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Aan de Regering van Curacao
d.t.v. de Minister van Algemene Zaken
Fort Amsterdam 17
Curaçao
Datum: Curaçao, 15 juli 2015
Ref.nr.: 11 1/2015-SER
Betreft: Advies inzake de ontwerp-landsverordening tot wijziging
Landsverordening tarief van invoerrechten (P.B. 2007, no. 11).

van

de

Naar aanleiding van het Besluit van de Raad van Ministers gedateerd 10 april 2015
(zaaknummer 2014/062715) heeft de regering, de Sociaal Economische Raad
(hierna: de SER) verzocht om advies uit te brengen betreffende de ontwerp
Iandsverordening tot wijziging van de Landsverordening tarief van invoerrechten
(P.B. 2007, no. 11).
De Sociaal Economische Raad brengt hierbij advies uit.
Het ontwerp is in behandeling genomen in de voorbereidende vergaderingen van de
SER op 29 mei, 15 juni en 10 juli 2015.
Bijgaand advies is in de plenaire vergadering van 14 juli 2015 vastgesteld.
Voor een inhoudelijke uiteenzetting wordt verwezen naar bijgevoegd advies.
Namens de Sociaal Economische Raad,
De fungrend Voorzitter,

m’
cc.:

J.H. Jacob

-

-

de Minister van Financiën
Wetgeving en Juridische Zaken

Sociaa Economische Raad
Ansinghstraat 4 13-17. Curaçao
Tel.; 461 -5406/461 -5328 Fax.: 461 -5399
Website; www.ser.an
Email: info(sc r.cw

de

drs. J.J. Provence
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Advies van de Sociaal Econom
ische Raad, zoals vastgesteld
in de plenaire
vergadering van 14 juli 2015, betr
effende de ontwerp-Iandsverordenin
g tot wijziging
van de Landsverordening tarief van
invoerrechten
1.
Introductie
Bij besluit van de Raad van Ministers
gedateerd 10 april 2015, Zaaknummer
2014/062715, is
de Sociaal Economische Raad (hie
rna: de SER) verzocht om advies
uit te brengen
betreffende de ontwerp-landsverord
ening tot wijziging van de Landsvero
rde
ning tarief van
invoerrechten.
In de overwegingen van de ontwerp-la
ndsverordening wordt vermeld dat de
regering streeft
naar het verbeteren van de kwalite
it van onderwijs, bevordering van
de sportbeoefening
mede als opvoedmiddel, bestrijding
van armoede en steun van bepaald
e belangrijke
zorginstellingen.
De regering stelt in de overwegingen
ook dat instanties die op de bovengeno
emde gebieden
actief zijn in het algemeen de financiê
le armslag missen om de benodigde
goe
deren aan te
schaffen, waardoor in voorkomende
gevallen een beroep wordt gedaan
op donaties en dat
het niet past in het bovengenoemd
e streven van de overheid dat inv
oerrechten moeten
worden betaald over gedoneerde goe
deren.
2.
Inhoud en strekking van het ontwer
p
Artikel I van de onderhavige ontwerp-la
ndsverordening tot wijziging van de
landsverordening
tarief van invoerrechten (P.B. 200
7, no. 11) voegt een nieuwe paragr
aaf 7a met vier
artikelen, te weten artikel 53a tim
artikel 53d, toe, aan de Landsvero
rdening tarief van
invoerrechten.
De nieuwe paragraaf 7a betreft een
aanvulling op de reeds bestaande
vrijstellingen
opgenomen in Titel III, Vrijstellingen van
invoerrechten, Afdehng I, Vrijstelliri
gen bij definitieve
invoer van de Landsverordening tarief
van invoerrechten (P.B. 2007, no. 11).
In deze afdeling van de Landsverorde
ning tarief van invoerrechten wordt,
onder andere, de
vrijstelling van invoerrechten bij
definitieve invoer van voorwerpen
van
opvoedkundige,
wetenschappelijke of culturele aard
en voorwerpen voor gehandicap
ten
geregeld in
paragraaf 7 respectievelijk paragraaf
8.
De regering beoogt met onderh
avige ontwerp-Iandsverordening
een vrijsteWing van
invoerrechten in te voeren voor uit
het buitenland gedoneerde goederen
ten behoeve van het
onderwijs (artikel 53a), de sportbeoef
ening (artikel 53b), de armoede bes
trijding (artikel 53c)
en de zorg (artikel 53d).
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-
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De bepaHngen opgenome
n in deze vier artikelen
leiden er toe dat vrijste
invoerrechten wordt verleen
lling van
d met betrekking tot schen
kingen van:
gebruikte goederen van
duurzame aard, waarond
er muziekinstrumenten, ing
door bij ministeriële regeh
evoerd
ng met algemene werking
aangewezen niet-comme
onderwijs verzorgende op
rcieel
enbare instellingen en org
anisaties en uitsluitend be
om te worden gebruikt bij
ste
md
het geven van onderrich
t of tot het inrichten van
waarin onderricht wordt ge
lokalen
geven (artikel 53a);
bij ministeriële regeling
met algemene werking aa
ngewezen artikelen die
zijn voor de beoefening
noodzakelijk
van groepssporten, mits
ingevoerd door bij minis
regeling met algemene we
teriële
rking aangewezen groep
ssportfederaties en beste
bij die federaties aangesl
md
voor
oten groepssportverenigi
ngen voor personen jon
achttien jaar (artikel 53b,
ger dan
eerste lid);
gebruikte sportartikelen
verkregen uit een schen
king door een in het bu
gevestigde natuurlijke of
itenland
rechtspersoon gericht
aa
n groepssportvereniging
personen jonger dan achtt
en voor
ien jaar (artikel 53b, twee
de lid);
bij ministeriële regeling me
t algemene werking aang
ewezen goederen die in
levensbehoeften voorzien
primaire
en worden ingevoerd do
or bij ministeriele regeli
algemene werking aang
ng met
ewezen openbare instel
lingen en organisaties
hefdadig of filantropisch ka
me
t een
rakter, ten einde gratis aa
n behoeftigen te worde
(artikel 53c); en
n uitgereikt
gebruikte artikelen van du
urzame aard, bestemd vo
or de inrichting van bij mi
beschikking met algem
nisteriële
ene werking aangewezen
be
jaardentehuizen, kinderte
verpleeghuizen, sterfteh
huizen,
uizen en revalidatiece
ntra die geen winst beog
goederen uitsluitend zijn
en
,
mi
ts de
bestemd om te worde
n gebruikt door de pe
opgenomen in bedoelde
rso
nen
instellingen dan wel bij hun
directe verzorging (artikel
53d).
Artikel II van de ontwerp
-landsverordening tot wij
ziging van de Landsvero
invoerrechten bepaalt da
rdening tarief van
t de onderhavige ontwerp
-landsverordening in werki
ingang van de dag na die
ng treedt met
van bekendmaking en we
rkt terug tot en met I jun
i 2015.
-

