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De Douane verandert
Vanaf 01-01-2011 zal in de openbare lichamen, Bonaire, Sint Eustatius en Saba nieuwe douanewetge-
ving van toepassing zijn. Dat is de Douane- en Accijnswet BES. Deze wet is een onderdeel van het 
volledige pakket aan nieuwe fiscale wetgeving; het zogenoemde Nieuw Fiscaal Stelsel (NFS). 
In deze brochure wordt de Douane- en Accijnswet BES op hoofdlijnen toegelicht. Daarnaast wordt de 
heffing van algemene bestedingsbelasting bij invoer toegelicht, evenals een aantal onderwerpen van 
algemene aard. De brochure is met name bestemd voor personen die zich zakelijk met de in- uit- en 
doorvoer van goederen bezighouden. 

Let op: met de inwerkingtreding van het NFS komen per 01-01-2011 de Algemene Verordening I.U. en D. 1908 
(AVIUD1908), de Landsverordening tarief van invoerrechten (LVTI), de accijnsverordeningen, de verordeningen met 
betrekking tot het bijzonder invoerrecht op benzine, en alle aan deze wetgeving gerelateerde lagere regelgeving, te 
vervallen.
Ook komt per deze datum de vanaf 10-10-2010 van toepassing zijnde kwijtscheldingsregeling voor uit het vrije verkeer 
van Curaçao herkomstige goederen te vervallen. Het betekent dat in beginsel bij alle invoer van goederen op Bonaire 
invoerbelastingen verschuldigd zijn, ongeacht waar deze goederen vandaan komen. Dus ook voor goederen uit het 
Europese deel van Nederland. 

Met welke invoerbelastingen heb ik te maken wanneer ik vanaf 01-01-2011 op Bonaire goederen invoer? 
Vanaf 01-01-2011 heeft u bij de invoer van goederen te maken met de volgende invoerbelastingen: 

Algemene Bestedingsbelasting (ABB)
Bij de invoer van goederen ontstaat in beginsel voor particulieren en bedrijven een verschuldigdheid aan 
ABB1. De Belastingdienst/Caribisch Nederland, waarvan de Douane deel uitmaakt, is belast met deze 
heffing. De heffing is éénmalig, dat wil zeggen dat bij een binnenlandse levering van de ingevoerde 
goederen niet opnieuw ABB verschuldigd wordt. 

De ABB-heffing bedraagt bij invoer voor alle goederen 8%. Op dit algemene tarief geldt één uitzondering; 
dat is voor personenauto’s waarbij de heffing 25% bedraagt. Wanneer sprake is van een heel schone/
zuinige personenauto is de heffing 0%. 

Wanneer is sprake van een schone/zuinige personenauto? 
Bij benzinemotoren is dat het geval indien sprake is van een CO2-uitstoot van niet meer dan 110 gram per 
kilometer. Bij dieselmotoren indien sprake is van een CO2-uitstoot van niet meer dan 95 gram per kilometer.

Over welke waarde wordt de ABB bij invoer berekend? 
De ABB wordt berekend over de douanewaarde van de goederen, aangevuld met eventueel bijkomende 
kosten zoals kosten van commissie, verpakking, verzekering, en bij invoer verschuldigde belastingen 
(andere dan de ABB). 

1 Verschuldigdheid aan ABB ontstaat ook bij de levering van goederen door een binnenlandse producent, en de levering van diensten. 



2

De wijze waarop de douanewaarde wordt vastgesteld is opgenomen in de 
Douane- en Accijnswet BES. In algemene zin komt het erop neer dat dit de 
waarde van de goederen is, vermeerderd met alle kosten zoals vervoer en 
verzekering, tot op de zeehavenkade of de luchthaven van Bonaire. 

Let op: indien bij de invoer van goederen, naast de ABB, accijns verschuldigd is, moet 
het accijnsbedrag dus bij de douanewaarde worden opgeteld. 

Hoe wordt de ABB bij invoer voldaan? 
Op enkele uitzonderingen na wordt de ABB op een elektronische of 
schriftelijke douaneaangifte (formulier Enig document) voldaan bij de 
Ontvanger van Belastingdienst/Caribisch Nederland. 

Moet ik bij het invoeren van goederen áltijd ABB betalen? 
Ja, tenzij vrijstelling van ABB kan worden genoten. 

In de meeste gevallen is het zo dat wanneer u nu vrijstelling van invoerrecht geniet op 
grond van de Landsverordening tarief van invoerrechten (LVTI), deze vrijstelling ook 
kan worden genoten op grond van de Douane- en Accijnswet BES. 

