1 november 2012/gewijzigd maart 2013

Richtlijnen Vestigingsverordening Bedrijven
Directie Economische Zaken, Handel en Industrie
Ingevolge artikel 17 van de Vestigingsverordening Bedrijven (AB 1990 No. GT 55) en als
gevolg van het vonnis op de rechtszaak “Waldron vs Land Aruba” is deze landsverordening
niet van toepassing op respectievelijk de in Aruba geboren Nederlanders, die de leeftijd van
18 jaar hebben bereikt, en op de in Aruba tot Nederlander genaturaliseerde personen, die de
leeftijd van 18 jaar hebben bereikt. Derhalve behoeft deze geen vergunning om hetzij een
eenmanszaak te vestigen en te drijven, hetzij om als directeur van een naamloze
vennootschap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba vrijgestelde
vennootschap op te treden.
E.e.a. dient echter ingeschreven te worden in het Handelsregister van de Kamer van
Koophandel en Nijverheid.
Voor alle andere gevallen is een vergunning vereist.
Begrippen voor de toepassing van de richtlijnen:
•
Lokalen: Op Aruba geboren Nederlanders.
•
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.

Persoon vallend onder categorie A:
a. 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;
b. de buiten Aruba geborene, waarvan minimaal een der ouders een op Aruba geboren
Nederlander is, en dit kan bewijzen middels officiële documenten;
c. de vreemdeling, die minimaal 10 jaren onafgebroken op Aruba woonachtig is en zulks
kan bewijzen middels een verklaring van inschrijving uit het Bevolkingregister van
Aruba en tevens in het bezit is van een geldige vergunning tot verblijf (voor onbepaalde
tijd) ingevolge de LTUV;
d. de buiten Aruba geboren Nederlander, die minimaal 3 jaren op Aruba woonachtig is, te
bewijzen middels een verklaring van inschrijving uit het Bevolkingregister 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;
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e.

f.

g.

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 Bevolkingregister 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 Bevolkingregister 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
Bevolkingregister van Aruba en tevens in het bezit is van een geldige vergunning tot
verblijf zonder werkverbod, danwel een geldige verblijfstitel ingevolge de LTUV;

Soorten Vestigingsvergunningen
1. Eenmanszaak
Positief advies, voor zover het personen betreft vallende onder categorie A.
2. Vennootschap onder firma (V.O.F.)
Positief advies, voor zover het personen betreft vallende onder categorie A, al dan niet in
combinatie met een lokale persoon.
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
Positief advies 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.
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
Positief advies 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.
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
Positief advies 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.
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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
Er wordt positief geadviseerd voor de vereiste vestigingsvergunning voor de vennootschap
en voor 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;
b. de constructie, renovatie en/of verbouwing van een hotel of een publiekrechtelijk project,
waarvoor een internationale aanbesteding vereist c.q. verplicht is. E.e.a. moet wel
vastgelegd zijn in een contract;
c. de nieuwbouw van een hotel, uitsluitend conform het toerismebeleid van de Regering van
Aruba;
d. exploitatie van een hotel of casino;
e. 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);
f. het exploiteren van een exclusieve onderneming van o.a. een bekende merknaam
(waarvan haar artikelen niet door derden kan worden verhandeld) of bedrijven met een
innovatief karakter die een bijdrage leveren aan de diversificatie van de economie van
Aruba;
g. 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;
h. het aanschaffen van de activa (exclusief onroerend goed) van een bestaand bedrijf die
meer dan 5 jaren met de vereiste vestigingsvergunning actief is, waarbij er sprake is van
een investeringsbedrag van minimaal AWG. 500.000 (±US$. 300.000) Een soortgelijke
vergunning wordt uitsluitend verleend bij de voortzetting van de desbetreffende
handelsactiviteiten, waarvoor reeds een vergunning verleend is. Hierbij moet wel
opgemerkt worden dat wijziging van de aard van de zaak pas mogelijk is, nadat deze
vennootschap 3 jaren in het bezit is van de desbetreffende vestigingsvergunning.
Opgemerkt dient te worden dat e.e.a. hertoetst zal worden aan de beleidsrichtlijnen;
i. het aanschaffen van een bestaand bedrijfspand, waarbij er sprake is van een
investeringsbedrag van minimaal AWG. 1.000.000 (±US$ 600.000), om deze als zodanig
te blijven verhuren. 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;
j. 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 en
de regio van San Nicolas alsmede haar voorzieningsfuncties. Deze vergunning is
locatiegebonden voor een periode van minimaal 5 jaar;
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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
Positief advies 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 vennootschap op te treden.
Nota: In alle gevallen genoemd onder punt 1 t/m 7 dient rekening te worden gehouden met
een adequate vestigingsplaats, e.e.a. volgens de “Landsverordening ruimtelijk
ontwikkeling” (AB 2006 no. 38).
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, als gevolg van de rechtszaak “Waldron vs Land Aruba”, 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.
b.1.

