
Invoeren van goederen op Aruba  

Dit document is opgesteld om u te informeren over het invoeren van goederen op Aruba. Alle 

informatie is onder voorbehoud van wijzigingen en fouten.  

Voorwaarden voor het invoeren van verhuisgoederen/motorvoertuigen op Aruba  

 Goederen moeten ten minste 6 maanden voor de datum waarop belanghebbende zijn / haar normale 

verblijfplaats in het land van herkomst heeft opgegeven, in zijn/haar bezit zijn geweest. Goederen 

moeten voor zover het “niet verbruikbare” goederen zijn door hem/haar in zijn/haar vroegere normale 

verblijfplaats zijn gebruikt.  

 Goederen moeten bestemd zijn om door belanghebbende voor hetzelfde doel te worden gebruikt in 

zijn/haar nieuwe normale verblijfplaats.  

 Belanghebbende moet een door hem/haar ondertekende lijst, inhoudende een omschrijving van de 

goederen waarvoor vrijstelling wordt aangevraagd, overleggen bij douane.  

 De goederen moeten binnen een termijn van 6 maanden, te rekenen vanaf de datum waarop de 

belanghebbende zijn normale verblijfplaats in het binnenland heeft verkregen, ten invoer worden 

aangegeven.  

Van de vrijstelling worden uitgesloten alcoholische producten en tabak en tabaksproducten, voor zover 

deze niet als normale huisvoorraad zijn te beschouwen, almede vervoermiddelen zijnde geen 

personenvoertuigen.  

Motorvoertuigen Indien u ook een voertuig wilt meenemen, moet u ervoor zorgen dat u de 

kentekenpapieren en een verklaring op briefpapier van de verzekeringsmaatschappij meeneemt met 

daarop de looptijd van uw voertuigverzekering of de laatste 2 groene kaarten die dit kunnen bewijzen. 

Voor het invoeren van een motorvoertuigen gelden de onderstaande voorwaarden:  

 Personenvoertuigen moeten minstens 6 maanden voor de datum waarop belanghebbende zijn/haar 

normale verblijfplaats in het land van herkomst heeft opgegeven in zijn/haar bezit zijn geweest. 

  Wanneer de auto korter dan zes maanden in uw bezit is, betaalt u invoerrechten over de CIF waarde 

(actuele prijs + vracht en invoerrechten bedragen). Indien u niet aan de voorwaarden voldoet, zal de 

lokale douane invoerrechten en accijnzen aan u belasten. Deze extra kosten worden over de totale CIF 

waarde (CIF waarde = Costs/Insurance/Freight waarde) verrekend.  

Waarde van de auto beneden de Awg 20.000,- zal er 30% worden berekend over de CIF waarde  
Waarde van de auto tussen de Awg 20.001,- en Awg 30.000,- zal er 40% worden berekend over de CIF 
waarde  
Waarde van de auto boven Awg. 30.001,- zal er 50% worden berekend over de CIF waarde  
 



Voorwaarden voor het invoeren van nieuwe goederen op Aruba Over nieuw aangekochte goederen 

dienen invoerrechten betaald te worden. Het te betalen bedrag zal door de lokale douane worden 

berekend over de waarde van de goederen en de vrachtkosten.  

U dient over een complete en correcte inboedellijst te beschikken. Nieuw aangekochte goederen 

moeten aan de verhuizer doorgegeven worden; hierover dienen invoerrechten betaald te worden. 

Wasmachines 12 %  

Koelkasten 12 %  

Gasfornuis 7,5 %  

Elektrisch fornuis 22 %  

Airco 22 % 

 Kleding (nieuw) 7,5 %  

Vloerbedekking 22 %  

Matrassen 22 %  

Meubelen 17 %  

Gordijnstof kant en klaar 22 %  

Surfplanken, buitenboord motoren boten 7,5 %  

De invoerrechten dienen betaald te worden over de C.I.F. waarde (werkelijke prijs + vracht + 

verzekering). Voor aangifte dienen de aankoopfacturen overlegt te worden. Indien geen facturen 

beschikbaar zijn, dan wordt de prijs geschat en dit kan onvoordelig zijn. Eventueel te betalen 

invoerrechten op Aruba worden te allen tijde bepaald door de douane op Aruba. U kunt alleen uw 

goederen invoerrechten vrij inklaren als u een verblijfsvergunning en een verklaring van woonplaats kan 

overleggen. Invoerprocedure voor het invoeren van goederen/motorvoertuigen op Aruba De benodigde 

documenten dienen ruimschoots voor aankomst van de container bij de douane te worden ingeleverd. 

De douane heeft voor het verwerken ongeveer één week nodig. Benodigde documenten De volgende 

documenten/informatie moet u kunnen overleggen om een inboedel/auto vrijstelling te krijgen, wat 

betekent dat u geen invoerrechten en accijnzen op uw gebruikte huisraad en/of persoonlijk voertuig 

hoeft te betalen. Om in aanmerking te komen voor een vrijstelling, moet Aruba uw vestigingsadres 

worden en moet er dus sprake zijn van emigratie op korte termijn. 1. Verklaring van inschrijving van het 

Bevolkingsregister van Aruba 2. Verkrijgen van een persoonsnummer bij het Belastingsdienst (Servicio di 

Impuesto) 3. Aanvraagformulier verhuisboedelvrijstelling ( via CMS te verkrijgen) 4. Kopie van uw 

paspoort 5. Auto- of motorpapieren, kenteken- en verzekeringsbewijs en afgestempelde RDW 

documenten 6. Waarde opgave van de inboedel 7. Inventarislijst (via de verhuizer op te maken) 8. Bill of 

lading (wordt via de verhuizer opgestuurd naar CMS) 9. Afleveradres en contact telefoonnummer De 

douane op Aruba wil de immigranten zelf kennen en ondervragen. Nadat alle documenten door CMS 



zijn goed gekeurd, dient u deze bij de douane af te geven. Het douanekantoor bevindt zich op L.G. Smith 

Blvd 84 t/m 88, tegenover het Paddock café, 1e verdieping afdeling techniek. De douane kijkt alles 

zorgvuldig na en toetst uw gegevens in het geharmoniseerd douane- /belastingdienstprogramma. U 

krijgt na de controle de documenten direct terug, waarmee u deze bij een andere afdeling kunnen 

indienen. Onderstaand alle benodigde documenten welke u dient mee te nemen uit Nederland:  

Uitschrijvingsbewijs uit de Gemeente van Nederland  Kopie paspoort  Paklijst  Lijst of rekeningen met 

nieuw aangeschafte goederen  Auto- of motorpapieren, kenteken- en verzekeringsbewijs en 

afgestempelde RDW documenten  Factuur van de vrachtkosten Onderstaand alle benodigde 

documenten; te regelen op Aruba  Inschrijven bij de Burgerlijke stand  Inschrijfbewijs bij Burgerlijke 

stand  Aanvraagformulier vrijstellingsvergunning verhuisboedel  Aanvraagformulier 

vrijstellingsvergunning personenauto 


