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Pleziervaartuigen op Curaçao 

U bent onlangs met een pleziervaartuig gearriveerd op Curaçao, of misschien overweegt u om een 

pleziervaartuig in het buitenland te kopen en in te voeren. Van belang is dat u bekend bent met de 

douaneformaliteiten die in dat geval van toepassing zijn. Met dat doel is deze brochure opgezet. 

 
Let op! De brochure informeert u uitsluitend over de mogelijkheid van het tijdelijk- en definitief 

invoeren van een pleziervaartuig, en de voorwaarden die bij de tijdelijke invoer (invoer met vrijstelling 

van invoerrechten) van toepassing zijn. 

Voor vragen over immigratie neemt u contact op met het Korps Politie Curaçao, afdeling (vul in), 

website (vul in), telefoonnummer (vul in). 

 
Heeft u na lezing van de brochure nog vragen, raadpleeg dan de website www.douane.cw of informeer 

bij douanekantoor Punda. Contactgegevens treft u aan op de laatste pagina van de brochure. 

 
 

1. Waar woont u? 

Eén van de belangrijkste vragen bij het invoeren van een pleziervaartuig is waar u woont. Dit bepaalt 

namelijk of u uw pleziervaartuig tijdelijk kunt invoeren, dat wil zeggen zonder dat bij binnenkomst 

invoerrechten1   verschuldigd zijn, of dat u invoerrechten moet betalen. 

In de douanewetgeving zijn regels opgenomen om te bepalen waar een natuurlijk persoon woont. Deze 

plaats wordt de ‘normale verblijfplaats’ genoemd. Kijk op www.douane.cw voor een toelichting op deze 

regels, of informeer bij het douanekantoor Punda. 

 
2. Wat is een pleziervaartuig 

Volgens de douanewetgeving is een pleziervaartuig een ander vaartuig dan die op welke op grond van 

het constructietype en uitrusting geschikt en bestemd zijn voor het bedrijfsmatig vervoer van personen 

of goederen. Het betekent dat specifieke vrijstellingsbepalingen voor pleziertuigen niet gelden voor 

cruiseschepen, ferries, vrachtschepen, enzovoort. 

 
 
 

 

1 In deze brochure wordt onder ‘invoerrechten’ steeds verstaan alle bij de invoer van goederen verschuldigde 
belastingen. 

 
 

http://www.douane.cw/
http://www.douane.cw/
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3. U arriveert met een pleziervaartuig en woont niet op Curaçao 
 
 

(artikel 102, lid 1, letter a LVTI2) 

Wanneer u niet op Curaçao woont (u heeft uw normale verblijfplaats niet op Curaçao, u bent geen 

ingezetene) komt u in aanmerking om een pleziervaartuig tijdelijk, met vrijstelling van invoerrechten, in 

te voeren. U betaalt dus geen invoerrechten. 

Het is van groot belang dat u zich bewust bent van de voorwaarden waaronder de tijdelijke invoer van 

een pleziervaartuig plaatsvindt. De niet-naleving van deze voorwaarden betekent namelijk dat de 

invoerrechten over het pleziervaartuig verschuldigd worden, en een boete kan worden opgelegd. 

Het gaat om de volgende voorwaarden: 

 Binnen 24 uur na aankomst met het pleziervaartuig meldt u zich bij de Douane (douanekantoor 

Punda, zie het laatste blad van deze brochure)3. U ontvangt van deze melding een verklaring van 

de Douane. Bewaar deze verklaring bij het pleziervaartuig zodat u in geval van controle door de 

Douane direct kunt aantonen dat u aan de meldplicht heeft voldaan. Kunt u geen geldige 

verklaring overleggen dan is het verboden om het pleziervaartuig te gebruiken. In afwachting 

van het overleggen van de verklaring kan de Douane het pleziervaartuig in bewaring nemen. 

 Het pleziervaartuig is alleen bestemd voor persoonlijk gebruik door u (de persoon aan wie de 

vrijstelling is verleend),  ter gelegenheid van het tijdelijke bezoek dat aan Curaçao wordt 

gebracht. Het is niet toegestaan dat iemand anders van het pleziervaartuig gebruik maakt. 

