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Excellentie,
Gaarne vragen WI] hierbij uw aandacht voor het volgende.
Op ii juli 2022 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een adviesverzoek van u ontvangen
betreffende (a.) het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van
het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste september 1986 ter uitvoering van
artikel 3 bis, lid 4, van de Loterijverordening 1909 (PB. 1965, no. 85) zoals gewijzigd; (b.) het
ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen. strekkende tot wijziging van het Eilandsbesluit,
houdende algemene maatregelen, van de 23 september 1986 ter uitvoering van artikel 3 bis, lid 2, van
de ‘Loterijverordening 1909” (PB. 1965, no. 85). zoals gewijzigd; en (c.) de concept-ministeriele
beschikking ter verlening van mandaat aan de stichting Gaming Control Board (zaakriummer
2022/002684; refnr. 103/2022-SER).
Bijgaand advies is in de reguliere voorbereidende en plenaire vergadering van 18 september 2022
behandeld en vastgesteld.
Voor een in

udelijke uiteenzetting wordt verwezen naar genoemd advies.
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Sociaal-Economische Raad
De Sociaal-Economische Raad (SER) is een vast college van advies met als taak de regering en de Staten
te adviseren over hat te voeren sociaaleconomisch beleid, aangelegenheden van sociaaleconomische aard
en over wettelijke regelingen van sociaalecononiische aard.
Richlinggevend bij de advisering door de SER is het hanteren van een breed welvaartsbegrip waarbij het
niet alleen gaat on materiele vooruitgang, maar ocR on aspecten van sociaal welzijn en een goede kwaliteit
van de leefomgeving, kortom een duurzame ontwikkeling van de samenleving.
De SER streeft daarbij naar kwaliteit en draagvlak: hoge deskundigheid in combinatie met breed gedragen
overeenstemming en steun in de samenleving
Oat Ran door in tripartiete vorni werkgevers- en werknemersvertegenwoordigers en onafhankelijke eden
te discussieren over beleid en beleidsvoornemens van de regering en daarovergevraagd en ongevraagd te
advise ren
—

—

Diverse maatschappehjke organisaties krijgen ocR een luisterend oor bij de SER afhankelijk van het
onderwerp ter advisering. worden deze organisaties op uitnodiging van de SER gevraagd hun deskundigheid
in te brengen.
Actuele informatce over de samenstelling en de werkzaamheden van de SER. adviezen, persberichten en
het laatste nieuws zn te vinden op de website van de SER.
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Advies van de Sociaal-Economische Raad (SER) zoals vastgesteld in zijn plenaire vergadering van
16 september 2022 betreftende (a.) het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen,
strekkende tot wijziging van hot Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste
september 1986 tar uitvoering van artikel 3 bis, lid 4, van do “Loterijverordening 1909” (P.8.1965, no.
85) zoals gewijzigd1; (b.) hot ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot
wijziging van hot Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23ste september 1986 tar
uitvoering van artikel 3 his, lid 2, van do “Loterijverordening 1909” (P.B. 1965, no.85), zoals gewijzigd2;
en (c.) do concept-ministeriële beschikking tar verlening van mandaat aan de stichting Gaming
Control Board (zaaknummer 20221002684; ref.nr. 10312022-SER).

Samenvatting van conclusies en aanbevelingen
•

Op 11 juli 2022 heeft do Sociaal-Economische Raad (SER) een adviesverzoek ontvangen van de
Minister van Financien betreffende (a.) bet ontwerplandsbesluil, houdende algemene maatregelen,
strekkende tot w(jziging van het Eilandsbeslijit. houdende algernene maatregelen, van de 23’
september 1986 ter uitvoering van artikel 3 bis, lid 4. van de Lotehjverordening 190W (P B 1965.
no. 85) zoals gewqzigd. (b.) bet ontwerplandsbesluit. houdende algemene niaatregelen, strekkende
tot wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algernene maatregelen. van de 23 september 1986
ter uitvoering van artikel 3 his. lid 2. van de Loterijverordening 1909 (PB. 1965, no. 85), zoals
gewijzigd: en (cj de concept-rninisteriële beschikking ter verlening van mandaat aan de stichting
Gaming Control Board (zaaknummer 2022/002684; ref.nr. 1 03/2022-SER). In dit advies zullen deze
ontwerpregelingen worden aangeduid als respectievelijk ‘ontwerp-wijzigingslandsbesluit art. 3 bis,
lid 4’, ‘ontwerpwijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 2’. dan wel gezamenlk aan te duiden als
‘ontwerpwijzigingslandsbesluiten’en conceptmandaat-beschikking’.

•

Het ontwerpwijzigingslandsbesluit art 3 bis, lid 4. en het ontwerpwijzigingslandsbesluit art 3 his, lid
2, strekken ertoe aanpassingen aan te brengen in vigerende uitvoeringsregelingen gebaseerd op
de Loterijverordening 1909, waarmee aanvullende voorwaarden worden gesteld aan hot aanvragen
van een nummerloterijvergunning en de verplichting wordt opgelegd aan vergunninghouders om
hun administratie bij te houden volgens een geautomatiseerd systeem.

•

In de bij bet eerstgenoemde ontwerp behorende nota van toelichting wordt bet belang onderstreept
en de noodzaak onderbouwd van de voorgestelde wijziging door expliciet te verwijzen naar het
karakter van bet loterijbedrijf dat, vanwege de grote kasstromen die daarbinnen circuleren, als
gevoelig wordt beschouwd voor witwas- en andere ongeoorloofde (lees: criminele) praktijken Om
bet risicoprofiel van de loterijsector tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen voorziet de
voorgestelde wijziging in eon verruiming van de voorwaarden waaraan de aanvrager van een
nummerloterijvergunning dient te voldoen.

•

In de considerans van bet ontwerpwijzigingslandsbesluit art 3 his, Id 2, is als overweging
opgenomen dat bet wenselijk is de verplichting tot het gebruik van een geautomatiseerd systeem
ten behoove van een doelmatige en inzichtelijlce administratie van de vergunninghouders alsmede
toezichtsbepalingen vast te leggen De wenselijkheid tot het opleggen van deze verplichting wordt
nader onderbouwd door de volgende zinsnede: “Een dergelijke verplichting bevordert de controle
op juistheid, volledigheid en tdigheid van de onder de vergunning verrichte transacties en een
verrnindering van de kans op onjuiste en onvolledige administratie van transacties alsmede daaraan
gerelateerde misdrijven, zoals witwassen en fraude.”

1A.B. 1986, no.21
A.B. 1986, na 21, zoals laatstelijk gewijzigd bij A.B. 1 997, no. 87.
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•

In de toelichting bij do conceptmandaatbeschikking wordt nader verduideIkt dat de Stichting
Gaming Control Board (GCB) krachtens mandaat over do sanctiobevoegdheid beschikt tot
introkking van een vergunning; GCB heeft thans geen toezicht- en handhavingsbovoogdhodon ton
aanzion van de Ioterijsector, “terwijl het in de praktijk wenselijk is geblokon dat GCB over bij of
krachtens do Lv 1909 vorloondo bovoogdhodon boschikt om op te kunnon treden tegen
ovortredingon van de Lv 1909”

•

Per september 2022 bestaat do Wega di Number sector’ in Curaçao uit 24 vergunninghouders. De
nummorlotorij vorgunninghouders hebben gozamonlijk gedurondo de periode 2018-2022 een
gemiddelde jaarlijkse omzet gegenereerd van NM. 62.4 miljoen. Do SER kan hioruit concludoren
dater grote kasstromen verbonden zijn aan het aanbieden van nummerloterij.

•

Voider constateort do SER dat sinds 2022 alle nummerloterijvergunningshouders uitgosloton zijn
van do pnmairo bancaire dienstvorlening als govolg van hun risicoprofiol.

•

Het risicoprofiel van de Wega di Number sector’ wordt beInvloed door vorschillonde factoren,
waaronder hot cash intonsiovo karaktor van do sector, do ontoeroikondo handhaving op de Wega
di Number sector’ on do bostaando illegao lotonverkoop.

•

Hot gobrek aan toezicht op de Wega di Number sector’ vlooit voort uit hot feit dat do
Lotorijvorordoning 1909 goon (bijzondoro) bopalingon bovat omtront hot nalovingstoezicht. Als
govoig hiorvan is or goon oonduidigo toozichthoudor aangowezen belast met het nalevingstoozicht
op de gehele Loterijvorordening.

•

Do SER constatoort dat or goon sprako is van bestuurlijko handhaving in goval van niot-naloving
van do verbodsbepalingen opgenomen in artikelen 2 en 6 van do Loterijvorordoning, aangozion or
goon toozichthoudor is aangowezon voor do uitvooring van hot nalevingstoozicht. Daar komt nog bij
dat do rogoring niot gokozon hooft voor boloidsmatigo handhaving via een consistent on uniform
hand havi ngsboloid.

•

Do SER constatoort ochtor dat niot onomstotolijk vaststaat dat hot vorondorstold hoog risicoprofiol
van do ‘Woga di Number sector’ hooft goloid tot een groot aantal concrete praktijkgevallon van
witwaspraktijkon en of terrorismobostrijding. Mocht evenwel blijken dat zuiks wol hot goval is, diont,
naar hot oordool van do SER, hiorovor molding to wordon gemaakt in do nota van toelichting
bohorondo bij hot ontworpwijzigingslandsbosluit art. 3 bis, lid 4

•

Vanwoge het ontbreken van een kwantificoring van de witwasproblomatiok binnon do ‘Woga di
Number sector is do SER rodolijkorwijs niot in staat eon oordool to vormon over do proportionaliteit
on subsidiaritoit van do voorgostoldo vorschorpto regulering die met de voorliggondo
ontworpwzigingslandsbosluiton wordt booogd. Hot is voor do SER onduidelijk of de voorgostoldo
vorschorpto rogulering in vorhouding staat tot do bostaando witwasproblematiek binnen do Woga
di Number sector’. Het staat niet vast dat verscherpte reguloring daadworkolijk nodig is voor hot
vorlagen van het risicoprofiel.

•

De SER gooft do Minister van Financien in ovorwoging om do kwantificoring van do wkwas- en
terronsmefinancieringsprobtomatiek op te nemen in do nota van toolichting bohorondo bij hot
ontworpwijzigingslandsbosluit art. 3 bis, lid 4.

•

Vordor constatoort do SER dat in do nota van toelichting behorondo bij dat
ontwerpwijzigingslandsbosluit niet wordt aangegovon vanuit wolk porspoctiof do wonsolijkhoid tot
vorlaging van hot risicoprofiol van do Woga di Number’ sector tot eon accoptabel nivoau moot
wordon bozion. Voor do raad is hot niot duidolijk of do wenselijkheid bezien moot wordon vanuit hot
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tcE

perspectief van de lokale banken de COB als zijnde toezichthouder ofde Financial Intelligence Unit
(Flu). Gelet hierop geeft de SER de Minister van Financien in overweging aanvullende informatie te
verstrekken in de nota van toelichting aangaande het perspectief van waaruit de wenselijkheid moet
worden bezien.
•

Verder stelt do SER vast dat er geen objectieve en genormeerde invulling wordt gegeven aan do
term ‘acceptabel niveau’ Het is van belang deze term nader te operationaliseren in de nota van
toelichting. Hiermee wordt duidelijkheid geschapen over de vraag of tie voorgestelde verscherpte
regulering daadwerkelijk zal bijdragen aan verlaging van het risicoprofiel van tie Wega di Number
sector tot een acceptabel niveau.

•

Het volt de SER voorts op dat in de toelichtingen bij de ontwerpwijzigingslandsbesluiten goon
beschrijving wordt gegeven van de gevolgen die de nummerloterijvergunninghouders, de
uitvoerende- en handhavende regeringsinstanties zullen ervaren on de in deze ontwerpen
voorgestelde bepalingen nate leven dan wel uit te voeren. Hierbij kan worden gedacht aan onder
andere tie extra handhavingsinspanning die zal moeten worden geleverd als tie voorgestelde
ontwerpwijzigingslandsbesluiten niet spontaan worden nageleefd door de nummerloterijvergunning
houders.

•

De SER constateert dat een kwantificering van de uitvoeringskosten. bezien vanuit het perspectief
van tie nummerloterijvergunningshouders, ontbreekt

•

Verder wordt vastgesteld dat er geen informatie voorhanden is met betrekking tot tie technische
oisen waaraan het voorgeschreven geautomatiseerd systeem dient te voldoen, waardoor een
vergunninghouder do uitvoeringskosten gerelateerd aan de invoering van het voorgeschreven
systeem niet op voorhand kan inschatten.

•

Het ontbreken van vorengenoemde informatie in de Nota van toelichting behorende bij het
ontwerpwijzigingslandsbesluit art 3 bis, lid 2, geeft blijk dat de regering de neveneffecten voor de
nummerloterijenvergunninghouders niet. althans niet in afdoende mate, in kaart heeft gebracht. De
SER geeft de Minister van Financien in overweging on alsnog een uiteenzetting te geven van de
verwachte neveneffecten van de invoering van zowel het ontwerp-wijzigingslandsbesluit art 3 bis,
lid 4 als het ontwerpwijzigingslandsbesluit art 3 bis, lid 2.

