
Start een bedrijf in de United Arab Emirates Klik hier voor een afspraak.

The good
De zon schijnt er 355 dagen per jaar! Er wordt geen 
belasting geheven op inkomen uit arbeid, ook niet op 
winst, en ook niet op vermogen. Benzine kost €0,50 per 
liter! Iedereen spreekt Engels en Emirati zijn bijzonder 
vriendelijk; zelfs als ze een uniform aan hebben. U kunt in 
Dubai binnen twee uur naar buiten wandelen met uw 
bedrijfslicentie van uw 100% eigen bedrijf. Kortom, wat 
doet u nog in Nederland?!

The bad 
Die licentie om een bedrijf te mogen voeren kunt u 
inderdaad binnen twee uur verkrijgen. Maar dat is pas het 
begin van een stevige wandeling om alle papieren in 
handen te krijgen om een bedrijf met een eigen 
bankrekening te hebben in de Verenigde Arabische 
Emiraten. Het vraagt behoorlijk wat papierwerk en kleine 
foutjes daarin leiden tot zeer grote vertragingen en kosten. 
En dat 100% eigenaarschap, dat is lastig buiten de 
Freezones. En van die Freezones zijn er weer meer dan 40.  
En dan zwijgen we nog over de ontelbare ‘licenses’. 

Lorum Ipsum Dolor  

Soorten bedrijven 

In de Verenigde Arabische 
Emiraten kunt u drie soorten 
bedrijven opzetten. U kunt een 
Establishment in een Free 
Zone starten, u kunt een 
Company in een Free zone 
starten en u kunt een LLC 
starten. Dat laatste zal altijd 
moeten in samenwerking met 
een persoon met de Emirati 
nationaliteit en deze zal altijd 
minstens 51% van de aandelen 
in handen hebben.  

Wat u wel moet doen 

Als u verhuisplannen hebt, dan 
moet u zich eerst goed 
oriënteren op welk Emiraat het 
beste bij u past.  

Als u schoolgaande kinderen 
hebt, dan is het vinden van een 
goede school (er zijn er meer 
dan genoeg maar de kwaliteit 
is variabel) verreweg het beste 
startpunt.  

Wat u niet moet doen 

U overdreven aanpassen is 
nergens goed voor en werkt 
meestal averechts. 

HUUR EEN KWARTIERMAKER 
 sneller   |   makkelijker   |   zekerder
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En hoewel u geen belasting betaalt, moet u rekenen op 
forse bankkosten. En u gaat ook weer met cheques 
werken. U weet wel, net als vroeger in 1995. 

& the ugly…. 
Tjsa, er is natuurlijk een donkere kant. Voor drugs geldt in 
de UAE een spijkerhard zero-tolerance beleid, waarbij uw 
Nederlandse paspoort u totaal niet helpt. De 
gevangenissen lijken niet echt op die van Nederland. Alle 
databases zijn in de UAE aan elkaar gekoppeld. Maak een 
foutje met uw bedrijfslicentie en uw rijbewijs raakt 
ongeldig en uw banktegoeden raken bevroren. En als u 
schulden maakt dan komt u de UAE niet meer zomaar 
uit… 

Ik wil u niet bang praten. Dat is in Dubai - en in heel de 
UAE trouwens - nergens voor nodig. Het is en blijft een 
geweldig land met geweldige kansen voor hardwerkende 
ondernemers uit Nederland. Maar goede hulp en advies 
kan u veel leed of geld besparen en bespaart u hoe dan ook 
veel tijd. 

Lorum Ipsum Dolor  

Contact 

Als u meer wilt weten over uw 
mogelijkheden in de Verenigde 
Arabische Emiraten, en u bent in 
Nederland, dan belt u met:  

(058) 215 71 80  

Als u in de Verenigde Arabische 
Emiraten bent, dan belt u met: 

+971052 98 151 93.  

Dat is mijn mobiele nummer. U 
kunt natuurlijk ook starten met 
het sturen van een e-mail. Stuur 
die naar:  

paul@dutchlawyerindeuae.nl 

Ik probeer binnen een dag te 
reageren.  

Ook als u nog niet weet of het 
iets voor u is, een eigen bedrijf in 
de United Arab Emirates, kom ik 
graag met u in contact.   
Mijn eigen bedrijf in de UAE is nu 
zes jaar oud en ik volg de 
regelgeving op de voet. Los 
daarvan heb ik meerdere eigen 
bedrijven van 0 naar 1 en verder 
geholpen, en kan dus met een 
brede blik naar uw belangen 
kijken, ook uw fiscale belangen. 

Vriendelijke groet,  

Paul Harts 

Vriendelijke groet,  

Paul Harts  

bedrijfslicentie 12154 
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