
 
 
 

 
Benodigde Documenten  Binnenkomende vracht. 
(een en ander ter beoordeling van de Douane Curacao) 

 
 Alle documenten dienen op naam van dezelfde persoon te staan en alle informatie dient 
in overeenstemming met elkaar te zijn. 

• Betrokkene zal gedurende het invoerproces op Curacao dienen te zijn voor het 
mogelijk beantwoorden van de douane vragen. 

• Documenten dienen geldig ( niet verlopen) te zijn. 
• Goederen dienen binnen 6 maanden na uitschrijving land van herkomst en 

vestiging op Curaçao ingevoerd zijn. 
 

Door betrokkene aan te leveren 
 

• Aanvraagformulier vrijstellingsvergunning verhuisboedel (origineel ingevuld met 
blauwe inkt) 

• Fotopagina paspoorten (kopie of scan) alle gezinsleden 
• Kopie huwelijksakte / samenlevingsovereenkomst ( indien van toepassing ) 
• Uitschrijvingsbewijzen alle gezinsleden  (kopie); uitschrijving direct voorafgaande 

aan de verhuizing. 
• Ingevulde vrijwaringsverklaring 
• Ingevulde machtigingsformulier Douane  
• Cribnummer Curacao, u dient bij het belastingkantoor een persoonlijk Cribnummer 

aan te vragen, wij kunnen niet uw gegevens invoeren in het douanesysteem als het 
nummer niet beschikbaar is 

• BB10 ( te verkrijgen bij het bevolkingsbureau te Curacao tegen betaling van Ang 
10.00 dit kunt u alleen kopen als u ingeschreven bent en dus u een 
verblijfvergunning heeft: indien dit niet het geval is, dient er een Bankgarantie 
/Borgsom gesteld te worden ter waarde van de te betalen invoerrechten. ( 
verhuisgoed 27% + 9% OB van de dagwaarde + zeevrachtkosten  ) 
( auto 27% + 9% OB van de dagwaarde + zeevrachtkosten ) 

 
Het motorvoertuig dient minimaal 1 jaar op naam te staan tot aan 
inschepingsdatum verhuizing in gebruik te zijn geweest. 

• Aanvraagformulier vrijstellingsvergunning auto (origineel ingevuld met blauwe 
inkt) 

• Kentekenbewijs waarop staat: 
o Naam eigenaar (overeenkomstig betrokkene) 
o Datum van tenaamstelling 
o Kentekennummer 
o Chassisnummer 

• Uitvoerverklaring / uitvoerkentekenbewijs RDW 
• Verzekeringsbewijs(zen) over een periode langer dan 1 jaar direct voorafgaande 

aan de inschepingsdatum (kopie of scan) 
• Betrokkene mag maximaal 1 motorvoertuig belastingvrij invoeren 
• N.B. Een scooter / brommer wordt ook aangemerkt als zijnde motorvoertuig 

 
     Betreffende nieuwe goederen: 

• Aankooprekening, onder nieuwe goederen wordt verstaan;  
Goederen die nog geen 6 maanden in bezit en gebruik zijn geweest. 

 
 



Door verzendende verhuizer aan te leveren 
 

• Bill of lading (kopie of scan) 
• Inventaris / paklijst (kopie of scan) 

 
 
Gemiddelde tijd voor de inklaring 
 

• De douane heeft een gemiddelde tijd nodig van 5 – 7 werkdagen na inlevering van 
de benodigde documenten 

  
Douane entrepot 
 

• Binnen 30 dagen na aankomst van de goederen op Curacao dient de zending te 
zijn ingeklaard. De douane heeft 5-7 werkdagen de tijd om de vrijstelling af te 
geven. Indien dit niet het geval mocht zijn, gaan de goederen over naar het 
Gouvernment, de extra kosten die dat met zich mee brengt zijn voor de betrokkene. 

 
Curaçao, april 2018. 