•

De SER constateert dat naar verwachting een Iaag tot middelmatige spontane naleving van de
verscherpte vergunningsvoorwaarden door de nummerloterijvergunningshouders zal plaatsvinden,
hetgeen een grotere behoefte aan handhavingscapaciteit vereist voor het bewerkstelligen van een
effectieve naleving. Gelet hierop rijst de vraag of de aangewezen handhavende instantie
redelijkerwijs do benodigde extra handhavingscapaciteit kan aanleveren voor het bewerkstelligen
van een effectieve naleving van de verscherpte vergunningsvoorwaarden.

•

Verder concludeert de SER dat verscherpte regulering additionele handhavingscapaciteit vereist
voor het feitelijk kunnen bewerkstelligen van een doeltreffende handhaving. Het is, in het verlengde
daarvan, derhalve van belang dat tie nodige investeringen in termen van mankracht en financien
worden gepleegd zodat de aangewezen uitvoerende en handhavende instanties effectief kunnen
optreden. Het investeren in GCB en FlU is randvoorwaardelijk voor een doelmatige en doeltreffende
handhaving van de Loterijverordening 1909.

•

Gelet op het belang van een fraudebestendig geautomatiseerd systeem voor het risicoprofiel van
tie Wega di Number sector’, geeft de SER aan de Minister van Financien verder in overweging om
do lokale banken op periodieke basis de nodige informatie te verstrekken over do waarborging van
de fraudebestendigheid van bet systeem.
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•

De raad concludeert naar aanleiding van consultaties met stakeholders, dat do-banking, tot heden,
nauwolijks van invloed is geweest op de operaties in de sector. De impact van de-banking van de
Ioterijsector op Curaçao is vooraisnog klein omdat Curaçao nog altijd een cash intensieve economie
is: contant geld wordt overal als betaalmiddel geaccepteerd en er is, vanuit de bevolking, een sterke
voorkour om met contant geld te betalen.

•

Ook uit de omzetten lijken de operatios van de nummerloterij goon substantiele govolgen te hebben
ondervonden van do-banking. Atnames van de omzotton lijkon eerder bet gevolg te zijn van de
COVID-19 pandemie en bijbehorende Iockdown, met name de staking van niet-vitalo activitoiton,
waarondor nummerverkoop (in april en mei 2020 en maart, april en mei 2021), en de economische
malaise met afnamo van inkomens en toename van de armoede als gevolgen.

•

Overigens toont het chartaal geld in omloop in de monetaire unie (Curacao en Sint Maarten) een
stijgende trend, onder andero omdat er groopen zijn die mooilijkhedon ondervinden om eon
bankrekening to kunnen openen. In het kader van do VN-duurzame ontwikkelingsdoelon
(Sustainable Development Goals (SDGs)), dient gesteld te worden dat financiele inclusie een
vereiste is voor een evenwichtige economische groei. met name het bevorderen van economische
groei en werkgelegenheid (SOG-8) en armoedebestrijding (SOC-i).

•

In hot kador van flnancile inclusie juicht de SER het initiatief van de CBCS on do bancairo sector
toe am tot afsprakon to komon tor vorgomakkelijking van hot oponen van eon bankrekening voor
natuurlijke personon.

•

Kansspolvorslaving is een voorkomend fenomeen op het eiland. Actuole informatio overde procieze
omvang van doze vorm van verslaving op hot oiland is echter niet beschikbaar. Hot Iaatst vorrichto
ondorzook naar do aard en onivang van do kansspelverslavingsproblematiok datoort uit 2003. Do
SER stolt dorhalvo vast dat or goon actuele intormatie voorhandon is aangaando do
kansspelverslaving in tormon van ondor andero hot huidigo aantal vorslaafdon, do ernst van do
kansspolvorslaving on do meost voorkomende vormon van kansspolverslaving.

•

Kansspolvorslaving wordt formeel erkend als een psychische stoornis. Ondanks doze torrnele
erkenning constateort do SER dat doze vorm van verslaving in Curaçao niet wordt aangomorkt als
een psychischo stoornis on ook niot opgonomon is in hot basiszorgpakket ingovolgo do
Landsverordoning Basisvorzokoring Zioktokoston (P.B. 2013. no 3). AIs govoig hiervan wordon do
bohandolingon on intorventies tor bestrijding van kansspolvorslaving niet vergood door do Socialo
Vorzokeringsbank (SVB).

•

Op basis van do bovindingon van hot onderzoek uit 2003 Ran do SER concluderon dat do
kanssp&problomatiek relatiof omvangrijk is, hetgeon noopt tot doeltreffond beloid goricht op
provontie en bestrijding van kansspelverslaving.

•

De SER gooft do rogering in ovorwoging om to kiozon voor do Public Health benadoring bij hot
ontwikkelen van hot prevontiobeloid voor kansspolverslaving voor do goholo kansspolsector. De
Public Health benadoring erkont eon gezamenIk gedragon vorantwoordolijkhoid door de regering
en kansspolindustrio aangaando provontio en bostrijding van kansspelvorslaving. Als gevolg hiorvan
diont hot provontioboleid goricht to zijn op, enorzijds, ‘responsible gambling’, andorzijds, op ‘harmful
reduction.

•

Do SER gooft do rogoring vordor in ovorwoging om do vorantwoordoIkhoid van do ‘Woga di Number
sector’ aangaande verslavingsprevontio op to nemen in de vergunningsvoorwaardon.
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•

Een naciere verscherping van de vergunningsvereisten ten dienste van verslavingspreventie zal,
enerzijds, bijdragen aen verlaging van de kansspelverslavingsproblematiek op hot eiland en,
anderzijds, aan het bevorderen van maatschappelijk verantwoord ondernemerschap van de
numnierloterijsector.

•

Ten behoeve van een effectieve uitvoering van bestrijding programma’s van kansspelverslaving
beveelt de SER voorts aan om (kansspel)verslaving als een psychische stoornis te erkennen,
waardoor passende zorg aangeboden en vergoeci kan worden via het basiszorgpakket ingevolge
de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten.
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1. Inleiding
Op 11 juh 2022 heeft de Sociaal-Economische Raad (SER) een adviesvorzoek ontvangen van de Minister
van Financien betreffende (a.) het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot
wijziging van het Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 23 september 1986 ter
uitvoering van artikel 3 bis, lid 4, van de “Loterijverordening 1909’ (P.B. 1965, no. 85)zoals gewijzigd3; (b.)
het ontwerplandsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekkende tot wijziging van het Eilandsbesluit,
houdende algemene maatregelen, van de 2351e september 1986 ter uitvoering van artikel 3 bis, lid 2, van de
“Loterijverordening 1909” (PB. 1965, no. 85), zoals gewijzigd4; en (c.) de concept-ministeriele beschikking
ter verlening van mandaat aan de stichting Gaming Control Board (zaaknummer 2022/002684; ref.nr
103/2022-SER). In dit advies zuHen deze ontwerpregelingen worden aangeduid als respectievelijk ‘ontwerp
wijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 4’, ontwerpwijzigingslandsbosluit art. 3 bis, lid 2’, dan wel gezamenlijk
aan te duiden als ontwerpwijzigingslandsbosluiten’ en ‘conceptmandaat-boschikking’.
Hot ontwerpwijzigingslandsbesluit art. 3, lid 4, en het ontworpwijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 2, strekken
ertoe aanpassingen aan te brengen in vigerende uitvoeringsregelingon gebaseerd op de Loterijverordening
1909, waarmee aanvullendo voorwaarden worden gesteld aan het aanvragen van een nummerloterij
vergunning en de verplichting wordt opgelegd aan vergunninghouders om hun administratie bij te houden
volgens een geautomatiseerd systeem.

1.1.

Strekking en doelstelling van de voorgestelde aanpassingsregelingen

1.1.1. Ontwerpwijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 4
Ingevolge de considerans van het ontwerpwijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 4, wordt het als wenselijk
geacht aanvullende voorwaarden vast te stellen waaraan de aanvrager ten minste dient te voldoen om in

aanmerlcing te kunnen komen voor eon vergunning als bedoeld in artikel 3 bis, eerste lid, van de
Loterijverordening 1909. Cm doze aanvullende voorwaarden vast to stellen, is een nadere wijziging nodig
van hot Eilandsbesluit, houdende algomene maatrogolen, tor uitvooring van artikol 3 bis, viorde lid, van do
Loterijvorordoning 1909, zoals gewijzigd. Het in hot ontwerpwijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 4,
voorgestolde artikel I, onderdeel A, voorziet daarin,
In do bij dit ontwerp behorende nota van toelichting (hierna: NvT) wordt het belang onderstroopt on do
noodzaak ondorbouwd van do voorgosteldo wijziging door expliciot to vorwijzon naar hot karakter van het
lotorijbodrijf dat, vanwogo do grote kasstromon die daarbinnon circuloron, als govoolig wordt beschouwd
voor witwas- on andore ongooorloofde (lees: criminolo) praktijkon. Cm hot risicoproflol van de loterijsector
tot eon aanvaardbaar nivoau torug to brongon, voorziot do voorgostolde wijziging in eon vorruiming van do
voorwaardon waaraan do aanvrager van eon nummorioterijvorgunning dient to voldoen, waarbij stilgestaan
wordt bij do volgondo voorwaardon. Op do oorsto plaats, do voorwaardo dat or vollodigo bokondheid diont
to bestaan ton aanzion van do met do oxploitatio van hot loterijbodrijf botrokkon boleidsbopalors on
belanghebbendon. Hot niet voldoon aan deze voorwaarde, althans het niet konbaar makon van dogonon die
het beleid van hot Ioterijbodrijf bepalen of medebepalen of van degenen met eon rochtstrooks of middollijk
belang in het geplaatste aandolonkapitaal of een daarmee vergelijkbaar belang in hot lotorijbodrijf, of van do
uitoindolijke bolanghebbendo(n), vormt eon woigeringsgrond op basis van het voorgestelde nieuwe artikel 2,
eorsto lid, onder b, van hot ontworp:
Op do twoodo plaats goldt de voorwaardo dat do botroffendo boloidsbopalors on belanghobbondon aan oen
screening mooten worden ondorworpen, waarbij ondorzocht wordt of betrokkenen al dan niet onherroepelijk

3kB. 1986, no, 22.
A.B. 1986, no. 21, zoals laatstolijk gowijzigd bij A,B. 1997, no. 87.
51n artikel 3 bis, oorsto lid, is opgonomon dat tot hot aanloggen en houden van eon nummorlotorij waarbij als
voorwaarde tot deelneming wordt gevraagd het inzetten van een geldbedrag op een bepaald nunimer of op
bopaaldo nummers tonoindo mode to dingon naar prijzon in gold, kan hot Bostuurscollege aan personen
woonachtig in hot oilandgobiod Curaçao, vorgunning vorlenon.
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zijn veroordeeld wegens een misdrijf of overtreding van de artikelen 2 6 en 86 van de Loterijverordening
1909 dan wel of de aanvrager en of diens Ioterijbedrijf een onherroepelijke belastingschuld heeft waarvoor
geen uitstel van belasting is verleend of een openstaande schuld inzake het op grand van artikel 4 van de
verordening verschuldigde vergunningsrecht dan wel inzake de op grand van artikel 11 bis, eerste lid? onder
b, verschuldigde afdrachten hebben. Ten derde is er de voorwaarde dat de herkomst van de gelden waarmee
de exploitatie van het loterijbedrijf wordt gefinancierd, vast dient te staan am infiltratie door en participatie
van criminele invloeden te voorkomen.

1.1.2. Ontwerpwijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 2
In de considerans van bet antwerpwijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 2, is als overweging opgenomen dat
bet wenselijk is de verplichting tot het gebruik van een geautomatiseerd systeem ten behoeve van een
doelmatige en inzichtelijke administratie van de vergunninghouders aismede toezichtsbepalingen vast te
leggen. De wenselkheid tot het opleggen van deze verplichting wordt in de bij bet ontwerp behorende NvT
nader onderbouwd door de volgende zinsnede. “Een dergelijke verplichting bevordert de controle opjuistheid,
volledigheid en tijdigheid van de onder de vergunning verrichte transacties en een vermindering van de kans
op onjuiste en onvolledige administratie van transaces alsmede daaraan gerelateerde misdrijven, zoals
witwassen en fraude.” In de NvT is verder aangegeven dat de Minister van Financien de bevoegdheid heeft
am richtlijnen en voarschriften te geven ter zake de door de vergunninghouder te voeren administratie,
alsmede ter zake bet geautomatiseerde systeem Het betreft standaard handhavingsbevoegdheden. zoals
de bevoegdheid am alle inlichtingen te vragen en inzage te verlangen van alle boeken, bescheiden en andere
inforriiatiedragers zoals elektranische bestanden en daarvan afschriftte nemen of deze daartoe tijdelijk mee
te nemen, alsmede de (technische) contrale van gebruik en werking van bet geautomatiseerde systeem.
In de financiele paragraaf van de NvT wordt. tot slot, erop gewezen dat de kosten verbonden aan het toezicht
ter handhaving van de regels zaals bepaald in het anderhavige landsbesluit gebudgetteerd warden.
respectievelijk ten laste komen van de Stichting Gaming Control Board (hierna GCB). Daarbij gelden de
volgende voarwaarden (i) dat de additianele kosten voor bet eerste jaar vaar 100% gedekt warden door
GCB en (U) indien de financiele implicaties na de evaluatie van de resultaten van het eerste jaar na
inwerkingtreding van het landsbesluit tot een negatief salda leiden vaar GCB, de kasten in rekening warden
gebracht bij de vergunninghouders, net zaals bij de casinavergunninghouders. Uitgangspunt daarbij is het
principe van budgetneutraliteit zaals expliciet onderschreven door de Sectordirecteur Financieel Beleid en
Begratingsbeheer (hierna: SDFBB) van het Ministerie van Financien in het bij het ontwerp gevaegde advies’.

