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Raak inzake de gokindustrie

Geachte Staatssecretaris Knops,

Naar aanieiding van de 5 Kamervragen van het lid Van Raak [SP) betreffende de gokindustrie,
bericht ik u namens de Regering als volgt.

Vraagt1:
Klopt het dat de op Curasao gebruikte constructie van master- en sub licenties in de gokindustrie
geen wettelijke basis heeft?

Antwoord:

Volgens de Landsverordening buitengaatse hazardspelen' is de vergunning tot het exploiteren van
hazardspelen op de internationale markt door middel van servicelijndiensten. niet voor overdracht
vatbaar. De Landsverordening verbiedt het overdragen van de vergunningsrechten, maar niet de
economische exploitatie van de vergunning in samenwerking met anderen dan de
vergunninghouder. Deze samenwerking met anderen wordt in de praktijk aangeduid als sub-
licentie. Hoewel de begrippen master- en sublicentie niet wettelijk zijn vastgelegd, kan niet gesteld
worden dat de praktijk elke wettelijke basis ontbeert.

De Memorie van Toelichting van de Landsverordening buitengaatse hazardspelen vermeldt:
"Volstaan had kunnen worden met slechts het opheffen van de strafbaarheid van bovenbedoelde
activiteiten dorh hiermede zou een ongereglementeerde situatie ontstaan, die noch in het helang
van de exploitant, noch in het belang van de Nederlandse Antillcn 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 creeren
voor de overheid om deze activiteiten te controleren ter voorkoming dat de naam van Curasao en
de Nederlandse Antillen op de internationale telecommunicatiemarkt schade ondervindt, alsmede
om de strafbaarheid op te hefTen van bedoelde hazardspelen."

ip.B. 1993,63.
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Vraag 2:

Klopt het dat UTS als casinolicentiehouder geen ongebruikelijke transacticmeldingen doet bij het

Antwoord:

Onder de Landsverordening Melding Ongebruikelijke TransactiesnLvMOT) zijn insteliingen die
hazardspelen casmo's. loterijen en buitengaatse hazardspelen aanbieden cq exXeren
meldphchUg bij de Financial Intelligence Unit Curasao (voorheen; het MOT], Indien en vwrzover
UTS deze diensten aanbiedt c.q. exploiteert is zij aldus meldplichtig.

TelLn^^^^^^^^^ daXtn^ttuden Z en^
dan ook grerS":, -
Ten overvloede zijn de gegevens of inlichtingen die ingevolge het bij of krachtens die LvMOT
bepaalde a.,n verstrekt of ontvangen, gehelm conform artLl 20 van do LMO^HeUs do fiS

toegestaani, anders dan aan de instanties als bepaald in de LvMOT en uitsluitend voor de daarin

vorotrr 'n k""' "f -"^Idlngon van con 2^^,100 ins,aSo
To rod. ''^^"•"oordfng van vragon als verzoch, In ho. onderhavigo geval St nS ondor
vorsfrtj?" ^ waarvan informatie door de FlU verstrekt kan worden, noch betreft hetverstrekking aan een conform de LvMOT daartoe gerechtigde instantie.

Vraag 3:

Antwoord:

™ocommnnS.i:So~gef%r^^^^^ bandsverordoning op do

Vraag 4:

haarfal^ol^lrt?'"' ^rantwoordeliikhoid voor de belastingafdrachten van
Antwoord:

2 P.B. 1996, no. 21
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Hopend u hiermede voldoende te hebben geinformeerd.

Hoo'^(:|iteiid,

.  RlWggepa^, MBA/MBi
'"Mmtsfer-president,

Fort AmshTdam 17 i VVillemstad, Cura<;ao | T.+(5999) 4oV()48] i wu v^ .gobie;
;>rnu.cw