-

-

-

-
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3.

Standpunt van de SER

3.1

Algemeen
De SER constateert dat de Regerin
g / de Minister van Financiën het wen
selijk achtte om bij
brief d.d. 30 december 2014 (zaa
knummer: 2014/062715) tar zake van
de voorgenomen
vrijstelling van invoerrechten de
gevoelens van de Staten van Curaça
o te vernemen met
betrekking tot het verlenen van
terugwerkende kracht aan de ond
erhavige ontwerp
Iandsverordening.
De SER concludeert uit de briefwi
sseling van de Minister van Financ
iën met de Staten van
Curaçao dat de onderhavige ontwer
p-Iandsverordening reeds integraat
in concept aan de
Staten van Curacao is aangeboden.
De Staten hebben bij brief van
3 maart 2015 aan de Minister van
Financiën te kennen
gegeven in de openbare vergaderin
g van 26 februari 2015 akkoord te
zijn gegaan met de
voorstellen opgenomen in onderh
avige ontwerp-tandsverordening.
De SER is van oordeel voor een
voldongen feit te zijn geplaatst
nu de ontwerp
landsverordening reeds integraal
in concept aan de Staten van Curacao
is aangeboden en
de Staten hiermee in meerderheid
hebben ingestemd.
3.2

Hardheidsclausule van artikel
166 van de Landsverordening
tarief van
invoerrechten
De regering meldt op pagina 1 van
de memorie van toelichting dat in de
praktijk at jaren om
vrijstelling wordt verzocht voor
de invoer van gedoneerde goeder
en
doo
r instanties die
werkzaam c.q. actief zijn op
het gebied van het onderwijs, de
spo
rtbe
oefening, de
armoedebestrijding en de zorg.
De regering stett dat deze instanti
es in het algemeen
gekenmerkt worden door financië
te nood en een steeds groter wor
den
de vraag van de
maatschappij.
De regering stelt vervolgens dat
de bestaande regelgeving geen mo
gelijkheid tot vrijstelling
voor invoerrechten kent voor ged
oneerde goederen en daardoor con
form de bestaande
regelgeving invoerrechten moeten
worden geheven. Het heffen van
invoerrechten Ieidt tot
extra kosten voor de bewuste inst
anties at gevoig van deze extra kos
ten worden donaties
geweigerd of de goederen worden
door de douane in bewaring genom
en door het uitblijven
van de betating van de verschuld
igde invoerrechten.
De SER is echter van oordee
l dat de bestaande regelgeving
de Minister wet een
mogelijkheid tot het verlenen van
gehele of gedeeltehjk vrijstelling
van invoerrechten biedt,
namelijk artikel 166, eerste Nd, van
de Landsverordening tarief van invoer
rechten.
In artikel 166, eerste Nd, van
de Landsverordening tarief van
invoerrechten is een
hardheidsclausule opgenomen, dat
als volgt Iuidt:
“Indien zich bij de toepassing van
de Landsverordening ten aanzien van
gevatlen of groepen
van gevaHen onbillijkheden van ove
rwegende aard voordoen, is de Min
ister bevoegd gehele
of gedeettelijke kwijtschetding van
de verschutdigde invoerrechten te
verlenen”
In aanwijzing 131 zoals opgeno
men in Aanwijzingen voor de reg
elgeving wordt in de
toelichting gesteld dat hardheidsc
lausutes bedoeld zijn om, in gev
alle
n waarin toepassing
van de regeling -gegeven de doelste
lling en de strekking van die reg
eling -een onbilhjkheid
van overwegende aard zou opteve
ren, een onderdeel van die regelin
g buiten toepassing te
laten of daarvan af te wijken.
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De hardheidsclausule opgenomen in artik
el 166, eerste lid, van de Landsverorde
riing tarief
van invoerrechten biedt de Ministe
r van Financiën daarmee de mogelijkh
eid gehele of
gedeeltelijke kwijtschelding van de ver
schuldigde invoerrechten verleent, indie
n zich bij de
toepassing van de Landsverordening
tarief van invoerrechten ten aanzien van
gevallen of
groepen van gevallen tot onbillijkheden
van overwegende aard zouden leiden.
Naar het oordeel van de SER blijkt ult
de onduidelijkheid met betrekking tot het wet
of niet
kunnen toepassen van artikel 166 Lan
dsverorderiing tarief van invoerrechten bij
donatie aan
instanties die actief zijn op het gebied
van het onderwijs, de sportbeoefening, de
armoede
bestrijding en de zorg reeds de noodza
ak van duidelijke regelgeving op dit gebied.
3.3