Voorbeelden waarbij vrijstelling van ABB mogelijk is: 
verhuisboedels;•	
een kleine hoeveelheid goederen in een postzending;•	
goederen die naar aard en bestemming uitsluitend in ziekenhuizen •	
worden gebruikt;
een beperkte hoeveelheid goederen die reizigers meevoeren.•	

Ook geldt een algemene vrijstelling van ABB wanneer de volgende 
produkten worden ingevoerd:
Brood, graan, aardappelen, rijst, geneesmiddelen en medische kunst- en 
hulpmiddelen. 

NB. Omdat de ABB-heffing éénmalig is (alleen bij de invoer, en niet meer bij de latere 
binnenlandse levering van goederen) is voor deze belasting niet voorzien in een 
vrijstellingsregeling zoals die tot en met 31-12-2010 op grond van artikel 14d, tweede 
lid van de Landsverordening omzetbelasting 1999 voor aangewezen ondernemers 
mogelijk is. Eén uitzondering is mogelijk; als producent van goederen kunt u bij 
Belastingdienst/Caribisch Nederland een verzoek indienen om bij invoer vrijgesteld te 
worden van ABB-heffing, indien in verband met die productie grondstoffen of 
halffabrikaten worden ingevoerd.
Als producent van goederen kunt u de bij invoer betaalde ABB ook verrekenen met de 
ABB die u moet afdragen voor de in het binnenland geproduceerde en afgeleverde 
goederen. Bij de binnenlandse levering van geproduceerde goederen zal namelijk 
ABB in rekening moeten worden gebracht. 
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Accijns 
De accijns kent twee momenten waarop verschuldigdheid 
ontstaat:

de invoer van accijnsgoederen of •	
de uitslag van accijnsgoederen uit een •	
accijnsgoederenplaats.

Douane is belast met de heffing van accijns. 

Wat is een accijnsgoederenplaats (AGP)?
Een AGP is een lokatie waar met een vergunning van  
de Douane accijnsgoederen mogen worden vervaardigd, 
en/of onder schorsing van de accijns in voorraad mogen 
worden gehouden. Om een AGP te kunnen vestigen 
gelden strikte voorwaarden. Als u vóór 10-10-10 een 
vergunning had om accijnsvrij goederen op te slaan, dan 
wordt uw vergunning omgezet in een AGP-vergunning.  
Let op: uw voorwaarden veranderen! Neemt u voor meer 
informatie contact op met de Douane.

Belastingdienst
Douane 
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Welke goederen worden aangemerkt als accijnsgoederen? 
De in de tabel opgenomen goederen worden als accijnsgoederen aangemerkt. Bij invoer danwel uitslag 
uit een AGP geldt het tarief wat in de 2e kolom achter het soort goed is genoemd. 

 
Moet ik bij het invoeren van accijnsgoederen áltijd accijns betalen?
Ja, tenzij er een vrijstelling van accijns kan worden genoten. In de meeste gevallen is het zo dat indien een 
vrijstelling van ABB van toepassing is, de vrijstelling ook voor de accijns geldt. 
De accijns wordt niet verschuldigd indien de goederen direct na de invoer in een daarvoor bestemd AGP 
worden opgeslagen. 

Hoe wordt de accijns bij invoer voldaan? 
Op een enkele uitzondering na wordt de accijns op een elektronische douaneaangifte of met 
toestemming van de inspecteur, schriftelijke douaneaangifte (formulier Enig document) voldaan  
bij de Ontvanger van Belastingdienst/Caribisch Nederland. 

Bij sigaretten wordt de accijns voldaan door middel van accijnszegels. Ieder pakje sigaretten bestemd voor de binnen-
landse markt zal, net als nu, van een accijnszegel moeten zijn voorzien. 
Een aanvraag tot levering van accijnszegels wordt ingediend bij de Douane, team Klantbehandeling, adres: Kaya L.D. 
Gerharts 12, Kralendijk. In de Douane- en Accijnswet BES is opgenomen welke personen accijnszegels kunnen aanvragen. 

Hoe wordt de accijns bij uitslag uit een AGP voldaan?
Bij uitslag van accijnsgoederen uit een AGP wordt de accijns door middel van een periodieke –verzamel- 
aangifte bij de Ontvanger van Belastingdienst/Caribisch Nederland voldaan. De aangifte wordt door de 
vergunninghouder AGP ingediend bij Douane, team Klantbehandeling. 

Invoerrecht
In de Douane- en Accijnswet BES is de heffing van invoerrechten (douanerechten) opgenomen maar het 
tarief is voor alle goederen op nihil gesteld. Bij de invoer van goederen vindt dus geen heffing van 
invoerrecht plaats. 

