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PUBLICATIEBLAD
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 4de november 
2011 tot wijziging van het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao1  
 

_____________ 
 

IN NAAM DER KONINGIN! 
_______ 

 
DE WAARNEMENDE GOUVERNEUR van Curaçao, 

 
In overweging genomen hebbende: 

 
dat het wenselijk is het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao te wijzigen, teneinde het beleid 
betreffende de vrijstelling van de op basis van artikel 1 van het Eilandsbesluit Casinowezen 
Curaçao geldende wettelijk plicht voor hotels om over minimaal 150 kamers te beschikken om 
in aanmerking te kunnen komen voor een vergunning tot exploitatie van een casino, wettelijk 
vast te leggen; 
 
 

 Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 
 
 
Artikel I 
 
Het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao wordt gewijzigd als volgt: 
 
A. In artikel 1 wordt “hotel” vervangen door: hotel waaraan een casino is verbonden. 
 
B. Artikel 2 komt te luiden: 
 

Artikel 2 
 
1. Aan de hotels, genoemd in onderdeel a tot en met f, en die over het minimum van 45 kamers 
 beschikken, wordt vrijstelling verleend van de wettelijke plicht om over minimaal 150 
 kamers te beschikken, bedoeld in artikel 1: 
 a. het hotel, gelegen op het perceel grond aan de F.D. Rooseveltweg nr. 524 te Hato,  
  Curaçao, momenteel bekend als Airporthotel Holland; 
 b. het hotel, gelegen op het perceel grond aan de De Rouvilleweg nr. 47 te Otrobanda,  
  Curaçao, momenteel bekend als Hotel Kura Hulanda; 
 c. het hotel, gelegen op het perceel grond op de hoek van de Breedestraat en de De  

                     
1 AB 2000, no. 52. Dit Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, heeft krachtens artikel 5, tweede lid, van de Algemene 
overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao de staat van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van Curaçao 
verkregen. 
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   Rouvilleweg te Otrobanda, Curaçao, momenteel bekend als Hotel Otrobanda;  
 d. het hotel, gelegen op het perceel grond aan de Langestraat nr. 78 te Otrobanda, Curaçao, 
  momenteel bekend als Hotel Pelikaan;  
 e. het hotel, gelegen op het perceel grond aan de Columbusstraat nr. 7 te Punda, Curaçao, 
  momenteel bekend als Hotel San Marco; en  
 f. het hotel, gelegen op het perceel grond aan de Groot Davelaarweg nr. 5 te Groot Davelaar, 
  Curaçao, momenteel bekend als Hotel Trupial Inn. 
2. De vrijstelling, bedoeld in het eerste lid, vervalt met ingang van het tijdstip waarop een hotel, 
 genoemd in het eerste lid, zijn bestemming als hotel verliest. 
 
C. Na artikel 2, wordt een artikel ingevoegd, luidende: 
 

Artikel 2a 
 
 Bij ministeriële regeling met algemene werking wordt binnen 6 maanden na publicatie van dit 
 landsbesluit de aanduiding van de kadastrale nummers van de percelen alwaar de hotels, 
 genoemd in artikel 2, zijn gevestigd, vastgesteld.  
 
D. In artikel 4 wordt “Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao” vervangen door: Landsbesluit 
 Casinowezen Curaçao. 
 
 
Artikel II 
 
De tekst van het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao, zoals deze luidt na de daarin bij dit 
landsbesluit aangebrachte wijzigingen, worden in het Publicatieblad geplaatst.  
 
 
Artikel III 
 
Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 20 oktober 2011 tot wijziging van het 
Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao wordt ingetrokken. 
 
 
Artikel IV 
 
Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na die van de uitgifte van het 
Publicatieblad waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met 10 oktober 2010. 
 
       Gegegeven te Willemstad, 4 november 2011 
             A.P. VAN DER PLUIJM-VREDE 
 
De Minister van Financiën, 
  G.R.M. JAMALOODIN 
 
       Uitgegeven de 11de november 2011 
       De Minister van Algemene Zaken, 
                     G.F. SCHOTTE 
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Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 
4de november 2011, tot wijziging van het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao. 
 