Schenkingen ten behoeve van onderw
ijsinsteltingen
De SER stelt vast dat de tekst van het
voorgestelde artikel 53a, eerste lid, opg
enomen in
onderhavige ontwerp-landsverordenin
g slechts betrekking heeft op schenking
en
aan
door bij
ministeriële regeling met algemen
e werking aangewezen niet-commerci
eet onderwijs
verzorgende openbare instellingen en
organisaties.
De redactie van het voorgestelde artik
el 53a wekt de suggestie dat alleen
het openbaar
onderwijs recht heeft op vrijstelling
van invoerrechten over schenkingen
van
gebruikte
goederen van duurzame aard ten beh
oeve van het geven van onderricht of tot
het
inrichten
van lokalen waarin onderricht wor
dt gegeven. Met andere woorden uits
luitend scholen
waarvan de Dienst Openbare Sch
olen (D.O.S.) als schoolbestuur optreed
t. Immers de
definitie van openbaar onderwijs
opgenomen in artikel 1, sub d, van de
Landsverordening
Funderend Onderwijs omschrijft het
openbaar onderwijs als een door het
land dan wet een
openbaar orgaan als bedoeld in arti
kel 35, in stand gehouden school, zonder
een bepaalde
godsdienstige of anderszins levensb
eschouwelijke richting als 1
gro
nds
lag.
Artikel 35 van de Landsverordening Fun
derend Onderwijs regelt de instelling en
taakstelling
van een openbaar orgaan voor
het beheer van openbare scholen, de
Die
nst
Openbare
Scholen.
Daarmee komen scholen die, bijvoor
beeld, valten onder het RK Schoolbes
tuur of de VPCO
volgens de tekst van de wet niet in
aanmerking voor vrijstelling van invoer
rechten op het
moment dat zij een schenking van geb
ruikte goederen van duurzame aard ten
behoeve van
geven van onderricht of tot het inri
chten van lokalen waarin onderricht
wor
dt gegeven
ontvangen.
In artikel I van het door de SER
ontvangen concept van de ministe
riële regeling met
algemene werking ter uitvoering
van de artikelen 53a, 53b, 53c
en 53d van de
Landsverordening tarief van inv
oerrechten worden als niet-comm
erci
eel onderwijs
verzorgende openbare instellingen
en organisaties aangewezen de
instellingen en
organisaties die:
a. I °.onder een der onderwijsorganisa
ties ressorteren; of
2°. bij wet zijn ingesteld;
b. door de Minister van Onderwijs, We
tenschap, Cultuur en Sport als officiëte
instelling voor
regulier of bijzonder onderwijs worden
erkend; of

1

Zie ook artikel 21, derde lid, van de Staa
tsregeling van Curaçao.
4
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F

c. belast zijn met de begeleiding, de
taal, de innovatie, de financering, de
nascholing, de
voorbereiding van lesmateriaal, de inri
chting en onderhoud van scholen, alie
n voor het
openbaar en niet commercieel onderw
ijs.
Ingevolge het concept van de ministe
riële reg&ing lijkt de vrijstelling van inv
oerrechten een
ruimer toepassingsbereik te hebben
dan uitsluftend de scholen van het ope
nba
ar onderwijs
en ook scholen in bijzonder onderwijs
recht te geven op de vrijstelling van invoer
rechten.
De SER dringt er bij de regering
op aan om, gelet op de strekking van
de ministeriële
regeling, het woord “openbare”
te schrappen ult het in onderh
avige ontwerp
iandsverordening voorgesteide artikel
53a Landsverordening tarief van invoer
rechten.
3.4