1.1.3. Canceptmandaatbeschikking
In de toelichting bij de in het onderhavige dossier gevoegde conceptmandaatbeschikking wordt nader
verduidelijkt dat GCB krachtens mandaat8 over de sanctiebevoegdheid beschikt tot intrekking van een
vergunning; GCB beeN thans geen taezicht- en handhavingsbevoegdheden ten aanzien van de Ioterijsector,
terwijl bet in de praktijk wenselijk is gebleken dat GCB aver bij of krachtens de Lv 1909 verleende
bevaegdheden beschikt am op te kunnen treden tegen overtredingen van de Lv i9o9.” Met het apnemen
van artikel I tweede en derde lid] in de vaargestelde conceptrnandaatbeschikking, veri<rijgt GCB de
(gemandateerde) bevoegdheid tot bet eisen van inzage in de administratie van de vergunninghouder,
Artikelen 2 en 6 bevatten de verbodsbepalingen krachtens de Loterijverordening 1909. Artikel 8 bepaalt dat
overtreding van een van de verbodsbepalingen van artikel 2 of van artikel 6 gestraft wardt met gevangenisstraf
van ten hoogste zes maanden of geldboete van ten hoogste vfduizend gulden.
Advies SDFBB van bet Ministerie van Financien d d 27 juni 2022, met zaaknummer 2022/002684, met als
onderwerp: ‘Landsbesluiten en mandaatbesluit WNK.
Bij Ministeriele Beschikking vanS maart 2017 (No 2017/008864) heeft de Minister van Algemene Zaken aan de
Directeur van GCB, ressorterende onder bet Ministerie van Financien, de bevaegdheid gemandateerd tot bet
verlenen, wijzigen, opschorten, verlengen en intrekken van een vergunning alsmede het stellen van nadere
vaarwaarden aan een vergunning als bedoeld in de Loterijverordening 1909.
Zie taelichting bij conceptmandaatbeschikking.
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aismede de (gemandateerde) bevoegdheid om, conform het bepaalde in artikel 11 eerste, tweede en derde
lid, van de Lv 1909, zo nodig op kosten van de overtreders, te doen wegnemen, beletten, verrichten of in
vorige toestand herstellen van hetgeen in strijd met de Lv 1909 is of wordt gehouden, gemaakt of gesteld,
ondernomen, weggelaten, beschadigd of weggenomen, zo valt verder te lezen in de toelichting.

1.2. Nut, noodzaak en relevantie van een sociaaleconomische toetsing
De SER stelt vast dater binnen de Curaçaose samenleving een uitzonderlijk groot aanbod is aan vergunde
en niet-vergunde kansspelen, ook wel hazardspelen1° genoemd11. Deze spelen hebben over bet algemeen
een verslavend karakter1’ wat een negatief effect heeft op de volksgezondheid en ook op de financiele
gezondheid van huishoudens en individuele burgers (schulden, faillissementen, inkomensverlies, kosten
voor strafvervolging en strafvoltrekking, behandelings- en therapiekosten, kosten als gevoig van verminderde
arbeidsprestaties of arbeidsongeschiktheid en bijstand voor het levensonderhoud van gokverslaafden en bun
gezinnen). Kansspelverslaving leidt tot sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke ontwrichting van
gezinnen en gemeenschappen (ontwrichting van familiebanden en persoonlijke verhoudingen)
Geconstateerd wordt verder dat steeds vaker naar kansspelen als fundraisingsmiddel wordt gegrepen voor
bet realiseren van goede doelen. maar in grote mate ook voor privedoeleinden.
Casino’s, loterijen en verschillonde andere kansspelen zip. vanwege de grote hoeveelheden contant geld
die daarin omgaan. internationaal gekenmerkt als uitermate gevoelig voor criminele activiteit, bet witwassen13
van geld en de financiering van terrorisme’4. Dit wordt expliciet onderschreven in de NvT behorende bij het
ontwerpwijzigingslandsbesluit art 3 bis, lid 4, zoals in paragraaf 1.1.1 hierboven is aangegeven. Bijkomend
fenomeen is dat organisatoren van niet-vergunde kansspelen niet bijdragen aan de landskas door afdracht
van wettelijk verplichte leges. vergunningsrechten en belastingen Daarmee loopt bet land inkomsten mis.
Uit het bovenstaande volgt de noodzaak van overheidswege om kansspelen op adequate wijze te reguleren.
De SER onderschrijft deze noodzaak in beginsel. gezien de hierboven summier aangekaarte ongewenste
sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke effecten die wellicht kunnen optreden, waarover later in
dit advies meer, en tevens in het licht van de toenemende internationale druk, en de lokale implicaties
daarvan, om de loterijsector zodanig te reguleren dat de kans op witwaspraktijken en of
terrorismefinanciering geminimaliseerd worden’5 en er reeel sprake kan zijn van een re-risking van de lokale
In de klapper 2022 van WJZ wordt in hoofdstuk VI, onder de kop ‘Openbare Zedelijkheid’. loterijen en
hazardspelen samen genoemd Alle relevante wet- en regelgeving met betrekking tot loterijen en hazardspelen in
Curaçao zijn te vinden op pagina’s 4 tot en met 8; zie ook op de regeringswebsite gobiernu.cw:
https:Ilgobiernucw/nl/documentlhootdstuk-vi-openbare-zedeliikheid-a-b/.
Zie tevens: publicatie van GCB. Bekendmaking goederenloterlien (2019); https:llgamingcontrol.spin
cdn.comlmedia/pdf files/20190315 gcbOO5 fd ad publicatie goederen loteril 7k530mm cmyk nl.pdf.
2 In 1991 heeft de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) bet pathologisch gokken opgenomen in haar
‘Classification of mental and behavioural disorders (lCD-b). Sindsdien is gokverslaving een erkende vorm van
verslaving, net als alcohol-, drugs- en geneesmiddelenverslaving. De hoofdkenmerken die de WHO voor bet
pathologisch gokken noemt zijn: (i) voortdurend en terugkerend gokken en (ii) een vaak nog groeiend gokgedrag,
sociale
gevolgen
negatieve
persoorilijke
ondanks
httos:Hcdn.who.int/media/docs/default
en
source/classificationlother-classificationsl924 1544228 eng.pdf
3 Artikel
1, eerste lid, onderj, van de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (Lb. d.d. 7 november
2017, no. 201713297, (PB. 2017, no. 99) houdende vaststelling van de geconsolideerde tekst van de
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (PB. 2010, no. 41) verstaat onder ‘witwassen’. een
gedraging als strafbaar gesteld in Titel XXXA van bet Tweede Boek van bet Wetboek van Strafrecht.
4 Onder ‘financieren van terrorisme’ wordt ingevolge artikel 1, eerste lid, onder k, van de hierboven genoemde
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties verstaan: een gedraging zoals omschreven in artikel 2 van
bet op 9 december 1 ggg te New York tot stand gekomen lnternationaal Verdrag ter bestrijding van de financiering
van terrorisme (Trb 2000, 12), begaan door eon natuurlijke persoon, een rechtspersoon of vennootschap, of door
of ten behoeve van, of in verband met eon organisatie, instelling, bedrijf, persoon dan wel groep van personen of
bevolkingsgroepen; httos://wetten.regering.nI/BWBV0001 518/2002-04-10.
IS
Voor concrete voorbeelden over mazen in de (loterij)wet voor bet witwassen van geld wordt verwezen naar de
internetblog ‘Sanction scanner, The Lottery and Money Laundering; https;//sanctionscanner.com/blog/the-lottery
10
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‘Wega di Number sector’ die al enige tijd ge-derisked is. De SER wil hierbij evenwel benadrukken dat,
aihoewel hij in principe zeer positief staat tegenover de intentie achter de voorgestelde
conceptwijzigingsregelingen, de raad zich ervan bewust is dat aanvullende maatregelen onontkoombaar zijn
om te komen tot een uitgobreider regelgevend kader dat nagenoeg alle relevante aspecten omvat ten
behoeve van een ‘Wega di Number sector’ die op modernere leest is geschoeid en die daarbovenop
maatschappelijk verantwoord is

1.3. Beschrijving aanpak
Bij het opstellen van dit advies is door middel van een consultatief proces inzichten verkregen van en
opvaffingen uitgewisseld met de meest relevante stakeholders, te weten: GCB, de shchting Fundashon
Wega di Number KOrsou (FWNK), de Financial Intelligence Unit (Flu), de stichting Fundashon Maneho pa
Adikshon (FMA), de bancaire sector, vertegenwoordigd in de Curaçao International Financial Association
(CIFA), en een raadsman (advocaat) die welbekend is met de sector en met de operations van de twee
grootste vergunninghouders16 van hot eiland. Aangezien de groep loterijvergunninghouders niet verenigd is
in een specifieke belangenvereniging, hoewel hiertoe in het recente verleden pogingen zijn ondernomen,
moest via de desbetreffende advocaat, in brede zin. nadere inlichtingen worden verkregen met betrekking
tot de mogelijke zienswijzen van de grootste loterijvergunninghouders ten aanzien van de voorgestelde
aanpassingsregelingen.
Behalve bet plegen van consultaties met bovengenoemde stakeholders heeft de SER, op basis van
uitgebreide desk- en internetresearch aismede literatuuronderzoek. zich een oordeel kunnen vormen over
relevante aspecten die samenhangen met het voornemen van de regering. in casu van de Minister van
Financien, om de regulering van de loterijsector te verscherpen door onder meer aanvullende
vergunningsvoorwaarden en nieuwe (gedigitaliseerde) administratievoorwaarden te stellen en deze wettelijk
vast te leggen

1.4. Opbouw van het advies
Dit advies is als volgt opgebouwd. Na dit inleidende hoofdstuk geeft de SER in hoofdstuk 2 zijn visie omtrent
de voorgestelde wijzigingsregelingen waarbij in de eerste plaats stilgestaan wordt bil het cash intensieve
karakter van de loterijsector vanwege de risico’s die hieraan kleven In de tweede plaats worden de
conceptregelingen getoetst op aspecten als uitvoerbaarheid en handhaaftaarheid. waarbij onder meer zal
worden stilgestaan bij de vraag of er in dit verband aan de meest elementaire randvoorwaarden is voldaan,
en zo niet, welke aanvullende voorwaarden noodzakelijk zijn ten behoeve van de doelbereiking. In het
verlengde hiervan. zullen de doeltreffendheid, doelmatigheid. kosteneffectiviteit en mogelijke (neven)effecten
van de voorgestelde aanpassingen worden getoetst waarbij uitgegaan wordt van het gegeven dat de
Ioterijsector, hierna ook aan te duiden als do Wega di Number sector. vanuit historisch, sociaal-cultureel en
sociaalmaatschappelijk perspectief, hoe dan ook. een zeer bijzondere plaats inneemt in de Curaçaose
gemeenschap. (lllegaal) nummerverkoop is nu eenmaal al decennialang erg populair onder brede lagen van
de bevolking. Het adagium To win the lottenj you must first buy the ticket’ is hierbij zonder meer van
toepassing. Dii biedt naar bet oordeel van de SEP een bruikbaar handvat om te kunnen anticiperen op. dan
and-money-laundering-31 0 Hierin wordt onder meer het volgende gesteld: ‘The purchase of winning lottery tickets
is considered a fundamental loophole for money laundering. This process occurs as follows; The criminals contact
the lottery winners and offer to buy the ticket for more money than the lottery prize. The winner agrees to receive
more than he earns. Thus, the criminal gets a winning lottery ticket, where he launders the money won. This money
shows the funds obtained from the drug trade, prostitution, extortion, and the like as if it was obtained from the
lottery [....] This method has been tried many times before. The most famous case is undoubtedly about the
mobster James “Whitey” Bulger. Bulger allegedly paid $2 million in cash for interest on a $ 14.3 million lottery
ticket purchased in 1 gg 1 The federals stated that the money they offered to buy this ticket was illegal gambling,
extortion, and usury.”
16

