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Automatische verwerking van betalingen in Asycuda 

Creatie van de Payment order om electronische betalingen te kunnen verrichten bij de Departamento di 

Aduana. 

 

Creëren van de Payment Order: 

In de “Document Library” onder de module “Financiële adminstratie en betalingen” krijgt u de  optie 

“Payment Order”. 

 

Klik rechts op de optie “Payment Order” en kies de optie “New/Nieuw”. 
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Het volgende formulier wordt geopend. De aangevers info wordt automatisch in het “Declarant code” 

veld ingevuld.  

 

Daarna dient het “Registration Reference” nummer ingevuld te worden (van de aangiftes die u wilt gaan 

betalen).  

 

Daarna klikt u op het “papier   icoon” om de te betalen aangiften aan de lijst toe te voegen.  

Zijn er meer dan 1 aangifte dan dient u na elke aangifte dat u hebt ingevuld op het papier icoon te 

klikken. 
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Indien er boetes betaald dienen te worden, kunnen deze worden geregistreerd in het “Other duties, 

fees and taxes” venster.  

 

Daarna klikt u op het “papier  icoon”. 

  

Daarna klikt u op het oog  icoon en daarna op het vinkje  icoon linksboven in het formulier. 

 

Daarna komt de volgende venster tevoorschijn.  
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Selecteer de “Print pre-form” om een pdf versie van het document te genereren, om te bezichtigen, af 

te drukken of op te slaan en de optie “ Is ready to be paid by trader” om de payment order gereed te 

maken voor betaling. Klik daarna op de blauwe vink  rechtsonder in de venster. Nota: alvorens op 

de optie “ Is ready to be paid by trader” te drukken, controleer indien alle gegevens juist en volledig zijn 

ingevuld. 

Indien u de payment order nog niet gereed wil maken voor betaling, bijvoorbeeld u wilt later meer 

aangiften bij voegen, dan noteer u de “Payment Order Reference:” nummer om later op te zoeken en u 

klikt alleen op de blauwe vink  rechtsonder in de venster. 

 

Indien u de “Print pre-form” en de “Is ready to be paid by trader” heeft geselecteerd, dan wordt de 

“Pre-form for payment order” in PDF vorm gegenereerd en automatisch voorzien van een 

betalingskenmerk. U kunt dit afdrukken. 
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Tegelijkertijd komt de venster “Transactie voltooid” tevoorschijn met de melding dat de operatie 

“Proceed to pay” gereed is. Klik op de blauwe vink  rechtsonder in de venster om te bevestigen. De 

payment order form is nu gereed om betaald te worden. 
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Indien u later de nog te betalen payment orders wilt bezichtigen of de gemaakte orders die nog niet 

voor betaling  gereed zijn wilt oproepen om verder te bewerken of om gereed voor betaling te maken,  

dan opent u de “Document Library en onder Financiële administratie en betalingen klikt u rechts op de 

muis op de optie “Payment order” en kies de optie “Find unpaid payment orders”. 

 

De payment order finder gaat open en u kunt op basis van de jaar en reference number, de payment 

order selecteren. 

 

Klik vervolgens op het vergrootglas rechtsonder op de payment order finder en de volgende venster 

gaat open. 
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Ga met uw muis op de regel staan en klik met uw rechtermuis op de regel. De volgende opties komen 

tevoorschijn. 

 

 

Indien u nog aangiftes of iets anders wilt toevoegen, kies de optie “Update, of wijzigen”. Indien u de 

payment order wilt betalen, kies de optie “Proceed to pay”. Het volgende scherm verschijnt. U klikt nu 

op de blauwe vink. Nota: alvorens op de optie “Proceed to pay” te drukken, controleer indien alle 

gegevens juist en volledig zijn ingevuld. 

 

 

Daarna kiest u de optie “Print Pre-Form” om de pre-form uit te printen. 
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Betalingen: 

Betaling “Pre-form for payment order”: 

Let op: U dient de payment order gereed tot betaling te maken voordat de feitelijke betaling hetzij via 

internet banking, hetzij bij de bank plaatsvindt. 