Aanschaf en donaties van sportartike
len
In het voorgesteide artikel 53b, eerste
lid, van de Landsverordening tarief van
invoerrechten
wordt bepaald dat uitsluitend voo
r artikelen die noodzakelijk zijn voo
r groepssporten
vrijstelling van invoerrechten wordt
verleend.
De term “artikelen die noodzakelijk
zijn voor groepssporten” wordt in artikel
2, eerste lid, van
het door de SER ontvangen concep
t van de ministeriele regeling met alge
mene werking ter
uitvoering van de artikelen 53a,
53b, 53c en 53d van de Landsvero
rde
ning tarief van
invoerrechten nader omschreven als
“de gangbare 2
nieuwe en gebruikte sportartikelen,
die
noodzakelijk en kenmerkend zijn voo
r de beoefening van de desbetreffe
nde groepssport,
waarvan in leder geval uniformen en
schoelsel zijn uitgesloten”
In artikel 53b, tweede lid, van
de Landsverordening tarief van inv
oerrechten worden
vervolgens groepssporten verder
afgebakend als bij ministeriële reg
eling met algemene
werking aangewezen sporten die
uitsluitend in teamverband kunnen
worden beoefend,
aismede atletiek. In artikel 2, eers
te lid, van het concept van de ministe
riëie regeling met
algemene werking ter uitvoering
van de artikelen 53a, 53b, 53c
en 53d van de
Landsverordening tarief van invoer
rechten wordt dit als volgt geprecisee
rd: “alle vormen van
erkende sporten die door meer
dan twee personen in teamverban
d
worden beoefend,
aismede atletiek.”
Op pagina 5 van de memorie van
toelichting vindt een verdere verdui
delijking plaats. De
regering stelt daar dat bij de beo
ordeling of een bepaalde soort sport
als
groepssport wordt
aangemerkt de functieverdeling van
de spelers bij het spel en de inschrij
ving voor deelname
aan competities in ogenschouw zal
worden genomen.
De SER plaatst gezien de doe
lstelling van de vrijstelling van
invoerrechten van
sportmateriaien, namelijk “he
t bevorderen van de sportbe
oef
ening”, en de
begunstigden/rechthebbenden, zijn
de sportfederaties en sportverenigin
gen, kanttekeningen
bij beperking van de vrijstelling van
invoerrechten tot artikelen die noodza
kelijk zijn voor de
beoefening van groepssporten.

2

Artikel 53b, eerste lid, sub a, van
de onderhavige ontwerp-landsverorden
ing biedt sportfederaties de
mogelijkheid om nieuw in het buite
nland aangeschafte artikelen die
nood
zake
lijk
zijn voor de beoefening van
groepssporten vrij van invoerrechten
in te voeren.

5

De Regering stelt in het in het op 20 maa
rt 2013 door de Raad van Ministers goe
dgekeurde
beteidsdocument ‘Sportbeleid Curaça
o 2013
2017, Naar de sportieve Curaçaose
samenleving; actief, gezond en 3
patriottistisch” dat het doel van breedte
,
sport is dat iedere
inwoner, in elke fase van zijn
of haar leven, naar elgen voorkeur
aan sport en
bewegingsactiviteiten kan deelnemen.
Centraal in het sportbeleid staat het weg
nemen van
belemmeringen die ten grondslag ligg
en van de relatief lage sportparticipatie en
te
komen tot
een meer sportieve samenleving.
De beperking van de vrijstelling
tot sportmateriaal noodzakelijk en ken
merkend voor
groepssporten sluit naar het oordee
l van de SER niet aan bij de door de reg
erin
g als een van
de speerpunten van het sportbeleid,
namehjk de bevordering van breedte
sport. De SER is
van opvatting dat een uitbreiding van
de onderhavige ontwerp-landsverordenin
g met een
vrijsteUing voor materiaal ten behoev
e van individu&e sporten die worden
uitg
eoefend in
verenigingsverband en dan spe
cifiek het sportmateriaal noodza
kelijk voor de
sportuitoefening dat niet exclusief voo
r één sporter is bedoeld, maar door de
vereniging of
federatie kan worden beheerd leidt
tot een drempelverlaging. Een drempelve
rlaging die de
reikwijdte van bepaalde sporten ver
groot en daarmee tevens de sportpa
rticipatie en de
talentontwikkeling bevordert.
—

De SER geeft de regering dan ook
in overweging om tevens materiaal
voor individuele
sporten die worden uitgeoefend in
verenigingsverband vrij te stellen van
invoerrechten en
dan wel specifiek het sportmateriaal noo
dzakelijk voor de sportuitoefening dat
niet exclusief
voor één sporter is bedoeld, maar doo
r de vereniging of federatie worden beh
eerd
. Het zou
dan met name gaan om materialen
voor de uitrusting en inrichting van
de
spo
rtve
lden en
sporthallen waar de betreffende
sporten worden beoefend, zoals
onder andere
tafeltennistafels, tatami matten ten beh
oeve van judo en turntoestellen.

