuurder van
een naamloze vennootschap, Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba
vrijgestelde vennootschap, optreedt (indien van toepassing).

Aanvraag voor een Doeluitbreiding / Doelwijziging / Overplaatsing van een Eenmanszaak
of Vennootschap Onder Firma
• Kopie paspoort en/of identiteitskaart van verzoeker;
• Originele Uittreksel van Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, van de
betrokken eenmanszaak of vennootschap onder firma;
• Kopie Erfpacht akte m.b.t. gegevens erfpacht bestemming en indien van toepassing besluit
Bestemmingswijziging;
• Kopie intentieverklaring of overeenkomst tot huur van een commercieel pand;
• Origineel Situatietekening van het perceel;
• Geldige Vergunning Precario recht (v.w.b. Watersportactiviteiten of andere activiteiten aan
openbare wegen/terrein);
• Originele Verklaring omtrent het Gedrag van de ingezetene belanghebbende eigenaar,
vennoot en/of vennoten, niet ouder dan 3 maanden, op te vragen bij de Openbaar Ministerie
van Aruba, e.e.a. bij de navolgende gevallen, t.w. het betreft een doeluitbreiding of
doelwijziging van een zaak die zich bezig zal houden met het exploiteren van een
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kinderdagverblijf of ouderenverpleegtehuis/ verzorgingshuis en een bewaking- en/of
beveiligingsbedrijf.
Aanvraag voor een Doeluitbreiding / Doelwijziging / Overplaatsing van een Naamloze
Vennootschap, Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba vrijgestelde
vennootschap
• Kopie paspoort en/of identiteitskaart van verzoeker;
• Originele Uittreksel van Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, van de
betrokken vennootschap;
• Kopie Akte van statutenwijziging, indien de gewenste uitbreiding niet reeds in de statuten is
opgenomen (niet bij overplaatsing);
• Kopie Erfpacht akte m.b.t. gegevens erfpacht bestemming en indien van toepassing besluit
Bestemmingswijziging;
• Kopie intentieverklaring of overeenkomst tot huur van een commercieel pand;
• Origineel Situatietekening van het perceel;
• Geldige Vergunning Precario recht (v.w.b. Watersportactiviteiten of andere activiteiten aan
openbare wegen/terrein);
• Originele Verklaring omtrent het Gedrag van de ingezetene belanghebbende eigenaar,
vennoot en/of vennoten, niet ouder dan 3 maanden, op te vragen bij de Openbaar Ministerie
van Aruba, e.e.a. bij de navolgende gevallen, t.w. het betreft een doeluitbreiding of
doelwijziging van een zaak die zich bezig zal houden met het exploiteren van een
kinderdagverblijf of ouderenverpleegtehuis/ verzorgingshuis en een bewaking- en/of
beveiligingsbedrijf.
Aanvraag voor een Filiaal van een op Aruba statutair gevestigde Naamloze
Vennootschap, Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba vrijgestelde
vennootschap
• Kopie paspoort en/of identiteitskaart van verzoeker;
• Originele Uittreksel van Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden, van de
hoofdvestiging van de betrokken vennootschap;
• Kopie Akte statuten van oprichting c.q. wijziging (indien van toepassing);
• Kopie Erfpacht akte m.b.t. gegevens erfpacht bestemming en indien van toepassing besluit
Bestemmingswijziging;
• Kopie intentieverklaring of overeenkomst tot huur van een commercieel pand;
• Origineel Situatietekening van het perceel;
• Geldige Vergunning Precario recht (v.w.b. Watersportactiviteiten of andere activiteiten aan
openbare wegen/terrein);
• Originele Verklaring omtrent het Gedrag van de ingezetene belanghebbenden
(aandeelhouder(s) en bestuurder(s), niet ouder dan 3 maanden, op te vragen bij de
Openbaar Ministerie van Aruba, e.e.a. bij de navolgende gevallen, t.w. het betreft de
vestiging en drijven van een zaak (filiaal) die zich bezig zal houden met het exploiteren van
een kinderdagverblijf of ouderenverpleegtehuis/ verzorgingshuis en een bewaking- en/of
beveiligingsbedrijf.
Bij Bijzondere gevallen:
• Kopie van een ondergetekende geldig contract voor de verrichting van specialistische
werkzaamheden en andere werkzaamheden, van aflopende aard;
• Kopie van statuten van een naar buitenlands recht opgerichte vennootschap;
• Haalbaarheidsstudie, waarbij sprake is van een investering van AWG. 500.000 of meer;
• Bewijs van Financiering, waarbij sprake is van een investering van AWG. 500.000 of meer;
• Bouwplannen van het te ontwikkelen (bouw)project;
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Taxatierapport bij de aanschaf van de activa van een bestaand bedrijf zoals vermeld onder
punt 6 sub j;
Kopie van de Akte van Koopovereenkomst en/of Akte van Levering bij de aanschaf van een
bedrijfspand, zoals vermeld onder punt 6 sub k;
Laatste jaarrekening van de vennootschap (aanschafwaarde activa en aandelen van een
vennootschap)
Gegevens Winstbelasting vennootschap m.b.t. actief zijnde zaak
Gegevens Inkomstenbelasting van een eenmanszaak m.b.t. actief zijnde zaak;
Voor alle bedrijfsactiviteiten op geneeskundige gebied: Kopie van de Overeenkomst met de
AZV, Registratie BIG en/of Besluit van de Directie Volksgezondheid dat diploma lokaal
geverifieerd is;
Curriculum Vitae en kopie diploma’s met betrekking tot specialistische werkzaamheden,
zoals vermeld onder punt 6 sub i.
Andere relevante documenten/informatie.