I. Algemeen. 
 
Zoals blijkt uit de memorie van toelichting behorende bij de Eilandsverordening Casinowezen 
Curaçao berust het overheidsbeleid inzake hazardspelen in de kern op het accepteren van het 
verschijnsel ten einde ongewenste effecten, zoals de groei van illegaal gokken en de toenemende 
gokverslaving, zoveel mogelijk te kunnen beheersen. 
Legalisering is derhalve een strategie geweest van het voormalige bestuurscollege van het 
eilandgebied Curaçao en geen uitdrukking van goedkeuring. De ratio om de exploitatie van 
hazardspelen aan een vergunningstelsel te onderwerpen, was hoofdzakelijk om het lokale 
gokken controleerbaar te houden2. 
Voorts was bij het ontwikkelen van het juridische raamwerk waarbinnen de casino’s zich dienen 
te begeven het beleid van het voormalige bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao erop 
gericht om casino’s een onderdeel te doen vormen van de hotelinfrastructuur die nodig is om 
hotelgasten te accommoderen: het casino vervult met andere woorden een ondergeschikte rol ten 
opzichte van het hotel. Dit beleid is tot op de dag van vandaag niet gewijzigd. Door casino’s op 
te nemen in de hotelinfrastructuur wordt beoogd het verblijf in het hotel aantrekkelijker te 
maken voor de toerist, en zo meer toeristen naar het eiland te trekken. Ook biedt het casino 
werkgelegenheid voor de lokale bevolking: naast het aantrekken van deviezen is dit één van de 
doelstellingen bij de bevordering van toerisme. 
 
Door de aanwezigheid van casino’s te beperken tot de hotels, wordt bevorderd dat het casino 
wordt bezocht door de toeristen die in dat hotel verblijven en wordt een (geringe) drempel 
opgeworpen tegen casinobezoek door ingezetenen ter bescherming tegen gokverslaving. 
Het casino behoort dan ook rond te komen van de inkomsten die worden betrokken van de 
gasten van het hotel, waarbij het casino behoort. Daarom is één van de voorwaarden voor 
casinovergunningverlening dat het hotel een bepaald minimum aan kamers heeft, waardoor het 
hotel in ieder geval dat aantal gasten kan accommoderen dat nodig is om het casino een bepaald 
minimum aan inkomsten op te leveren. 
 
Het toenmalige bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao heeft destijds besloten dat vanaf 
een bepaalde datum alleen een casinovergunning kan worden verleend als het hotel, waaraan het 
casino is verbonden, over minimaal 150 kamers beschikt. Die eis is in het jaar 2000 opgenomen 
in het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao. 
Vóórdien, dat wil zeggen voor de vaststelling van het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao, 
waren wel casinovergunningen verleend voor hotels die minder dan 150 kamers hadden. Te dien 
tijde was in de vergunningsvoorwaarden opgenomen dat er geen hazardspelen mochten worden 
voortgezet als het hotelbedrijf gesloten was of werd geëxploiteerd met minder dan 45 kamers. 
 
Het betreft zes hotels die niet over minimaal 150 kamers en wel in het bezit waren van een 
vergunning en die momenteel bekend staan onder de volgende namen: 
1. Airporthotel Holland; 
2. Hotel Kura Hulanda; 
3. Hotel Otrobanda; 

                     
2 Memorie van Toelichting behorende bij de Eilandsverordening Casinowezen Curaçao (AB 1999, no. 97), toelichting onder 
artikel 3. 
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 4. Hotel Pelikaan; 
5. Hotel San Marco; en 
6. Hotel Trupial Inn. 
Het is aannemelijk dat het de bedoeling was dat de eis van 150 kamers niet zou gelden voor een 
casinovergunningsaanvraag voor deze zes kleinere hotels; voor deze hotels blijft de eis van 45 
hotelkamers gelden, zoals die gold voor de inwerkingtreding van het Eilandsbesluit 
Casinowezen Curaçao. Immers, de waarde van het hotel en het hotelbedrijf zullen devalueren als 
het de mogelijkheid wordt ontnomen om –zoals het hotelbedrijf al jarenlang doet– toeristen aan 
te trekken door hen als attractie onder meer een casino aan te bieden. Dit treft de eigenaar 
onbillijk, omdat hij het hotel dan niet meer voor dezelfde prijs kan verkopen als het hotel met 
casino zou hebben opgebracht.  
Bij de eis om over minimaal 150 hotelkamers te beschikking om in aanmerking te komen voor 
een casinovergunning, diende dus een vrijstelling te worden vastgesteld, die specifiek aan de 
hotelcomplexen, genoemd in artikel 2 van dit landsbesluit, verbonden moest zijn. 
 