3.5
Primaire levensbehoeften
Het in onderhavige ontwerp-lands
verordening voorgestelde artikel 53c
Landsverordening
tarief van invoerrechten bepaalt dat
vrijstelling van invoerrechten wordt ver
leend voor de
invoer van bij ministeriële regeling
met algemene werking aangewezen
goe
deren die in
primaire levensbehoeften voorzien.
In artikel 3, eerste lid, van het concep
t van de ministeriële regeling met alge
mene werking ter
uitvoering van de artikelen 53a, 53b
, 53c en 53d van de Landsverorde
ning tarief van
invoerrechten worden als goederen
die in primaire levensbehoeften voorzie
n
aan
gewezen:
a. verpakt voedsel voor primaire leve
nsbehoeften;
b. voedsel in blik en in potjes;
c. geconserveerd voedsel;
d. levensmiddelen opgenomen in
de zogenaamde “makutu basiko”
genoemd in de
Ministeriële regeling met algemene wer
king van 29 december 2011; en
e. verse producten zoals vlees, vis, gev
ogelte, groenten en fruit.
De SER wijst de regering op de gro
te overlap van de in het concept van
de ministeriële
regeling in artikel 3, eerste lid, onder
a, b, c en d aangewezen goederen.
Beleidsdocument “Sportbeleid Curacao
2013—2017, Naar de sportieve Curacaos
en patriottistisch”,
e sameneving; actief, gezond

6

De SER constateert dat de regering met
name voedingsmiddelen vrijstelt van invoer
4
rechten.
De SER vraagt de aandacht van de
regering voor het feit dat primaire Ievens
behoeften
echter ook andere zaken omvatten die
gelden ais noodzakelijk om een menswa
ardig leven
te kunnen leiden, zoals onder andere kied
ing en huisvesting.
3.6

Sociaal economische implicaties
De regering meldt in de overwegingen
bij de onderhavige ontwerp-Iandsverordening
dat de
regering streeft naar verbetering van de
kwaliteit van het onderwijs, bevordering van
de
sportbeoefening, mede als opvoedingsm
idd&, bestrijding van armoede en steu
n
aan
bepaade b&angrijke zorginstellingen.
De regering stelt op pagina 2 van de memorie
van toellchting dat het zelfstandig aansch
affen
van deze goederen niet tot de financiële
mogelijkheden van de betrokken organis
aties
behoort en dat daardoor niet te verwac
hten is dat de vrijstelling van invoerrech
ten
op
schenkingen van derg&ijke goederen
nadelig zou zijn voor de lokale (ha
nde
s-)
ondernemingen.
De vrijstelling van invoerrechten wordt,
naar het oordeel van de SER, verleen
d over
goederen die essentieel zijn voor de taakv
ervuNing van deze organisaties.
Het is de SER niet duidelijk op welke
wijze de betrokken organisaties momente&
aan de
noodzakelijke middelen komen om hun
taken ult te voeren en wat het voorziene
effec
t van
de vrijsteHing is op de schaal waarop de
betrokken organisaties hun taken ontplooien.
Hierdoor is ook niet goed in te schatte
n want de exacte effecten voor de lokale
(handels-)
ondernemingen zijn.
De SER constateert dat er in de memorie
van toelichting geen duidelijke inhoudelijk
verband
wordt gelegd tussen de in onderhavig
e ontwerp-Iandsverordening voorgest&de vrijs
telhng en
het beleid van de regering op de betreffe
nde terreinen. Beeid dat naar de opvatting
van de
SER tot structuree verbetering moet leide
n, zodat de instanties actief op deze terr
eine
n om
niet langer aangewezen zijn op schenking
en om de benodigde goederen te verkrijge
n.
De regering meldt op pagina 16 van het
regeerprogramma dat de financiële situa
5
tie van vee
insteflingen en uitvoerende stichtingen
in de zorg en in het onderwijs deporabeI
is en dat dit
directe invoed heeft op de kwaliteit van
de zorg en kwaliteit van onderwijs De regering
stelt
dat de positie van deze zorg- en onde
rwijs instellingen dient te worden verster
kt
o.a.
doo
r
middel van het verstrekken van zachte
leningen voor achterstallig onderhoud.
Het regeerakkoord en het regeerprogram
ma worden wat betreft oplossingsrichtin
gen niet
concreter dat het oprichten dan het inste
llen van een Fondo pa Deporte i Respon
sab
ilidat
Sosial respectievelijk een Nationaa Spor
t Instituut en een Nationaal Cultuur Insti
tuut. Deze
Instituten dienen volgens de Regering
te dragen voor de financiering van de proje
cten met
betrekking tot armoedebestrijding en het
verbeteren van de positie van de zwakke
ren in de
samenleving respectievelijk de structurer
ing van de subsidieverstrekking aan spo
rt en cultuur
organisaties.

In de ‘makutu basiko’ zijn ook medicrien,
hygiene producten en huishoudelijke prod
ucten zoals
Schoonmaakmiddelen en wasmiddelen
opgenomen.
Regeerprogramma Curacao 2013-2016 “Spe
ransa i Konfiansa’
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In dit kader mist de SER in de mem
orie van toelichting bijvoorbeeld een link
naar de
doelstellingen opgenomen beleidsdocu
ment “Sportbeleid Curacao 2013 201 76
In de betreffende beleidsnotitie stel
t de regering dat vanuit de rol
van een
voorwaardenscheppende overheid met
het sportbeleid te streven naar invulling
van die
condities die sportbeoefening mogelijk
maakt en stimuleert in aWe gelederen
van de
bevolking.
In de nota inzake het sportbeleid stelt
de regering tevens dat sport een vrij laag
drempelige
en weinig bedreigende (sociale) activ
iteit is waaraan jongeren deelnemen en
mits goed
aangepakt als een medium dienen waa
rmee jongeren het individu qua persoo
nlijkheid en
sociaal-maatschappelijk gevormd kan wor
den.
—

