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PUBLICATIEBLAD
 

 
MINISTERIËLE REGELING MET ALGEMENE WERKING van de 17de oktober 2017 tot 
wijziging van de Uitvoeringsbeschikking LVTI  
 

____________ 
 

De Minister van Financiën, 

 
 Overwegende: 

 

dat ter uitvoering van de artikelen 53a, 53b, 53c en 53d van de Landsverordening het 

noodzakelijk is nadere regels vast te stellen; 

 

Heeft besloten: 

 

Artikel I 

 

De Uitvoeringsbeschikking LVTI wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. Na artikel 7 worden twee nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 7a 

 

Als artikelen die noodzakelijk zijn voor de beoefening van groepssporten als bedoeld in artikel 

53b, eerste lid, onderdeel a, van de Landsverordening, worden aangewezen de artikelen, 

genoemd in bijlage 9  van deze regeling. 

 

Artikel 7b 

 

Als goederen die in primaire levensbehoeften voorzien als bedoeld in artikel 53c, eerste lid, 

van de Landsverordening, worden aangewezen: 

a. voedsel in blik en in potjes; 

b. geconserveerd voedsel; 

c. levensmiddelen opgenomen in de Regeling Makutu Basiko Augustus 20121;  of 

d. vers vlees, vis, gevogelte, groenten en fruit.  

                     
1 P.B. 2012, no. 52. 
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B. Het opschrift van paragraaf 6 komt te luiden: 

 

 § 6 Aanwijzing ziekenhuizen, bijzondere tehuizen en revalidatiecentra 

 

 

C. Na artikel 11a wordt een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 11b 

 

1. Als instellingen als bedoeld in artikel 53d, eerste lid, van de Landsverordening, worden 

aangewezen: 

a. erkende bejaardenhuizen; 

b. erkende kindertehuizen; 

c. erkende verpleegtehuizen; 

d. erkende sterftehuizen; 

e. erkende revalidatiecentra zonder winstoogmerk; 

f. erkende tehuizen bedoeld voor opvang, therapie en verblijf van kinderen en personen 

tot 21 jaar met een lichamelijke en of geestelijke beperking dan wel in een andere 

kwetsbare situatie. 

2. Als erkend in de zin van het eerste lid wordt bedoeld, een registratie dan wel een erkenning 

door de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, dan wel de Minister van Sociale 

Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn.  

3. Een subsidie als bedoeld in artikel 13 van de Landsverordening Financieel Beheer2 is niet 

vereist om in de zin van deze regeling als erkend te worden beschouwd. 

 

D. Na paragraaf 6 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende: 

 

 § 6A  Aanwijzing niet-commercieel onderwijs verzorgende openbare instellingen en organisaties, 

federaties, beheers instanties en openbare instellingen en organisaties met een liefdadig of 

filantropisch karakter 

 

Artikel 11c 

 

Als niet-commercieel onderwijs verzorgende openbare instellingen en organisaties als 

bedoeld in artikel 53a, eerste lid, van de Landsverordening worden aangewezen de 

instellingen en organisaties, genoemd in bijlage 10 van deze regeling. 

 

Artikel 11d 

 

1. Als groepssportfederaties als bedoeld in artikel 53b, eerste lid, onderdeel a, van de 

Landsverordening, worden aangewezen de federaties, genoemd in bijlage 11 van deze 

regeling. 

2. Als instanties die gebouwen en terreinen beheren als bedoeld in artikel 53b, eerste lid, 

                     
2 P.B. 2015, no. 79. 
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onderdeel c, van de Landsverordening, worden aangewezen de instanties, genoemd in 

bijlage 12 van deze regeling. 

3. Als groepssporten als bedoeld in artikel 53b, derde lid, van de Landsverordening worden 

aangewezen de sporten, genoemd in bijlage 13 van deze regeling. 

