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Bekendmaking uitvoering nieuwe vrijstelling LVTI 
     
Hierbij maakt de Minister van Financiën bekend dat, vooruitlopend op de 
formalisering met terugwerkende kracht, de douaneautoriteiten, op schriftelijk 
verzoek van de in het eerste kolom van onderstaand tabel opgenomen instellingen, 
organisaties, instanties en groepssportfederaties, vrijstelling verlenen voor de in het 
derde kolom van het tabel genoemde goederen, ten behoeve van de activiteiten 
opgenomen in het tweede kolom. 
 
Instelling, organisatie, 

instanties, 
groepssportfederaties 

Activiteiten Goederen Bijzon- 
derheden 

Niet-commercieel 
onderwijs verzorgende 
openbare instellingen en 
organisaties 

Het geven van 
onderwijs of het 
inrichten van lokalen 
voor onderwijs 

Gebruikte goederen 
van duurzame aard, 
uitsluitend te ge-
bruiken bij voor-
noemde activiteit 

Zie de lijsten van 
bijlage 6voor de 
instellingen en 
organisaties 

Groepssportfederaties Voor groepssporten 
van groepssport-
verenigingen voor 
jongeren tot 18 jaar 

Ingevoerde nieuwe en 
gebruikte goederen die 
noodzakelijk zijn voor 
de beoefening van 
groepssporten 

Zie de lijst van bijlage 
7 voor de groepssport-
federaties en de lijst 
van bijlage 5 voor de 
artikelen en de lijst 
van bijlage 9 voor de 
groepssporten 

Groepssport- 
verenigingen 

Voor groepssport en 
voor jongeren tot 18 
jaar 

Gebruikte goederen 
verkregen uit een 
schenking 

Zie de lijst van bijlage 
5 voor de artikelen en 
de lijst van bijlage 9 
voor de groepssporten 

Instanties die gebouwen 
en terreinen beheren 

Goederen ter 
inrichting van 
gebouwen en 
terreinen voor 
groepssporten voor 
jongeren tot 18 jaar 

Invoer van nieuwe en 
gebruikte goederen in 
geval van groeps-
sportfederaties en 
gebruikte goederen die 
geschonken zijn aan 
groepssportvereniging-
en 

Zie de lijstvan bijlage 
8 voor de instanties en 
de lijst van bijlage 5 
voor de artikelen 



 

2 
 

Openbare instellingen en 
organisaties met een 
liefdadig of filantropisch 
karakter 

Het uitreiken van 
goederen van 
primaire 
levensbehoeften aan 
behoeftigen 

Verpakt voedsel voor 
primaire levensbe- 
hoeften; voedsel in 
blikken, in potjes; 
geconserveerd voedsel; 
levensmiddelen 
opgenomen in de 
zogenaamde “makutu 
basiko”; verse 
producten zoals vlees, 
vis, gevogelte, groenten 
en fruit 
 

Zie lijsten van bijlage 
7 voor de instellingen 
en organisaties zoals 
hier bedoeld 

Erkende: bejaarden-
huizen; kindertehuizen; 
verpleegtehuizen; sterf- 
tehuizen; revalidatie- 
centra; tehuizen voor 
personen tot 21 jaar in 
kwetsbare situaties 

De inrichting van 
voornoemde huizen, 
tehuizen en centra 
met gebruikte 
artikelen van 
duurzame aard 

Gebruikte artikelen van 
duurzame aard 

 

 
In de lijsten van bijlage 5, 6, 7, 8, 9 en 10 staan opgenomen: 
 
 Welke artikelen die noodzakelijk zijn voor de beoefening van groepssporten;  
 Welke onderwijsorganisaties en instellingen belast met onderwijs;  
 Welke groepssportfederaties;  
 Welke instanties die belast zijn met beheer van gebouwen en terreinen voor 

groepssport;  
 Welke groepssporten; 
 Welke organisaties en type organisaties met een liefdadigheid en filantropisch 

karakter;  
 
in aanmerking komen voor de vrijstelling van invoerrechten mits aan de 
voorwaarden voldaan zoals vervat in de Landverordening tarief van invoerrechten 
en de Ministeriële regeling LVTI. 
 
Bijlagen bij deze bekendmaking: 6 – bijlage 5, 6, 7, 8, 9 en 10 
  



 

3 
 

BIJLAGE 5 
 
ARTIKELEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR DE BEOEFENING VAN 
GROEPSSPORTEN (ARTIKEL 53B, EERSTE LID, ONDERDEEL A, VAN 
DE LANDSVERORDENING) 
 
a. ballen;  
b. handschoenen;  
c. vangnetten; 
d. hulpstukken; 
e. dergelijke attributen.  
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BIJLAGE 6  
NIET-COMMERCIEEL ONDERWIJS VERZORGENDE OPENBARE 
INSTELLINGEN EN ORGANISATIES (ARTIKEL 53A, EERSTE LID, VAN 
DE LANDSVERORDENING) 
 
I. Openbare instellingen en organisaties die onder een der onderwijsorganisaties 

ressorteren: 

a. Stichting der Zevendaagse Adventisten (SOZDA);  
b. Fundashon Skol Humanista na Papiamentu (FSHP); 
c. Stichting Instituut voor Pedagogische en Sociale Opleidingen (IPSO); 
d. Stichting Christelijk Onderwijs der Evangelische Broedergemeente (EBG); 
e. Stichting Christelijk Onderwijs New Song (SCONS); 
f. Stichting Rooms Katholiek Centraal School Bestuur (RKCSB); 
g. Vereniging Protestants Christelijk Onderwijs (VPCO); 
h. Instituto pa Formashon den Enfermeria (IFE); 
i. Dienst Openbare Scholen (DOS); 
j. Fundashon pa Edukashon i Formashon di Fishi i Kapasitashon (FEFFIK). 

