
1

Ondernemers

De Douane verandert
Nieuwe wetgeving vanaf 1-1-2011

Saba & Sint Eustatius

Belastingdienst
Douane 



2 3

De Douane verandert
De openbare lichamen Saba en Sint Eustatius staan aan de vooravond van een belangrijke wijziging 
wanneer het gaat om de in- uit- en doorvoer van goederen. Hoewel op beide eilandgebieden de 
huidige douanewetgeving (de Algemene Verordening I.U.D. 1908 en de Landsverordening tarief van 
invoerrechten (LVTI)) reeds van toepassing is, kent deze wetgeving op het gebied van heffing van 
invoerrechten geen effect. Accijnzen zijn evenmin verschuldigd, waarbij een uitzondering voor 
benzine geldt1. 

Dat gaat veranderen. Vanaf 01-01-2011 zal namelijk, naast Bonaire, ook op Saba en Sint-Eustatius nieuwe 
douanewetgeving 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). 
De Douane- en Accijnswet BES regelt dat een ieder die goederen in- uit- of doorvoert, zich aan bepaalde 
formaliteiten zal moeten houden, en voor bepaalde goederen accijns zal moeten voldoen. Daarnaast 
regelt de Belastingwet BES (eveneens onderdeel van het NFS) dat bij de invoer van goederen algemene 
bestedingsbelasting (ABB) verschuldigd is. In deze brochure wordt dat toegelicht, evenals enkele 
onderwerpen van algemene aard. 

Voor wie is deze brochure bestemd?
Deze brochure is met name bestemd voor personen die zich zakelijk met de in- uit- en doorvoer van 
goederen bezighouden. Het doel is om u te informeren over de formaliteiten waar u per 01-01-2011 mee 
te maken hebt. 
Zo eenvoudig als het binnenbrengen en invoeren van goederen op Saba en Sint Eustatius altijd is geweest 
zal het niet blijven. Met elkaar kunnen we er wel voor zorgen dat het invoeren van goederen vanaf 
01-01-2011 zo eenvoudig mogelijk wordt gehouden, en met zo min mogelijk logistiek oponthoud verloopt. 

Let op! De BES-eilanden vormen niet één douanegebied. Dit betekent dat ook bij goederenverkeer tussen de eilanden 
ABB/Accijns verschuldigd kan zijn. Ook indien de ABB/Accijns reeds op één van de eilanden werd voldaan. 

Met welke invoerbelastingen heb ik te maken wanneer ik vanaf 01-01-2011 op Saba en Sint Eustatius 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 burgers en bedrijven een verschuldigdheid aan ABB2. 
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 is. 

1 Wanneer benzine op Saba en Sint Eustatius in het vrije verkeer wordt gebracht is nu ook al een bijzonder invoerrecht 
verschuldigd.

2 Verschuldigdheid aan ABB ontstaat ook bij de levering van goederen door een binnenlandse producent, en de levering van 
diensten. Algemene ABB-informatie treft u aan op www.belastingdienst-cn.nl/nl/veranderingen-belasting-algemeen
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De ABB-heffing bedraagt op Saba en Sint Eustatius bij invoer voor alle 
goederen 6%. 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). 
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 Saba danwel 
Sint Eustatius. 

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

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

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.•	

De vrijstelling van ABB is in de meeste gevallen gekoppeld aan de gevallen 
waarbij vrijstelling van invoerrecht kan worden genoten. Een volledige 
opsomming van invoerrechtvrijstellingen is opgenomen in de Douane- en 
Accijnswet BES, hoofdstuk 3, afdeling 3. Deze wetgeving bevindt zich in 
het goedkeuringstraject van de Staten-Generaal, en is raadpleegbaar op 
www.minfin.nl/Actueel/Wetgevingskalender/Wetsvoorstellen_in_behan-
deling/2009/10/Vaststelling_van_de_Wet_Douane_en_Accijnswet_
BES Douane_enAccijnswet_BES. 