 

Artikel 11e 

 

1. Als openbare instellingen en organisaties met een liefdadig of filantropisch karakter, die 

zich nagenoeg geheel richten op het uitreiken van goederen aan behoeftigen als bedoeld in 

artikel 53c, eerste lid, van de Landsverordening worden aangewezen de instellingen en 

organisaties, genoemd in bijlage 14 van deze regeling. 

2. Instellingen en organisaties die niet genoemd zijn in bijlage 14, kunnen eveneens in 

aanmerking komen voor de vrijstelling van invoerrechten op basis van artikel 53c, eerste 

lid, van de Landsverordening, mits zij in voldoende mate aan de Minister kunnen tonen, 

dat hun doelstelling in belangrijke mate armoede bestrijden is. 

 

E. Artikel 14 komt te luiden: 

 

Artikel 14 

 

Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling LVTI. 

 

Artikel II 

 

De Uitvoeringsregeling LVTI wordt als volgt gewijzigd: 

 

A. Na artikel 7 worden drie nieuwe artikelen ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 7a 

 

Als goederen bestemd voor onderwijs als bedoeld in artikel 53a, tweede lid, van de 

Landsverordening, worden aangewezen de goederen, genoemd in bijlage 5 van deze regeling. 

  

Artikel 7b 

 

Als goederen die noodzakelijk zijn voor de beoefening van sport als bedoeld in artikel 53b, 

eerste lid, van de Landsverordening, worden aangewezen de goederen, genoemd in bijlage 6 

van deze regeling. 

 

Artikel 7c 

 

Als goederen die in primaire levensbehoeften voorzien als bedoeld in artikel 53c, eerste lid, 

van de Landsverordening, worden aangewezen: 

a. voedsel in blik en in potjes; 

b. geconserveerd voedsel; 
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c. levensmiddelen opgenomen in de Regeling Makutu Básiko Augustus 20123; of 

d. vers vlees, vis, gevogelte, groenten en fruit. 

 

B. Het opschrift van paragraaf 6 komt te luiden: 

 

 § 6  Aanwijzing ziekenhuizen, bijzondere tehuizen en revalidatiecentra 

 

In paragraaf 6, wordt na artikel 11a, een nieuw artikel ingevoegd, luidende: 

 

Artikel 11b 

 

1. Als instellingen, bedoeld in artikel 53d, eerste lid, van de Landsverordening, worden 

aangewezen: 

a. erkende bejaardenhuizen; 

b. erkende kindertehuizen; 

c. erkende verpleegtehuizen; 

d. erkende sterftehuizen; 

e. erkende revalidatiecentra zonder winstoogmerk; 

f. erkende tehuizen bedoeld voor opvang, therapie en verblijf van kinderen en jongeren 

tot 21 jaar met een lichamelijke en of geestelijke beperking dan wel in een andere 

kwetsbare situatie. 

2. Als erkend in de zin van het eerste lid wordt bedoeld, een registratie dan wel een erkenning 

door de Minister van Gezondheid, Milieu en Natuur, dan wel de Minister van Sociale 

Ontwikkeling, Arbeid en Welzijn. 

3.  Een subsidie als bedoeld in artikel 13 van de Landsverordening Financieel Beheer4 is niet 

vereist om in de zin van deze regeling als erkend te worden beschouwd. 

 

C. Na paragraaf 6 wordt een nieuwe paragraaf ingevoegd, luidende: 

 

 § 6A  Aanwijzing niet-commercieel onderwijs verzorgende openbare instellingen en organisaties 

en openbare instellingen en organisaties met een liefdadig of filantropisch karakter 

 

Artikel 11c 

 

Als niet-commercieel onderwijs verzorgende openbare instellingen en organisaties als 

bedoeld in artikel 53a, eerste lid, van de Landsverordening, worden aangewezen de 

instellingen en organisaties, genoemd in bijlage 7 van deze regeling. 

 

Artikel 11d 

 

1. Als openbare instellingen en organisaties met een liefdadig of filantropisch karakter, die 

zich nagenoeg geheel richten op het uitreiken van goederen aan behoeftigen als bedoeld in 

                     
3 P.B. 2012, no. 52. 
4 P.B. 2015, no. 79. 
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artikel 53c, eerste lid, van de Landsverordening, worden aangewezen de instellingen en 

organisaties, genoemd in bijlage 8 van deze regeling. 