 
II. Openbare instellingen en organisaties die bij wet zijn ingesteld: 

a. De University of Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC). 
 
III. Openbare instellingen en organisaties die door de Minister van Onderwijs, 

Wetenschap, Cultuur en Sport als officiële instelling voor regulier of bijzonder 
onderwijs worden erkend: 
a. De school van G.O.G.; 
b. De school van de kinderafdeling in het St. Elisabeth Hospitaal (SEHOS); 
c. Fundashon Tayer Social; 
d. Fundashon Kontakto; 
e. Fundashon Pro Alfa Forma i Transforma. 
 

IV. Openbare instellingen en organisaties belast zijn met de begeleiding, de taal, de 
innovatie, de financiering, de nascholing, de voorbereiding van lesmateriaal, de 
inrichting en onderhoud van scholen, allen voor het openbaar en niet 
commercieel onderwijs: 
a. Stichting Onderhoud Scholen (SOS); 
b. Fundashon Planifikashon di Idioma (FPI); 
c. Fundashon Material pa Skol (FMS); 
d. Sentro pa Guia Edukashonal (SGE); 
e. Fundashon Inovashon di Enseñansa (FIDE); 
f. Stichting Studiefinanciering Curaçao (SSC); 
g. Bureau Nascholing (BN).  
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BIJLAGE 7 

GROEPSSPORTFEDERATIES (ARTIKEL 53B, EERSTE LID, ONDERDEEL 
A, VAN DE LANDSVERORDENING) 
 
a. Federashon Baseball Kòrsou; 
b. Curaçaose Basketball Bond; 
c. Curaçaose Bowling Associatie; 
d. Curaçaose Cricket Bond; 
e. Federashon Futbòl Kòrsou; 
f. Hockey Federation Curaçao; 
g. Curaçaose Softbal Bond; 
h. Federashon Vòlibòl Kòrsou; 
i. Federashon Futbòl di Sala Kòrsou; 
j. Federashon Bolas Criollas Kòrsou; 
k. Curaçaose Rugby Federatie; 
l. Curaçao Little League Foundation; 
m. Federashon Akuatiko Korsou; 
n. Curaçaose Atletiek Bond. 
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BIJLAGE 8 
 
INSTANTIES BELAST MET HET BEHEER VAN GEBOUWEN EN 
TERREINEN VOOR DE BEOEFENING VAN GROEPSSPORT (ARTIKEL 
53, EERSTE LID, ONDERDEEL C, VAN DE LANDSVERORDENING) 
 
a. Federashon Deporte i Olimpiada Kòrsou; 
b. Stichting Exploitatie Sportterreinen Curaçao; 
c. Fundashon Sedreko; 
d. Stichting Fundashon Fasilidatnan Deportivo Kòrsou. 
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BIJLAGE 9 
GROEPSSPORTEN (ARTIKEL 53B, TWEEDE LID, VAN DE 
LANDSVERORDENING) 
 
a. Honkbal; 
b. Voetbal; 
c. Volleybal; 
d. Basketbal; 
e. Softbal; 
f. BolasCriollas; 
g. Waterpolo; 
h. Rugby; 
i. Hockey; 
j. Zaalvoetbal; 
k. Bowling; 
l. Korfbal; 
m. Atletiek.  
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BIJLAGE 10 
OPENBARE INSTELLINGEN EN ORGANISATIES MET EEN LIEFDADIG 
OF FILANTROPISCH KARAKTER (ARTIKEL 53C, EERSTE LID, VAN DE 
LANDSVERORDENING) 
 
a. Reda Social; 
b. Stichting Hulp aan Curaçao (inzake Voedsel Bank); 
c. Stichting MAI; 
d. Federatie Antilliaanse Jeugdzorg (inzake Armoedebestrijding); 
e. Stichting Integrale Wijkaanpak Curaçao (inzake Armoedebestrijding); 
f. Kerkelijke instellingen uitsluitend ten aanzien van invoer van goederen zoals in 

de Landsverordening tarief van invoerrechten beschreven voor onderhavig doel; 
g. Service Clubs uitsluitend ten aanzien van invoer van goederen zoals in de 

Landsverordening tarief van invoerrechten beschreven voor onderhavig doel; 
h. Organisaties, instellingen en stichtingen die als hoofddoel hebben, 

armoedebestrijding en die een beroep doen op toepassing van genoemde 
vrijstelling ook uitsluitend ten behoeve van armoedebestrijding en dit afdoende 
kunnen aantonen. 

 
 
 