Het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao verbindt de vrijstelling evenwel niet aan het 
hotelcomplex, doch aan de casinovergunning, die is afgegeven vóór de inwerkingtreding van dat 
eilandsbesluit. Echter krachtens artikel 3, derde lid, van de Eilandsverordening Casinowezen 
Curaçao3 heeft de casinovergunning een beperkte vergunningstermijn (maximaal drie jaren) en 
kan de casinovergunning niet verlengd worden. Goedbeschouwd vervalt de vrijstelling dus met 
de betreffende casinovergunning. 
De onderhavige wijziging van het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao beoogt wettelijk vast te 
leggen dat de hotels, genoemd in artikel I, onderdeel B, van dit landsbesluit vrijstelling genieten 
van de plicht om over minimaal 150 kamers te beschikken. 
Deze hotels beschikken al tientallen jaren over een vergunning tot explotatie van een casino en 
het is niet de bedoeling van de huidige regering om deze hoteleigenaren hun vergunning te 
ontnemen, omdat zij niet voldoen aan de plicht, zoals vastgelegd in artikel 1 van het 
Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao. De regering wenst evenwel niet de situatie in het leven te 
roepen dat andere hoteleigenaren met minder dan 150 kamers een beroep doen op deze 
vrijstelling. Deze vrijstelling geldt slechts voor die hoteleigenaren die reeds vóór 5 september 
2000 in het bezit waren van een vergunning. Vanwege de in acht te nemen algemene beginselen 
van behoorlijke regelgeving, waaronder het vertrouwensbeginsel, is de overheid gehouden om 
voor deze hoteleigenaren een vrijstelling te creëren. Hiermee wordt het door het toenmalige 
bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao gevoerde beleid gerespecteerd en gecontinueerd.  
Alle andere vergunningaanvragers dienen te voldoen aan de eisen zoals vastgelegd in artikel 1 
van het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao. 
 
Tenslotte wordt opgemerkt dat in verband met de evaluatie van Curaçao door de Caribbean 
Financial Action Task Force gekozen is om het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao niet in te 
trekken, doch te wijzigen.  
Intrekking van het eilandsbesluit zal betekenen dat diverse reeds vastgestelde documenten –zoals 
de aanvraagformulieren voor casinovergunningen en persoonlijke vergunningen en de 
vergunningsvoorschriften– waarin wordt verwezen naar de wet- en regelgeving, die de 
verplichtingen voor de vergunninghouder en voorwaarden voor de aanvrager vastlegt, gewijzigd 
moeten worden. 
De Caribbean Financial Action Task Force beschikt echter reeds over de Engelse vertalingen van 
                     
3 Deze eilandsverordening heeft krachtens artikel 5, eerste lid, van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land 
Curaçao de staat van landsverordening van Curaçao verkregen. 
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al deze documenten en de bijbehorende wetgeving. Om de extensieve voorbereiding op deze 
evaluatie niet te verstoren is het wenselijk zo’n aanpassing te voorkomen. Reden waarom 
gekozen is voor een wijziging van het reeds bestaande besluit. 
 
Financiële paragraaf 
 
De wijziging van het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao betreft een verduidelijking van het 
destijds geconcipieerde beleid, inhoudende het besluit om het reeds verkregen recht tot 
exploitatie van een casino bij een hotel met minder dan 150 kamers, niet aan te tasten voor dát 
betreffende hotelgebouw. 
Deze wijziging staat niet toe dat deze vrijstelling wordt verleend voor andere dan de opgesomde 
gebouwen: het is dan ook niet mogelijk dat nieuwe, kleine hotels een beroep doen op deze 
regeling. Aan het onderhavige landsbesluit zijn derhalve geen kosten verbonden. 
 
Advies Raad van Advies 
 
Op 5 oktober 2011 heeft de Raad van Advies advies uitgebracht inzake het Landsbesluit, 
houdende algemene maatregelen, tot wijziging van het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao 
(RvA no. RA/30-11-LB). De adviespunten van de Raad van Advies, met uitzondering van de 
opmerkingen terzake van het casinobezoek door ingezetenen, zijn integraal overgenomen in het 
ontwerp met de bijbehorende nota van toelichting. Het oogmerk van dit landsbesluit is het 
wettelijk vastleggen van de vrijstellingsregeling voor casino’s. Deze vrijstellingregels, evenals 
de wettelijke eis van 150 hotelkamers, zijn regels die al geruime tijd van kracht zijn op Curaçao. 
Het wordt wellicht inderdaad tijd om de inhoud van de Eilandsverordening Casinowezen 
Curaçao te evalueren. Bij een dergelijke evaluatie zal ondergetekende deze opmerkingen van de 
Raad van Advies verder behandelen en daar waar nodig een reactie bieden op de opmerkingen 
van de Raad van Advies. 
 