2. Instellingen en organisaties die niet genoemd zijn in bijlage 8, kunnen eveneens in 

aanmerking komen voor de vrijstelling van invoerrechten op basis van artikel 53c, eerste 

lid, van de Landsverordening, mits zij in voldoende mate aan de Minister kunnen tonen, 

dat hun doelstelling hoofdzakelijk armoede bestrijden is. 

 

D. Artikel 14 komt te luiden: 

 

Artikel 14 

 

Deze regeling kan worden aangehaald als: Uitvoeringsregeling LVTI. 

 

Artikel III 

 

1. Artikel I treedt in werking met ingang van de dag na datum van bekendmaking en werkt 

terug tot 1 juni 2015 en vervalt met ingang van de dag van de inwerkingtreding van de 

Landsverordening van de 15de september 2017 tot wijziging van de Landsverordening tarief 

van invoerrechten en de Landsverordening omzetbelasting 1999. 

2. Artikel II treedt in werking met ingang van de dag van de inwerkingtreding van de 

Landsverordening van de 15de september 2017 tot wijziging van de Landsverordening tarief 

van invoerrechten en de Landsverordening omzetbelasting 1999. 

 

 

Gegeven te Willemstad, 17 oktober 2017 
De Minister van Financiën,  
 K.A. GIJSBERTHA 
 

 

 

 

Uitgegeven de 17de oktober 2017  

De Minister van Algemene Zaken,  

 E. P. RHUGGENAATH 
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Toelichting behorende bij de ministeriële regeling met algemene werking van de 17de oktober 
2017 tot wijziging van de Uitvoeringsbeschikking LVTI 
 
§ 1. Algemeen 

Bij de uitbreiding van de Landsverordening tarief van invoerrechten met de artikelen 53a, 53b, 

53c en 53d is voorzien dat de goederen die voor vrijstelling in aanmerking komen, bij ministeriële 

regeling met algemene werking nadere regels vast te stellen betreffende de vrijstelling van 

invoerrechten voor bepaalde activiteiten en doelgroepen in specifieke situaties. Het betreft 

activiteiten, doelgroepen en situaties ter zake onderwijs, armoedebestrijding en zorg. 

Echter dient de vaststelling van de voornoemde nadere regels door middel van een wijziging 

van de reeds bestaande Uitvoeringsbeschikking LVTI te geschieden.  

 

§ 2. Financiële paragraaf 

Aan deze regeling zijn geen bijzondere financiële lasten verbonden. Deze regeling strekt slechts 

ter uitvoering van de nieuwe vrijstellingen die in de Landsverordening worden geregeld. De 

financiële gevolgen van de vrijstellingen van vorengenoemde activiteiten en situaties zijn 

uitgebreid besproken in de memorie van toelichting op de wetswijziging van de 

Landsverordening. 

 

§ 3. Artikelsgewijze toelichting 

Bij de nieuwe artikelen van deze regeling is getracht om de bepalingen in algemene vorm te 

formuleren, opdat de strekking van hetgeen bepaald is voor een ieder duidelijk wordt en om de 

kaders aan te geven die nodig zijn bij de beoordeling door de Douane Curaçao tijdens de 

uitvoering. Daarnaast bestaat ook de behoefte, met name bij de degenen die belast zijn met de 

uitvoering van deze regeling, dat er duidelijkheid is, wie specifiek in aanmerking komen voor 

toepassing van de vrijstelling zoals opgenomen in de artikelen 53a, 53b, 53c en 53d van de 

Landsverordening.  

 

Als gevolg van een nota van wijziging op het wetsontwerp tot wijziging van de 

Landsverordening is ervoor gekozen om de artikelen van het wetsontwerp zoals ingediend bij 

de Staten van de toepassing te laten zijn voor de periode 1 juni 2015 tot de dag na bekendmaking 

van de wijzigingslandsverordening (inwerkingtreding van de wijzigingslandsverordening). 