Joeblack Lottery Curaçao en Smile Lottery.
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wel uitspraken te kunnen doen over, de mate van (sociale) acceptatie voor de verscherping van de regulering,
die met de voorliggende conceptregelingen wordi bepleit, en of die verscherping juist de iflegale
Ioterijverkoop niet verder in de hand zal werken mede vanwege het niet impliciet noch expliciet Icenbaar
maken van een specifiek beleidsvoornemen tot hardhandig optreden tegen illegale nummererkoop. In het
verlengde hiervan zal ook worden gekeken naar enkele juridische en sociaaleconomische aspecten waarbij
in het bijzonder zal worden stilgestaan bij geconstateerde ongewenste neveneffecten als kansspelverslaving
en gokgerelateerde schade en hun impact op het niaatschappehjk welzija Hierbij zal worden ingezoomd op
initiatieven van uitvoerings- en toezichtsorganen als GCB, FWNK en ook FMA om preventief, correctief en
curatief op te treden tegen genoemde effecten die naar het oordeel van de SER ontwrichtende en kostbare
gevolgen hebben voor de gehele samenleving Voorts zullen de nancieeI-economische effecten worden
geanalyseerd in de context van do-risking van de Wega di Number sector’ en tegen de achtergrond van de
vraag of de voorgestelde aanpassingsregelingen in afdoende mate vo(doen aan de voorwaarden om re
risking van de sector door de bancaire wereld te (her)overwegen.
Op basis van de bevindingen in hoofdstuk 2 zullen enkele algemene conclusies worden getrokken en
aanbevelingen worden gedaan.
—
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2. Het standpunt van de SER
2.1. Wega di Number sector: een cash intensieve branche
Per september 2022 bestaat de Wega di Number sector’ in Curaçao uit 24 vergunninghouders17. De
nummerloterij vergunninghouders hebben gezamenIik gedurende de periode 2018-2022 een gomiddelde
jaarlijkse omzet gegenereerd van NAf. 62.4 miljoen 18 De SER kan hieruit concluderen dat er grate
kasstromen verbonden zijn aan hot aanbieden van nummerloterij. verder constateert de raad dat sinds 2022
aVe nummerloterijvergunningshouders uitgesloten ziin van de primaire bancaire dienstverloning als gevoig
van hun risicoprofiel. De beweegredenen van de lokale banken voor het uitsluiten van de
nummerloterijvergunningshouders lopen uiteen en verschillen per lokale bank. volgens sommige lokale
banken beschikken de nummerloterijvergunninghouders over een risicoprofiel dat hoger i dan hun eigen
‘risk-appetite’19. In andere gevallen vlooit de uitsluiting van de nummervergunninghouders van primaire
bancaire dienstverlening voort uit het intern risicoboleid van de correspondent bank’2° van de lokale bank.
Het risicoprofiol van de ‘Wega di Number sector’ wordt beInvloed door verschillende factoren, waaronder het
cash intensieve karakter van de sector, de ontoereikende handhaving op de gehelo ‘Woga di Number sector’
en de bestaande illegale lotonverkoop. Het cash intensieve karakter van een sector wordt aangemerkt als
een risico vorhogonde factor voor witwassen en terrorismefinanciering door de Financial Action Task Force
(FATF). Het cash intensieve karakter van de ‘Wega di Number sector’ heeft naar verwachting geleid tot
uitsluiting van deze sector van de primaire bancaire dienstverlening, hetgeen tekenend is voor de wijze
waarop het risicoprofiel van de sector betreffende witwassen en terrorismefinanciering wordt ervaren.
De FATF definioert de risico’s van witwassen en terrorismefinanciering als een functie van drie factoren
nameIk droiging, kwetsbaarheid en gevolgen.21 In het geval van de Wega di Number sector’ kunnen de
onduidelijkheden omtrent de herkomst van de golden en de mogolijkhedon tot het fingeren van speelwinst
als dreigingen worden aangemerkt. De bolangrijksto kwetsbaarheden van de ‘Wega di Number sector’ zijn
naast het cash ntensiove karakter van de sector, het gebrek aan toezicht op de sector, de uitsluiting van de
primaire bancaire dienstverlening en het gebrek aan wettelijk voorgeschreven interne controlemechanismen.
[let voorkomen van de geIdentificeerde dreigingen versterkt door kwetsbaarheden van de sector kunnen
leiden tot criminele infiltratie, geen atdracht van de omzetbelasting, illegale lotenverkoop en de niet-naleving
van de wet- en regelgeving aangaande anti-witwasson en terrorismefinanciering.
Het gebrek aan toezicht op do ‘Wega di Number sector’ vloeit voort uit het feit dat de Loterijverordening 1909
geen (bijzondore) bepalingen bevat omtrent hot nalovingstoozicht. Als govolg hiorvan is or goon oenduidige
toezichthouder aangowezon bolast met hot nalovingstoezicht op do gohole Lotorijvorordoning
Niottogonstaande hot voronstaando, is boloidsmatigo bostuurlijko handhaving via oon consistent on
consoquont handhavingsbeloid altijd mogolijk gowoost. Do SER stolt vast dat or in do praktijk hioraan geon
offoctieve invulling is on wordt gogovon. Geconstateerd wordt dat de regering sporadisch gebruik maakt van
do mogelijkhoid van boloidsmatigo handhaving via een uniform handhavingsbeleid. Voor zover bij do SER
craçao Gaming control Board.
Fundashon Woga di Number Korsou.
19
De Nederlandso vertaling is risicoboroidheid’; hoeveel risico een persoon of instelling accepteert am waarde to
croëron, om eon bopaald rendement te behalen. Bij instellingon als banken zijn vaak per soort risico (per risicobron)
do principos on do daarmoo vorbondon bolangrijksto kwalitatiovo on kwantitatiovo boloidsaspocton bonoomd.
Vorvolgons wordt dan rogolmatig gotootst of do actuolo risico’s in Iijn zijn met do principos. Ook wordt
https://w.dfbonIino.nlIbogripI8542lriskgerapportoord
over
do
actuolo
stand
van
zakon;
appotito#:—:tekst=Risicoboreidhoid%3B%2Ohoeveol%2orisico%2ooon%2opersoon%2Oof%2Oinstelling%2oaccop
toort%2Oom%2owaardo,kwalitatiovo%2Oon%2okwantitatiovo%2oboloidsaspocton%2obonoomd.
20 Eon correspondentbank is eon bank die transacties bohoort namons eon andore uinanciele instelling die goon
vostigingen in hot land heeft. Banken wenden zich over hot algomoon tot andoro intormediaire bedrijven om op to
trodon als hun corrospondonton in afgologon rogios. Zo kunnon zij transactios in hot buitonland uitvooron.
Corrospondontonbankon kunnon namons oon derdo ondor moor depositos aannemon, gold ovormakon, loningon
boheren; https:fInl.oconomy-podia.com/1 1030275-correspondent-bank.
21 FATF guidance, National Money Laundering and Terrorist financing risk Assessment 2013,
p.7.
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bekend, heeft de regering slechts gebruik gemaakt van bestuurlijke beleidsmatige handhaving via
mandatering van de bevoegdheden aangaande vergunningverlening.
0GB is sinds 2017 uitsluitend belast met bet verlenen, wijzigen, opschorten, verlengen en intrekken van een
vergunning alsmede het instellen van nadere voorwaarden aan een vergunning als bedoeld in de
Loterijverordening 1909.22 Dit is de reden waarom slechts de (tijdelijke) intrekking van een vergunning23 als
handhavingsinstrument kan worden ingezet door OCR. Het overige handhavingsinstrunient opgenomen in
de Loterijverordening 1909 is de bestuursdwang.24 Bestuurlijke sancties, bestuurlijke boete en dwangsom
komen niet voor in de Loterijverordening 1909.
De SER constateert, in bet verlengde van het vorenstaande, dat er geen sprake is van bestuurlijke
handhaving in geval van niet-naleving van de verbodsbepalingen opgenomen in artikelen 225 en 626 van de
Loterijverordening, aangezien er geen toezichthouder is aangewezen voor de uitvoering van het
nalevingstoezicht. Daar komt nog bij dat de regering niet gekozen heeft voor beleidsmatige handhaving via
een consistent en uniform handhavingsbeleid. Het niet consequent handhavend optreden tegen schendingen
van bovengenoemde verbodsbepalingen zou wellicht door niet-vergunde nummerloterijvergunninghouders
kunnen worden opgevat als gedoogbeleid vanuit de regering, hetgeen de illegale lotenverkoop verder in de
hand kan werken. Verder kan de strafrechtelijke handhaving als ontoereikend worden aangemerkt. Voor
zover bij de SER bekend, is in de loop derjaren slechts êén geval bekend van een veroordeling wegens bet
begaan van strathare feiten ingevolge de Loterijverordening27. Als gevolg hiervan is het naar bet oordeei
van de SER
niet onaannemelijk dat derden de Loterverordening 1909 in zekere zin zouden kunnen
aanmerken als cosmetisch (symboolwetgeving).
-

—

2.2. Noodzaak en wenselijkheid van verscherpte regulering nader bezien
Volgens de NvT behorende bij de ontwerpwijzigingslandsbesluiten is de noodzaak van de invoering
van de verscherpte regulering gelegen in bet hoge risicoprofiel van de loterijsector voor witwassen en
andere vormen van criminalileit die tot de-risking van de sector hebben geleid. Gelet op bet hoge
risicoprof’iel wordt bet als wenselijk geacht het risicoprofiel te verlagen tot een acceptabel niveau.
2.2.1. Noodzaak
De constatering van een hoog risicoprofiel van de ‘Wega di Number sector’ voor witwassen en andere
vormen van criminaliteit wordt door verschillende relevante stakeholders onderschreven. Tijdens de
consultatierondes hebben 0GB, FWNK, FlU en de CIFA aangegeven dater verschillende risico’s kleven aan
bet bestaande regelgevend kader ter bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering binnen de
loterijensector
De SER constateert echter dat niet onomstotelijk vaststaat dat het verondersteld hoog risicoprofiel van de
‘Wega di Number sector’ geleid heeft tot een groot aantal concrete praktijkgevallen van witwaspraktken en
of terrorismebestrijding. Mocht evenwel blijken dat zulks wel het geval is, dient er, naar het oordeel van de
SER, hierover melding te worden gemaakt in de NvT behorende bij bet ontwerpwijzigingslandsbesluit.
Daaruit volgt de noodzaak tot kwantificering van geidentificeerde witwasprakten in de ‘Wega di Number
sector’ die als onderbouwing kan dienen voor bet veronderstelde hoog risicoprofiel van deze sector. Met

Ministeriele beschikking no. 2017/008864.
Art. 6 bis Loterijverordening 1909
24
Art. 11 Loterijverordening 1909.
25
Een verbodsbepaling opgenomen betreffende bet aanbieden van een andere loterij dan de voorgeschreven
vormen van loterij opgenomen in de Loterijverordening.
26 Het aanbieden van een loterij zonder de vereiste vergunning is verboden.
27 ECLI:NL:OGEAC:2016:4;
https:/Iwww.uitsoraken.nl/uitsvaak/Qerecht-in-eerste-aanleQ-van-curacao/strafrechU
strafrecht-overiQ/eerste-aanleg-enkelvoudio/ ecli-nl-opeac-201 6-4.

22
23
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inachtneming van de algemene beginselen van behoorlijk bestuur (abbb) is het van belang dat de regering,
indien en voor zover er sprake is van geIdentificeerde en geregistreerde witwaspraktijken in de loterijsector,
deze grondig Iaat onderzoeken
Zoals reeds aangegeven, onderkent de SEP de ontoereikende bestuurlijke en strafrechtelijke handhaving
van de Loterijverordening 1909. Desalniettemin zal de constatering van een ontoereikende handhaving van
de Loterijverordening de regering niet ontslaan van haar verplichting am de witwasproblematiek binnen de
‘Wega di Number sector’ te kwantificeren in termen van (i) het aantal geconstateerde witwaspraktijken, (ii)
de vormen van gehanteerde witwasmethoden, (iii) het aantal gevallen van strafrechtelijke vervolgingen van
strafbare feiten, (iv) het aantal gevallen van niet-naleving door de nummerIotervergunninghouders van de
bepalingen opgenomen in de Loterijverordening 1909, de Landsverordening identificatie bij dienstverlening
(LID), de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LMOT) in de afgelopen jaren. Gelet op de
brede definitie van het begrip witwassen zullen niet alleen het fingeren van speelwinst hieronder vallen, maar
oak illegale lotenverkoop en belastingfraude.
Normaliter wordt het regelgevend kader ter bestrijding van witwassen en terrorismebestrijding aangepast
aan de hand van bevindingen van een verrichte sectorspecifieke risicoanalyse of een nationale risicoanalyse.
Voor zover bekend is er geen sectorspecifieke risicoanalyse verricht voor de ‘Wega di Number sector’. Wel
constateert de SEP dat een nationale risicoanalyse zich in een vergevorderd stadium bevindt. Het is voor de
raad evenwel onduidelijk of het verondersteld verhoogd risicoprofiel van de loterijsector op basis van de
(preliminaire) bevindingen van de nationale risicoanalyse reeds is vastgesteld. Graag vraagt de SEP hierover
nadere opheldering.
Vanwege het ontbreken van een kwantificering van de witwasproblematiek binnen de ‘Wega cii Number
sector’ is de SEP redelijkerwijs niet in staat een oordeel te vormen over de proportionaliteit en subsidiariteit
van de voorgestelde verscherpte regulering die met de voorliggende ontwerpwijzigingslandsbesluiten wordt
beoogd. Het is voor de SEP onduidelijk of de voorgestelde verscherpte regulering in verhouding staat tot de
bestaande witwasproblematiek binnen de ‘Wega di Number sector’. Het staat derhalve niet vast dat
verscherpte regulering daadwerkelijk nodig is voor het verlagen van het risicoprofiel. De SEP geeft de
Minister
van
Financien
in
overweging
am
de
kwantificering
van
de
witwasen
terrorismefinancieringsproblematiek op te nemen in de NvT behorende bij het ontwerpwijzigingslandsbesluit.