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) bestaat er 
geen mogelijkheid tot verlegging van de heffing naar het 
binnenland. De ABB moet dus altijd ‘aan de grens’ worden 
voldaan. Daarop bestaat één uitzondering; 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. 

Accijns 
Bij de invoer-, en na binnenlandse vervaardiging en/of 
opslag van accijnsgoederen ontstaat een verschuldigheid 
aan accijns. De Douane is belast met de heffing van 
accijns. 

Welke goederen worden aangemerkt als 
accijnsgoederen? 
De in onderstaande 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. 

Dit onderwerp wordt verder niet in deze brochure 
behandeld omdat op Saba en Sint Eustatius zeer weinig 
personen zich met de invoer-, vervaarding-, en/of opslag 
van benzine bezig zullen houden. Voor geïnteresseerden is 
wel een accijns-informatieblad beschikbaar. 

Soort goederen  Accijnstarief
 Bier, wijn, gedistilleerd, Geen accijnsheffing op Saba
sigaretten, rooktabak, en Sint Eustatius
sigaren, cigarillo’s
Benzine USD 34,27 per hectoliter

Belastingdienst
Douane 
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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 invoer-
rechten plaats. 

Douaneaangifte doen
Waarom moet ik een douaneaangifte indienen? 
Door middel van een douaneaangifte voldoet u de wegens invoer verschuldigde ABB en/of accijns. 

Op welke wijze wordt een douaneaangifte gedaan?
Het uitgangspunt in de Douane- en Accijnswet BES is dat douaneaangiften elektronisch bij de Douane 
worden ingediend. In noodzakelijke situaties kan met toestemming van de inspecteur de aangifte 
schriftelijk worden ingediend. In dat geval wordt een formulier Enig document gehanteerd.
Soms kan een douaneaangifte mondeling worden gedaan. Het invullen van velden in een elektronisch 
scherm of een formulier Enig document blijft dan achterwege. 

Asycuda/elektronisch

Vanaf februari/maart 2011 kunnen, naast aangiften tot in- en uitklaring van schepen en luchtvaartuigen, 
douaneaangiften met gebruikmaking van de douane-applicatie Asycuda World op eenvoudige wijze 
vanaf uw bedrijfscomputer bij de Douane worden ingediend. Hierover is afzonderlijk informatiemateriaal 
beschikbaar. Over de werking van Asycuda World wordt u separaat geïnformeerd. 

Elektronisch Aangiftepunt Douane (EAPD)

Vanaf februari/maart 2011 zal op het kantoor van de Belastingdienst/Caribisch Nederland op Saba en Sint 
Eustatius een zogenoemd Elektronisch Aangiftepunt Douane (EAPD) beschikbaar zijn. Vanaf deze locatie 
kunnen aangevers met een cribnummer douaneaangiften ten invoer elektronisch indienen. 
Informatiemateriaal over de wijze van gebruik van de EAPD is op de kantoren aanwezig. 
Het gebruik van het EAPD is gratis. 

Mondelinge aangifte

In een beperkt aantal gevallen kan voor persoonlijke goederen en handelsgoederen de douaneaangifte 
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 dan USD 1500,00 (persoonlijke goederen) en USD 1000,00 (handelsgoederen).  