Nu bent u klaar om de “Pre-form for payment order” te betalen. De betalingskenmerk vermeld op de 

“Pre-form for payment order” dient gebruikt te worden voor de online betalingen en voor betalingen 

bij de bank door middel van bankoverschrijving of d.m.v. storting op rekening van Departamento di 

Aduana. De betalingskenmerk dient in de “Description field” of de betalingskenmerk veld vermeld te 

worden. Betaalt u via internetbanking dan dient u de instructies in de bijlagen te volgen. Betaalt u bij de 

bank, dan dient u de op de “Pre-form for payment order” gegenereerde betalingskenmerk te 

vermelden. Zodra de betaling in het Asycuda is verwerkt, krijgt u via Asycuda e-mail melding hiervan. 

 

 

 

 

Klik op bijvoegsel en de volgende scherm gaat open. 
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Ga met uw muis op de regel staan en klik met uw rechtermuis op de regel.  

De volgende opties komen tevoorschijn.  

 

Wilt u het formulier slechts bezichtigen, dan kiest u de optie “Bezichtigen”. Wil u echter het formulier 

afdrukken, dan dient u de optie “Afdrukken” te kiezen. 

Nadat u de optie “Afdrukken” hebt gekozen, komt de volgende venster tevoorschijn met het verzoek om 

te bevestigen indien u het kwitantie wilt afdrukken. U bevestigd dit door op de blauwe  vinkje te 

klikken. 

 

Zodra u op de blauwe  vinkje hebt geklikt, komt onderstaand kwitantie tevoorschijn.  
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Betaling van andere formulieren: 

Het nieuwe systeem om elektronische betalingen te kunnen verrichten biedt ook de mogelijkheid om de 

formulieren vordering tot betaling (receivable account) en credit statement (voor degenen die krediet 

bij de douane genieten) langs deze weg te betalen. Uiteraard dienen deze formulieren wel gereed te zijn 

om te betalen.  U drukt deze formulieren af op de gebruikelijke wijze.  

De betalingskenmerk vermeld op de formulieren dient gebruikt te worden voor de online betalingen en 

voor betalingen bij de bank door middel van bankoverschrijving of d.m.v. storting op rekening van 

Departamento di Aduana. De betalingskenmerk dient in de “Description field” of de betalingskenmerk 

veld vermeld te worden. 

Let op:  Elk formulier heeft zijn eigen unieke betalingskenmerknummer. Dit betekent dat u elke 

formulier afzonderlijk dient te betalen. 

 

Voor vragen hierover, kunt u contact opnemen met het Asycuda Team op telefoonnummer 5238811 of 

de Staffunctionaris P.F.C. op telefoonnummer 523-8888. 
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BIJLAGE I 

 

Electronische betaling t.n.v. de Departamento di Aduana via het ABO systeem van de Aruba Bank. 

 

Inloggen in uw online portaal bij de Aruba Bank. 

Kies links in de opties, de optie “Bill Payment”.  

Klik dan op “My Payees List” 

 

 

Kies (vink aan) dan de “Departamento di Aduana Aruba” 

 

Klik op “Submit”. 
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Daarna krijgt u weer het vorige scherm. Ga dan naar “Create New” 

 

Selecteer “My Payees List” en kies “Departamento di Aduana” 

 

Voer dan het Betalingskenmerk in, daarna het te betalen/verschuldigd bedrag. Kies uw juiste rekening 

om het bedrag af te schrijven. Klik vervolgens op Submit en daarna op kunt u het proces als gebruikelijk 

afronden (dus de approval en het invoeren van de nieuwe code van de reader ter goedkeuring van de 

betaling). 
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Voor een video tutorial van de Bank, kunt u bij Tutorials terecht. 

 

Kies dan de Bill payment optie. 

 

Link: 

https://onlinebanking.arubabank.com/arubabankonline/newsletter/ABOVideos/Bill%20Payment/Bill%2

0Payment.html 
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BIJLAGE II 

Electronische betaling t.n.v. de Departamento di Aduana via de Online Banking system van de Banco di 

Caribe. 

Inloggen in je online portaal bij de Banco di Caribe. 

Kies links in de opties, de optie “Bill Payment”. Klik dan op “My Payees List” 

 

Kies (vink aan) dan “Aduana Aruba”. Clik op “Submit”. Daarna krijgt u weer het vorige scherm te zien. Ga 

dan naar “Create New”. Selecteer “My Payees List” en kies “Aduana Aruba”. 

 

Voer dan het Betalingskenmerk in, daarna het te betalen/verschuldigd bedrag. Kies uw juiste rekening 

om het bedrag van af te schrijven. Klik dan op Submit en daarna kunt u het proces als gebruikelijk 

afronden (dus de approval en het invoeren van de nieuwe code van de reader ter goedkeuring van de 

betaling). 