2.2.2.Wenselijkheid
De SEP constateert dat in de NvT behorende bij het ontwerpwijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 4, niet wordt
aangegeven vanuit welk perspectief de wenselijkheid tot verlaging van het risicaprofiel van de ‘Wega di
Number sector’ tat een acceptabel niveau moet warden bezien. Voor de raad is het niet duidelijk of de
wenselijkheid bezien moet warden vanuit het perspectief van de lokale banken28, de COB als zijnde
toezichthouder29 of de FlU30. Gelet hierop geeft de SEP de Minister van Financien in overweging aanvullende
informatie te verstrekken in de NvT aangaande het perspectief van waaruit de wenselijkheid moet warden
bezien.
Indien de nanciele inclusie van de Wega di Number sector’ ten grondslag ligt aan de wenselijkheid tot
verlaging van het risicapraeI tat een acceptabel niveau, rijst de vraag of de voargestelde verscherpte
regulering afdoende is am het nodige comfort te bieden aan de lokale cammerciele banken am over te gaan
tat het aanbieden van primaire bancaire dienstverlening aan de sector.

Acceptabel niveau waarbij de banken bereid zijn weer primaire bancaire dienstverlening aan te bieden aan de
Wega di Number sector (financiele inclusie).
29
COB is taezichthauder ingevalge de Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID), de
Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LMOT) en de Ministeriele beschikking no. 2017/008854.
° FlU is belast met de analyse van de meldingen van angebruikelijke transacties.
28
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De SER heeft vornomon dat eon bank eerst intern oen risicoanalyse zal verrichten alvorons over te gaan tot
tinancielo inclusie van eon sector.31 Doze risicoanalyse is goricht op het in kaart brengen van het algemene
bedrijfsrisico omgoving van de sector, de sectorspeciheke risico’s aangaando witwassen en
terrorismefinanciering en do algemene interne controlemechanismen ter bostrijding van do risico’s
aangaando witwasson on terrorismefinanciering. Hot is voor do SER niet inzichtelijk ofdo regoring consultatie
hooft goploogd met do lokale banken aangaando do voorwaardon waaronder zij bereid zullen zijn om over
to gaan tot tinancielo inclusie. In geval de wenselijkheid bezien dient te worden vanuit hot oogpunt van
financiele inclusie dan is hot van eminent belang dat do Ioka!o bankon in do gologonhoid wordon gostold hun
zienswijze to govon over do voorgestolde vorschorpto roguloring. Hiormoo zal wordon booogd dat de
voorgostoldo roguloring in overeonstemming is met hetgoon do bankon voor ogen hebben als voorwaardon
voor eon mogelke hnanciele inclusie van do Wega di Number sector’.
Voider stolt do SER vast dat er geen objectieve en genormeorde invulling wordt gegeven aan do term
‘accoptabol niveau’. Hot is van belang deze term nader te definieren in de NvT Hiermee wordt duidolijkheid
geschapen over do vraag of do voorgestelde verscherpto reguloring daadworkolijk zal bijdragon aan
vorlaging van hot risicoproftel van de ‘Wega di Number sector’ tot een acceptabol nivoau

2.3. Ex ante toetsing op handhaafbaarheid. uitvoerbaarheid en fraudebestertdigheid
aanbevolen
In aanmorking nomondo dat zowel do mato van naloving van do wottolijke voorschriften door de
nummorlotorijvorgunninghouders als de mate van offectiovo handhaving door de toezichthoudors invloed
hobbon op hot risicoprofiel van de Wega di Number sector’ is het van belang om do voorgostoldo
uitvoeringsbesluiten to tootson op uitvoorbaarhoid on handhaafbaarhoid. Do tootsing op uitvoorbaarheid en
handhaafbaarhoid zal do boogdo offocten on nevonoffocton van do regelgeving voor do
nummorlotorijvorgunninghoudors. do uitvoorondo on handhavende instantios in kaart brengen.32
Hot valt de SER op dat in do toolichttngon bij do ontworpwijzigingslandsbosluiten goon boschrijving wordt
gegovon van do govolgon die do nummorlotorijvorgunninghoudors, do uitvoorondo- on handhavende
regeringsinstanties zullen ervaren om do in dozo ontwerpen voorgostoldo bopalingon na to lovon dan wol uit
to vooron. Hiorbij kan godacht worden aan ondor andoro do extra handhavingsinspanning die zal moeton
wordon golevord als do voorgestelde ontwerpwijzigingslandsbesluiten niet spontaan wordon nagoloofd door
do nummorlotorijvorgunninghouders.

2.3.1. Uitvoerbaarheid
Do SER constatoort dat oen kwantificoring van do uitvoeringskosten. bozion vanuit het perspectief van do
nummorlotorijvergunningshouders. ontbreekt. Volgens de voorgestelde ontworpwijzigingslandsbosluiton
wordt vorondorsteld dat er. binnen eon jaar na de inwerkingtredingdatum van vorongonoomdo bosluiton, do
vorgunningshouders over eon geautomatiseerd systeem beschikken ten behoove van eon doolmatigo on
inzichtelijko administratio. Hot is voor do SER met duidoli;k of do regering inzicht hooft vorkrogen in het
huidige gebruik van goautomatisoorde systomen door do nummorlotorijvorgunningshoudors. Nadere
informatio over do met do Invoering van hot goautomatiseorde systeem gemoeide kosten en hot aandool
van do vorgunningshoudors, die al over hot voorgeschroven geautomatiseerde systeem beschikkon, zijn
naar hot oordeel van de SER van bolang bij de afweging of uitgostoldo inworkingtroding afdoondo is. In do
‘Aanwijzingon voor Rogolgoving Curaçao’33 wordt voorgoschrovon dat bij hot bopalon van do torrnijn tussen
FATF guidance, Anti-Money Laundering and Terrorist Financing Moasuros and Financial Inclusion, November
2017, p gs.
32
Ministorio van Voilighoid en Justitie. Handleiding uitvoorbaarhoidstoots on handhaafbaarheidstoets, 2015, p.7.
ArC 136
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bekendmaking en de inworkingtroding van een rogoling, rokoning moot worden gehouden met de
mogolijkhoid voor de botrokkonon om zich tijdig op de rogoling in te stellon.
Verder wordt geconstatoord dat er goon informatie voorhanden is met botrokking tot de tochnischo eisen
waaraan hot voorgoschrovon goautomatisoordo systeom dient te voldoon, waardoor een vergunninghoudor
de uitvoeringskosten gerelateerd aan de invoering van het voorgeschreven systeem niet op voorhand kan
inschatten. Een ander belangrijk aspect aangaande de uitvoerbaarheid is de mogelijkhoid tot doorrokoning
van de additionole uitvoeringskosten door de nummorloterijvorgunningshoudors aan de speler (do
consumont). Ondor normalo omstandighedon zal een verhoging van de oxploitatiokosten gedeeltelijk of
vollodig vorwerkt worden in de kostprijs van het product of dienst. In het goval van de
nummertoterijvorgunningshoudors rijst de vraag of doorrokoning van de additionele oxploitatiekosten
Uberhaupt mogolijk is, golot op het feit dat de prijsopbouw voor een nummorsiot en het przenpakket per
verkocht lot wettelijk worden vastgesteld. Aangozien er geen verwijzing wordt gemaakt naar eventuele
vormen van nadeelcompensatie, kan worden vastgesteld dat de regering er kennelijk van uitgaat dat elke
nummerloterijvergunningshouder de additionele exploitatiekosten zelt dient te absorberen. Het is de vraag
of de vergunningshouders deze zienswijzo ook delen. Een consultatierondo zou wellicht hierop een afdoend
antwoord kunnen geven.
Het ontbreken van vorengenoemde informatie in de NvT behorende bij het ontwerpwijzigingslandsbesluit art.
3 bis, lid 2, geeft blijk dat de regering de neveneffecten voor de nummerloterijenvergunninghoudors niot,
aithans niet in afdoende mate, in kaart heeft gebracht. De SER geeft de Minister van Financien in overweging
om alsnog een uiteenzetting te geven van de verwachte neveneffecten van de invoering van zowel het
ontwerp-wijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 4, als het ontwerpwijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 2.
Met botrekking tot do uitvoorbaarheid vanuit de uitvoerende instantie GCB kan gesteld worden dat er
wederom sprako is van hot ontbrokon van eon kwantihcering van do additionolo uitvoeringskoston. In do
financielo paragraaf van do NvT bohorondo bij hot ontworpwijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 4, wordt orvan
uitgogaan dat de uitvoeringskosten in het eerste jaar ten lasto komen van de bogroting van OCR. Do SER
stelt echtorvast dat GCB niet overde benodigde financielo middelen zal beschikkon om do uitvooringskoston
in het eersto jaar to kunnon bokostigon, aangozion do rogoringsinkomston uit do ‘Woga di Number sector’
(vergunningsrochton, omzotbelasting on do oxtra-lotorij foo) niot ton behoove komon van do begroting van
GCB. Volgons COB wordon alle oxploitatiokoston van do stichting bokostigd door uitsluitond do inkomston
uit hot casinowozon, hotgoon niet tooroikond zal zijn om do additionolo uitvooringskosten voortvlooiondo uit
do landsbesluiten to kunnon bokostigon. F-lot is do vraag of GCB na hot oorsto jaar wel in staat zal zijn om
de uitvooringskoston gohool to bokostigon, aangozion or nu goon wottolijko grondslag is opgenomen in de
Lotorijverordening 1909 voor hot in rekoning brongon van do uitvooringskoston bij do
nummorlotorijvorgunninghoudors. Eon wijziging van do Lotorijvorordoning 1909 lijkt op het eerste gozicht
derhalvo voroist golot op hot bopaaldo in artikol 84 van do Staatsrogoling35.
Eon andere belangrijko uitvoorondo instantio die novonoffocton zal orvaron van do voorgostoldo rogolgoving
is do FlU. De SER constatoort dat do FlU nu al kampt met capaciteitstokort in tormon van monskracht on
financielo middolon om haar huidigo korntakon offoctiof to kunnen uitvooron. Do voorgestelde regelingen
zullon loidon tot een taakverzwaring van de FlU, hotgeon additionelo uitvoeringskosten mot zich moo zat
b ron go n.
2.3.2. Handhaafbaarheid
Do tootsing op handhaafbaarheid van een regeling is om na te gaan of do rogels opgonomon in eon
voorgenomon wottolijko rogoling naar vorwachting in rodolijko mate zullon wordon nagoloofd zonder dater
Hiorbij kan gedachtwordon aan de bereidwilligheid van de regering cm overte gaan tot invooring van floxibolo
prijzonpakkot in plaats van het wettelijk vastgostold prijzonpakkot.
Ingevolgo artikol 84 van do Staatsrogoling wordt hot oploggon van botastingon on andere heffingen bij
landsvorordoning vastgostold.
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handhaving voor nodig is. De mate van spontane naleving beInvloedt de behoefte aan handhavingscapaciteit.
Hoe hoger de spontane naleving, hoe lager de benodigde handhavingscapaciteit.
Volgens de Tafel van Elf zullen de nummerloterijvergunningshouders overgaan tot spontane naleving
indien de voorgestelde vergunningsvoorwaarden worden ervaren als redelijk (mate van acceptatie), bekend
en duidekjk Tevens zullen de vergunninghouders een kosten- en batenanalyse verrichten voor het
overtreden of naleven van de voorgestelde regels. Gelet op bet feit dat er geen onderscheid wordt gemaakt
tussen nieuwe en bestaande vergunninghouders, rijst de vraag hoe zal worden omgegaan met de bestaande
vergunningshouders op het moment dat de landsbesluiten in werking treden. Een nieuwe aanvrager voor de
nummerloterijvergunning kan voldoen aan de vereisten alvorens een aanvraag in te dienen, Echter, een
bestaande vergunninghouder heeft een vergunning voor een periode van een (1) jaar. Indien de
inwerkingtreding van de voorgestelde wijzigingsregelingen gedurende dat kalenderjaar plaatsvindt en de
vergunninghouder niet aan alle voorwaarden voldoet, zal de vergunning ingetrokken worden? Een antwoord
op deze vraag ontbreekt in de NvT. Een andere onduidelijkheid aangaande de vergunningsvoorwaarden
heeft betrekking op het voorgeschreven geautomatiseerde systeem Zoals eerder aangeven, zijn de
voorschriften
niet
opgenornen in het
geautomatiseerde
systeern
voor
bet
technische
ontwerpwijzigingslandsbesluit art. 3 bis, lid 2, hetgeen niet bijdraagt aan de inzichtelijkheid van de regels. De
SER onderkent het belang van een geautomatiseerd systeem met technische ingebouwde mogelijkheid tot
het uitdraaien van rapportages en het bijhouden van verrichte mutaties in het systeem. De SEP vraagt
bgzondere aandacht voor het vorenstaande
Voorts is het year de SEP onduidelijk of de voorgestelde voorwaarden als redelk en billijk zullen worden
ervaren door de nummerloterijvergunningshouders. Enerzijds kan gesteld worden dat het ontbreken van een
overgangsregeling voor de bestaande numrnerloterijvergunningshouders de mate van acceptatie van deze
voorwaarden negatief zal bemnvloeden. Tegen deze achtergrond wil de SER wijzen op de procedure die
doorlopen is bij de invoering van de minimale interne controlestandaarden ten behoeve van bet casinowezen,
In mei 2011 heeft de regering eerst draagvlak gecreeerd bij bet casinowezen inzake de invoering van de
minimale interne controle standaarden door een memorandum van understanding’ (M0U) te sluiten. In de
ondertekende MoU is een uiterlijke inwerkingtredingdatum afgesproken van 1 januari 2014, hetgeen het
casinowezen de nodige voorbereidingstijd (meer dan 2 jaar) heeft gegund. Verder is de mogelijkheid
geboden aan het casinowezen om zelf te komen met een voorstel voor realistische minimale interne controle
standaarden. hetgeen ten goede komt aan brancheregulering. Het is voor de SER niet duidelijk waarom in
het geval van de nummerlotersector gekozen is voor een afwijkende procedure. De SER dringt bij de
Minister van Financien erop aan hierover de nodige duidelijkheid te verschaffen.
Anderzijds kan worden betoogd dat de nummerloterijsector baat heeft bij versnelde invoering van de
verscherpte vergunningsvoorwaarden, aangezien een veilaagd risicoprofiel kan leiden tot toelating van de
sector tot de primaire bancaire dienstverlening door de lokale banken (financiele inclusie). Bij bet verrichten
van de kostenbatenanalyse door de Wega di Number sector zal oak de pakkans op bet aanbieden van niet
vergunde loterijen of bet zonder vergunning aanbieden van loterijen meewegen. Zoals reeds naar voren
gebracht, is de constatering dat de regering geen streng handhavingsbeleid voert op het bestrijden van
illegaliteit binnen de nummedoterijsector. Het gedogen van illegaliteit binnen de nummerloterijsector in
combinatie met de voorgestelde verscherping van de vergunningsvoorwaarden zal uiteindelijk leiden tot
hogere baten bij bet overtreden van de voorgestelde regels.
Gezien bovenstaande aspecten zal naar verwachting een laag tot middelmatige spontane naleving van de
verscherpte vergunningsvoorwaarden door de nummerloterijvergunningshouders plaatsvinden, hetgeen een
grotere behoefte aan handhavingscapaciteit vereist voor bet bewerkstelligen van een effectieve naleving
Gelet hierop rijst de vraag of de aangewezen handhavende instantie redelijkerwijs de benodigde extra

