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MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING, van de 26ste september 2019 
ter uitvoering van artikel 14c, tweede lid, van de Landsverordening omzetbelasting 
19991 (Ministeriële regeling vrijstelling omzetbelasting bij invoer) 

 
____________ 

 
De Minister van Financiën, 

 
Overwegende: 
 
dat het noodzakelijk is om ter uitvoering van artikel 14c, tweede lid, van de 
Landsverordening omzetbelasting 1999 goederen aan te wijzen waarvan de   
omzetbelasting bij invoer is vrijgesteld; 

 
Heeft besloten: 

 
Artikel 1 

 
Voor de toepassing van artikel 14c, tweede lid, van de Landsverordening omzetbelasting 
1999, worden de volgende goederen aangewezen, die bij de invoer van de 
omzetbelasting zijn vrijgesteld: 
a.  brood, eieren, rijst, aardappelen, graan, meel, babyvoeding, fruit en groenten, met 

uitzondering van fruit en groenten in conserven of ingevroren; 
b. medische kunst- en hulpmiddelen. Onder medische kunst- en hulpmiddelen worden 

verstaan orthopedische artikelen en toestellen – daaronder begrepen medisch-
chirurgische gordels en banden alsmede krukken – kunstgebitten, kunsttanden, 
kunstogen, kunstledematen en dergelijke artikelen, hoorapparaten voor 
hardhorigen, breukspalken en andere artikelen en apparaten voor de behandeling 
van breuken in het beendergestel; 

c. geneesmiddelen voor mensen, voor zover deze geneesmiddelen op recept van een 
arts in de zin van de Landsverordening van de 19de december 1958 regelende de 
uitoefening van de geneeskunde2 worden verstrekt. 

 
Artikel 2 

                     
1 P.B. 2013, no. 52, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 2019, no. 55 
2 P.B. 1958, no. 174 
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Deze regeling treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking 
en werkt terug tot en met 1 september 2019. 
 

Artikel 3 
 

Deze ministeriele regeling wordt aangehaald als: Ministeriële regeling vrijstelling 
omzetbelasting bij invoer. 

 
 

Gegeven te Willemstad, 26 september 2019 
De Minister van Financiën, 

 K.A. GIJSBERTHA 
 

     
Uitgegeven 26ste september 2019 
De Minister van Algemene Zaken a.i.,            

M.M. ALCALA – WALLÉ 
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Toelichting behorende bij de Ministeriële regeling vrijstelling omzetbelasting bij 
invoer  
 
1. Algemeen  
Ter voorkoming van drastische stijging van de prijs van brood, eieren, rijst, aardappelen, 
graan, meel, babyvoeding, fruit en groenten, alsmede de kosten voor de 
volksgezondheid, is het noodzakelijk om goederen aan te wijzen als goederen die bij de 
invoer van omzetbelasting zijn vrijgesteld. Slechts goederen waarvan de levering is 
vrijgesteld, kunnen worden aangewezen. In dit kader wordt in artikel 1 de goederen 
aangewezen, die vrijgesteld zijn van omzetbelasting bij invoer. De levering van de 
aangewezen goederen is overeenkomstig artikel 7, eerste lid, onderdelen b, f en g, van 
de Landsverordening omzetbelasting 1999 van omzetbelasting vrijgesteld. 
  
2. Financiële paragraaf 
Aan deze regeling zijn geen bijzondere financiële lasten verbonden. Deze regeling strekt 
ter aanwijzing van goederen die overeenkomstig artikel 14c, tweede lid, van de 
Landsverordening omzetbelasting 1999 bij de invoer van omzetbelasting zijn vrijgesteld. 
De invoer van deze goederen was reeds voor 1 september 2019 van omzetbelasting 
vrijgesteld. Derhalve werkt deze regeling terug tot en met 1 september 2019. 
 
 
 
 

              De Minister van Financiën, 
  K.A. GIJSBERTHA 

 
 
 
 

 


