
Hoe start ik een 
bedrijf in Dubai?

Of elders in de Verenigde Arabische Emiraten



Voordat je te enthousiast 
wordt…

• De Verenigde Arabische Emiraten zijn niet meer tax free. Als 
je meer dan $100.000 omzet per jaar draait, ben je verplicht 
5% Value Added Tax (btw) in rekening te brengen en je 
boekhouding in een systeem bij te houden.  

• Er is geen hard bankgeheim tussen Nederland en de 
Verenigde Arabische Emiraten, dus ga er vanuit dat de 
belastingdienst in Nederland kan achterhalen wat je hier op 
de bank hebt staan.  



Welke grote keuzes moet je 
maken?

• Kies of je je bedrijf in een Free Zone wilt vestigen (waar jij 
100% eigenaar kunt zijn van je bedrijf) of op ‘the mainland’ 
waar altijd een Emirati / local 51% van de aandelen zal 
hebben. 

• Kies welke Free Zone de beste voor je is. 

• Bepaal of je met één of meerdere aandeelhouders wilt werken. 

• Bepaal of je daadwerkelijk wilt (s) emigreren naar de 
Verenigde Arabische Emiraten.



Welke documenten moet je hebben 
om een bedrijfslicentie te krijgen?

• Een paspoort wat minimaal 6 maanden geldig is. 

• Een adres in Nederland of elders in de EU. 

• Een business-plannetje (een A4 volstaat). 

• Een mobiel nummer van de Verenigde Arabische Emiraten (niet 
verplicht maar erg handig en het mag een pre-paid zijn). 

Is dat alles?  

- Ja, voor je bedrijfslicentie is dat alles. En geld natuurlijk; reken 
op €5.000 - €10.000 afhankelijk van je wensen qua licentie. 



Welke documenten moet je hebben 
om een investor-visum te krijgen?

• Een bedrijfslicentie waaruit blijkt dat jij de eigenaar bent van een bedrijf geregistreerd in de Verenigde Arabische Emiraten.  

• Een paspoort wat minimaal 6 maanden geldig is. 

• Een stempel van je bedrijf met daarop het licentienummer, de naam van het bedrijf en de Free Zone en het Emiraat waar het gevestigd is.  

• Een adres in Nederland of elders in de EU (bij voorkeur Schengen-EU) 

• Een mobiel nummer van de Verenigde Arabische Emiraten (niet verplicht maar erg handig en het mag een pre-paid zijn) 

• 8 pasfoto’s met een witte achtergrond 

• Een inreisvisum (entry permit), vaak te regelen via een portal van de Free Zone waar je bedrijf is gevestigd 

• Een medische keuring, gedaan in de Verenigde Arabische Emiraten, waaruit blijkt dat je geen AIDS hebt, niet zwanger bent, geen tuberculose hebt 
en geen Hepatitis B.  

• Een geslaagde registratie van je vingerafdrukken en een iris-scan. 

• Een hotelrekening bestempeld en getekend door de manager van het hotel waaruit blijkt dat je minstens 6 nachten geboekt en betaald hebt, of een 
ander bewijs waaruit blijkt dat je een legaal onderkomen hebt in de Verenigde Arabische Emiraten. Een huurcontract mag dus ook.  

• Een definitieve aanvraag (die wordt doorgaans door de Free Zone in orde gemaakt) 

Ja, veel werk. Ter troost, bedrijfseigenaren van buiten de EU die in Nederland een bedrijf opzetten, kunnen helemaal geen visum krijgen. Dit visum in 
de UAE kost je ruwweg €1.300 en is drie jaar geldig. € 1  per dag, zeg ik wel eens.  



Welke documenten moet je hebben om 
een bankrekening op je bedrijf te krijgen?
• Een bedrijfslicentie waaruit blijkt dat jij de eigenaar bent van een bedrijf geregistreerd in de Verenigde Arabische Emiraten.  

• Een paspoort wat minimaal 6 maanden geldig is. 

• Een stempel van je bedrijf met daarop het licentienummer, de naam van het bedrijf en de Free Zone en het Emiraat waar het 
gevestigd is.  

• Het postbus nummer van je bedrijf, de P.O. Box.  

• Een adres in Nederland of elders in de EU (bij voorkeur Schengen-EU) 

• Een mobiel nummer van de Verenigde Arabische Emiraten  

• Een Emirates ID card 

• Een business plan van ongeveer 3 kantjes met aandacht voor de hoeveelheid transacties  

• Je bankafschriften uit Nederland als je bedrijf hier gelieerd is aan een bedrijf uit Nederland 

• Je persoonlijke elektriciteitsrekening uit Nederland (of andere idiote vragen die in het kader van KYO / Know Your Customer 
worden gesteld. Hier is geen peil op te trekken).  

Het openen van een bankrekening is gratis, maar let wel even op de transactiekosten etc.  



Welke documenten moet je hebben 
om een UAE rijbewijs te krijgen?

• Je Emirates ID card. 

• Een Nederlands rijbewijs. 

• Een geslaagde ogentest. 

• Een formulier waarop je aangeeft of je alle rijbewijzen geldig 
wilt laten verklaren in de UAE of alleen je rijbewijs B.  

Is dat alles?  

- Ja, een UAE rijbewijs verkrijgen valt echt mee als je je Emirates 
ID eenmaal hebt (en een Nederlands rijbewijs). 



Zitten er nog adders onder het 
gras?

• Nee, maar het is lastig om een huurcontract te krijgen zonder Emirates ID en het 
is lastig om een Emirates ID te krijgen zonder huurcontract, dus daar bijt de 
slang zich in z’n staart.  

• Ook belangrijk om je te realiseren dat als je eenmaal je Emirates ID hebt, je zo 
snel mogelijk je rijbewijs moet regelen omdat je niet met een EU-rijbewijs mag 
rijden als je een Emirates ID hebt.  

• De Free Zones verdienen ook wel aan al die ongeduldige Nederlanders door 
‘urgency fees’ te vragen. Die helpen niet altijd en zijn niet altijd nodig.  

• De banken doen veel per handtekening, dus zorg voor een stabiele handtekening.  

Is dat alles?  

- Ja, de UAE is een veilig land en een fijn land voor hard-werkende ondernemers. 



Het lijkt me wel wat, hoe kom 
ik aan meer informatie?

• Stuur mij een e-mail op: p.harts@prudential-middle-east.com, 
dan stuur ik je een handig stroomschema en een planning. 

• Ga naar youtube.com  en zoek op ‘een bedrijf starten in Dubai’.  

• Ga naar facebook.com en zoek daar eveneens op ‘‘een bedrijf 
starten in Dubai’.  

• Of bel me in Dubai op: 00971554528480 of in Nederland op 
nummer: (058) 215 71 80.  

• O ja, je kunt ook nog enorm veel Nederlandstalige informatie 
vinden op deze Facebook-pagina: Dutch lawyer in de UAE. 

mailto:p.harts@prudential-middle-east.com
https://www.youtube.com/channel/UCRUDuHO41SnFoPzSiLWFJ8w
https://www.facebook.com/bedrijfstarteninDubai/
https://www.facebook.com/dutchlawyerindeuae/

