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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT van de 7de maart 2012, no. 12/1761, houdende vaststelling van de 
geconsolideerde tekst van de Landsverordening renovatie hotels. 
 

_________ 
 

DE GOUVERNEUR VAN CURAÇAO, 
 

 
Op de voordracht van de Minister van Justitie; 
 

Gelet op: 
 
Artikel 7A van de Algemene overgangsregeling wetgeving en bestuur Land Curaçao; 
 
 

H E E F T  G O E D G E V O N D E N: 
 
 

Enig artikel 
 

De geconsolideerde tekst van het Landsverordening renovatie hotels als opgenomen in de 
bijlage bij dit landsbesluit wordt vastgesteld. 
 
 
       Gegeven te Willemstad, 7 maart 2012 
               F.M.D.L.S. GOEDGEDRAG 
 
 
De Minister van Justitie, 
       E.R. WILSOE 
 
 
       Uitgegeven de 18de mei 2012 
       De Minister van Algemene Zaken, 
                G.F. SCHOTTE 
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BIJLAGE behorende bij het Landsbesluit van de 7de maart 2012, no. 12/1761, houdende 
vaststelling van de geconsolideerde tekst van de Landsverordening renovatie hotels. 
 
Geconsolideerde tekst van de Landsverordening renovatie hotels1, zoals deze luidt na de 
toepassing van de aanwijzingen opgenomen in de Algemene overgangsregeling wetgeving en 
bestuur Land Curaçao. 
 

---------------------------- 

Artikel 1 

Deze landsverordening verstaat onder “bedrijf” een onderneming tot exploitatie van hotels en 
andere gelegenheden tot verblijf en ontspanning, welke gericht is op de bevordering van het 
vreemdelingenbezoek aan Curaçao en welker uitbreiding, verbetering en/of vernieuwing een 
investering vergt van tenminste NAF 300.000,--. 
 
 

Artikel 2 
 

Aan een bedrijf, zoals bedoeld in artikel 1, kan voor de duur van ten hoogste twee jaren 
vrijstelling van invoerrecht en/of ontheffing van economische heffing worden verleend bij 
invoer van goederen bestemd voor haar uitbreiding, verbetering en/of vernieuwing. 
 
 

Artikel 3 
 

1. De Gouverneur verklaart, in overleg met de Minister van Economische Ontwikkeling, of de 
in artikel 2 genoemde vrijstelling en/of ontheffing verleend zal worden. 

2. Het verzoek daartoe dient door of namens belanghebbende schriftelijk tot de Gouverneur te 
worden gericht. 

 
 

Artikel 4 
 

1. De verklaring in het voorgaande artikel geschiedt bij landsbesluit. 
2. Aan de vrijstelling kunnen voorwaarden worden verbonden. 
 
 

Artikel 5 
 
De verklaring mag alleen worden afgegeven indien het bedrijf niet kan worden aangemerkt als 
een bedrijf in de zin van artikel 1, eerste lid, onderdeel b, van de Landverordening ter 
bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw (P.B. 1953, no. 194). 
 

 
 
 

                     
1 P.B. 1985, no. 150 
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Artikel 6 
 
Voor zover deze landverordening niet anders bepaalt, zijn de bepalingen van de 
Landverordening ter bevordering van bedrijfsvestiging en hotelbouw (P.B. 1953, no. 194) van 
overeenkomstige toepassing 
 
 

Artikel 7 
 

Deze landsverordening, welke kan worden aangehaald als “Landsverordening renovatie hotels”, 
treedt in werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging, werkt terug tot en met 1 
januari 1983 en vervalt op een nader bij landbesluit te bepalen tijdstip. 
 
 

*** 
 
 
 
 
 
 