Soort goederen  Accijnstarief
 Bier    USD 67,04 per hectoliter 
Wijn    USD 128,50 per hectoliter 

 (wijn met een sterkte van meer dan 20% alcohol 
 wordt als gedistilleerd aangemerkt) 

Gedistilleerd   USD 12,85 per hl per volumpercent alcohol 
Sigaretten    Per 100 stuks:
    USD 5,34 (indien op Bonaire vervaardigd)
    USD 7,01 (indien op Bonaire in licentie vervaardigd)
    USD 8,69 (indien ingevoerd) 
Rooktabak  USD 30,00 per kilogram 
Sigaren   USD 9,78 per 100 stuks
 Cigarillo’s  USD 4,89 per 100 stuks
 Benzine   USD 41,86 per hectoliter
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Douaneaangifte doen
Op welke wijze kan een douaneaangifte worden gedaan?

Schriftelijk

Hoewel in de Douane- en Accijnswet BES het doen van een douaneaangifte 
langs elektronische weg regel is, kunnen op Bonaire deze aangiften voorlopig 
nog schriftelijk (met gebruikmaking van het formulier Enig document) 
worden ingediend. De indiening vindt plaats bij de balie van het gebouw van 
Belastingdienst/Caribisch Nederland, adres Kaya Gerharts 12, Kralendijk.

Elektronisch Aangiftepunt Douane (EAPD)

Aangevers met een cribnummer kunnen bepaalde douaneaangiften 
elektronisch indienen. Daarvoor is op de begane grond van het gebouw 
van Belastingdienst/Caribisch Nederland, Kaya L.D. Gerharts 12, 
Kralendijk, een EAPD ingericht.
Om van het EAPD gebruik te kunnen maken meldt u zich éénmalig bij het 
team Klantbehandeling van de Douane. Dit team is in hetzelfde gebouw 
gevestigd. Gebruik van het EAPD is gratis. 

Asycuda/elektronisch

De planning is dat medio mei 2011, naast aangiften tot in- en uitklaring 
van schepen en luchtvaartuigen, douaneaangiften met gebruikmaking van 
de applicatie Asycuda World op eenvoudige wijze vanaf uw bedrijfscom-
puter kunnen worden ingediend. Te zijner tijd zal hierover nadere 
informatie worden verstrekt.

Mondeling

In een beperkt aantal gevallen kan voor handelsgoederen de douaneaan-
gifte mondeling worden gedaan. Dit doet zich o.a. voor indien de 
goederen door een reiziger worden meegevoerd en wegens de invoer ABB 
en/of accijns verschuldigd is. De douanewaarde van de goederen moet 
lager zijn als USD 1000,00. 

Wie doet de douaneaangifte? 
Iedereen die de goederen voor controle bij de Douane kan aanbieden, kan 
de douaneaangifte indienen. 
Het invullen van de elektronische - of schriftelijke douane-aangifte vereist 
echter wel bijvoorbeeld kennis van de indeling van goederen in de 
Goederennaamlijst en het vaststellen van de douanewaarde. Het is 
daarom raadzaam om het aangifte doen over te laten aan een daarin 
gespecialiseerd persoon, bijvoorbeeld een douane-expediteur. 

Toestemming om de goederen te mogen wegvoeren
Douane zal pas toestemming verlenen om de goederen te mogen 
wegvoeren of uit de container te mogen lossen, nádat de wegens invoer 
verschuldigde heffingen zijn voldaan en de douaneaangifte volledig is 
afgehandeld. Wanneer de Douane de goederen wenst te inspecteren is de 
aangifte afgehandeld nadat deze inspectie heeft plaatsgevonden en er 
geen onregelmatigheden zijn geconstateerd.

Kan een douaneaangifte alleen door middel van een formulier Enig 
document elektronisch, schriftelijk of mondeling worden gedaan?
Nee, de Douane- en Accijnswet BES biedt o.a. de mogelijkheid tot het doen 
van vereenvoudigde douaneaangifte. Op het moment van invoer levert u bij 
de Douane voor de aangevoerde goederen bijvoorbeeld alleen een handels-
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bescheid in, waarna periodiek een samengestelde, aanvul-
lende douaneaangifte wordt ingediend. Een voorwaarde 
hierbij is, naast dat uw onderneming aan bepaalde vereisten 
met betrekking tot administratie voeren zal moeten voldoen 
en dat zekerheid wordt gesteld voor eventueel verschuldigde 
invoerheffingen. Of uw onderneming voor deze facilitering 
in aanmerking komt zal worden onderzocht nadat u een 
aanvraag voor deze regeling bij Douane heeft ingediend 
(adres Kaya L.D. Gerharts 12, Kralendijk). 

Op welke wijze kan ik de wegens invoer van 
goederen verschuldigde ABB en accijns voldoen? 
De wegens invoer verschuldigde ABB en, indien van 
toepassing, accijns kan contant of met een cheque worden 
voldaan bij de Ontvanger van Belastingdienst/Caribisch 
Nederland. De Ontvanger is gevestigd in het gebouw van 
Belastingdienst/Caribisch Nederland, Kaya L.D. Gerharts 12, 
Kralendijk. 