Toetsingscriteria Vestigingsplaats:
Vestiging in gebieden met woonkarakter (woonwijken):
In gebieden met woonkarakter staan hoofdzakelijk woningen (woonwijk) en wonen is de
belangrijkste functie.
Dit houdt o.a. in dat een bedrijf gevestigd in een woonwijk geen overlast kan veroorzaken voor
de buurt bewoners.

Het vestigen van bedrijven met o.a. de volgende activiteiten zijn toegestaan:
 Vrije beroepen (bv. medische praktijken, architectenbureaus, advocatenkantoren,
notarissen);
 Stille beroepen t.w. activiteiten die voornamelijk elders worden uitgeoefend en/of geen
overlast voor verkeer of omwonenden met zich meebrengen (bv. administratiekantoren,
consultancy, adviesbureau, trust & management bedrijven, verzekeringsbrokers,
technici, productie/ontwikkeling audiovisueel);
 Activiteiten betrekking hebbende op persoonlijke dienstverlening voor zover beperkt tot
zelfstandige zonder personeel;
 Stille activiteiten (houdstermaatschappij, verpleeghuizen en/of opvangverblijf voor
kinderen of bejaarden, dag zorginstellingen, weeshuizen).

Verboden activiteiten:
De volgende soorten commerciële activiteiten worden niet toegestaan in de gebieden met
woonkarakter:
Hindervergunningplichtige activiteiten
Alle inrichtingen aangehaald in het Landsbesluit houdende algemene maatregelen (AB 1995 GT
20), ter uitvoering van artikel 1 van de Hinderverordening (AB 1988 no. GT 27), die hetzij door
de verspreiding van stank, rook of dampen, hetzij door geraas of gedruis, hetzij anderszins,
voor de omgeving hinder, schade of gevaar kunnen veroorzaken.
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aardewerkfabrieken
asphaltfabrieken en -menginstallaties
autoreparatie-inrichtingen, -smeerinrichtingen
en -wasserijen
bad- en zweminrichtingen
bakkerijen
betonwarenfabrieken
bewaarplaatsen van ongebluste kalk
bierbrouwerijen
bioscopen
benzinepompstations
cementfabrieken
chemische fabrieken
chemische wasserijen
conservenfabrieken
constructiewerkplaatsen
distilleerderijen
drukkerijen
elektrische centrales of
elektriciteitsopwekinstallaties
gasfabrieken
houtbewerkingsinrichtingen
inrichtingen voor opslag of verwerking van
schroot of afval inrichtingen waarin gebruikt
worden benzine-, gas- of dieselmotoren of
dynamo's
inrichtingen waarin gebruikt worden
elektromotoren met een groter gezamenlijk
vermogen dan 2 P.K., voor zover niet
gebruikt ten behoeve van koelkasten en
airconditioners
vervoersondernemingsgarages voor trucks
en grote autobussen
ververijen
visdrogerijen
vuilnisstortinrichtingen
vulcaniseerinrichtingen
vuurwerk- en munitiefabrieken en opslagplaatsen

inrichtingen met stoomwerktuigen
kegelbanen
koelinrichtingen
koffiebranderijen
kook- en klinkinrichtingen
kalkbranderijen
koper- en blikslagerijen
kuiperijen
lasinrichtingen
leerlooierijen en bewaarplaatsen voor huiden
en vellen
likeurstokerijen
limonadefabrieken
machinewerkplaatsen
mijnbouwondernemingen
olieraffinaderijen
opslagplaatsen van licht ontvlambare oliën en
stoffen
pompinstallaties
rokerijen en zouterijen
scheepstimmerwerven
schietinrichtingen
slachterijen en slagerijen
smederijen
steenbrekerijen
steen-, pannen- en tegelfabrieken
verfstoffenfabrieken
verfspuitinrichtingen
verguldinrichtingen
vernikkel-, verchroom- en
galvaniseerinrichtingen
waterdistillatie-inrichtingen
was-, strijk- en persinrichtingen
ijsfabrieken
zeepfabrieken
zuivelfabrieken
zuurstoffabrieken

