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For questions about the identity cards 
and driving license cards of Aruba you  
can contact the Civil Registry Office 
Aruba (DBSB). 
 
Phone: 00 297 522 3676
Email: info@censo.aw 
 
This brochure is a publication of the Civil 
Registry Office Aruba. No part of this 
publication may be reproduced without 
the expressed permission of the Civil 
Registry Office. No rights can be derived 
from the contents of this brochure. 
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Bij vragen over de identiteitskaarten en
rijbewijzen van Aruba kunt u contact 
opnemen met de Dienst Burgerlijke Stand 
en Bevolkingsregister.

Telefoon: 00 297 522 3676
Mail: info@censo.aw

Deze brochure is een uitgave van de Dienst 
Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister 
Aruba. Niets uit deze uitgave mag 
worden vermenigvuldigd zonder de 
uitdrukkelijke toestemming van de Dienst 
Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister 
Aruba. Aan de inhoud van deze brochure 
kunnen geen rechten worden ontleend. 
 
Januari 2022

Civil Registry Office (DBSB), introduced a new driving license
on November 26, 2020. As of January 10, 2022, a new identity 
card will also be issued. Both the identity card and the driving 
license are high-end ID documents made of polycarbonate,
whereby the personal data are personalized by means of laser 
engraving technology.

Identity cards and driving licenses can be requested 
at DBSB and are personalized and issued in-house. 
 
The Aruba identity card and driver’s license are 
designed in a ‘family design’ and are executed 
with security features that meet the highest security 
standards and can be easily checked and verified. 
The most important first-line security features are 
explained in this brochure.

De Dienst Burgerlijke Stand en Bevolkingsregister (DBSB) Aruba 
heeft op 26 november 2020 een nieuw rijbewijs geïntroduceerd. 
Per 10 januari 2022 wordt ook een nieuwe identiteitskaart 
uitgegeven. Zowel de identiteitskaart als het rijbewijs zijn 
hoogwaardige ID documenten welke zijn vervaardigd 
van polycarbonaat waarbij de persoonsgegevens worden 
gepersonaliseerd door middel van lasergraveertechniek.

Identiteitskaarten en rijbewijzen kunnen worden 
aangevraagd bij de DBSB en worden in eigen 
beheer gepersonaliseerd en uitgegeven. 

De identiteitskaart en rijbewijs Aruba zijn ontwor-
pen in een ‘familie design’ en zijn uitgevoerd met 
echtheidskenmerken welke voldoen aan de hoogste 
beveiligingsnormen en kunnen eenvoudig worden 
gecontroleerd en geverifieerd. De belangrijkste 
eerstelijns echtheidskenmerken worden in deze 
brochure nader uitgelegd.



IDENTITEITSKAART | IDENTITY CARD

SECURITY ONDERGROND
De security ondergrond bestaat uit fijne
lijnstructuren, speciale rasters en microtekst 
‘ARUBA’. De grafische opmaak bestaat 
onder meer uit:

SECURITY BACKGROUND
The security background consists of fine 
line structures, special grids and microtext 
‘ARUBA’. The graphical layout includes:

KINEGRAM
Een transparant Kinegram met kleur en 
dynamische effecten, waarin de letter ‘A’ in 
het midden staat, is geïntegreerd in 
de cardbody waarbij het portret van de 
houder gedeeltelijk wordt bedekt.

VOELBAAR RELIËF
Aan de voorzijde is een voelbaar reliëf 
voorzien van de minitekst ‘ARUBA’ op de linker- 
en rechterzijde van de kaart aangebracht.

OPTISCH VARIABELE INKT (OVI)
Op de keerzijde van de identiteitskaart is 
één van de nationale symbolen van het 
Arubaans landschap, de Divi-Divi boom, gedrukt 
in optische variabele inkt. Door de kaart te kan-
telen verandert de kleur van goud naar groen.

OPTICAL VARIABLE INK (OVI)
On the reverse of the identity card one of the 
national symbols of the Aruban landscape, 
the Divi-Divi tree, is printed in optically vari-
able ink. The color of the OVI shifts from gold 
to green by tilting the card.

UV BEDRUKKING
Op de keerzijde van de identiteitskaart en 
rijbewijs is een bedrukking aangebracht 
in onzichtbaar fluorescerende inkt. Onder 
UV-licht wordt een patroon met de letter 
‘A’ zichtbaar.

UV PRINTING
The reverse of the identity card and 
driving license contains an invisible fluo- 
rescend ink. Under UV light, a pattern 
with the letter ‘A’ becomes visible.

PERSONALISERING
Portret van de houder en persoons- 
gegevens zijn gepersonaliseerd door 
middel van lasergraveertechniek.

PERSONALIZATION
Portrait of the holder and personal 
data are personalized using laser 
engraving technique.

TACTILE RELIEF
A tactile relief with the minitext ‘ARUBA’ is 
provided on the left and right side on the front of 
the card.

KINEGRAM
A transparant Kinegram, with color and 
dynamic effects around the letter ‘A’, is 
integrated into the card- body and partially 
covering the holder’s image.

Een achtergrond van op abstracte 
wijze weergegeven windvangers 
verbonden door verticale lichtstralen, 
met voorgedrukte legenda.
Een afbeelding van het wapen en de 
vlag van Aruba in de achtergrond op 
de voorzijde van de kaart.
Een portret van Betico Croes.
Op het rijbewijs zijn de iconen van de 
categorieën motorvoertuigen weerge- 
geven op de achterzijde.
De identiteitskaart is op de keerzijde 
uitgevoerd met een Machine Read- 
able Zone (MRZ).

A background of abstractly rendered 
windcatchers connected by vertical 
beams of light, with a pre-printed 
legend.
An image of the coat of arms and 
flag of Aruba in the background on 
the front of the card.
A portrait of Betico Croes.
The icons of the motor vehicle catego- 
ries are displayed on the back of the 
driving license. The identity card has 
a Machine Readable Zone (MRZ) on 
the reverse.

RIJBEWIJS | DRIVING LICENSE


