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   INFORMATIE VRIJSTELLIG VERHUISGOEDEREN      
                BIJ VERHUIZING NAAR CURAÇAO 

Wanneer u gaat verhuizen naar Curaçao en u neemt daarbij uw huisraad, persoonlijke goederen en/of 
vervoermiddelen mee, dan moeten deze goederen worden ingevoerd. 
In beginsel bent u invoerbelastingen (zoals invoerrechten, accijnzen en omzetbelasting) verschuldigd. 
Als u aan bepaalde wettelijke voorwaarden voldoet, kunt u echter op verzoek vergunning krijgen om uw 
verhuisgoederen met vrijstelling van invoerbelastingen in te voeren. Deze vrijstelling geldt alleen voor 
gebruikte persoonlijke goederen. In deze brochure wordt de vrijstelling voor verhuisgoederen nader 
toegelicht. Ook de gestelde voorwaarden worden vermeld. 

 
Wanneer vrijstelling? 

 
Alleen als u uw normale verblijfplaats overbrengt vanuit het buitenland naar Curaçao kunt u aanspraak 
maken op vrijstelling voor de verhuisgoederen. 
Onder normale verblijfplaats wordt in dit verband verstaan: de plaats waar een persoon gedurende ten 
minste 183 dagen per jaar zijn persoonlijke en beroepsmatige bindingen heeft. 

 
Wat zijn verhuisgoederen? 

 
Onder uw verhuisgoederen wordt verstaan: 
gebruikte persoonlijke goederen die minimaal 6 maanden tot uw inboedel behoren. 
Hiertoe behoren ook kleine huisdieren en personenvoertuigen. Voor een personenvoertuig geldt 
overigens, dat u dit minimaal 12 maanden voorafgaand aan de inscheping in bezit en gebruik moet 
hebben. (zie ook hierna) 
Voor de toepassing van deze vrijstelling worden pleziervaartuigen, sport-/hobbyvoertuigen, (meer dan een 
normale huishoudelijke voorraad) alcoholhoudende dranken en tabaksproducten niet tot de 
verhuisgoederen gerekend. Met andere woorden: de vrijstelling geldt niet voor deze goederen en de 
invoerrechten moeten worden betaald. 
Het is mogelijk dat u goederen invoert, die er nieuw uitzien. De douane heeft het recht u te verzoeken aan 
te tonen dat de goederen al langere tijd in uw bezit zijn. Een aankoopnota of garantiebewijs kan als bewijs 
dienen. 
Het is uiteraard wel toegestaan om nieuwe goederen in te voeren. Dan moet echter een aparte 
invoeraangifte voor die goederen worden opgemaakt waarop de verschuldigde invoerrechten worden 
betaald. 

 
Wanneer is er sprake van overbrenging van de normale verblijfplaats? 

 
Om iemands normale verblijfplaats te kunnen beoordelen gelden o.a. de volgende criteria: 
 In welke (gemeentelijke) overheid/ bevolkingsadministratie bent u ingeschreven? 
 Voor zover van toepassing: waar verblijven uw partner en/of overige leden van het gezin? 

(persoonlijke binding) 
 Wat is de aard van het werk/dienstverband waarvoor u op Curaçao verblijft? (beroepsmatige binding) 
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Van geval tot geval wordt beoordeeld of er sprake is van overbrenging van de normale verblijfplaats. 
Ook wordt bekeken op welke datum de normale verblijfplaats is of wordt overgebracht om de termijnen 
van 6 resp. 12 maanden “in bezit en gebruik hebben” te bepalen. 
 Het ijkpunt voor het twaalf maanden in bezit en gebruik hebben van een personenvoertuig is het 

tijdstip van inscheping van dit vervoermiddel. 
 Het moment van overbrenging van de normale verblijfplaats valt in beginsel samen met de datum van 

aankomst op het eiland van vestiging. 
 

U hebt de verplichting u binnen twee weken na aankomst te melden bij de afdeling Bevolking. 

 
Wanneer moet het verzoek om vrijstelling worden ingediend? 
De aanvraag om vrijstelling voor verhuisgoederen dient bij aankomst van de verhuisgoederen te worden 

ingediend. De verkregen vergunning wordt bij de aangifte ten invoer overgelegd. 
 
Verhuisgoederen dienen ten invoer te worden aangegeven vóór het verstrijken van een termijn van 6 
maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de belanghebbende zijn normale verblijfplaats heeft 
overgebracht. 
Indien u door bijzondere omstandigheden niet in staat bent uw verhuisgoederen daadwerkelijk in te voeren 
binnen zes maanden na de dag van overbrenging van de normale verblijfplaats, kan de Directeur Douane 
op uw verzoek deze termijn verlengen. Het verzoek moet uiterlijk een maand voor het verstrijken van de 
termijn worden ingediend. 

