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Enq. nr.

Volgnr. Bedrijf

GIS Volgnr.

+
CONTACTGEGEVENS VESTIGING/STICHTING

CONTACTGEGEVENS HOOFDKANTOOR

1 Vul de onderstaande gegevens van deze vestiging/stichting in: 6

10

Juridische naam (naam rechtspersoon / naam eigenaar) Hoofdkantoor

Handelsnaam/ Ook bekend als:

Handelsnaam/Ook bekend als (Hoofdkantoor)

Nee

niet geregistreerd (bij het Bevolkingsregister van
Aruba of bij de Kamer van Koophandel van Aruba)
i Niet-ingezetene:

Naam v.h.gebouw (indien van toepassing) en lokaal nr e.g. Sun Plaza, Royal Plaza,..

Straatnaam

Nummer

Letter

19
A

GA NAAR 14

Nee

Hoeveel aandelen (in percentages) zijn in handen van een

12 niet-ingezetene (persoon/bedrijf)?
< 10 %

Straatnaam

Nummer

Letter

Telefoonnummer

Faxnummer

13

E-mail adres Hoofdkantoor

Berust de zeggenschap van deze onderneming bij een
niet-ingezetene(persoon/bedrijf)?

19
B

Zeggenschap van een niet-ingezetene

@
E-mailadres van deze vestiging

7

@

Ja

Vul de gegevens in van de contactpersoon bij het
Hoofdkantoor:

14

Contactpersoon gegevens bij het Hoofdkantoor (naam, telefoon, email,….)

Nee

in dat de besluitvorming bepaald
i houdt
wordt door een niet-ingezetene

Jaar geopend

Website van deze vestiging bijv. setar.aw, witgelekruisaruba.org

15

Maand geopend

i

Met het hoogste inkomen of omzet
Omschrijving belangrijkste economische activiteit 1

8

Hoeveel filialen en/of ondersteunende vestigingen heeft
deze onderneming in zijn geheel?

3

Ondersteunende vestigingen

i

Omschrijving economische activiteit 2

BEDRIJFSKENMERKEN
9
4

Wat is de ondernemingsvorm van deze onderneming/
stichting?
Eenmanszaak

Geef enige ander(e) economische activiteit(en) aan die
door deze vestiging/stichting wordt uitgeoefend

Stichting
Vereniging

Omschrijving enige andere economische activiteit

+

Deze vestiging/stichting is een:

Maatschap

Bedrijf/stichting zonder filialen

GA NAAR 9

Hoofdkantoor

GA NAAR 7

Filiaal / Ondersteunende vestiging
vestiging is een filiaal waar alleen
iOndersteunende
ondersteunende activiteiten worden uitgevoerd

VBA
Specificeer

Andere ondernemingsvorm

20
A

3-4

20-49

Geef in procenten aan hoeveel vrouwen werkzaam bij
deze onderneming/stichting, zijn ingeschreven bij SVB
en tevens in loondienst per 31 augustus 2014

%

Indien v20 onbekend is vul dan v20a in
Hoeveel eigenaren en familieleden, niet in loondienst,
zijn werkzaam bij deze onderneming/stichting per 31
augustus 2014? Kies uit de volgende categorien:
0

5-9

1-2

>=10

3-4

Sociale Verzekeringsbank nummer

Niet geregistreerd

20
B

KENMERKEN VAN DE WERKGELEGENHEID

Hoeveel procent van de vrouwen die werkzaam zijn bij
deze onderneming/stichting zijn eigenaren en familieleden maar niet in loondienst, per 31 augustus 2014?
Percentage
vrouwen van
totaal personen

personen zijn werkzaam bij deze onderneming/
18 Hoeveel
stichting per 31 augustus 2014?

%

INCLUSIEF:

GA NAAR 14

en familieleden niet in loondienst, freelancers, dagloners
i Eigenaren
en tijdelijke arbeidskrachten

VACATURES

Totaal werkende personen

21

NV

5

>=150

Totaal eigenaren en familieleden niet in loondienst

Is deze onderneming/stichting geregistreerd bij de Sociale
Verzekeringsbank (SVB)?

Coöperatieve vereniging

Vennootschap onder firma (V.O.F.)

1-2

EXCLUSIEF: freelancers of dagloners en tijdelijke arbeidskrachten

Heeft geen persoonsnummer

+

EINDE VRAGENLIJST
CBS ZAL WEER CONTACT OPNEMEN MET DIT
HOOFDKANTOOR VOOR INFORMATIE VAN DE GEHELE
ONDERNEMING

Uitgaande van het inkomen of omzet

50-149

Niet geregistreerd

Persoonsnummer

17
Wat is de tweede economische activiteit die uitgeoefend
wordt door deze vestiging/stichting?

.

EINDE
VRAGENLIJST

16 Heeft deze onderneming/stichting een persoonsnummer?

Filialen

5-9
10-19

Hoeveel eigenaren en familieleden, niet in loondienst, zijn
werkzaam bij deze onderneming/stichting per 31 augustus
2014?

20

Is deze onderneming/stichting geregistreerd bij de Kamer
van Koophandel van Aruba?
Registratienummer

Hoofdkantoor

Wat is de belangrijkste economische activiteit die uitge-

2 oefend wordt door deze vestiging/stichting op dit moment?

Deze vestiging is een :

Filiaal/Ondersteunende vestiging

ECONOMISCHE ACTIVITEITEN

0

Percentage
vrouwen van
totaal personen

In welk jaar en maand is deze ondernenming/stichting
actief geworden op Aruba?

