
 

 

Toelichting: 
 
 

De Landsverordening Toelating en Uitzetting (LTU) is niet van toepassing op  
(Artikel 1): 
Sub a: Nederlanders, als zodanig in Aruba geboren;  

Sub b: Personen die in Aruba de Nederlandse nationaliteit hebben verkregen; 

Sub c: Nederlanders, als zodanig buiten Aruba geboren, en die gedurende een periode van ten     

              minste tien jaar toelating en hoofdverblijf in Aruba hebben of hebben gehad; 

Sub d: Nederlanders, als zodanig buiten Aruba geboren, van wie ten minste een van de ouders       

              behoort of, overleden zijnde, vóór dat overlijden, behoorde tot de personen,  
              bedoeld in de onderdelen a, b of c. 
 
 

Van rechtswege toegelaten tot verblijf in Aruba (artikel 3): 
a. Personen die in overheidsdienst zijn dan wel in dienst van een van de landen van het 

Koninkrijk of een internationale organisatie en in Aruba zijn gestationeerd; 
b. Personen die in dienst zijn geweest van Aruba of vóór 1 januari 1986 in dienst waren 

van de Nederlandse Antillen of het eilandgebied Aruba en uit dien hoofde pensioen of 
uitkering bij wijze van pensioen genieten, alsmede de niet hertrouwde weduwen van 
zodanige personen; 

c. In Aruba als zodanig toegelaten beroepsconsuls, beroeps-consulaire ambtenaren en 
ander consulair personeel; 

d. Militairen of civiele personeelsleden, in dienst van een ander land, gedurende de tijd dat 
zij in Aruba gestationeerd zijn, of op grond van een verdrag toelating in Aruba hebben; 

e. Opvarenden van tot de zee- of luchtmacht van enige mogendheid behorende schepen 
of luchtvaartuigen, gedurende de tijd, dat Aruba met toestemming van de bevoegde 
autoriteit wordt aangedaan; 

f. Nederlanders die gedurende langer dan vijf jaar in Aruba zijn toegelaten geweest van 
rechtswege of krachtens vergunning; 

g. Personen die gedurende ten minste vijf jaar gehuwd zijn met en inwonen bij een 
persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, of een persoon als bedoeld in dit artikel, 
eerste lid, onderdeel a tot en met f, en gedurende een periode van ten minste vijf jaar 
toelating en hoofdverblijf in Aruba hebben of hebben gehad, alsmede de uit dat huwelijk 
geboren of staande dat huwelijk geadopteerde of erkende minderjarige inwonende 
kinderen; 

h. Personen, in Aruba geboren, die de Nederlandse nationaliteit niet bezitten, mits zij de 
leeftijd van tien jaar hebben bereikt, en sedert hun geboorte in Aruba zijn toegelaten 
geweest. 

 
 
 
 
 



Vergunning tot tijdelijk verblijf (artikel 6, lid 2 jo. Artikel 7): 
De persoon die niet valt onder artikel 1 of 3 van LTU, doch die op Aruba verblijft met toestemming 
om te werken op basis van een vergunning tot tijdelijk verblijf (VTV). 
 
Vergunning tot verblijf (artikel 6, lid 3 jo. Artikel 7a): 
De persoon die niet valt onder artikel 1 of 3 van de LTU, doch die gedurende een periode van 
tenminste 10 jaren onafgebroken legaal ingezetene van Aruba is geweest en op basis daarvan 
een vergunning tot verblijf (‘firma liber’) heeft. 
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