Hiervoor is gekozen omdat hetgeen bepaald werd in het wetsontwerp, met goedkeuring van de 

Staten, met ingang van 1 juni 2015 in de praktijk reeds wordt toegepast. 

 

Met ingang van de inwerkingtreding van de wijzigingslandsverordening zijn de wijzigingen 

zoals bedoeld in de nota van wijziging van toepassing. Als gevolg hiervan bevat deze regeling 

ook de artikelen die geldig zijn van 1 juni 2015 tot de dag na de datum van bekendmaking van 

de wijzigingslandsverordening en artikelen die daarna van toepassing zijn.  

 

Artikelen geldend van 1 juni 2015 tot de inwerkingtreding van wijzigingslandsverordening 

 

Artikel 7a 

In artikel 7a worden artikelen noodzakelijk voor de beoefening van groepssporten die voor 

vrijstelling van invoerrechten in aanmerking komen, nader beschreven. Ter zake is er een 
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opsomming in bijlage 5 opgenomen. 

 

Artikel 7b 

In artikel 7b worden de goederen die voor de toepassing van de vrijstelling ten aanzien van 

primaire levensbehoeften in aanmerking komen, nader beschreven. Het toetsen van de goederen 

en producten die onder de reikwijdte van dit artikel vallen dient door de Douane Curaçao bij het 

behandelen van het verzoek met een beroep op deze vrijstelling te geschieden. 

 

Artikel 11b 

In artikel 11b worden de type huizen, tehuizen en revalidatiecentra aangewezen die in 

aanmerking komen voor vrijstelling van invoerrechten. In het bijzonder dient hierbij vermeld te 

worden bij het eerste lid, onderdeel f, dat tehuizen waar jongeren die tijdelijk in een tehuis 

opgevangen dienen te worden als gevolg van problemen thuis en ook tienermoeders die in een 

tehuis verblijven met hun kind of kinderen, hier ook onder vallen. 

 

Artikel 11c 

In dit artikel worden de diverse categorieën openbare instellingen en organisaties aangewezen 

en nader gespecificeerd die niet-commercieel onderwijs verzorgen, dan wel die direct betrokken 

zijn bij het verzorgen van onderwijs of bij lokalen voor onderwijs. Het gaat voorts om de invoer 

van gebruikte goederen van duurzame aard die uitsluitend bestemd zijn om gebruikt te worden 

bij het geven van onderwijs of tot het inrichten van lokalen waar onderwijs wordt gegeven. Ter 

zake is er een opsomming in de lijst van bijlage 10. 

 

Artikel 11d 

In artikel 11d wordt nader omschreven wat verstaan wordt onder enerzijds 

groepssportfederaties, anderzijds de instanties die belast zijn met beheer van gebouwen en 

terreinen en groepssporten als bedoeld in de Landsverordening. Ook bij dit artikel is er voor 

gekozen om de opsomming hierna in de bijlagen te vermelden. Het gaat in casu om niet 

uitputtende lijsten, doch die indicatief zijn bij de beoordeling door de Douane Curaçao, belast 

met uitvoering van deze regeling. Ter zake zijn opsommingen in de lijsten van bijlagen 11, 12 en 

13 opgenomen. 

 

Artikel 11e 

In artikel 11e worden de organisaties met een liefdadigheid en filantropisch karakter nader 

omschreven. Ter zake is er een opsomming in de lijst van bijlage 14 opgenomen.  

 

Voorts wordt er ook een mogelijkheid gegeven om niet erkende instellingen en organisaties ook 

in aanmerking te laten komen voor vrijstelling, mits zij het recht daarop aan de Minister kunnen 

tonen. Dit kan door aan te tonen dat de doelstelling van de organisatie hoofdzakelijk gericht is 

op het bestrijden van armoede. 