-

—

3.7

Vrijstelling van de omzetbelasting bij
invoer van gedoneerde goederen
In de memorie van toelichting wordt gem
eld dat, overeenkomstig artikel 14d, eers
te lid, van
de Landsverordening omzetbelasting
1999 (P.B. 2013, no. 52), bij de vrijs
telling van
invoerrechten van rechtswege, ook vrijs
telling van omzetbelasting bij invoer word
t verleend.
Artikel 14d, eerste lid van de Landsv
erordening omzetbelasting 1999 luidt: vrijs
telling en
kwijtschelding van omzetbelasting word
t verleend ter zake van de invoer in
de
gevallen
waarin overeenkomstig de Landsv
erordening tarief van invoerrechten vrijs
tellin
g en
kwijtschelding wordt verleend.
De SER meent dat omwille van de duid
elijkheid en de voliedigheid van de Lan
dsverordening
tarief van invoerrechten, een bepalin
g van identieke strekking in titel III, Vrijs
telling van
invoerrechten’ van de Landsvero
rdening tarief van invoerrechten dien
t
te
worden
opgenomen.

3.8

Uitwerking van de financiële gevolg
en
De regering meldt in de paragraaf met
betrekking tot de financiele gevolgen van
onderhavige
ontwerp-landsverordening dat de ges
chatte derving voor de landskas max
imaal NAf.
55.663,- zou bedragen. De regering stel
t echter dat dit bedrag in de praktijk aanzien
lijk lager
is, aangezien in nagenoeg aWe gevaile
n de rechten bij invoer niet kunnen wor
den
betaald en
de goederen vervoigens in bewarin
g worden genomen en opgeslagen doo
r
de
douane,
hetgeen onder meer opslagkosten voo
r de douane tot gevolg heeft.
De regering concludeert op pagina
3 van de memorie van toelichting dat,
indien tevens
rekening wordt gehouden met de extr
a kosten zijdens de douane, de mogelijk
e derving voor
de Iandskas marginaai is.
De regering steit vervoigens dat de waa
rde van de beoogde voordelen dan ook
vele malen
groter zijn dan de mogelijke marginale
derving voor de iandskas.
in de financiële paragraaf ontbreekt ech
ter een duidelijk overzicht van de kos
ten verbonden
aan de (tijdehjke) opsiag van gedone
erde goederen in het douane depot.
De conclusie
zijdens de regering dat indien teve
ns rekening wordt gehouden met de
extr
a kosten, de
derving voor de landskas marginaal is
kan daar door niet worden geverifieerd.
6

Be)eidsdocument “Sportbeleid Curacao 2013
en patriottistisch”

—

2017, Naar de sportieve Curacaose same
nteving; actief, gezond
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De beoogde voordelen van de voorge
stelde vrijstelling van invoerrechten waa
raan door de
regering in de financiële paragraaf wor
dt gerefereerd, worden niet nader geexpl
iciteerd en
gekwantificeerd. De SER verwijst
in deze 00k naar paragraaf 3.6 van
het onderhavige
advies.
Hierdoor ontbreekt naar het oordee
l van de SER een sluitende onderbouw
ing voor de
steWing van de regering dat de beo
ogde voordelen ook vele malen groter
zijn dan de
mogelijke marginale derving voor de
landskas.
De SER dringt er bij de regering op
aan om de financiele paragraaf te voo
rzien van een
kwantitatieve onderbouwing.
3.9

Wetgevingstechnisch commentaar
In artikel 53a, vierde lid, artikel 53b
, zesde lid, artikel 53c, vijfde lid en artikel
53d, derde lid,
van de onderhavige ontwerp-Iands
verordening wordt bepaald dat “bij min
isteriele regeling
met algemene werking nadere regels
kunnen worden gesteld”.
In de memorie van toelichting wor
dt op pagina 4 gemeld dat de nadere
regels die bij
ministeriële regeling met algemen
e werking kunnen worden gesteld,
med
e betrekking
kunnen hebben op voorwaarden ter
bevordering van de controle op de nale
ving.
De SER heeft uit verkregen toelicht
ing begrepen dat bij het stellen van nad
ere regels in het
bijzonder gedacht moet worden aan uitv
oeringsbepalingen.
De SER dringt er bij de regering
op aan om in de tekst van de onderh
avige ontwerp
landsverordening duidelijk aan te gev
en dat het uitsluitend aanvullende reg
els ten behoeve
van de uitvoering van de betreffende
vrijstelling betreft.
3.10