*Andere Hinderveroorzakende inrichtingen
De volgende inrichtingen die vaak overmatig verkeeroverlast, hinder, schade of gevaar
veroorzaken in woonwijken worden eveneens niet toegestaan in de gebieden met
woonkarakter. Deze inrichtingen zullen toegevoegd worden aan het Landsbesluit houdende
algemene maatregelen (AB 1995 GT 20), ter uitvoering van artikel 1 van de Hinderverordening
(AB 1988 no. GT 27):
Bars/bierhuizen
Recycling fabrieken
Zwaar-materiaal bedrijven
Restaurants/koffiehuizen
Adult entertainment bedrijven

Autogarages
Carwashes
Veeteelt

Levensmiddelenzaken (Mini- en
Supermarkets)
Stortplaatsen voor (oude) auto’s
Autoverhuurbedrijven
Watersport bedrijf
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Toetsingscriteria Vestigingsplaats:
Vestiging in commerciële gebieden:
Onder commerciële gebieden vallen de kavels direct aangrenzend aan de hoofdwegen,
doorgaande wegen en wegen die hoofdzakelijk uit commerciële activiteiten bestaat.
In geval het een erfpachtsterrein betreft dient de bestemming van dit erfpachtperceel overeen te
stemmen met de doelstelling van het bedrijf en niet zijnde met als bestemming “woonhuis”
De hoofdwegen en doorgaande wegen zijn:
Caya G.F. (Betico) Croes

Hoofdweg Oranjestad – San Nicolaas (tot
rotonde S.N.)

Rotonde Tarabana t/m rotonde Sta. Cruz
J.G. Emanstraat

Hoofdweg Tarabana – Piedra Plat

Hendrikstraat

Ringweg 4: retonde Drive Inn – rotonde
Sasaki
Caya Watty Vos: rotonde vliegveld – Punto
Brabo
Barcadera

Wilhelminastraat
De La Sallestraat
Kamerling Onnesstraat
Caya Ernesto Petronia – Kruispunt Santa
Ana Kerk
L.G. Smith Blvd tot Ritz Carlton (met
uitzondering van bepaalde activiteiten die niet
in de hotel en toeristische zone geschikt of
toegestaan zijn)
J.E. Irausquin Blvd. (met uitzondering van
bepaalde activiteiten die niet in de hotel en
toeristische zone geschikt of toegestaan zijn)
Sasakiweg (met uitzondering van bepaalde
activiteiten die niet in de hotel en toeristische
zone geschikt of toegestaan zijn)
Hoofdweg Noord: kruispunt Sasaki/Palm
Beach – kruispunt Santa Ana kerk
Binnenstad Oranjestad (Vondellaan – L.G.
Smith Blvd – De La Sallestraat – Prof.
Lorentzstraat (tot verkeerslichten) –
Driemasterstraat/Paardenbaaistraat

Pastoor Hendrikstraat
Bernhardstraat

B. v/d Veen Zeppenfeldstraat

Caya Jose Geerman (voorheen genaamd
Congoweg)

