
Voorwaarden voor invoeren in Bonaire  
 
Dit document is opgesteld om u te informeren over het invoeren van goederen op Bonaire. Alle 
informatie is onder voorbehoud van wijzigingen en fouten. 
 
Voorwaarden verhuisgoederen:  

 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. 
 
Invoeren van motorvoertuigen  

 Personenvoertuigen moeten minstens één jaar voor de datum waarop belanghebbende 
zijn/haar normale verblijfplaats in het land van herkomst heeft opgegeven, in zijn/haar bezit 
zijn geweest.  

 De vrijstelling is beperkt tot één motorvoertuig per gezin en de douane kan in daartoe 
aanleiding gevende gevallen zekerheid voor de belasting laten stellen.  

 Indien meerdere voertuigen ingevoerd dienen te worden, dient u rekening te houden met 
het betalen van invoerrechten en omzetbelasting. De invoerrechten bedragen 27% en 
omzetbelasting bedraagt 5%. 

 
Voorwaarden voor invoeren van nieuwe goederen/alcohol  

 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.  

 Binnen een termijn van 12 maanden mag u de verhuisgoederen niet verkopen, uitlenen, 
weggeven etc. Wilt u de verhuisgoederen toch binnen deze termijn verkopen/uitlenen dan 
heeft u hiervoor toestemming van de inspecteur nodig. U moet dan alsnog ABB en eventueel 
accijns betalen. Verkoopt u de verhuisgoederen, geeft u ze weg etc. zonder toestemming van 
de inspecteur, dan kunt u een boete krijgen, naast de betaling van ABB en eventueel accijns.  

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  
 



Invoeren van motorvoertuigen op Bonaire  
 Personenvoertuigen moeten minstens één jaar voor de datum waarop belanghebbende 

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

 De vrijstelling is beperkt tot één motorvoertuig per gezin en de douane kan in daartoe 
aanleiding gevende gevallen zekerheid voor de belasting laten stellen.  

 Indien meerdere voertuigen ingevoerd dienen te worden, dient u rekening te houden met 
het betalen van invoerrechten. De invoerrechten bedragen 25%.  

 Voor scooters en motoren bedragen de invoerrechten 8% 
Indien u ook een voertuig wilt meenemen (één voertuig per gezin) 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. 
 
Voorwaarden voor het invoeren van nieuwe goederen op Bonaire/alcohol  
Nieuw aangekochte goederen moeten aan de verhuizer doorgegeven worden; hierover dient ABB bij 
invoer betaald te worden. Het te betalen bedrag zal door de lokale douane worden berekend over de 
CIF waarde van de goederen en de vrachtkosten.  
 
Onderstaand alle benodigde documenten; mee te nemen uit Nederland 

 Uitschrijvingsbewijs uit de Gemeente Nederland  
 Inschrijvingsbewijs Bonaire (uittreksel uit bevolkingsregister Bonaire en ook een stempel in 

het paspoort)  
 Paklijst 
 Lijst of rekeningen met nieuw aangeschafte goederen  
 Auto en motorpapieren/kentekenbewijzen/verzekeringsbewijs en afgestempelde RDW 

documenten  
 Kopie paspoort  

 
Onderstaand alle benodigde documenten; te regelen op Bonaire  

 Inschrijven bij de Burgerlijke Stand “Burgerzaken“ op Bonaire.  
 Inschrijfbewijs bij Burgerlijke Stand halen (kosten US$. 4.75 )  
 Aanvraagformulier vrijstellingsvergunning verhuisboedel  
 Aanvraagformulier vrijstellingsvergunning  

 
Algemene informatie over documenten en procedure op Bonaire 

1. Naar Immigratie voor verklaring van rechtswege toegelaten. Dit duurt een paar dagen.  
2. Naar Burgerzaken voor een intake gesprek  
3. Bij burgerzaken ontvangt u een stempel in uw paspoort  
4. Na 2 dagen kunt u bij Burgerzaken een bewijs van inschrijving kopen 

 
Onderstaande documenten zijn nodig voor Immigratie en bevolking op Bonaire  

 Duidelijke kopie paspoort  
 3 recente pasfoto’s  
 Bankafschrift OF Arbeidsovereenkomst  
 Geboortebewijs (gelegaliseerd met apostille) (1 jr)  
 Bewijs van Goed Gedrag (2 mnd)  
 Bewijs van Burgerlijke staat (gelegaliseerd met apostille)  
 Gehuwd  
 Ongehuwd  
 Echtscheiding  
 Weduwe(e) 



Bevolking benodigdheden:  
 Uitschrijvingbewijs land van herkomst  
 Geboortebewijs/akte  
 Huwelijks akte  
 Verklaring van Burgerlijke staat  
 Gehuwd  
 Ongehuwd  
 Echtscheiding  
 Weduw(e)  
 Paspoort 

 