Inwerkingtreding

In artikel II wordt aan de ontwerp-Ia
ndsverordening tot wijziging van de Lan
dsverordening
tarief van invoerrechten terugwerke
nde kracht verleend tot I juni 2015.
De regering stelt in de brief aan
de Staten van Curaçao d.d. 30 dec
ember 2014
(Zaaknummer 2014/062715) dat in
zijn algemeenheid terughoudendheid
dient te worden
betracht bij het toekennen van terugwe
rkende kracht aan ontwerp-regelgevin
g.
Volgens de regering is het daarnaast
bij het verlenen van terugwerkende kra
cht noodzakelijk
de gevoelens van de Staten in dez
e te vernemen, omdat de regering
en de Staten
gezamenlijk de wetgevende macht vor
men en een besluit tot terugwerkende
kra
cht volgens
de regering altijd een gezamenlijk bes
luit is.
In aanwijzing 167 van de Aanwijzing
en voor de Regelgeving, wordt gesteld
dat aan een
regeling slechts terugwerkende kra
cht verleend, indien daarvoor een
bijzondere reden
bestaat. Aan belastende regelingen
wordt, behoudens in uitzonderlijke
gevallen, geen
terugwerkende kracht toegekend.
De SER heeft met het oog op de rech
tszekerheid voor de burger principiele
bezwaren tegen
het verlenen van terugwerkende kracht
aan een Iandsverordening of Iandsbeslu
it en meent
9

dat het verlenen van terugwerkende kracht
in veel gevallen kan worden voorkomen door
een
betere planning zijdens de regering.
Bovendien wordt in de memorie van
toelichting de ingevolge aanwijzing 167
van de
Aanwijzingen voor de Regelgeving ver
eiste bijzondere reden voor het verlene
n van
terugwerkende kracht aan de onderhavig
e ontwerp-landsverordening niet nader toegelic
ht.
De SER dringt er bij de regering op aan
in de memorie van toelichting expliciet aan
te geven
wat de bijzondere reden is die het noodza
kelijk maakt om terugwerkende kracht te ver
lenen
aanontwerp-landsverordening tot wijz
iging van de Landsverordening tari
ef
van
invoerrechten..

10

4.