Zeewijk (tussen Pieterboerstraat tot
Theaterstraat)
Binnenstad San Nicolas vanaf rotonde
Pastoor Hendrikstraat – Staringstraat /Dr.
Scheapmanstraat (gedeeltelijk) – Lagoweg –
Caya Captain R. Rodger Theaterstraat/Zeewijk – Mgr. M.J.
Nieuwstraat ( m.u.v. de woonwijk t.w. Caya’s
Corsow, Bonaire, St. Vincent, Guadeloupe,
Nevis, St. Maarten, St. Kitts, St. Eustatius,
Saba, St. Lucia, St. John en St. Croix)
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Voorwaarden bij het verlenen van een vestigingsvergunning aan een naamloze
vennootschap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba vrijgestelde
vennootschap:
1. bij de gevestigde zaak dient rekening te worden gehouden met de vereiste
“parkeernormen”. Parkeernormen conform richtlijnen van de Dienst Openbare Werken (
D.O.W.) zijn van toepassing;
2. dat de aandelen luiden op naam, doorlopend genummerd zijn en voor zover van toepassing,
met de namen, voornamen, beroep en adres der houders ingeschreven zijn in een daartoe
door de directie aangelegd en bij haar berustend register;
3. dat het onder ad 2 bedoelde register te allen tijde ter inzage moet liggen voor de Minister
van Economische Zaken, en/of een of meer door deze daartoe aan te wijzen ambtenaren.
Belangrijke Nota’s:
•
Een verzoek ter verkrijging van een vergunning ingevolge de VVB wordt individueel
getoetst;
•
In alle gevallen dient rekening gehouden te worden met een adequate vestigingsplaats;
•
De verlening van een vergunning ingevolge de Vestigingsverordening Bedrijven houdt niet
in dat betrokkene automatisch het recht verkrijgt op andere vereiste vergunningen.
•
De te ontplooien activiteiten dienen per vestigingsplaats zoveel mogelijk verband te
houden met elkaar. In bijzondere gevallen, afhangende van de investering van meer dan
Afl. 1 miljoen, te benutten bedrijfsruimte en inrichting, kan daarvan afgeweken worden,
rekening houdend met bepaalde criteria.
•
Documenten in een taal anders dan het Nederlands, Engels of Spaans dient vertaald,
door een beëdigde vertaler in Aruba, overgelegd te worden.
•
Het betreft hier de beleidsrichtlijnen van de afdeling Vestiging van Bedrijven die in het
algemeen gehanteerd worden.
Relevante wetgeving
o
Vestigingsverordening Bedrijven (AB 1990 No. GT 55);
o
Legesbesluit DEZHI 2009 AB 2009 no. 74 zoals gewijzigd bij AB 2010 no. 104);
o
Vergunningsverordening (AB 2002 No. GT 1);
o
Landsverordening Ruimtelijke Ontwikkeling (AB 2006 No. GT 38);
o
Hinderverordening (AB 1988 No. GT 27);
o
Hinderbesluit (AB 1995 GT 20);
o
Parkeernormen Aruba conform de richtlijnen van de D.O.W.
De Vestigingsverordening Bedrijven is niet van toepassing op:
•
Bedrijven in de Vrije Zone (artikel 6 lid 1, Landsverordening vrije zones, AB 1998
No. GT 7);
•
Kredietinstellingen (artikel 1 lid 1, Landsverordening toezicht kredietwezen, AB 1998
No. 16);
•
Verzekeringsmaatschappijen (artikel 2 lid 5, Landsverordening toezicht
verzekeringsbedrijf, AB 2000 No. 82);
•
Straatventers (artikel 3, sub b, Landsverordening Vestigingsverordening bedrijven,
AB 1990 No. GT 55 en artikel 45, Algemene Politieverordening, AB 1995 No. GT 8);
•
Trustkantoren (artikel 2, sub 3, Landsverordening toezicht trustkantoren, AB 2009
no.13);
•
Bedrijven toebehorende aan publiekrechtelijke lichamen (artikel 3, sub a, van de
“Vestigingsverordening Bedrijven”);
•
Bedrijven die land-, tuinbouw, veeteelt of visserij uitoefenen, (artikel 3, sub c, van de
“Vestigingsverordening Bedrijven”); (m.u.v. indien deze in een rechtsvorm
uitgeoefend zal worden)
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Beknopt gegevens van de Parkeernormen (conform D.O.W.-beleid) m.b.t.
Kantoorgebouwen en Detailhandel
Functie: Kantoren
Kantoren zonder
baliefunctie

Bedrijfsgericht
Minimum:
3,0 ppl/100m² bvo

Consumptief
0,36 ppl/100m² bvo

Maximum:
3,5 ppl/100m² bvo
Kantoren met baliefunctie

Minimum:
3,0 ppl/100m² bvo

3-6 ppl/balie

Maximum:
3,5 ppl/100m² bvo

Functie: Detailhandel
Stadswinkel en hypermarkten
Wijkwinkels en wijksupermarkten
Buurtwinkels en minimarkten
Doe-het-zelf, bouwmarkt
Tuincentrum

Bedrijfsgericht en
Consumptief
6-10 ppl / 100 m² bvo
5-6 ppl / 100 m² bvo
3,6 - 3,8 ppl / 100 m² bvo
3,12 ppl / 100m² bvo
2 ppl / 100 m² bvo

Opmerking:
ppl = parkeerplaats
bvo = bruto vloeroppervlakte
arb.pl. = arbeidsplaatsen

DEZHI
23 mei 2017/Laatst aangepast 1 mei 2019
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Directie Economische Zaken, Handel
en Industrie (DEZHI)
L.G. Smith Boulevard 160
tel: 297 521 2400
fax: 297 583 4494
Website: www.deaci.aw

“Richtlijnen VVB 23 mei 2017/Laatst aangepast 1 mei 2019”

18