 

 Artikelen met ingang van de inwerkingtreding van wijzigingslandsverordening 

 

Artikel 7a 

In artikel 7a worden goederen bestemd voor onderwijs die voor vrijstelling van invoerrechten in 
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aanmerking komen, nader beschreven. Ter zake is er een opsomming in bijlage 5 opgenomen. 

 

Artikel 7b 

In artikel 7b worden de goederen die noodzakelijk zijn voor de beoefening van sport die voor 

vrijstelling van invoerrechten in aanmerking komen, nader beschreven. Ter zake is er een 

opsomming in bijlage 6 opgenomen. 

 

Artikel 7c 

In artikel 7c worden de goederen die voor de toepassing van de vrijstelling ten aanzien van 

primaire levensbehoeften in aanmerking komen, nader beschreven. Het toetsen van de goederen 

en producten die onder de reikwijdte van dit artikel vallen dient door de Douane Curaçao bij het 

behandelen van het verzoek met een beroep op deze vrijstelling te geschieden. 

 

Artikel 11b 

In artikel 11b worden de type huizen, tehuizen en revalidatiecentra aangewezen die in 

aanmerking komen voor vrijstelling van invoerrechten. In het bijzonder dient hierbij vermeld te 

worden bij het eerste lid, onderdeel f, dat tehuizen waar jongeren die tijdelijk in een tehuis 

opgevangen dienen te worden als gevolg van problemen thuis en ook tienermoeders die in een 

tehuis verblijven met hun kind of kinderen, hier ook onder vallen. 

 

Artikel 11c 

In dit artikel worden de diverse categorieën openbare instellingen en organisaties aangewezen 

en nader gespecificeerd die niet-commercieel onderwijs verzorgen, dan wel die direct betrokken 

zijn bij het verzorgen van onderwijs of bij lokalen voor onderwijs. Het gaat voorts om de invoer 

van gebruikte goederen van duurzame aard die uitsluitend bestemd zijn om gebruikt te worden 

bij het geven van onderwijs of tot het inrichten van lokalen waar onderwijs wordt gegeven. Ter 

zake is er een opsomming in de lijst van bijlage 7. 

 

Artikel 11d 

In artikel 11d worden de organisaties met een liefdadigheid en filantropisch karakter nader 

omschreven. Ter zake is er een opsomming in de lijst van bijlage 8 opgenomen. Voorts wordt er 

ook een mogelijkheid gegeven om niet erkende instellingen en organisaties ook in aanmerking 

te laten komen voor vrijstelling, mits zij het recht daarop aan de Minister kunnen tonen. Dit kan 

door aan te tonen dat de doelstelling van de organisatie hoofdzakelijk gericht is op het bestrijden 

van armoede. 

 

 

 

 

De Minister van Financiën, 

 K.A. GIJSBERTHA 
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BIJLAGE 5 behorende bij artikel 7a van de ministeriële regeling met algemene werking van 
de 17de oktober 2017 tot wijziging van de Uitvoeringsbeschikking LVTI 
 
PRIMAIRE GOEDEREN VOOR ONDERWIJS 
a. schooltas; 

b. pennen; 

c. potloden; 

d. agenda’s; 

e. schriften; 

f. gummen; 

g. rekenmachine; 

h. liniaal; 

i. passer; 

j. etui; 

k. lijm. 
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BIJLAGE 6 behorende bij artikel 7b van de ministeriële regeling met algemene werking van 
de 17de oktober 2017 tot wijziging van de Uitvoeringsbeschikking LVTI 
 
GOEDEREN NOODZAKELIJK VOOR DE BEOEFENING VAN SPORT 
a. kleding, speciaal ontworpen voor de beoefening van sport, zoals trainingspakken en pakken 

voor gevechtssport; 

b. uniformen voor sportteams; 

c. sportschoeisel; 

d. sporthoofddeksels; 

e. vangnetten; 

f. sportattributen, zoals zwembrillen en zwemmutsen. 
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BIJLAGE 7 behorende bij artikel 11c van de ministeriële regeling met algemene werking van 
de 17de oktober 2017 tot wijziging van de Uitvoeringsbeschikking LVTI 
 