Concusie
Bij besluit van de Raad van Ministers gedatee
rd 10 april 2015 (Zaaknummer 2014/0627
15) is
de Sociaal Economische Raad (hie
rna: de SER) verzocht om advies uit
te
brengen
betreffende de ontwerp-landsverord
ening tot wijziging van de Landsverorde
nin
g
tari
ef van
invoerrechten.
In de overwegingen bij de onderh
avige ontwerp-Iandsverordening wordt
vermeld dat de
regering streeft naar het verbeteren
van de kwaliteit van onderwijs, bevord
ering van de
sportbeoefening, mede als opvoedmid
del, bestrijding van armoede en steun
van bepaalde
belangrijke zorginsteNingen.
De regering beoogt met onderhavig
e ontwerp-Iandsverordening een vrijsteUi
ng van
invoerrechten in te voeren voor uit
het buitenland gedoneerde goederen ten
beh
oev
e van het
onderwijs (artikel 53a), de sportbeoef
ening (artikel 53b), de armoede bestrijd
ing
(artik
el 53c)
en de zorg (artikel 53d).
Artikel 166 van de Landsverordenin
g tarief van invoerrechten bevat een har
dheidsclausule
die het in principe mogelijk maakt dat
indien zich bij de toepassing van de Lan
dsverordening
ten aanzien van gevaHen of groepe
n van gevallen onbillijkheden van ove
rwe
gende aard
voordoen, is de Minister bevoegd geh
ele of gedeeltelijke kwijtschelding van
de verschuldigde
invoerrechten te verlenen.
De regering stelt zich op het standpu
nt dat de bestaande regelgeving geen
mogelijkheid tot
vrijstelling voor invoerrechten kent
voor gedoneerde goederen
Naar het oordeel van de SER blijk
t uit de onduidelijkheid met betrekking
tot het wel of niet
kunnen toepassen van artikel 166 Lan
dsverordening tarief van invoerrechten
bij donatie aan
instanties die actief zijn op het geb
ied van het onderwijs, de sportbeoef
enin
g, de armoede
bestrijding en de zorg reeds de noodza
ak van duidelijke regelgeving op dit geb
ied.
De SER meent echter enkele kan
ttekeningen te moeten plaatsten bij
de onderhavige
ontwerp-landsverordening tot wzigin
g van de Landsverordening tarief van
invoerrechten, te
weten:
Met betrekkinc tot schenkingen t.b.v.
onderwiisinstellinqen
De SER stelt vast dat de tekst van
het voorgestelde artikel 53a, eerste lid,
opgenomen in
onderhavige ontwerp-Iandsverord
ening slechts betrekking heeft op schenk
ing
en
aan door bij
ministeriëie regeling met algemen
e werking aangewezen niet-comm
ercieel onderwijs
verzorgende openbare instellingen
en organisaties.
Ingevolge de ministeriele regelin
g lijkt de vrijstelling van invoerrech
ten een ruimer
toepassingsbereik te hebben dan uits
luitend de scholen van het openbaar ond
erwijs en ook
scholen in bijzonder onderwijs recht
te geven op de vrijstelling van invoerrech
ten.
De SER dringt er daarom bij de
regering op aan om, gelet op de
strekking van de
ministerléle regeling, het woord ‘op
enbare” te schrappen ult het in ond
erh
avige ontwerp
landsverordening voorgestelde artikel
53a Landsverordening tarief van invoer
rechten.
Met betrekkinq tot aanschaf en sch
enkinqen van søortartikelen
In het voorgestelde artikel 53b, eers
te lid, van de Landsverordening tarief
van invoerrechten
wordt bepaald dat uitsluitend voo
r artikelen die noodzakelijk zijn voo
r groepssporten
vrijstelling van invoerrechten wordt ver
leend.
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De SER plaatst gezien de prioriteit
die de regering geeft aan het bevord
eren van de
7
bre
edtesport en de doelstelling van de
vrijstelling van invoerrechten van spo
rtmaterialen,
namelijk “het bevorderen van de spo
rtbeoefening” kanttekeningen bij bep
erking van de
vrijstelling van invoerrechten tot arti
kelen die noodzakelijk zijn voor de beo
efening van
groepssporten.
De SER geeft de regering in overwe
ging om tevens materiaal voor individ
uele sporten die
worden uitgeoefend in verenigingsve
rband vrij te stellen van invoerrech
ten
en dan wel
specifiek het sportmateriaal noodzakeh
jk voor de sportuitoefening dat niet exclusi
ef voor éen
spoiler is bedoeld, maar door de verenig
ing of federatie kan worden beheerd.
Met betrekkini tot irimaire Ievensbeh
oeften
Het in onderhavige ontwerp-landsver
ordening voorgestelde artikel 53c Lan
dsverordening
tarief van invoerrechten bepaalt dat
vrijstelling van invoerrechten wordt ver
leen
d voor de
invoer van bij ministeriële regeling
met algemene werking aangewezen goe
deren die in
primaire Ievensbehoeften voorzien.
De SER constateert dat de regerin
g In artikel 3, eerste lid, van het
concept van de
ministeriële regeling met algemene
werking ter uitvoering van de artikele
n 53a, 53b, 53c en
53d van de Landsverordening tarief
van invoerrechten met 8
nam
e
voe
din
gsm
iddelen worden
vrijgesteld van invoerrechten.
De SER vraagt de aandacht van de
regering voor het feit dat primaire leve
nsbehoeften
echter ook andere zaken omvatten
die gelden als noodzakelijk om een men
swa
ardig leven
te kunnen leiden, zoals onder andere
kleding en huisvesting.
Met betrekkin tot de financiele imp
licaties
De regering stelt op pagina 3 van de
memorie van toelichting dat de waarde
van de beoogde
voordelen van de voorgestelde vrijstellin
g van invoerrechten vele malen gro
ter is dan de
mogelijke marginale derving voor de
landskas.
De beoogde voordelen van de voo
rgestelde vrijstelling van invoerrech
ten waaraan de
regering in de financiele paragraaf
refereert, worden echter niet nader
geë
xpliciteerd en
gekwantificeerd.
Naar het oordeel van de SER ontbre
ekt hierdoor een sluitende onderbouw
ing van het door
de regering gestelde. De SER drin
gt er dan ook bij de regering op
een
kwantitatieve
onderbouwing van hetgeen in de fina
nciëie paragraaf door de regering is ges
teld.
Met betrekking tot de inwerkingtred
inq
In artikel II wordt aan de ontwerp-la
ndsverordening tot wijziging van de Lan
dsverordening
tarief van invoerrechten terugwerkende
kracht verleend tot I juni 2015.
In aanwijzing 167 van de Aanwijzing
en voor de Regelgeving, wordt ges
teld dat aan een
regeling slechts terugwerkende kra
cht verleend, indien daarvoor een
bijzondere reden
bestaat.
De SER heeft echter met het oog
op de rechtszekerheid voor de burger
principiele bezwaren
tegen het verlenen van terugwerke
nde kracht aan een landsverordenin
g of Iandsbesluit en
Zie Be(eidsdocument Sportbeleid Curacao
2013—2017, Naar de sportieve Curacaos
ezond en Patriottistisch”, zaaknr. 2013
e samenleving; Actief,
/14271 pagina 24
In de ‘makutu basiko’ Zijfl ook medicijnen,
hygi
ene producten en huishoudelijke prod
Schoonmaakmiddelen en wasmiddelen
ucten zoals
opgenomen.
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meent dat het verenen van terugwe
rkende kracht in veel gevallen kan
worden voorkomen
door een betere pianning zijdens de
regering. Bovendien wordt ingevoige
aanwijzing 167 van
de Aanwijzingen voor de Regeige
ving vereiste bijzondere reden voo
r het verienen van
terugwerkende kracht aan de ond
erhavige ontwerp-iandsverordening
in
de memorie van
toeiichting niet nader toegeIicht.
De SER is positief over de hoofdIi
jnen van de in onderhavige ontwer
p-Iandsverordening
voorgesteide vrijsteiiing van invoer
rechten over gedoneerde goeder
en. Desondanks vraagt
de SER zeer nadrukkeIijk de aan
dacht van de regering voor de
in het bovenstaande
gegeven standpunten inzake
ontwerp-iandsverordening tot
wijziging van de
iandsverordening tarief van inv
oerrechten en dringt er op
aan om de ontwerp
Iandsverordening tot wijziging van
de Iandsverordening tarief van inv
oerrechten op deze
punten nader te analyseren en mo
tiveren.
Namensde Sociaal Economische
Raad,
.DefI9erd Voorzitter,

De Secrris,

NJH Jacob

w. drs. J.J. Provence
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