 
Gelden er bijzondere voorwaarden? 
Als u een vergunning heeft gekregen voor vrijstelling van verhuisgoederen, gelden de volgende 
voorwaarden: 

1. De met vrijstelling ingevoerde goederen mogen gedurende een periode van 12 maanden niet 
worden uitgeleend, niet worden verpand, verhuurd, overgedragen zonder voorafgaande 
toestemming van de Directeur Douane. 

2. De termijn van 12 maanden gaat in op de dag waarop de douane de desbetreffende aangifte heeft 
aanvaard. 

 
Extra voorwaarden bij de invoer met vrijstelling van een personenvoertuig 
Bij de invoer van een tot de verhuisgoederen behorend personenvoertuig gelden enkele belangrijke 
voorwaarden: 
 U dient aan te tonen dat het vervoermiddel tenminste 12 maanden, onmiddellijk voorafgaand aan de 

inscheping, onafgebroken bij u in bezit én gebruik is geweest. 
De vrijstelling is beperkt tot één personenvoertuig per gezin of huishouding. 

 De vrijstelling geldt niet voor: 
 sportvoertuigen 
 voertuigen voor het bedrijven van een hobby (b.v. old timers/"wabi’s"); 
 vervoermiddelen gebouwd of ingericht voor het bedrijfsmatig vervoer van personen en goederen. 

 

Wanneer het voertuig niet voldoet aan één of meer voorwaarden, is de invoer van het vervoermiddel 
alleen mogelijk na betaling van de verschuldigde invoerbelastingen. 

 
Voorwaarden voor de invoer van een huisdier 

De invoer van een tot de verhuisgoederen behorend huisdier dient bij aankomst te worden aangemeld bij 
de douane. Daarbij moet een gezondheidsverklaring, die niet ouder is dan twee weken, van de 
veterinaire dienst of dierenarts van het land van herkomst worden overgelegd.  
Zonder gezondheidsverklaring wordt het huisdier door de Veterinaire Dienst in quarantaine genomen. 
In de meeste gevallen heeft u bij aankomst met uw huisdier nog geen vrijstelling voor  
verhuisgoederen verkregen. 
In dat geval dient u een borg (zekerheid) te betalen, die afhankelijk is van de douanewaarde van het 
huisdier. Dit bedrag kunt u terugvragen, zodra u de vergunning vrijstelling voor verhuisgoederen hebt 
verkregen. 

 



Informatie verhuisgoederen 
September 2019 

Mee te sturen bewijsstukken 

Bij het verzoek om een vrijstelling voor verhuisgoederen moeten bewijsstukken worden meegestuurd. Uit 
het volgende overzicht blijkt om welke stukken het gaat: 

 
 Reguliere verhuisgoederen 

 kopie paspoorten van aanvrager en evt. mee verhuizende partner, ook de pagina met 
stempelafdruk Immigratie; 

 origineel afschrift inschrijving bevolking “Kranshi” (zgn. BB-10, kosten NAF 10,00); òf van een 
werkvergunning; 

 origineel bewijs van uitschrijving land van herkomst; 
 ondertekende, volledige lijst met verhuisgoederen met vermelding van de waarde daarvan; 
 aanvraagformulier vrijstellingsvergunning; 
 visa/green card/andere bescheiden waaruit blijkt dat de normale verblijfplaats in het 

buitenland was, indien geen bewijs van uitschrijven wordt afgegeven in het land van 
herkomst. 
 

Personenvoertuig 
 kopie paspoort van de houder; 
 origineel kentekenbewijs land van herkomst/ eigendomsbewijs; 
 bewijs van uitvoer; 
 aankoopbewijs; 
 verzekeringsbewijs; 
 formulier voertuiggegevens; 
 formulier verzoek om vrijstelling. 

 
Nagezonden verhuisgoederen 

 kopie paspoorten van aanvrager en evt. mee verhuizende partner, ook de pagina met 
stempelafdruk Immigratie; 

 vervoerbewijs ((e-) ticket en instapkaart) 
 ondertekende volledige lijst met nagezonden verhuisgoederen met vermelding van de waarde 

daarvan. 
 
 

Huisdieren 
Gezondheidsverklaring veterinaire dienst of dierenarts (niet ouder dan twee weken). 
 

 

 
Disclaimer: Deze informatie is zorgvuldig opgesteld. Aan de informatie kunnen echter geen rechten worden ontleend. 

 

CONTACT   

Voor vragen kunt u contact opnemen met de Douane:  
Postadres: Pietermaai 25, Curaçao 
Telefoon: (5999) 4345300 (kantoor Punda) 

(5999) 461 6350 (kantoor Haven) 
(5999) 868 3058 (kantoor Luchthaven) 

Fax:  (5999) 461 6557 