 Een bedrijfsmatige inzet van het pleziervaartuig (het organiseren van trips en dergelijke) is niet 

toegestaan, evenmin als het anderszins tegen betaling, beloning of ander materieel voordeel 

vervoeren van personen of goederen. 

 Om van de vrijstelling gebruik te kunnen maken hoeft u geen eigenaar van het pleziervaartuig te 

zijn. U mag als niet-ingezetene het pleziervaartuig ook in het buitenland hebben gehuurd of 

geleend. De eigenaar moet, net als de gebruiker, wel in het buitenland wonen of zijn gevestigd. 

 Het pleziervaartuig moet binnen zes maanden na de datum van binnenkomst weer worden 

uitgevoerd. Deze termijn kan alleen in bijzondere omstandigheden worden verlengd. U dient 

zich in dat geval opnieuw bij de Douane (douanekantoor Punda) te melden. 

 Wanneer u na uw tijdelijke verblijf Curaçao weer verlaat meldt u het vertrek bij de Douane. Dit 

is op dezelfde locatie als waar u de aankomst heeft gemeld. De Douane zal de vertrekmelding 

registreren. 

Let op! De vrijstelling van invoerrechten voor het pleziervaartuig is verleend ten behoeve van uw 

persoonlijke gebruik gedurende uw tijdelijke verblijf op Curaçao. U mag daarom niet van het 

eiland vertrekken en daarbij uw pleziervaartuig op Curaçao achterlaten. Neem in een onvoorzien 

spoedeisend geval dat u Curaçao verlaat en uw pleziervaartuig moet achterlaten àltijd vooraf 

contact op met de Douane (douanekantoor Punda), of laat dat doen. U voorkomt hiermee dat u 

invoerrechten moet betalen. 

 
 

 
 

2 Landsverordening tarief van invoerrechten (P.B. 2007-11) 
3 Douane Curaçao werkt aan de mogelijkheid om de melding elektronisch te kunnen doen. 



3  

4. Financiële zekerheid stellen 

In de regel zal het tijdelijk invoeren van uw pleziervaartuig kunnen plaatsvinden zonder dat het stellen 

van een financiële zekerheid (het deponeren van een borgsom) wordt verlangd. Dit neemt niet weg dat 

de Douane kan verlangen dat een zekerheid wordt gesteld. 

Wanneer de tijdelijke invoer van het pleziervaartuig plaatsvindt onder overlegging van een ‘carnet de 

passages en douane’ behoeft geen zekerheid te worden gesteld. 

 
5. U woont niet op Curaçao maar hebt hier wel een tweede woning en wil een 

pleziervaartuig tijdelijk invoeren. 

U woont niet op Curaçao (u ben geen ingezetene) maar beschikt alhier wel over een tweede woning 

waar u uw vakanties/vrije tijd doorbrengt. U wilt een pleziervaartuig tijdelijk invoeren om hier te kunnen 

gebruiken. In deze situatie zijn er twee mogelijkheden; 

 
a. U koopt een pleziervaartuig in het buitenland. Na transport naar Curaçao wordt het 

pleziervaartuig bij de Douane gemeld en in het vrije verkeer gebracht. Dit wordt gedaan door 

het indienen van een aangifte ten invoer waarbij de verschuldigde invoerrechten worden 

voldaan. Na de invoer heeft u de volledig vrije beschikking over het pleziervaartuig. 

Let op! 

Koopt u een pleziervaartuig op Curaçao, vraag dan altijd aan de verkoper of de invoerrechten 

zijn voldaan. Vraag zonodig bewijsstukken. Wanneer bij een controle mocht blijken dat de 

invoerrechten niet zijn voldaan zal de Douane deze navorderen. Tevens kan een boete worden 

opgelegd. 

 
b. U voert een pleziervaartuig in met vrijstelling van invoerrechten zoals hiervoor is beschreven 

onder punt 3.  (‘U arriveert met een pleziervaartuig en woont niet op Curaçao’). Het is van 

belang dat u zich ervan bewust bent dat daarbij dezelfde voorwaarden van toepassing zijn, dat 

wil zeggen de voorwaarden die bij punt 3 zijn genoemd. Het betekent dat u zich binnen 24 uur 

na aankomst met het pleziervaartuig bij de Douane moet melden, en het vaartuig alleen 

bestemd kan zijn voor uw persoonlijk gebruik. De tijdelijke invoer kent een maximale termijn 

van zes maanden. 