Sociale Networksites bijv. Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, ….

CHECK

Indien v19 onbekend is vul dan v19a in
Hoeveel werknemers van deze onderneming/stichting
zijn ingeschreven bij SVB en tevens in loondienst per
31 augustus 2014? Kies uit de volgende categorien:

10 - <=50 %

Faxnummer

>50%

Telefoonnummer

+

Totaal

Is een niet-ingezetene (persoon/bedrijf) eigenaar of
gedeeltelijk eigenaar van deze onderneming ?

Ja

%

Hoeveel werknemers van deze onderneming/stichting
zijn ingeschreven bij SVB en tevens in loondienst per 31
augustus 2014?

19

Specificeer naam moedermaatschappij/houdster

11

Geef in procenten aan hoeveel vrouwen werkzaam waren
bij deze onderneming/stichting per 31 augustus 2014
Percentage
vrouwen van
totaal personen

Maakt deze onderneming/stichting deel uit van een moedermaatschappij(houdster)/een intercompany structuur?
Ja

Vul de gegevens in van het Hoofdkantoor:

Jurisdische naam (naam rechtspersoon/naam eigenaar)

18
B

Establishment Form

Heeft deze onderneming/stichting vacatures voor de rest
van het jaar?
Vacature: een beschikbare arbeidsplaats die nog niet is ingevuld;

18 Indien v18 onbekend is vul dan v18a in
Hoeveel personen zijn werkzaam bij deze onderneming/
A stichting per 31 augustus 2014? Kies uit de volgende
categorieën:

persoon moet voor minstens 3 maanden aangenomen worden;
iDe
Acties zijn ondernomen om de vacature te vullen.
Aantal vacatures
Ja

0

5-9

50-149

1-2

10-19

>=150

3-4

20-49

Nee

GA NAAR 23

+

Met betrekking tot de vacature(s) bij deze onderneming/
stichting:

22

Geef de twee meest belangrijke beroepen aan, het totaal
aantal personen nodig en voorkeuren met betrekking tot
geslacht en leeftijd.

+

Totaal aantal
personen nodig

Beroep

1

Geslacht
Vrouw

Man

Leeftijd
Min

Geen
voorkeur

Max

de gegenereerde omzet uit de verkoop van goederen en
i Opbrengst:
diensten of producten.
Een persoon di reist naar een plaats, buiten zijn normale omgeving
i Toerist:
(bijv. verblijfplaats) voor minder dan een jaar, voor zaken,
vrijetijds-besteding of andere persoonlijke doeleinden, anders dan
in dienst zijn bij een ingezetene in het bezochte land of plaats.
Percentage

%
Totaal aantal
personen nodig

2

Geslacht
Vrouw

Man

26

Min

Max

Geen
voorkeur

27

Geschatte totale percentage van de
opbrengsten toegerekend aan toeristen.

Biedt deze onderneming/stichting accomodatie aan
toeristen?
Ja

Leeftijd
Geen
voorkeur

+

Hoeveel procent van de totale opbrengsten van deze
onderneming/stichting kan worden toegerekend aan
toeristen?

25

Geen
voorkeur

Beroep

Commentaar:

TOERISTEN

Nee

GA NAAR 29

Hoeveel kamers zijn er beschikbaar om verhuurd te
worden aan toeristen?
Kamer(s)

LONEN EN SALARISSEN
28
Hoeveel is uitbetaald aan lonen en salarissen door deze
ondernemeing/stichting voor de maand augustus 2014?

23

i

,0 0

23
A

Indien v23 onbekend is vul dan v23a in
Hoeveel is uitbetaald aan lonen en salarissen door deze
ondernemeing/stichting voor de maand augustus 2014?

(aantal personen die een kamer kunnen overnachten (per nacht))
Bed-plaatsen/
Person(en)

INCLUSIEF: bonussen, gratificaties en de waarde van alle
sociale premies, inkomstenbelasting, …, betaald door de
werknemers.

Afl

Hoeveel bedplaatsen zijn er beschikbaar voor toeristen?

Contactinformatie (van de persoon die de vragenlijst
heeft beantwoord):

29

Naam, telefoon, e-mail, etc.

+

Kies uit de volgende categorien:
16,000 - 12,000

512,501 - 1.020,000

500,001 - 1,000,000

12,001 - 14,000

520,001 - 1.035,000

> 1,000,000

14,001 - 16,000

535,001 - 1.070,000

16,001 - 19,000

570,001 - 1.150,000

19,001 - 12,500

150,001 - 1,500,000

30
24

Hoeveel is uitbetaald aan lonen en salarissen door deze
ondernemeing/stichting voor het jaar 2013?

Deze instructie is geldig voor de vragenlijst op de tablet, niet

ivoor de vragenlijst op papier.

,0 0

Afl

24 Indien v24 onbekend is vul dan v24a in
is uitbetaald aan lonen en salarissen door deze
A Hoeveel
ondernemeing/stichting voor het jaar 2013? Kies uit de
volgende categorien:
172,000 - 124,000

1.150,001 - 6.240,000

6,000,001 -12,000,000

124,001 - 148,000

1.240,001 - 6.420,000

> 12,000,000

148,001 - 172,000

1.420,001 - 6.840,000

172,001 - 108,000

1,840,001 - 1,800,000

108,001 - 150,000

1,800,001 - 6,000,000

+

A.u.b. maak een foto van de visitekaart van de contactpersoon indien beschikbaar:

EINDE VRAGENLIJST
CBS DANKT U VOOR UW
MEDEWERKING

+

