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LANDSVERORDENING van de 8ste juni 1993 houdende bepalingen betreffende het 

exploiteren van hazardspelen op de internationale markt middels servicelijndiensten en tot 

wijziging van het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen. 

 

 ______________ 
 
 IN NAAM DER KONINGIN!  
 ______ 
 
 DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, 
 
 In overweging genomen hebbende: 
 
dat het  wenselijk is de mogelijkheid te openen tot het exploiteren van hazardspelen op de 
internationale markt middels servicelijndiensten; 
dat in verband  hiermede ook het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen, zoals 
gewijzigd, het laatst bij landsverordening van de 22ste december 1989 (P.B. 1989, no. 94), nader 
dient te worden gewijzigd;  
 
 Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld 
onderstaande landsverordening: 
 
 Artikel 1  
 
1. De Gouverneur is bevoegd om vergunning te verlenen tot het exploiteren van hazardspelen op 

de internationale markt door middel van servicelijndiensten. 
2. Vergunning tot het aanleggen en houden van deze hazardspelen wordt slechts gegeven aan in de 

Nederlandse Antillen gevestigde rechtspersonen. 
 
 Artikel 2 
 
1. Aan de in artikel 1, eerste lid, bedoelde vergunning kunnen voorschriften worden verbonden. 
2. Deze hebben onder meer betrekking op: 
a. de wijze waarop de activiteiten door de rechtspersoon worden ontplooid;  
 
 

_______________ 
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b. de wijze waarop het prijzensysteem wordt gehanteerd; 
   c. de wijze van uitbetaling van de prijzen; 
   d. het van overheidswege uit te oefenen toezicht; 
   e. de geldelijke waarborgen door de rechtspersoon te verstrekken.  
 
 
 Artikel 3 
 
1. De in artikel 1, eerste lid bedoelde vergunning is niet voor overdracht vatbaar. 
2. Bij landsbesluit wordt het jaarlijks verschuldigde recht voor de in artikel 1, eerste lid,  

genoemde vergunning vastgesteld. 
 
 
 Artikel 4 
 
Een ingevolge artikel 1, eerste lid, verleende vergunning kan door de Gouverneur worden 
ingetrokken of tijdelijk ingetrokken, indien een of meer van de voorschriften verbonden aan de 
vergunning niet in acht worden genomen. 
 
 
 Artikel 5 
 
Het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen, zoals gewijzigd, wordt nader gewijzigd 
als volgt: 
De aanhef van artikel 266 komt te luiden: 
Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van ten hoogste zes duizend gulden 
wordt gestraft hij, die anders dan krachtens vergunning ingevolge de artikelen 1 en 1a van de 
Landsverordening Hazardspelen 1948, dan wel ingevolge een eilandsverordening, waarbij 
genoemde artikelen 1 en 1a worden vervangen, dan wel krachtens vergunning ingevolge artikel 1, 
eerste lid, van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen: 
 
 
 Artikel 6 
 
1. Deze landsverordening treedt in werking met ingang van de dag na die der uitgifte van het 

Publicatieblad, waarin de afkondiging is geschied.  
2. Zij kan worden aangehaald als Landsverordening buitengaatse hazardspelen. 
 
 
 
                                                                  Gegeven te Willemstad, 8 juni 1993 
                                                                                J.M. SALEH 
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De Minister van Justitie, 
     S.F.C. RÖMER 
 
 
                                                                  Uitgegeven de 16de juli 1993 
                                                                  De Minister van Algemene Zaken, 
                                                                       M.PH. LIBERIA-PETERS 
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STATEN VAN DE NEDERLANDSE ANTILLEN 

Zitting 1992 - 1993 - 1513 
------------------------------------------------------------------ 
Landsverordening houdende bepalingen betreffende 
het exploiteren van hazardspelen op de internationale 
markt middels servicelijndiensten en tot wijziging van 
het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse 
Antillen. 
------------------------------------------------------------------ 

Memorie van Toelichting 
------------------------------- 

No. 3 
------- 

 
 

 
 
Reeds enige jaren biedt een lokaal gevestigde onderneming diensten met toegevoegde waarde aan 
op de internationale markt middels de telecommunicatiefaciliteiten van Landsradio-Telecommuni-
catiedienst Nederlandse Antillen.  
Deze onderneming heeft het voornemen om servicelijndiensten aan te bieden op het gebied van 
loterijen en weddenschappen (hazardspelen). Aan deze hazardspelen kunnen slechts deelnemen 
personen buiten het grondgebied van de Nederlandse Antillen. 
 
Teneinde deze activiteiten te kunnen ontplooien dient de strafbaarheid hiervan te worden 
opgeheven, alsook dient het wettelijk kader te worden geschapen, waarbinnen deze activiteiten 
kunnen plaatsvinden. In het verleden werd ter bevordering van het toerisme de Landsverordening 
Hazardspelen 1948 (P.B. 1948, no. 138) ingevoerd. Deze wettelijke regeling werd destijds 
ingevoerd om het mogelijk te maken hazardspelen te exploiteren louter ter bevordering van het 
toerisme. 
Bij Overdrachtslandsverordening XIX (P.B. 1975, no. 162) werd deze materie overgedragen aan de 
eilandgebieden, zodat het Land in deze geen bemoeienis meer heeft. Het betreft hier echter alleen 
de zorg voor de regeling van de bepalingen betreffende het exploiteren van hazardspelen ter 
bevordering van het toerisme. De zorg voor de regeling van de belangen betreffen het exploiteren 
van hazardspelen op andere gebieden en voor andere doeleinden is voorbehouden gebleven aan het 
Land. 
Volstaan had kunnen worden met slechts het opheffen van de strafbaarheid van bovenbedoelde 
activiteiten doch hiermede zou een ongereglementeerde situatie ontstaan, die noch in het belang van 
de exploitant, noch in het belang van de Nederlandse Antillen is. 
Derhalve is gekozen voor het invoeren van een nieuwe wettelijke regeling, waarvoor de 
mogelijkheid wordt geschapen tot reglementering van bedoelde activiteiten met betrekking tot 
buitengaatse hazardspelen. Het onderhavig ontwerp strekt ertoe om de mogelijkheid te creëren voor 
de overheid om deze activiteiten te controleren ter voorkoming dat de naam van Curaçao en de 
Nederlandse Antillen op de internationale telecommunicatiemarkt schade ondervindt, alsmede om 
de strafbaarheid op te heffen van bedoelde hazardspelen. De tekst van het ontwerp is voldoende 
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duidelijk, zodat een artikelsgewijze toelichting niet noodzakelijk is. 
  
  
------------------- 
drs. R.F. Mc William.         