Maandkredietregeling

Op schriftelijk verzoek kan de Ontvanger bij vergunning 
toestaan dat de wegens invoer verschuldigde ABB en 
accijns per kalendermaand wordt voldaan. De voldoening 
vindt dan plaats binnen 8 dagen na afloop van de 
voorliggende kalendermaand waarin de ABB en accijns 
verschuldigd is geworden. Dit is de zogenaamde maand-
kredietregeling. Het voorkomt dat steeds voor iedere 
aangifte een betaling bij de Ontvanger moet plaatsvinden. 
De Ontvanger kan nadere voorwaarden aan de afgifte van 
de vergunning stellen. Zo zal het stellen van een financiële 
zekerheid worden verlangd voor het geval de vergunning-
houder in gebreke blijft met de betaling. 

Moeten goederen altijd direct worden ingevoerd? 
Nee, dat hoeft niet. Soms kan het zelfs handig zijn om 
goederen niet direct in te voeren. Dat doet zich met name 
voor wanneer u goederen distribueert naar landen/gebieden 
die buiten Bonaire zijn gelegen. De goederen worden dan 
opgeslagen in bijvoorbeeld een douane-entrepot. Zolang de 
goederen in een douane-entrepot liggen opgeslagen bent u 
geen invoerheffingen verschuldigd. 
Er zijn verschillende vormen van douane-entrepotopslag.  
Een vergunning tot het vestigen van een douane-entrepot zal 
alleen worden verleend indien het pand en de administratie 
aan bepaalde vereisten voldoet, een substantieel deel van de 
goederen wederuitgevoerd zal worden, en nadat zekerheid is 
gesteld voor eventueel verschuldigde belastingen. 

Uitvoer van goederen
Wanneer handelsgoederen worden uitgevoerd zal 
daarvoor een elektronische of schriftelijke- (formulier Enig 
document) douaneaangifte moeten worden ingediend. 
Indiening vindt plaats bij Douane, team Klantbehandeling, 
adres Kaya L.D. Gerharts 12.
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Kosten van dienstverlening
Douane verricht haar activiteiten op tijden en locaties waar dit vanwege de goederenlogistiek noodzake-
lijk is. In de meeste gevallen zijn er geen kosten van dienstverlening verschuldigd. Echter, wanneer op 
verzoek van een belanghebbende buiten de openstellingsuren van de douanekantoren, en/of buiten die 
kantoorlocaties bepaalde werkzaamheden door ambtenaren worden verricht, worden hiervoor kosten in 
rekening gebracht. Dat geldt ook indien een belanghebbende nalatig is geweest en bijvoorbeeld de 
geldigheidsduur van een document heeft laten verlopen. 
De kosten van dienstverlening bedragen USD 20,00 per uur. 

Opslag van goederen in het Gouvernementsentepot (GE)
Belastingdienst/Caribisch Nederland ziet het niet als haar taak om aan het bedrijfsleven een mogelijkheid 
tot goederenopslag te bieden. Om die reden zal in de loop van 2011 de opslag van goederen in het GE 
komen te vervallen. 
Per 01-01-2011 zullen de kosten tot opslag in het GE worden aangepast, en bedragen dan USD 20 per 
kubieke meter per dag. 

Geautoriseerde Marktdeelnemer
De Douane- en Accijnswet BES biedt de mogelijkheid om aan een onderneming de status van geautori-
seerde marktdeelnemer toe te kennen. Deze status biedt de onderneming bij voorbeeld faciliteiten die 
een snellere goederenlogistiek bewerkstelligen. Geautoriseerd marktdeelnemerschap is een wereldwijde 
ontwikkeling. Meer informatie over dit onderwerp en de aanvraagprocedure zal in de loop van 2011 op de 
website van Douane www.douane-cn.nl worden gepubliceerd. 

Landen en Gebieden Overzee (LGO) en het Algemeen Preferentieel 
Stelsel (APS)
Bonaire blijft onderdeel vormen van de associatieregeling Landen en Gebieden Overzee (LGO), als 
bedoeld in het vierde deel van het EEG-Verdrag. Hetzelfde geldt voor het Algemeen Preferentieel Stelsel 
(APS). Het betekent dat goederen waaraan de oorsprong Bonaire, Sint Eustatius en Saba kan worden 
toegekend (omdat zij in één van die openbare lichamen zijn voortgebracht of vervaardigd) vaak tegen 
een gunstig invoerrechttarief in de Europese Unie kunnen worden ingevoerd. 
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Vragen? 
Heeft u na het lezen van deze brochure vragen, raadpleeg dan www.douane-cn.nl of neem contact op met
Douane, team Klantbehandeling, adres Kaya L.D. Gerharts 12, Kralendijk, telefoonnummer (+599) 715 8585. 

De Douane verandert
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