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Intitulé

: MINISTERIËLE REGELING ter uitvoering van de artikelen
11, eerste lid, en 17, derde lid, van het Toelatingsbesluit 2009 (AB 2009 no. 59)

Citeertitel: Geen
Vindplaats : AB 2013 no. 9
Wijzigingen: Geen
====================================================================
Artikel 1
1. Voor afgifte van een vergunning tot tijdelijk verblijf als bedoeld in artikel 7, zevende lid, van de Landsverordening toelating,
uitzetting en verwijdering (AB 1993 no. GT 33) komt in aanmerking de
toelatingsplichtige die ten genoegen van de directeur van de met afgifte van vergunning tot tijdelijk verblijf belaste dienst kan aantonen dat hij beschikt over pensioeninkomsten of lijfrente met een jaarlijkse opbrengst van ten minste de tegenwaarde van Afl. 50.000,- in
één van de landen van het Koninkrijk der Nederlanden, één van de landen, lidstaten en kandidaat lidstaten van de OESO/OECD, de lidstaten
van UNASUR, de lidstaten van CARICOM en de landen langs van de Middellandse Zee, waarmee de EU een Economische Samenwerkingsovereenkomst of
Associatieverdrag heeft binnen het kader van de Euro-Mediterranean
Partnership.
2. Met gegarandeerde inkomsten als bedoeld in artikel 7, zevende
lid, van de genoemde landsverordening, kan door de directeur, bedoeld
in het eerste lid, gelijkgesteld worden de opbrengst van een bij een
als zodanig internationaal erkende bank, investerings- dan wel beleggingsfonds voor twee of meer jaren vastgezet vermogen, mits de jaarlijkse opbrengst daarvan ten minste de tegenwaarde van Afl. 50.000,bedraagt.
3. De duur van een vergunning als bedoeld in het eerste en tweede
lid, wordt bepaald door de duur van de bedoelde gegarandeerde inkomsten.
Artikel 2
1. Aan een toelatingsplichtige die niet in aanmerking komt voor
toepassing van artikel 1, eerste of tweede lid, kan desalniettemin een
vergunning tot tijdelijk verblijf als bedoeld in artikel 7, eerste
lid, van de Landsverordening toelating, uitzetting en verwijdering,
worden verleend, mits hij ten genoegen van de in artikel 1, eerste
lid, bedoelde directeur kan aantonen te beschikken over:
a. inkomsten uit huurovereenkomsten met betrekking tot onroerende zaken, gelegen in een of meer landen, bedoeld in artikel 1, eerste
lid, met een tegenwaarde van 100.000,- Arubaanse florin per jaar;
b. een vermogen dat bestaat uit een banksaldo of beleggingen met een
tegenwaarde van ten minste Afl. 100.000,- bij een in artikel 1,
tweede lid, bedoelde internationaal erkende bank, investering of
beleggingsfonds.
2. De duur van een vergunning als bedoeld in het eerste lid, bedraagt één jaar.
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Artikel 3
Een vergunning tot tijdelijk verblijf als bedoeld in artikel 1 of
2, wordt slechts afgegeven, indien de verzoeker aantoont dat hij bij
zich bij de Belastingdienst van Aruba heeft aangemeld als toekomstig
ingezetene met een inkomen van ten minste het bedrag, vermeld in artikel 1 of artikel 2, eerste lid. De berekening van het bedrag geschiedt
op basis van de wisselkoersverhouding tussen de Arubaanse florin en de
valuta of valuta’s, waarin de inkomsten worden verkregen, zoals die
geldt op het tijdstip van indiening van het verzoek om afgifte van de
vergunning.
Artikel 4
De ministeriële regeling van 22 september 2010 (AB 2010 no. 70)
wordt ingetrokken.
Artikel 5
Deze ministeriële regeling treedt in werking met ingang van de
dag na die van zijn plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
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