NIET-COMMERCIEEL ONDERWIJS VERZORGENDE OPENBARE INSTELLINGEN EN 
ORGANISATIES 
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: 

 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 ldioma (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 8 behorende bij artikel 11d van de ministeriële regeling met algemene werking van de 
17de oktober 2017 tot wijziging van de Uitvoeringsbeschikking LVTI 
 
OPENBARE INSTELLINGEN EN ORGANISATIES MET EEN LIEFDADIG OF FILAN- 
TROPISCH KARAKTER 
 
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. 
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BIJLAGE 9 behorende bij artikel 7a van de ministeriële regeling met algemene werking van de 
17de oktober 2017 tot wijziging van de Uitvoeringsbeschikking LVTI 
 
ARTIKELEN DIE NOODZAKELIJK ZIJN VOOR DE BEOEFENING VAN GROEPSSPORTEN 
 

a. ballen; 

b. handschoenen; 

c. vangnetten; 

d. hulpstukken; 

e. dergelijke attributen zoals honkbalknuppels.



85 
 

 - 14 - 

BIJLAGE 10 behorende bij artikel 11c van de ministeriële regeling met algemene werking van 
de 17de oktober 2017 tot wijziging van de Uitvoeringsbeschikking LVTI  
 
NIET-COMMERCIEEL ONDERWIJS VERZORGENDE OPENBARE INSTELLINGEN EN 
ORGANISATIES 
 

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.0.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 ldioma (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 11 behorende bij artikel 11d van de ministeriële regeling met algemene werking van 
de 17de oktober 2017 tot wijziging van de Uitvoeringsbeschikking LVTI 
 
GROEPSSPORTFEDERATIES 
 
a. Federashon Baseball Korsou; 

b. Curaçaose Basketball Bond; 

c. Curaçaose Bowling Associatie; 

d. Curaçaose Cricket Bond; 

e. Federashon Futbol Korsou; 

f. Hockey Federation Curaçao; 

g. Curaçaose Softbal Bond; 

h. Federashon Volibol Korsou; 

i. Federashon Futbol di Sala Korsou; 

j. Federashon Bolas Criollas Korsou; 

k. Curaçaose Rugby Federatie; 

l. Curaçao Little League Foundation; 

m. Federashon Akuatiko Korsou; 

n. Curaçaose Atletiek Bond. 
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BIJLAGE 12 behorende bij artikel 11d van de ministeriële regeling met algemene werking van 
de 17de oktober 2017 tot wijziging van de Uitvoeringsbeschikking LVTI 
 
INSTANTIES BELAST MET HET BEHEER VAN GEBOUWEN EN TERREINEN VOOR DE 
BEOEFENING VAN GROEPSSPORT 
 
a. Federashon Deporte i Olimpiada Korsou; 

b. Stichting Exploitatie Sportterreinen Curaçao; 

c. Fundashon Sedreko; 

d. Stichting Fundashon Fasilidatnan  Deportivo Korsou. 
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BIJLAGE 13 behorende bij artikel 11d van de ministeriële regeling met algemene werking van 
de 17de oktober 2017 tot wijziging van de Uitvoeringsbeschikking LVTI 
 
GROEPSSPORTEN 
 
a. Honkbal; 

b. Voetbal; 

c. Volleybal; 

d. Basketbal; 

e. Softbal; 

f. Bolas criollas; 

g. Waterpolo; 

h. Rugby; 

i. Hockey; 

j. Zaalvoetbal; 

k. Bowling; 

1. Korfbal; 

m. Atletiek. 
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BIJLAGE 14 behorende bij artikel 11e van de ministeriële regeling met algemene werking van 
de 17de oktober 2017 tot wijziging van de Uitvoeringsbeschikking LVTI 
 
OPENBARE INSTELLINGEN EN ORGANISATIES MET EEN LIEFDADIG OF FILAN- 
TROPISCH KARAKTER 
 
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. 

 


