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Bekendmaking

BETREFFENDE DE REGISTRATIE VAN ONLINE-GAMING OPERATORS

De minister van financiën brengt ter kennis van belanghebbenden dat:

gebaseerd op de Landsverordening buitengaatse hazardspelen. (PB. 1993. no. 63)
(LvBH). worden online-gaming licenties uitgegeven door of namens de Gouverneur:

2. sinds december 2019, de minister van financiën belast is met het uitgeven van licentie
voor en het toezicht op de online-gaming sector. namens de gouverneur van Curacao:

3. sinds maart 2020, de Gaming Control Board Curacao (GCB) belast is met het uitgeven
van licentie voor en het toezicht op de online-gaming sector. namens de minister van
Financiën. Echter, in de praktijk geven de houders van licenties een contractueel recht
aan derden gevestigd in Curaçao, om online kansspelen aan te bieden onder de bestaande
licenties

4. conform de LvBH. slechts op Curacao gevestigde entiteiten die in bet bezit zijn van een
online-gaming licentie bevoegd zijn tot het aanbieden van online-gaming vanuit
Curacao:

5. teneinde een beter inzicht te verkrijgen van de online-gaming sector in Curaçao. in het
belang van een effectievere toezicht conform de LvBH, bet ministerie van financiën een
officieel register aan het ontwikkelen is van alle partijen die handelen onder de bestaande
licenties, inclusiefalle URL’s (Uniform Resource Locator) van de homepage. of het
applicatie pakket ingeval van mobiele applicaties, die mornenteel worden gebruikt foor
gaming onder een Curacaose online-gaming licentie:

6. de registratie wordt gedaan middels een online portaal. Dc registratieprocedure zal
specifiek de registratie vergen van:

a. de houders van een licentie zoals bedoeld in de LvBH:
b. derde partijen die handelen onder een licentie als bedoeld in de LvBH.

inclusieftrustkantoren die namens hen handelen, al hun activiteiten en de
URL’s’applicaties die zij gebruiken. Andere details kunnen nader
gespecificeerd worden.

7. Dc overheid van Curacao momenteel in het proces is van modemisering van de
online-gaming wetgeving teneinde het in overeenstemming de brengen met
internationale normen en om een verantwoord kansspelbeleid (responsible gaming
policy) aan te nenien dat alle kansspelactiviteiten omvat die in de jurisdictie een
licentie hebben of krijgen:

8. het nieuwe wettelijke kader naar ver\vachting in het tweede kwartaal van 2022 in
werking zal treden. Dc eerste kansspelsector die onder deze nieuwe wet wordt
gelegaliseerd. is online-gaming:

9. de overheid de rnogelijkheid overweegt om operators die op bet moment van
inwerkingtreding van de nieuwe vet kansspelen op afstand aanbieden onder een op
grond van de NOOGH verleende licentie tijdelijk vrij te stellen van de nieuwe
weegeving. zodat zij in deze periode tijdelijk kunnen blijven opereren zonder dat zij
direct een licentie hoeft aan te vragen:’

10. de overheid zich ervan bewust is dat een aanzienlijk aantal partijen mornenteel
opereren onder een licentie die is verleend op grond van de NOOGH. Het is dan ook
een van de prioriteiten van de overheid om de huidige bedrijfsvoering van deze

Houd er rekening mee dat dit voornemen nog niet is goedgekeurd en geformaliseerd en dus
onderhevig is aan parlementaire goedkeuring. Bovendien hebben niet alle formele
belanghebbenden in het wetgevingsproces dit voorstel beoordeeld

Pieterraai 4-4a jVIIemstad Curacao I w.v gobernu Cw



r M!NISTERJO DI

I
partijen veilig te stellen, voor zover deze legaal worden geexploiteerd. De regering
zou graag zien dat hun activiteiten in de toekornst vanuit Curacao xvorden voortgezet.
Tegelijkertijd moet de overheid ervoor zorgen dat er geen misbruik wordt gemaakt
van de eventuele onthefuing. Het is ook om deze reden dat de registratie via het online
portaal wordt ingevoerd.

11. de details ‘oor het registratieportaal en de vereisten om op bet portaal te registreren
binnenkort gepubliceerd worden:

12. u wordt verzocht ervoor te zorgen dat alle partijen die onder uw licentie opereren
tijdig o de hoogte worden gesteld van bovenstaande registratievereiste.

Ministerv inanciën

rnr. drs. avier Silvania
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