Tafel van Elf is een instrument dat gebruikt wordt voor de inschatting van de naleving van een
ontwerprege Ii ng.
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handhavingscapaciteit kan aanleveren veer het bewerkstelligen van een eftectieve naleving van de
verscherpte vergunningsvoorwaarden.
OCS is aangewezen als de handhavende instantie in de voorgestelde ontwerpwzigingsIandsbesluiten en in
de conceptmandaatbeschikking. Reeds hierboven is aangegeven dat COB sinds maart 2017 belast is met
bet verlenen, wijzigen, opschorten, verlengen en intrekken van een vergunning aismede bet instellen van
nadere veerwaarden aan een vergunning als bedoeld in do Loterijverordening l909.’ Verder is COB sinds
2019 aangewezen als toezichthouder ingevolge do Landsverordening identificatie bij dienstverlening (LID)
en de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties (LMOT). Nogmaals wil de SER erep wijzen dat
COB niet aver de benedigde additionele handhavingscapaciteit beschikt in termen van menskracht en geld
em een effectieve handhaving te kunnen uitvoeren. De SER voorziet derhalve dat de nodige investering in
de uitvoerende -en handhavende keten nodig zal zijn ten behoeve van de effectiviteit van de regelingen en
de realisatie van de beoogde doelen.
2.3.3. Fraudebestendigheid van het voorgesteld geautomatiseerd systeem
Het is van belang cm de fraudebestendigheid van het geautomatiseerde systeem te waarborgen teneinde
een inzichtelijke administratie van de nummerloterijvergunninghouders te kunnen realiseren. Zoals eerder
aangegeven, zal een fraudebestendig geautomatiseerd systeem, naar verwachting. het risiceprofiel van de
nummerloterijsector verlagen. Een traudebestendig geautomatiseerd systeem zal naar verwachting de lokale
banken het nodige comfort bieden dat eventuele risico’s gerelateerd aan witwassen en terrorismefinanciering
gemitigeerd warden, waardoor op basis van de ‘risk based approach door de lokale banken een lagere
classificatie zal worden toegekend aan bovengenoemde risico’s.
Gelet op bet belang van een fraudebestendig geautomatiseerd systeem veer hot risicoprofiel van de ‘Wega
di Number sector’, geeft de SER aan de regering (lees: de Minister van Financien) in overweging em de
lokale banken op periedieke basis de nodige informatie te verstrekken aver de waarberging van de
fraudebestendigheid van het systeem. Verder verdient het aanbeveling een overzicht van de uitgegeven
vergunningen veer de ‘Wega di Number sector’ te plaatsen op de website van GCB. Aannemelijk is dat het
publiekelijk beschikbaar maken van intormatie over bet vergunningsaanvraagproces en de status van de
vergunningen positiet zal bijdragen aan een lager risicepretiel van do sector.

2.3.4. Juridische aandachtpunten
Algemene epmerkingen
De SER verwijst hierbij wederem naar de Circulaire ‘Aanwijzingen veer de regelgeving’, meer bepaald naar
de toelichting op artikel 1 2538, waar wordt vermeld dat bij hot ontwerpen van eon regeling, bij voorkeur reeds
bij het opstellen van de startnotitie, de maatschappelijke gevelgen in kaart meeten warden gebracht en vraagt
zich at in hoeverre bij het opstellen van onderhavige entwerpwzigingslandsbesluiten gesprekken zijn
gevoerd met de stakehelders in deze, in dit geval met name met de loterijvergunninghouders om een idee
te krijgen hoe zij tegenever de veergestelde wijzigingen staan en of ze mogelijke alternatieve oplessingen
hebben.
Verder acht de SER het niet billijk, in rechtstatelijk epzicht, dat thans do regels omtrent gereguleerde loterijen
warden verscherpt en de vergunde verkepers aan meer regels worden onderworpen, terwiji de illegale
loterijen daarnaast nog blijven bestaan. Oat de contrele en handhaving op Curaçao, in brede zin, op vele
frenten te wensen everlaat, helpt bet verscherpen van de regels niet. lmmers, als reeds váOr de verscherping

Ministeriele beschikking no. 2017/008864
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de handhaving te wenseri overlaat zal na de verscherping zonder verscherping van de handhaving niet veel
in de praktk veranderen.
Immers, sinds jaar en dag bestaan naast vergunde loterijen op Curaçao tevens illegale loterijen terwiji de
FWNK to kennen heeft gegeven dat, indien winnaars van illegaal verkochte nunimers hun prijzen gaan
claimen bij vergunde loterilverkopers, zij ook nog hun prijzengeld uitbetaald krijgen waarbij uit de “Bientu
zaak”39 is gebleken dat sommige vergunde Ioterijverkopers naast hun vergunde loten ook illegale loten
verkopen. De SER acht het niet wenselijk en zelfs onverantwoord dat door die handelswijze een illegale
toestand zeus door do sector in stand wordt gehouden.
Bovendien is bet de-risking voortgekomen uit regels die gevolgd moeten worden inzake witwassen en
terrorismefinanciering afkornstig van (c40)FATF waarbij zeker relevant is dat de astronomische bedragen41
die in deze sector, al is bet vergund, nog steeds cash geld is en, wegens de aard van de illegale goksector,
maar ook zo zullen blijven ongeacht de ingevoerde regels. Daardoor zal het gewenste effect van regulering
van de sector, door bet verband met de illegale verkoop namelijk hettoch uitbetalen door de legale verkopers
aan winnaars van de illegaal gekochte loten, toch niet bereikt worden. Het voorgaande pleit volgens de SER
om niet alleen regels uit te voeren, maar daadwerkeuijk de handhaving ter hand te nemen en met name de
illegale goksector aan te pakken. Temeer daar in de uitspraak van do zaak Bientu (1 april 2016) door het
gerecht niet gesproken wordt van een bestuurlijk geschreven gedoogbeleid van illegale loterijen dan wel van
een beleid van “niet vervolgen door hot Openbaar Ministerie van strafbare feiten die daarmee samenhangen”.
Ten aanzien van de kansspelverslaving heeft de SER de volgende initiele kanttekeningen waarbij zij
aangetekend dat in paragraaf 2.5. hierover nader zal worden uitgeweid. Aangezien bet Land Curaçao partij
is bij het lnternationaal Verdrag inzake Economische, Sociale en Culturele rechten (New York, 19 december
1966, Tractatenblad 1969, nr 100 (ESOCUL)) schept dat, ingevolge artikel 12, de verplichting voor Curaçao
dat de bevolking op een zo goed mogelijke lichamelke en geestelijke gezondheid moet kunnen rekenen.
In de context van de thans aan de SER voorgelegde conceptwijzigingslandsbesluiten legt het voorgaande
aan Curaçao de verplichting op om voorgokvorslaafden, dus zieke mensen, de omstandigheden te scheppen
die adequate geneeskundige bijstand en verzorging waarborgen. Derhalve is het land, op grond van bet
ESOCUL-verdrag, verplicht om adequate verslavingszorg ten aanzien van de ziekte van gokverslaving to
geven naast alle andere verslavingen. Aangezien bet bedrag dat door de regering voor verslavingszorg wordt
geoornierkt ook aan andere verslavingsvormen wordt uitgegeven, moet in ogenschouw worden genomen
dater diverse instituties zijn die zich met de diverse verslavingsvornien bezighouden. Onder de instituties
die zich specifiok met verslavingszorg bezighouden bevinden zich FMA, Dios Judami, Fundashon Speransa
terwiji Brasami ook verslavingszorg verleent. Op grond van het jaarlijkse subsidiebedrag (rond NAt. 2.5
mioen) dat aan verslavingszorg in algemene zin toekomt, dus oak voor andere verslavingsinrichtingen en
verslavingsziekten is het, zo is gebleken uit de consultatie met FMA, een flinke uitdaging om met deze
budgettaire ruimte adequate verslavingszorg te kunnen verlenen. FMA geeft aan dat 75% van bet
subsidiebedrag naar vergoeding van bet personeel gaat en dat het subsidiebedrag oak gebruikt wordt voor
training, voorlichting en operationele kosten.
Aangezien bet voor FMA duidelijk is dater gokverslaafden op Curaçao zijn, ziin absolute aantallen echter
niet voorhanden. Degenen die bij hen aankloppen, zijn veelat gokverslaatden waarvan hun
sociaaleconomisch even is vastgelopen vanwege alle bijkomende psychosociale en financiele problemen.
FMA heeft, vanwege voorgaande constatering, vanuit preventief oogpunt diverse acties opgezet, al is er
geen beeld van de reele omvang van de gokverslavingsproblematiek. Op grond van een MoU met GCB in

40

Zie tevens voetnoot 27.
Do c staat voor Caribbean en verwijst naar de Caribbean Financial Action Taskforce; zie in dit verband

https:1/www.cfaff-gafic.oral

Van de Directeur van de Wega di Number Korsou is vernomen dat bet gemiddeld jaarlijks bedrag aan omzet in
deze sector rand NAf 63 miljoen is.
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2011 heeft FMA in het verleden flyers bij casino’s neorgezot, daarnaast laten zij peer educator’s ook
voorlichting geven over versiaving.
FMA geeft echter aan dat randvoorwaardelijk voor een adequate zorg aan gokverslaafden op Curaçao, tor
voldoening van de verplichting op grond van artikel 12 van het ESOCUL-verdrag, is dat psychologen doze
ziekte als een mentalo ziekte erkennen. Daarnaast is vroegtijdige preventie van belang om de impact op het
sociaaloconomischo levon van de bevolking (mogelijko toekomstigo gokvorslaafden) te voorkomon.

Opmerkingen bij het ontwerpwijziginglandsbesluit art. 3 bis, lid 2

Artikelsgewijs
Artikol 2 sub e
tot criminele activitoiton”. De SEP vraagt zich af of bij het opstellen van dit
“de herkomst van de gelden
artikel rekening is gehouden met het feit dat de meeste bodrijven (sommigen al een lange tijd) reeds
gevestigde Ioterijbedrijven zijn en een vergunning hebben.
...