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

Kan ik alle goederen invoeren? 
In principe wel, tenzij er ten aanzien van de goederen verboden of beperkingen gelden. Zo is bijvoorbeeld 
de invoer van verdovende middelen verboden en de invoer van medicijnen, anders dan een kleine hoeveel-
heid voor een particulier persoon, onderworpen aan een toestemming of vergunning van de inspectie voor 
volksgezondheid. Ook bij de invoer van vlees, groenten, fruit en dieren gelden vaak beperkingen.   
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Ik heb een elektronische douaneaangifte bij de Douane  
ingediend, hoe gaat dat dan verder? 
De elektronische douaneaangifte komt terecht bij het team 
Klantbehandeling, afdeling aangiftebehandeling, op Bonaire. Deze 
afdeling zal de aangifte beoordelen. Het kan zijn dat u een bericht 
ontvangt waarin wordt gevraagd om extra bescheiden met betrekking tot 
de in te voeren goederen in te leveren. Inlevering van bescheiden vindt 
plaats door middel van een PDF- of soortgelijk bestand.  
Verder ontvangt u bericht waarop staat vermeld welk bedrag u aan 
invoerbelasting moet voldoen, en wordt duidelijk gemaakt met welke 
diepgang de aangifte wordt gecontroleerd. Dit kan betekenen dat de 
douane-ambtenaren op het eilandgebied waar de goederen worden 
ingevoerd, eerst de goederen willen inspecteren om te kijken of niet 
meer- of andere goederen worden ingevoerd, en of de waarde van de 
goederen klopt. 
Wanneer de invoerbelasting is voldaan, de aangifte én de goederen 
eventueel zijn gecontroleerd, en alles in orde is bevonden, zal de Douane 
toestemming tot wegvoering van de goederen (een container of een losse 
zending) verlenen.  
Alle communicatie met betrekking tot de aangifte vindt plaats door 
middel van speciale schermen en berichten die in de applicatie Asycuda 
World zijn opgenomen. 

Kan een douaneaangifte alleen 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 factuur of handelsbescheid in, waarna periodiek een samengestelde, 
aanvullende douaneaangifte wordt ingediend. Een voorwaarde hierbij is, 
naast dat uw onderneming aan bepaalde vereisten met betrekking tot 
administratie voeren zal moeten voldoen, 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, Bonaire). 

Op welke wijze kan ik de wegens invoer van goederen verschul-
digde ABB en accijns voldoen? 
De wegens invoer verschuldigde ABB en, indien van toepassing, accijns 
kan contant, met een cheque, of pin worden voldaan bij de Ontvanger  
van Belastingdienst/Caribisch Nederland. De Ontvanger is op Saba en  
Sint Eustatius gevestigd in het gebouw van Belastingdienst/Caribisch 
Nederland. 
In enkele gevallen kan de wegens invoer verschuldigde ABB ter plaatse bij 
de douane-ambtenaren op de zee-/luchthaven worden voldaan. Verwezen 
wordt naar het onderdeel ‘Douaneaangifte doen’ / ‘Mondelinge aangifte’.
  
 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 maandkredietregeling. Het voorkomt dat 
steeds voor iedere aangifte een betaling bij de Ontvanger moet plaatsvinden. 

De Douane verandert

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 Saba danwel Sint Eustatius zijn 
gelegen. De goederen worden dan opgeslagen in bijvoor-
beeld een douane-entrepot. Zolang de goederen in een 
douane-entrepot liggen opgeslagen bent u geen invoer-
heffingen 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. 
Informatie over het vestigen van een opslag onder 
douanetoezicht kunt u inwinnen bij Douane, team 
Klantbehandeling, Kaya L.D. Gerharts 12, Kralendijk, 
Bonaire. Telefoonnummer (+599) 715 8585.  