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

b.2.

Ingeval personen vallende onder categorie B tot bestuurder van een buiten Aruba
gevestigde vennootschap of op Aruba statutair gevestigde vennootschap wordt
benoemd, wordt positief geadviseerd voor de desbetreffende directeursvergunning
slechts in de gevallen genoemd onder punt 6;

b.3.

Ingeval personen vallende onder categorie B, alle of minimaal 60% van de aandelen
van een statutair op Aruba gevestigde vennootschap, aanschaft, waarbij er sprake is
van een totaal investeringsbedrag van minimaal AWG. 500.000 (±US$ 300.000), en
als zodanig tot bestuurder ervan wordt benoemd, wordt positief geadviseerd voor de
desbetreffende directeursvergunning slechts indien deze vennootschap reeds meer dan
5 jaren met de vereiste vestigingsvergunning(en) actief is.
Hierbij moet wel opgemerkt worden dat voor de wijziging van de aard van de zaak,
waarvoor reeds vergunning is verleend, pas mogelijk is, 3 jaren nadat de
desbetreffende directeursvergunning verleend is. Opgemerkt dient te worden dat e.e.a.
hertoetst zal worden aan de beleidsrichtlijnen.

9. Uitbreiding van een bestaande vergunning
Positief advies, indien het een uitbreiding betreft die verband houdt met de doelstelling zoals
vermeld in de reeds verleende vestigingsvergunning(en).
Indien het betreft een N.V., V.B.A. of A.V.V., dan dient deze doelstellinguitbreiding
eveneens statutair mogelijk te zijn.
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10. Wijziging van een bestaande vergunning
Deze wordt getoetst aan de gehanteerde beleidsrichtlijnen. Tevens dient rekening te worden
gehouden met een adequate vestigingsplaats, e.e.a. volgens de “Landsverordening ruimtelijk
ontwikkeling” (AB2006 no. 38).
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.
11. Overplaatsing van een bestaande zaak
Positief advies. Rekening dient gehouden te worden met een adequate vestigingsplaats, e.e.a.
volgens de “Landsverordening ruimtelijk ontwikkeling” (AB2006 no. 38).
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 of een andere vestiging dan op de plaats van de
hoofdvestiging van een statutair op Aruba gevestigde vennootschap, waarvoor reeds een
vergunning is verleend.
Positief advies. Rekening dient gehouden te worden met een adequate vestigingsplaats, e.e.a.
volgens de “Landsverordening ruimtelijk ontwikkeling” (AB2006 no. 38).
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.
Voorwaarden bij het verlenen van een vestigingsvergunning aan een naamloze
vennootschap, vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba vrijgestelde
vennootschap:
• 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;
• dat het onder ad 1 bedoelde register te allen tijde ter inzage moet liggen voor de Minister
van Economische Zaken, Sociale Zaken en Cultuur en/of een of meer door deze daartoe
aan te wijzen ambtenaren.