Artikol 2 sub h
Dit artikel kan als een weigeringsgrond beschouwd worden en in dit kader acht de SEP hot nuttig om eon
artikelsgewijze toolichting op to nemon tenoindo do achtorliggondo godachto bij dit artikol nader uit to loggon;
ook bij do andoro artikolon is hot aan to bovolon oon godotailloordoro uitoonzotting to govon van do
achtorliggende gedachtegang.
Ovorgangsrogoli nrj
Artikol II moldt dat hot landsbosluit in working troodt mot ingang van do dag na do datum van bokondmaking.
In do nota van toelichting wordt niet vormold waarom orvoor gokozon is om goon ovorgangsregeling te
overwegen.
Aanwijzing 12542 ondor 1 luidt als volgt:
Een niouwe regeling is niet slechts van toepassing op hotgoon na haar inworkingtreding voorvalt, doch ook
op hetgeon bij haar inworkingtroding bostaat, zoals bestaande rochtspositios on verhoudingon (onmiddollijko
working). Ondor omstandighodon kunnon bezwaren kleven aan do onmiddellijke working. Men kan dan
kiozen voor do torugworkondo kracht of do zogonoomde uitgestoldo working. Do SEP vornoomt graag of in
casu rekening is gohouden met onder andere het vertrouwensbeginsel, de redelijkheid en billijkheid, do
rechtszekerheid en het vorassingseffect. Graag wenst de raad hierover een nadere toelichting.
Vordor constatoort de SEP dat ook algomono bopalingon van ovorgangsrecht bostaan die bolotton dat foiten,
die vOOr de inwerkingtreding zijn geschied, straThaar of zwaarder straThaar worden gesteld43. Hot gaat om
onder andoro artikol 1, twoodo lid, van hot Wetbook van Strafrecht, artikol 15 van hot lntornationaal Vordrag
inzake burgorrochton en politieko rochton en artikel 7 van hot Europees Verdrag tot bescherming van do
rechten van do mons.

2.4. Gevolgen van de risking voor de branche
Do-risking botreft, zoals hierboven reeds in hot kort aangogovon, hot fonomoon dat correspondent banken
do rolatie met, en daarmee het verlonon van dionston aan, rospondont bankon boeindigen. Aan de
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wereldwijde de-risking Iigt de toename van incidenten van witwaspraktijken en financiering van terrorisme
activiteiten via banken met hierdoor verscherpte regelgeving voor de financiele sector ten grondsiag:
naleving van de verscherpte regelgeving en de daarmee samenhangende hogere operationele kosten heeft,
voor de correspondent banken, geleid tot het afwegen van het risico tegen de winstgevendheid van het
blijven verlenen van internationale diensten aan lokale en regionale banken. Lokale en regionale banken
hebben op hun beurt risicoprotielen herzien en, zoals in het geval van de loterilsector op Curaçao, de-banking
toegepast op kianten. Do-banking is het nemen van een eenzijdige beslissing door de bank om de relatie
met een kiant te beeindigen.”
IDe wereldwijde de-risking heeft in Curaçao voornamelijk geleid tot beperking van de dienstverlening van
correspondent banken aan lokale en internationale banken, vertraging in het verwerken van transacties door
de verscherpte en daardoor langere procedures en hogere transactie- en operationele kosten.45
Curaçao is, net als vele andere Caribische (eDlanden, een kleine open economie die sterk afhankelijk is van
internationale handel en Foreign Direct Investment (FDI). IDe relatie met correspondent banken is hierbij
cruciaal daar de correspondent banken essentieel zijn voor het verzorgen van internationale diensten, zoals
betalingen, handel in buitenlandse valuta en overige internationale handel. Het beperken van diensten door
correspondent banken beperkt ook de toegang van bedrijven tot financiele diensten wat tot vertraging in
bedrijvigheid en daardoor afremming van de economische ontwikkeling kan leiden.
De de-banking door de commerciele banken met betrekking tot de loterijsector impliceert het beeindigen van
de relatie met vergunninghouders van de nummerverkoop. IDe bancaire sector is tot deze beslissing
gekomen door gewijzigde inschatting van de integriteitsrisico’s verbonden aan de bedrfstak in het
algemeen.46 Het beeindigen van de bankrelatie met de sector werd eind 2018 aangekondigd. De atbouw
begon per eind 2019 en de relatie met alle vergunninghouders is in 2022 definitief beeindigd. Ten tijde van
de aankondiging kwamen geluiden uit de nummerloterijsector dat het onmogelijk zou zijn te opereren zonder
een bank.
Hoewel de huidige stand van zaken met betrekking tot de loterijsector ten opzichte van de situatie vOOr de
do-banking door de commerciele banken niet met cijfers gestaafd kan worden (aantal vergunninghouders,
nummerverlcoopkantoren, huis aan huis nummer.’erkopers, werkenden etc.) concludeert de SER, naar
aanleiding van consultaties met stakeholders, dat de-banking, tot heden, nauwelijks van invloed is geweest
op de operaties in de sector47: Volgens GCB is het aantal vergunninghouders en verkooplocaties gelijk
gebleven. Ook uit de omzetten lijken de operaties van de nummerloterij geen substantiele gevolgen te
hebben ondervonden van de-banking. Afnames van de omzetten lijken eerder het gevolg te zijn van de
COVID-19 pandemie en bijbehorende Iockdown, met name de staking van niet-vitale activiteiten, waaronder
nummerverkoop (in april en mei 2020 en maart, april en mei 2021), en de economische malaise met afname
van inkomensltoename van de armoede als gevolg.49
Figuur 1 geeft het verloop van de omzetten per maand weer van 2018 tot en met 2021. Om geheimhouding
te waarborgen zijn de omzetten van elke maand in indexcijfers weergegeven met als januari 2018 als
basismaand (100).

ECLAC (2018). Economic impact of de-risiking on the Caribbean
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (2022). Keynote speech by Richard Doornbosch at the IBA-CBA
CIFA in formation session
46 Antilliaans Dagblad (16 april 2019). Lotersjhouder naarstig op zoek naar oplossing na beeindiging bankrelatie.
‘ Van de vergunninghouders is helaas geen reactie ontvangen
48 https:Iltwnk.cwlwega-di-number-korsoularchivo-wega-di-numberl (31 augustus 2022)
Volgens de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (2021. Effecten van de steunmaatregelen) is de
armoede sterk toegenomen omdat er mensen zijn die werkloos zijn geraakt en vanwege een groep die intormeel
actief was en als gevolg van de pandemie en lockdown geen inkomen meer had.
‘
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Figuur I. Geindexeerde omzetten per maand Ioterijsector Curacao, 2018-2021 (januari 2018 is basismaand)
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Afgeleid uit data verkregen van Fundashon Wega di Number Korsou

Do impact van do-banking van do Ioterijsector op Curaçao is vooraisnog klein omdat Curaçao nog altijd een
cash intensieve economie is: contant geld wordt overal als betaalmiddel geaccopteerd en er is, vanuit de
bevolking, een sterke voorkeur om met contant geld te betalen.5°
Overigens toont het chartaal geld in omloop in de monetaire unie (Curacao en Sint Maarton) een stijgende
trend] onder anderen omdat er groepen zijn die moeilijkheden ondervinden om een bankrekening te kunnen
openen.51 In het kader van de VN-duurzame ontwikkelingsdoelen (Sustainable Development Goals (SDGs)),
dient gesteld te worden dat tinanciele inclusie een vereiste is voor een evenwichtige economische groei, met
name het bevorderen van oconomischo groei en werkgelegenheid (SDG-8) en arnioedebestrijding (SDG-1).
Tegen doze achtergrond zijn de commerciele banken en de Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten tot
overeenstemming gekomen over toegang tot betaalrekening voor natuurlijke personen.52 De banken bieden
in principe aan iedere rechtmatig verblijvende meerderjarigo met een vaste woon- of verblijfplaats in Curaçao
respectievelijk Sint Maarten en wiens identiteit conform do Landsverordening Identificatie bij Dienstvedening
respectievelijk conform do Landsverordening bestrijding witwasson en terrorismefinanciering kan worden
vastgestold en geveritleerd, een pakket primaire betaaldiensten aan.
De keerzijde van beperkte toegang tot bankdiensten is naar het oordeel van de SER eon economie die op
contant geld draait met mogetijke terugva op informele kanalen, wat illegaliteit in de hand kan werken. In hot
kader van financielo inclusie juicht do SER hot initiatiof van CBCS on do bancaire sector toe om tot afsprakon
to komon ter vorgomakkelijking van het openen van een bankrekening voor natuurlijko porsonon.
Vooralsnog zijn or ochtor goon soortgolijko afsprakon mot botrokking tot rochtsporsonen. In algemene zin,
on meer specifiok voor do Iotorijsoctor, implicoert dit bovordoring van voortzotting van het gebruik van
voornamelijk contant gold bij botalingon, wat ook vanuit hot oogpunt van voiligheid ongowenst is.

°
51
52

Contralo bank van Curacao en Sint Maarten (2020) Households’ Financial Affairs in Curacao 2020
Contralo bank van Curaçao en Sint Maarten (2021). Jaarverslag 2021

https:llcdn.contralbank.cwlmodialpross_roloases_2022120220326_pb2022_01 2_cbcs_and_commorcial_banks_a
gree_on_accoss_to_paymont_accounts_for_naturaLporsons_nl.pdf
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2.5. Kansspelverslaving
Zoals in subparagraaf 2.3.4. reeds is uiteengezet, is een belangrijk sociaalmaatschappelijk probleem van het
bestaan van een kansspelsector op Curaçao kansspelverslaving. Gelet hierop is de SER van oordeel dat de
regering extra inspanningen dient te verrichten ter preventie en bestrijding van kansspelverslaving op het
eiland, zeker in tijden van economische stagnatie, oplopende werkloosheid en forse prijsstijgingen, vanwege
mogelijke schulden en financiele problemen waarrnee individuen en huishoudens te maken kunnen krijgen.
Alvorens over te gaan tot bespreking van de gebruiksmogelijkheden van het vergunningsbeleid ats
instrument ter realisatie van preventie en bestrijding van kansspelverslaving, zal eerst de
kansspelproblematiek op het eiland in kaart worden gebracht.
Kansspelverslaving wordt forrneel erkend als een psychische stoornis.53 Ondanks deze formele erkenning
constateert de SER dat deze vorm van versiaving in Curaçao niet als zodanig wordt aangemerkt en ook niet
opgenomen is in het basiszorgpakket ingevolge de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten (PB.
2013, no 3).
Als gevoig hiervan worden de behandelingen en interventies ter bestrijding van
kansspelverslaving niet vergoed door de Sociale Verzekeringsbank (SVB). Uitzondering hierop geldt voor
ambtenaren en geIkgestelden die aanvullende voorzieningen aangeboden krijgen die uitgaan boven het
basiszorgpakket van de Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten.55
2.5.1. Kansspelverslaving problematiek op Curaçao
Kansspelverslaving is een voorkomend fenomeen op het eiland. Actuele informatie over de precieze omvang
van deze vorm van verslaving op het eiland is echter op dit moment niet beschikbaar. Het laatst verrichte
onderzoek naar de aard en omvang van de kansspelverslavingsproblematiek dateert uit 2003.° De SER
stelt derhalve vast dater geen actuele informatie voorhanden is aangaande de kansspelverslaving in termen
van onder andere het huidige aantal verslaafden, de ernst van de kansspelverslaving en de meest
voorkomende vormen van kansspelverslaving.
Volgens de bevindingen van het onderzoek uit 2003 is de deelname aan kansspelen tussen 1995 en 2003
gestegen met 6 procentpunten van 57% naar 63%. Verder blijkt uit eerdergenoemd onderzoek dat de
favoriete vormen van kansspelen, casino’s en nummerverkopen zijn.56 In 2003 is de ornvang van de
kansspelproblematiek gemeten aan de hand van twee methoden namelijk de DSM-IV-methode59 en de
SOGS-methode60.°1 Volgens de DSM-IV-methode is in 2003 de omvang van de deelnemers aan kansspelen
met problematisch speelgedrag vastgesteld op minimaal 12% en kan oplopen tot 31% van alle deelnemers.
Verder heeft de DSM-IV-methode uitgewezen dat naar verwachting minimaal 3.2% oplopend tot 6.9% van
de deelnemers aan kansspelen een ernstige speelstoornis heeft. Een verdere herleiding van deze
percentages (3.2% en 6.9%) naar de gehele populatie van Curaçao van 16 jaar en ouder komt neer op een
percentage van 2.3% of 4.6%. Met andere woorden in het jaar 2003 had volgens de DSM-IV-methode
minimaal 2.3% oplopend tot 4.6% van de gehele bevolking van Curaçao ouder dan 16 iaar een ernstige