Er is iets fout gegaan bij mijn douaneaangifte 
waardoor ik teveel ABB en/of accijns heb betaald. 
Ben ik dat geld kwijt? 
Wanneer in een douaneaangifte een fout is gemaakt 
waardoor teveel ABB en/of accijns werd betaald kan dit 
uiteraard worden hersteld. Zolang de aangifte nog niet is 
afgehandeld kan door de afdeling aangiftebehandeling op 
Bonaire de aangifte worden gecorrigeerd. De aangever 
dient dit team zo spoedig mogelijk van de fout in kennis te 
stellen. Bij de maandkredietregeling zal het juiste bedrag 
in rekening worden gebracht. Wanneer geen gebruik wordt 
gemaakt van deze regeling en de verschuldigde invoerbe-
lasting reeds is voldaan, zal de afdeling aangiftebehande-
ling een teruggaafbeschikking opmaken en toezenden. 
Met deze beschikking ontvangt u de teveel betaalde 
invoerbelasting van de Ontvanger terug. 
Wanneer de aangifte is afgewikkeld en u achteraf ontdekt 
dat teveel ABB en/of accijns werd betaald, dient u een 
verzoek tot terugbetaling in bij Douane, team 
Klantbehandeling, adres Kaya L.D. Gerharts 12, Kralendijk. 
Het verzoek mag ook worden ingediend bij het kantoor 
van Belastingdienst/Caribisch Nederland op Saba danwel 
Sint Eustatius. Dan verzorgt dit kantoor de doorzending.
Uiteraard moet worden aangetoond hoeveel en waardoor 
teveel invoerbelasting werd betaald. De bewijsstukken 
waarmee een en ander wordt aangetoond worden bij het 
verzoek ingeleverd.  



6

Naast teveel betalen bestaat natuurlijk ook de mogelijk-
heid dat u ontdekt dat een douaneaangifte ten invoer 
onjuist is ingevuld waardoor u te weinig ABB en/of 
accijns betaalde. Indien dit zich voordoet dient u dit per 
ommegaande te melden bij de Douane. Vervolgens kan 
correctie plaatsvinden. 
Belastingdienst/Caribisch Nederland controleert aangiften 
ook achteraf. Wanneer zij dan ontdekt dat te weinig 
invoerbelasting is betaald zult u het te weinig betaalde 
bedrag alsnog moeten bijbetalen. Ook bestaat de 
mogelijkheid dat u dan een boete moet betalen vanwege 
het doen van een onjuiste douaneaangifte.  
  

Uitvoer van goederen
Wanneer handelsgoederen worden uitgevoerd zal daarvoor 
door middel van Asycuda World een elektronische (of bij 
uitzondering en met toestemming van de inspecteur, een 
schriftelijke-) douaneaangifte moeten worden ingediend. 

Kosten van dienstverlening
De Douane verricht haar activiteiten op tijden en locaties 
waar dit vanwege de goederenlogistiek noodzakelijk is.  
In de meeste gevallen zijn er geen kosten van dienstverle-
ning 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 bijvoor-
beeld de geldigheidsduur van een document heeft laten verlopen. De 
kosten van dienstverlening bedragen USD 20,00 per uur. 

Geautoriseerde Marktdeelnemer
De Douane- en Accijnswet BES biedt de mogelijkheid om aan een 
onderneming de status van geautoriseerde marktdeelnemer toe te 
kennen. Deze status biedt de onderneming bijvoorbeeld faciliteiten die 
een snellere goederenlogistiek bewerkstelligen. Geautoriseerd marktdeel-
nemerschap 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, Saba, en Sint Eustatius blijven 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 (EU) kunnen 
worden ingevoerd. De oorsprong wordt aangetoond door middel van een 
speciaal certificaat (EUR/Form A) dat door de Douane van een visering 
wordt voorzien. Uiteraard zal visering alleen volgen indien de exporteur 
van de goederen kan aantonen dat aan de goederen de oorsprong Saba of 
Sint Eustatius kan worden toegekend. 
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De Douane verandert
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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 de Douane op Saba of Sint Eustatius. Zij zijn bereikbaar via de kantoren van Belastingdienst/
Caribisch Nederland. 

Saba: Cap. Matthew Levenstone Str. The Bottom, telefoon 416 39 41. 
Sint Eustatius: H.M. Queen Beatrix Street, Oranjestad, telefoon 3183325 / 3183326
 
Voor meer specialistische vragen zoals het indelen van goederen in de Goederennaamlijst (het 
Geharmoniseerd Systeem), invoerwaarden, vrijstellingen, AGP’s, douane-entrepots, enz. kunt u het beste 
contact opnemen met Douane, team Klantbehandeling, adres Kaya L.D. Gerharts 12, Kralendijk, telefoon 
(+599) 715 8585. 
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