 
II. Artikelsgewijze toelichting. 
 
Artikel I 
 
Onderdeel A 
De inhoud van artikel 1 van het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao (nieuw) legt, in 
tegenstelling tot de tekst van artikel 1 van het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao, zoals dit 
luidde voor de inwerkingtreding van dit landsbesluit, een duidelijk verband tussen het casino en 
het hotel. Het begrip “hotel” behoeft niet nader te worden omschreven omdat de definitie al in de 
wet is opgenomen: hieronder vallen ook hotelcomplexen. 
Om te voorkomen dat er in de toekomst onduidelijkheid ontstaat over de hotelgebouwen of –
complexen, waaraan de vrijstelling is verbonden bijvoorbeeld door wijziging van de straatnaam 
of wijziging van de naam van het hotel– dient de aanduiding van de hotels te worden aangevuld 
met het kadastrale nummer van het perceel alwaar het hotel is gevestigd. Zo’n kadastrale 
aanduiding wordt ook gehanteerd in andere regelgeving, zoals bij de toekenning van de e-zone 
status. 
 
 
 
Onderdeel B 
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 Verwezen wordt naar het algemene deel van deze toelichting. 
Voor wat betreft het tweede lid, wordt opgemerkt dat dit lid op Advies van de Raad van Advies 
in het landsbesluit is opgenomen. 
De Raad is namelijk van oordeel dat de vrijstelling dient te gelden voor zover op bedoelde 
adressen gedurende een onafgebroken periode een hotelbedrijf wordt uitgeoefend, eventueel 
door verschillende, elkaar opvolgende eigenaren. Mocht een hoteleigenaar een gebouw waarin 
een hotel is gevestigd verkopen als een gebouw met een andere bestemming, bijvoorbeeld 
woonbestemming, dan heeft de hoteleigenaar zichzelf de mogelijkheid ontnomen om het 
gebouw voor dezelfde prijs te kunnen verkopen als het hotel met casino zou hebben opgebracht. 
De motivering voor de vrijstelling, te weten het voorkomen van een mogelijke onbillijkheid, 
omdat het hotel niet met casino kan worden verkocht, is dan niet van toepassing.  
Ondergetekende onderschrijft het standpunt van de Raad dat de vrijstelling voor dat adres vanaf 
dat tijdstip niet zou moeten gelden. Daarom is het tweede lid aan dit artikel toegevoegd. Door 
deze formulering, waarin er een verband wordt gelegd tussen de bestemming van het hotel en de 
vrijstelling, wordt gerealiseerd dat de vrijstelling van een hotel dat vanwege verbouwing of 
andere omstandigheden, alwaar dus niet onafgebroken het hotelbedrijf wordt uitgeoefend, 
behouden blijft. Ook in geval er sprake is van onderbreking van de uitoefening van het 
hotelbedrijf, behoudt het hotel de vrijstelling, in geval er sprake is van een ongewijzigde 
bestemming. 
 
Onderdeel C 
Vanwege de algemene verbindendheid van dit nieuwe artikel wordt bepaald dat de kadastrale 
nummers van de hotels, genoemd in artikel 2, bij ministeriële regeling met algemene werking 
wordt vastgesteld. 
Gekozen is hier voor een delegatiebepaling (delegatie aan de Minister), omdat de kadastrale 
gegevens nog niet bekend waren op het moment van vaststellen van dit landsbesluit. In dit 
artikel wordt voorts bepaald dat de Minister binnen een termijn van zes maanden deze 
ministeriële regeling met algemene werking dient vast te stellen. Met deze periode wordt de 
betrokkenen de nodige tijd gegeven om deze kadastrale gegevens aan de Minister aan te leveren.  
 