53Handboek voor de classifica tie van psychische stoornissen, viifde ed/tie (DMS-5).
Artikel 3.1, lid 1 Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten.
Artikel 3.2 Landsverordening Basisverzekering Ziektekosten.
° Curacao Institute for Social and Economic Studies(CURISES), Gokproblematiek op Curagao, November 2003.
‘
Curacao Institute for Social and Economic Studies (CURISES), Gokproblematiek op Curaçao, November
2003, p. 16.
° Curacao Institute for Social and Economic Studies (CURISES), Gokproblematiek op Curagao, November
2003, p. 17.
Handboek voor de class/ficatie van psychische stoornissen, vierde ed/tie (DM5-tv).
60
South Oaks Gambling Screen (SOGS-methode) is meer gericht op de sociologische aspecten van het spelen.
61 Curacao Institute for Social and Economic Studies (CURISES), Gokprobtematiek op Curaçao, November
2003, p. 10-13.
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speelstoornis. De omvang van doolnemers met ernstige stoornis in Curaçao is relatief hoog vergeleken met
andere landen, aangezien dit percentage normaliter rond de 2% Iigt.62
Andere aspecten met betrekking tot de aarci en omvang van de kansspelproblematiek op het eiland hebben
betrekking op het aandeel risicospelers en het aandeel potentiele spolers met problematisch speelgedrag.
In 2003 is eon relatiof grote groep spelers (tussen 15% en 20%) aan te merken als risicospelers.63 Daarnaast
vertoont 17.9% van de spolers signalen die duiden op mogelijkerwijs te ontwikkelen problematisch
speelgedrag.°4
In 2003 heeft de nummerloterij het hoogst gescoord op populariteit onder de kansspeldoelnomers.°6
(Kans)spelers hebben in 2003 gedurendo een poriode van vier (4) weken gemiddeld 3 a 4 keer per week
deelgenomen aan de nummerloterij. Hierdoor werd de nummerloterij aangemerkt als bet kansspel waar het
meest aan werd deoIgonomen. De belangrijksto kenmerken van de spelers van nummerloterij zijn als
volgt:67
bij 17% van de spelers is een indicatie van problematisch speelgedrag;
bij 96% van de spolers is het doel voor deelname aan de nummerloterij gewoon geld
winnen;
de problematische spelers behoren voornamelijk tot de leeftijdscategorie 26-55 jaar en
hebben een (bruto/netto) maandinkomen dat varieert tussen NAt. 1000 en NAf. 3000.
-

-

-

Risico’s op verslaving bij deolnamo aan kansspelon kunnen worden onderscheiden in: risicofactoren gelegen
in de kenmerken van do speler, risicofactoren van de sociale omgeving en risicofactoren van het kansspel
zelf. Ten aanzien van de nummorloterij kunnen de dagelijkse trekking (met uitzondering van de officiele
feestdagen) 69 in combinatie met het hoog aantal nummervericooplokaliteiten (maximaal 362
nummerverkooplokaliteiten) ° aangemerkt worden als de belangrijkste risicofactoren gelegen in do
kenmerken van de kansspel nummerloterij. Verder is de sociaal-culturele acceptatie van deolname aan
nummerloterij in Curaçao een belangrijke risicofactor gelegen in de sociale omgeving. In Curaçao is
deelname aan nummerloterij een breed geaccepteerd verschijnsel, waardoor personen meer vatbaar zijn
voor hot boginnen met hot kopon van loten on het ontwikkelen van eon problematisch speelgedrag.
2.5.2. Strategie en beleid preventie en bestrijding kansspelverslaving
Op basis van do bovindingen van hot ondorzoek uit 2003 kan do SER concludoron dat do
kansspolproblomatiok rolatiof omvangrijk is, hetgoen noopt tot dooltroffond boloid goricht op prevontio en
bestrijding van kansspelvorslaving. De SER geeft do rogoring in ovorwoging om to kiozon voor de Public
Health bonadoring bij hot ontwikkelon van hot proventiebeleid voor kansspolverslaving voor do gohele
kansspolsoctor. Do Public Health bonadering orkont oon gezamenlijk godragen verantwoordelijkheid door
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p. 30.
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° Curacao Institute for Social and Economic Studios (CURISES), Gokproblomatiek op Curaçao, November2003,
p18
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Curacao Institute for Social and Economic Studies (CURISES), Gokproblematiek op Curaçao, November 2003,
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66
do Bruin, D.E. (2015). Kansspolvorslaving, risico’s en preventie. Literatuuronderzoek naar de risico’s van
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de rogering en kansspelindustrie aangaande preventie en bestrijding van kansspelverslaving’1. Als gevoig
hiervan dient het preventiebeleid gericht te zijn op, enerzijds, ‘responsible gambling’, anderzijds, op harmful
reduction’. De onderdelon van het preventiebeleid die ondor de verantwoordelijkheid van do regering dienen
te vallen zijn de aanbodregulering, de speltechnische aanpassingon, bewustwording van de
kansspelproblematiek en screening en educatieve initiatieven.72 In tegenstelling tot de regering, client de
kansspelindustrie verantwoordelijk te zijn voor informatieverschaffing, het aanbieden van precommitment
tools en de mogelijkheid tot zelfuitsluiting.’3
De SER oriderkent de inspanningen van de regering in het kader van preventie van verslaving als gevolg
van deelname aan de casino’s. Hierbij kan gedacht worden aan onder andere de door GCB uitgegeven
richtInen aangaande responsible gaming’ voor de casino’s74 de MoU tussen het casinowozen en de
regering, het samenwerkingsprotocol tusson GCB en FMA. Sinds 2012 golden richtlijnen voor het
casinowezen over onder andere mogelijkheden tot (vrijwillige) zeltuitsluiting van gokken in casino’s,
trainingsprogramma’s voor het casinopersoneel, verplichting tot hot opnemen van eon boodschap over
vorantwoord spelon in advertenties en marketingactiviteiten.
De SER constateert dat preventieve maatregelen ten aanzion van verslaving als gevoig van deelnamo aan
casino’s niet van overoonkomstige toepassing zn op nummerloterij. In do Loterijverordening 1909 is geen
verplichting opgenomen tot uitwerking van richtlijnen aangaande verantwoord speelgedrag. Verder
constateert de SER dat tot nu toe geen samenwerking is tussen do regering en do ‘Wega di Number sector’
ten aanzien van preventie van verslaving als gevolg van deolname aan do nummorloterij. Gozien doze
constatoringen geoft de SER de regering in overweging om de verantwoordelijkheid van de ‘Wega di Number
sector’ aangaande verslavingspreventie op te nemon in de vergunningsvoorwaardon. Hiorbij kan de regering
ervoor kiezen om de bestaande vereisten van verantwoord speelgedrag voor hot casinowezen van
overeenkomstig toepassing to verklaren op nummerloterijvergunninghouders. Een nadere verscherping van
de vergunningsvereiston ten dienste van verslavingspreventie zal, enerzijds, bijdragen aan verlaging van do
kansspolverslavingsproblematiek op hot eiland en, anderzijds, aan het bevorderen van maatschappolijk
verantwoord ondernemerschap van de nummerlotorijsector.
Ten behoove van een effectiove uitvooring van bestrijding programma’s van kansspelverslaving beveelt do
SER voorts aan om (kansspeversIaving als eon psychischo stoornis te orkennon, waardoor passendo zorg
aangeboden en vergoed kan worden via het basiszorgpakket ingevolgo do Landsverordening
Basisverzokering Zioktekosten.
Golet op do omvang en aard van do kansspolvorslavingsproblematiek op hot oiland is hot van bolang dat
FMA boschikt over do nodigo bohandolingscapaciteit om de benodigde behandolings- en
nazorgprogramma’s to kunnon uitvooron. Do SER constateert dat in de afgelopen jaren do rogoring mode
als govolg van eon strongor financiool bohoor beleid het subsidiebedrag heeft verlaagd van alle
gesubsidieerdo instollingon, waaronder FMA.
In hot spocifieke geval van FMA hobbon do inkortingon op hot subsidiobodrag goduronde do poriodo 2020
en 2022 g&eid tot halvering van de bohandohngscapacitoit, hotgoon niot ton goode komt aan eon effoctiovo
bostrijding van de kansspelverslaving. Golot op hot vorongaando wil do SER do rogoring aanbovolon
ondorzook to laton vorrichton naar do bonodigdo bohandelingscapaciteit van FMA ten bohoovo van oen
de Bruin, D.E. (2015). Kansspolverslaving, risico’s en prevontio. Litoratuuronderzook naar de risico’s van
kansspelen on do aard on offoctivitoit van preventieve maatregolen. lJtrocht: CVO Research & Consultancy, p
30.
72 do Bruin, D.E. (2015). Kansspolvorslaving, risico’s on provontio. Litoratuuronderzook naar do risicos van
kansspelen on do aard on offoctivitoit van preventieve maatregelen. Utrecht: CVO Research & Consultancy, p
42.
do Bruin, D.E. (2015). Kansspolvorslaving, risico’s en preventie. Literatuuronderzoek naar de risico’s van
kansspelen en de aard en effectiviteit van preventiove maatrogelon Utrecht: CVO Research & Consultancy, p
39‘
Do uitgegoven richtlijnen zijn tor uitvoering van artikel 7a Eilandsverordening Casinowezen Curaçao, A.B. 1999
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effoctieve bestrijding van kansspelverslaving. Verder wil de SER do regering aansporen tat het apstellen van
data-driven preventie en bostrijdingsboloid op basis van actuele data over kansspelverslaving op het eiland.
Do SER staat derhalve zeer positiof tegenover het gezamenlijk initiatiof van GCB en EMA am in 2022 eon
onderzoek te verrichten naar het gokgedrag en probloemspoiers’5. Het is van belang dat de regering aver
actuelo data boschikt aver de kansspelverslaving en tijdig hierop kan aansturen door passende maatregelen
to nomen. In het verlengde hiervan wil de SER de regering voorts in overweging geven am aanvuflend
onderzoek te (laten) verrichten naar de sociaaloconomische govolgen van kansspelvorslaving.

26. Tot slot
De SER onderschrijft de voorgestelde verscherpte regulehng aangezien de daaraan Ion grondsiag liggendo
ontwerpwijzigingsregelingen in Iijn zijn met do FATF-richtlijnen ter bestrijding van de risico’s aangaande
witwassen en terrorismefinanciering. Echter constateort de SER dat de verscherping van de regulering van
de vergunde ‘Wega di Number sector zonder een doeltreffondo handhaving op illegale lotenverkoop
mogelijkerwijs kan leiden tot een verdere toename van illegale lotenverkoop. Indion gokozen wordt voor een
gedoogbeteid op grond van het sociaal-culturele karakter van nummerloterij op hot eiland, dient de rogoring
de voorwaarden voor het gedoogbeleid op te nemen in een handhavingsbeleid en dit boloid kenbaar maken.
Verder concludeert de SER dat verscherpte rogulering additionele handhavingscapacitoit veroist voor het
feitelijk kunnen bewerkstelligen van een effectieve handhaving. Het is. in het verlongde daarvan. derhalve
van bolang dat de nodige investeringen in termen van mankracht en financiën worden gepleegd zodat de
aangewezen uitvoerende en handhavende instanties effectief kunnen optreden. Het investeren in GCB en
FlU is randvoorwaardelijk voor een doelmatige en doeltreffende handhaving van do Loterijverordening 1909.
De regering diont te alien tijde te voorkomen dat verscherping van de reguiering ertoe zal leiden dat de
Loterijverordening de facto wederom als symbooiwetgeving wordt aangemerlt
Tot slot geeft de SER aan de Minister van Financien in overweging een nadoro vorscherping van de
vergunningsvereiston ton dienste van verslavingspreventie te overwegon. Gelet op do aard en omvang van
do kansspolverslaving op hot oiiand. is hot van bolang dat do verantwoordelijkheid van do ‘Woga di Number
sector’ ton aanzion van verslavingsprovontio wordt opgonomon in do vorgunningsvoorwaardon.
Al hot vorongaando loidt tot do algoholo slotsom, die door do SER met oonparighoid van stommon wordt
godragon. dat hot niot wonsoiijk noch vorantwoord is hot wotgovingsprocomot botrokking tot do
onderhavige ontwerpwijzigingsregeiingen zondor moor voort to zotton. zondor ,t to slaan op. dan wol
rekening te houdon mot. do in dit advies naar voron gobrachto bozwaron on kanIofoningon Do raad dringt
bij do Ministor van Financien, als indionor van do adviesaanvraag, orop aan/o1 met hot vorenstaande
rokoninto houden in het bolang van do wotgovingskwalitoit van do voorgostolq’o rgoIingon on do roalisatio
van do bèogde doelen van do voorgostoldo vorschorpto roguloring.
(nse’caai-Economischo Raad,
Do fungorond

Zakon
Do Minister van Gezondheid, Milieu on Natuur
Do Directie Wetgeving en Juridischo Zakon (WJZ)
hot vorrichton van eon ondorzook is eon van do op to leveren producten opgenomon in hot
samenwerkingsprotocol tussen de Gaming Control Board on do Fundashon pa Manoho di Adikshon.

Acivios SER

Verruiming voorwaardon
aanvragon nummerloterijvergunning
—

25

Deskundig Onafhankelijk Verbindend