 
Wanneer u weer naar uw hoofdverblijf in het buitenland terug keert zal ook het pleziervaartuig 

uitgevoerd moeten worden. Dat laatste wilt u mogelijk niet omdat u tijdens een volgend verblijf 

op Curaçao opnieuw van uw pleziervaartuig gebruik wil maken. Om in deze situatie te voorzien 

is door de Douane aan een aantal jachthavens (marina’s) een zogenoemde vergunning ‘open 

entrepot’ verleend. Een open entrepot kan in fiscaal opzicht worden gezien als een stukje 

buitenland. Aangewezen goederen, in dit geval pleziervaartuigen, mogen daar verblijven zonder 

dat invoerrechten verschuldigd zijn. Tijdens het verblijf in de marina kan eventueel onderhoud 

aan de boot worden gepleegd, zij het dat het zich moet beperken tot klein onderhoud. 
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Het na afloop van uw verblijf plaatsen van uw pleziervaartuig onder de open entrepotregeling 

wordt gedaan door de beheerder van het entrepot. Wilt u meer informatie over deze regeling 

dan kunt u het beste contact opnemen met een van de daarvoor in aanmerking komende 

marina’s.  

 

Let op! Vertrekt u naar het land van uw hoofdverblijf onder achterlating van uw     

       pleziervaartuig buiten een open entrepot, dan worden alsnog de invoerrechten   

   verschuldigd. Tevens kan een boete worden opgelegd. 

 

 
6. U woont op Curaçao 

Woont u op Curaçao (u bent alhier ingezetene) dan bent u bij invoer van een pleziervaartuig altijd 

invoerrechten verschuldigd. Een eventuele buitenlandse registratie of thuishaven van het 

pleziervaartuig is niet van belang. 

Direct na aankomst dient het pleziervaartuig bij de Douane te worden gemeld en wordt een ‘aangifte 

ten invoer’ ingediend. Op basis van deze aangifte betaalt u de over het pleziervaartuig verschuldigde 

invoerrechten. De Douane zal de aangifte controleren. Is alles in orde dan wordt het pleziervaartuig 

‘vrijgegeven’. Zo lang de Douane het pleziervaartuig niet heeft vrijgegeven kan- en mag daarvan op 

Curaçao geen gebruik worden gemaakt. 

 
Let op! 

Wanneer u een pleziervaartuig in het buitenland koopt en daarmee zelf naar Curaçao vaart,  zult u zich 

na aankomst direct bij de Douane moeten melden. Verzuimt u dat dan brengt u het schip       

frauduleus het eilandgebied binnen. Zodra de Douane dit vaststelt zal zij bij de eigenaar/beheerder de 

verschuldigde invoerrechten alsnog navorderen. Het pleziervaartuig kan door de Douane in bewaring 

worden genomen. Ook kan in dat geval een boete worden opgelegd. Dit geldt ook wanneer u iemand 

anders vraagt het pleziervaartuig naar Curaçao te varen. 

 
Koopt u een pleziervaartuig op Curaçao, vraag dan altijd aan de verkoper of de invoerrechten zijn 

voldaan. Vraag eventueel bewijsstukken. Wanneer bij een controle mocht blijken dat de invoerrechten 

niet zijn voldaan zal de Douane deze navorderen. Tevens kan  een boete worden opgelegd. 

 
====== 

Contactgegevens douanekantoren i.v.m. aankomst en vertrek melden, en nadere informatie. 

Douanekantoor Scharloo 

Grote werf  z/n 

Willemstad/Curaçao 

Telefoon : (+5999) 434 5300 
       (+5999) 567 9440 

Website : www.douane.cw 

http://www.douane.cw/

