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Procedure Vrijstelling in ASYCUDA 

1. Verzoeker moet alle informatie en stukken in verband met zijn goederen, bezorgen 
bij een broker die geregistreerd is bij de douane als ASYCUDA systeem gebruiker. 

2. De broker zal zorgdragen dat alle bijbehorende stukken en informatie (vrachtbrief, 
facturen en vergunningen en enz.) die te maken hebben met het gevraagde 
vrijstelling, correct en volledig in gevuld zullen worden in het ASYCUDA systeem. 

In normale gevallen kan deze procedure plaats vinden door: 

Het invullen van een elektronisch aanvraag formulier(1.aanvraag formulier vrijstelling voor 
verhuisboedel en 2.aanvraag vrijstelling formulier voor overige gevallen) voor vrijstelling 
door de broker(douaneagent)  

Bij eenmalige gevallen of bij gevallen dat er een machtiging is vereist, kan deze ook plaats 
vinden door een aanvraag formulier in te vullen en daarna deze te scannen en up loaded in 
het ASYCUDA systeem. 

3. De vrijstelling-ambtenaar controleert de ingevulde aanvraag voor vrijstelling. 
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4. Ingeval dat er nog nadere informatie nodig is, kan het proces worden aangehouden 
tot dat de nadere informatie is ingeleverd.  

De broker zal via een interne email van ASYCUDA op de hoogte worden gesteld dat het 
proces is aangehouden en de reden daarvan. 

5. Zijn de ingeleverde gegevens voldoende om een beslissing te nemen, dan toets de 
ambtenaar de wettelijke bepalingen en de nationale en internationale wetten m.b.t. 
de vrijstelling, om te kunnen beslissen indien de klant of goed voldoet aan de 
voorwaarden en wettelijke bepalingen voor de vrijstelling. 
 

6. Aan de hand van de wettelijke bepalingen en voorwaarden voor de vrijstelling, zal de 
ambtenaar een beslissing nemen. 

7. De ambtenaar zal deze informatie doornemen en controleren. Als deze voldoet aan 
alle voorwaarden en eisen voor de vrijstelling, zal deze goed gekeurd worden voor 
het verdere behandeling.  

8. Als een vrijstelling aanvraag is afgewezen, zal de broker een email hierover 
ontvangen. Is de broker niet eens met deze beslissing heeft hij op grond van artikel 
128 b lid 1 LV. I.U. & D. het recht om een gemotiveerd bezwaarschrift binnen het 
termijn van 1 maand in te dienen bij de inspecteur van de douane op het adres L.G. 
134 O’stad Aruba. 

Mocht u niet eens zijn met de uitspraak van uw bezwaarschrift, dan kunt u binnen het 
termijn van 1 maand in beroep gaan bij het gerecht in eerste aanleg. 

 

 