Onderdeel D 
Zoals gemeld in de eerste voetnoot bij dit landsbesluit heeft het Eilandsbesluit Casinowezen 
Curaçao krachtens artikel 5, tweede lid, van de Algemene overgangsregeling wetgeving en 
bestuur Land Curaçao de staat van landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van Curaçao 
verkregen. 
Vooralsnog wordt ervan uitgegaan dat deze bepaling niet tevens inhoudt dat de citeertitels van 
wetgevingsproducten die door het toenmalige eilandgebied Curaçao zijn vastgesteld, ook 
gewijzigd zijn. Met andere woorden de citeertitel van het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao 
is op basis van de voornoemde overgangsregeling niet gewijzigd in Landsbesluit Casinowezen 
Curaçao. 
Gelet op het vorenstaande wordt thans op deze plaats de citeertitel gewijzigd. 
 
 
Artikel II 
 
In artikel 7a van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao wordt 
bepaald dat de geconsolideerde tekst van de wettelijke regelingen die met toepassing van de 
Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao zijn gewijzigd, bij 
landsbesluit worden vastgesteld.  
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Omdat de geconsolideerde tekst van het Eilandsbesluit Casinowezen Curaçao niet vóór de 
totstandkoming van dit landsbesluit is gepubliceerd, wordt in dit landsbesluit deze bepaling, 
houdende de opdracht aan de regering om de geconsolideerde tekst van het Eilandsbesluit 
Casinowezen Curaçao, inclusief de wijzigingen zoals vervat in dit landsbesluit, in het 
Publicatieblad op te nemen. 
 
 
Artikel III 
 
Op 20 oktober 2011 is een Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, houdende de 
vrijstelling van de wettelijke plicht om over minimaal 150 kamers te beschikken, zoals in dit 
landsbesluit voorgesteld, vastgesteld. Artikel 2 van dat landsbesuit luidde als volgt: 
Artikel 2:  
Aan de hotels, genoemd in onderdeel a tot en met f, en die over het minimum van 45 kamers 
beschikken, en alwaar gedurende een onafgebroken periode een hotelbedrijf wordt uitgeoefend, 
wordt vrijstelling verleend van de wettelijke plicht om over minimaal 150 kamers te beschikken. 
De toevoeging van de woorden -zoals hierboven cursief weergegeven- “en alwaar gedurende en 
onafgebroken periode een hotelbedrijf wordt uitgeoefend”, is in het oorspronkelijk ontwerp door 
de opsteller van het betreffende landsbesluit in reactie op het advies van de Raad van Advies van 
5 oktober 2011, in de aanhef van artikel 2 ingevoegd. Echter uit nadere bestudering van de feiten 
en praktijksituaties, alsmede in overleg met de Gaming Control Board4, is vast komen te staan, 
dat die toevoeging ongewenste gevolgen met zich mee brengt. In geval er sprake is van een 
verbouwing van een hotel dan wel een hotel door overmachtsituaties, zoals laatstelijk het geval 
met de storm Thomas, de deuren tijdelijk dient te sluiten, zal een dergelijk hotel door een 
taalkundige interpretatie van dat artikel, de vrijstelling verliezen. Omdat het de bedoeling van de 
wetgever is om de vrijstelling te verbinden aan een hotel en deze vrijstelling tevens te handhaven 
indien de bestemming van dat hotel ongewijzigd blijft, wordt voorgesteld om het landsbesluit 
van 20 oktober 2011, dat nog niet was gepubliceerd, in te trekken en daarvoor in de plaats dit 
landsbesluit vast te stellen en te publiceren.  
 
 
Artikel IV 
 
Omdat de in dit landsbesluit opgenomen vrijstelling betrekking heeft op 6 verschillende hotels, 
zou de inwerkingtreding van dit landsbesluit in principe dienen te gelden vanaf het moment dat 
elk afzonderlijk verleende vergunning aan die 6 verschillende hotels, is komen te vervallen. 
Omdat het moment waarop de vergunning voor elk hotel verschillend is, wordt hier voorgesteld 
om teneinde de uitvoering van de Eilandsverordening Casinowezen Curaçao in de praktijk 
werkbaar te houden, aan dit landsbesluit terugwerkende kracht te verlenen tot 10 oktober 2010. 
Dit is het moment waarop Curaçao is ontstaan en daarmee bevoegdheid is geschapen voor de 
regering van Curaçao om bestuurlijke en regelgevende maatregelen, zoals deze, te nemen. 
 
 
De Minister van Financiën, 
  G.R.M. JAMALOODIN 

                     
4 Brief d.d. 24 oktober 2011, kenmerk ML/U247/2011. 


	A  2011 N  47
	PUBLICATIEBLAD

