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IN NAAM VAN DE KONING!

DE GOUVERNEUR van Aruba,

In overweging genomen hebbende:

dat het wenselijk is om de Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993
no. GT 33), naar aanleiding van voortschrijdend inzicht en bestendig beleid in
het kader van voortdurende evaluatie van de doeltreffendheid en de effecten
van de per 1 december 2018 aangebrachte wijzigingen, op enkele onderscheiden punten aan te passen en te optimaliseren;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande landsverordening:
Artikel I
De Landsverordening toelating en uitzetting (AB 1993 no. GT 33) wordt gewijzigd als volgt:
A

in artikel 3, eerste lid, worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
1°. onderdeel a komt te luiden:
a. personen die in dienst zijn van het Land dan wel bij een
van de andere landen van het Koninkrijk, of in dienst
zijn van een internationale organisatie, of een door het
Land dan wel de andere landen van het Koninkrijk gesubsidieerde instelling, en in Aruba zijn gestationeerd;

Pagina 3
Afkondigingsblad van Aruba 2021 no. 49
______________________________________________________________

B

C

2°. in onderdeel h wordt het woord ‘geboorte’ vervangen door: eerste levensjaar, en wordt de punt aan het eind vervangen door een puntkomma;.
3º. na onderdeel h wordt een nieuw onderdeel ingevoegd, luidende:
i. echtgenoten of partners in een duurzame relatie, alsmede minderjarige kinderen, voor zover zij een gemeenschappelijke huishouding voeren met een persoon als
bedoelld in het eerste lid, onderdelen a, d of e; aan bedoelde echtgenoten of partners worden geen nadere
voorwaarden gesteld voor de uitoefening van een beroep
of het verrichten van arbeid..
in artikel 5, eerste lid, worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
1°. in onderdeel b worden de woorden ‘onderdeel f tot en met h’ vervangen door: onderdelen g en h, en worden de woorden “vijf jaar” vervangen door: tien jaar;
2°. de tweede volzin na onderdeel d komt te luiden:
De termijn van tien jaar, bedoeld in onderdeel b, vangt aan
op de dag van het bereiken van de meerderjarige leeftijd
van de betrokkene, die in Aruba is geboren uit ouders met
een buitenlandse nationaliteit en die meer dan 10 jaar onafgebroken in Aruba heeft doorgebracht. De eerste volzin
is van overeenkomstige toepassing op degene die als minderjarige naar Aruba is gekomen.
in artikel 7 worden de navolgende wijzigingen aangebracht:
1°. in het tweede lid wordt na de tweede volzin een volzin toegevoegd,
luidende:
Artikel 6, vijfde lid, is van overeenkomstige toepassing.
2°. het tiende lid komt te luiden:
10. Op een aanvraag tot het verlenen, wijzigen of verlengen
van de geldigheidsduur van een vergunning tot tijdelijk
verblijf wordt beslist binnen zes weken. In bijzondere
gevallen kan deze termijn eenmaal door de Minister
worden verlengd met ten hoogste vier weken. De be-
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trokkene wordt bij aangetekend stuk of langs elektronische weg in kennis gesteld van de verlenging.
D

artikel 22a, derde lid, komt te luiden:
3. Tot het afnemen en verwerken van een gezichtsopname en vingerafdrukken ten behoeve van de in het eerste en tweede lid genoemde doelen zijn uitsluitend bevoegd de Minister, de migratieambtenaren, de ambtenaren, belast met de uitvoering van de bij of krachtens
deze landsverordening gestelde voorschriften, en de als
toezichthouder aangewezen ambtenaren.

E

in artikel 27, eerste lid, komt de laatste volzin te luiden:
De kennisgeving wordt aan hem in persoon betekend, dan
wel bij aangetekend stuk of langs elektronische weg aan
hem toegezonden.

Artikel II
Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die van
haar plaatsing in het Afkondigingsblad van Aruba.
Gegeven te Oranjestad, 16 maart 2021
J.A. Boekhoudt

De minister van Justitie, Veiligheid en Integratie,
A.C.G. Bikker