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. 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 Bevolkingregister van Aruba (AWG. 10.00) niet
ouder dan 3 maanden, van belanghebbende;
• Originele Verklaring omtrent het Gedrag van belanghebbende op te vragen bij Openbaar
Ministerie van Aruba en indien woonachtig in het buitenland bij de daartoe bevoegde
autoriteit, niet ouder dan 3 maanden;
• 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 c;
• Kopie van Huwelijksakte indien gehuwd met een op Aruba geboren Nederlander, kopie
paspoort van de echtgenoot en origineel Bewijs van Inschrijving Bevolkingregister 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 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;
• 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 .
Aanvraag voor een vestigingsvergunning voor een Vennootschap Onder Firma:
• Kopie Contract voor het aangaan van een vennootschap onder firma (v.o.f.);
• Kopie paspoort en/of identiteitskaart van vennoten;
• Originele Verklaring van Inschrijving Bevolkingregister van Aruba (AWG. 10.00) niet
ouder dan 3 maanden, van vennoten, slechts voor een persoon vallende onder categorie
A;
• Originele Verklaring omtrent het Gedrag van vennoten op te vragen bij Openbaar
Ministerie van Aruba en indien woonachtig in het buitenland bij de daartoe bevoegde
autoriteit, niet ouder dan 3 maanden;
• 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 c;
• Kopie van Huwelijksakte indien gehuwd met een op Aruba geboren Nederlander , kopie
paspoort van de echtgenoot en origineel Bewijs van Inschrijving Bevolkingregister 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.
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;
• Kopie van Aandeelhoudersregister;
• Kopie paspoort en/of identiteitskaart van aandeelhouder(s) en bestuurder(s);
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•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Originele Verklaring van Inschrijving Bevolkingregister van Aruba (AWG. 10.00) niet
ouder dan 3 maanden, van aandeelhouder(s) en bestuurder(s), slechts voor een persoon
vallende onder categorie A;
Originele Verklaring omtrent het Gedrag van aandeelhouder(s) en bestuurder(s) op te
vragen bij Openbaar Ministerie van Aruba en indien woonachtig in het buitenland bij de
daartoe bevoegde autoriteit, niet ouder dan 3 maanden;
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 c;
Kopie van Huwelijksakte indien gehuwd met een op Aruba geboren Nederlander, kopie
paspoort van de echtgenoot en origineel Bewijs van Inschrijving Bevolkingregister 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;
Kopie van Aandeelhoudersregister van een rechtspersoon die aandeelhouder en/of
bestuurder van een naamloze 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 rechtspersoon die aandeelhouder en/of bestuurder
van een naamloze vennootschap, Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid of Aruba
vrijgestelde vennootschap is;
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;
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.

Aanvraag voor Directievergunning:
• 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;
• Kopie van Aandeelhoudersregister;
• Kopie paspoort en/of identiteitskaart van bestuurder(s);
• Originele Verklaring van Inschrijving Bevolkingregister van Aruba (AWG. 10.00) niet
ouder dan 3 maanden;
• Originele Verklaring omtrent het Gedrag van bestuurder(s) op te vragen bij Openbaar
Ministerie van Aruba en indien woonachtig in het buitenland bij de daartoe bevoegde
autoriteit, niet ouder dan 3 maanden;
• Kopie vergunning tot verblijf ingevolge de LTUV van 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 c;
• Kopie van Huwelijksakte indien gehuwd met een op Aruba geboren Nederlander, kopie
paspoort van de echtgenoot en origineel Bewijs van Inschrijving Bevolkingregister van
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•
•
•
•
•

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;
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 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 de
betrokken vennootschap;
Kopie vestigingsvergunning van de betrokken vennootschap.

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 vestigingsvergunning van de betrokken eenmanszaak of vennootschap onder firma;
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 vestigingsvergunning van de betrokken vennootschap;
• Akte van statutenwijziging, indien de gewenste uitbreiding niet reeds in de statuten is
opgenomen.
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 vestigingsvergunning van de hoofdvestiging van de betrokken vennootschap;
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;
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•
•

Taxatierapport bij de aanschaf van de activa van een bestaand bedrijf zoals vermeld onder
punt 6 sub h;
Kopie van de Akte van Koopovereenkomst en/of Akte van Levering bij de aanschaf van
een bedrijfspand, zoals vermeld onder punt 6 sub i;

Belangrijke Nota’s:
•
De verlening van een vergunning ingevolge de Vestigingsverordening Bedrijven houdt
niet in dat betrokkene automatisch het recht verkrijgt op andere vereiste vergunningen.
•
In alle gevallen dient rekening gehouden te worden met een adequate vestigingsplaats,
e.e.a. volgens de “Landsverordening ruimtelijk ontwikkeling” (AB 2006 no. 38);
•
De te ontplooien activiteiten dienen per vestigingsplaats zoveel mogelijk verband te
houden met elkaar. In bijzondere gevallen, afhangende van de investering, te benutten
bedrijfsruimte en inrichting, kan daarvan afgeweken worden, rekening houdend met
bepaalde criteria.
•
Het betreft hier de beleidsrichtlijnen van de afdeling Vestiging van Bedrijven die in het
algemeen gehanteerd worden.
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”);

DEZHI
november 2012
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