PERSBERICHT
Het bestuur van de Curaçao Online Gaming Associatie (kort: COGA) deelt verheugd mee dat deze
vereniging op 23 maart jl. is opgericht. COGA stelt zich ten doel om de belangen te behartigen van
de online gaming sector op Curaçao en zal bestaan uit leden en geassocieerde leden.
Aanbieders van kansspelen via het internet en betrokken bedrijven die na invoering van nieuwe
kansspel wetgeving een vergunning zullen gaan aanvragen bij de nieuwe kansspel toezicht houder
op Curaçao (Curaçao Gaming Authority, kort: CGA) kunnen zich aanmelden als leden van COGA.
Dienstverlenende bedrijven zoals trustkantoren kunnen zich aanmelden als geassocieerde leden. De
laatsten zullen geen stemrecht hebben. Als eerste bestuurders zijn benoemd George van Zinnicq
Bergmann als voorzitter, Christopher van Rosberg als secretaris, Andrew Smith als penningmeester
en Victor Pronk als lid.
De online gaming sector in Curaçao staat regelmatig in de schijnwerpers en minister van financiën
Javier Silvania zet zich in om in samenwerking met de sector te werken aan verbetering van de
positieve bijdrage van deze sector aan het eiland. Dit heeft er toe geleid dat vertegenwoordigers van
de Gaming Control Board en sector in samenwerking met het team van de minister al enige tijd aan
een nieuw wetgevingsproject deelnemen, hetgeen aantoont dat een goede en respectvolle
samenwerking tussen publieke en private sector mogelijk is. COGA is hoopvol en gecommitteerd om
gezamenlijk goede resultaten te kunnen behalen. Om dit doel te bereiken zullen de betrokken
partijen in voortdurende dialoog met elkaar blijven en COGA zal daarbij graag als vaste
gesprekspartner van de overheid gaan optreden en als kennisbaak fungeren. COGA hoopt een zo
groot mogelijk deel van de sector te vertegenwoordigen en het bestuur zal er hard aan werken om
alle stakeholders te overtuigen van de voordelen van de verschillende lidmaatschappen van COGA.
Ook wil het bestuur van COGA de dialoog aan gaan met andere stakeholders en partijen zoals de
CBCS en de FIU.
Het bestuur van COGA zal zich ook inzetten voor goede informatievoorziening aan het publiek
teneinde beter inzicht te geven in de sector en het belang daarvan voor Curaçao, maar ook om
onbegrip en misverstanden omtrent de sector aan de orde te stellen. Om dit te bereiken zal COGA
onder meer statistieken gaan bijhouden omtrent het belang van de sector voor de economie in
Curaçao en regelmatig daarover publiceren.
De komende tijd zal het bestuur zich inzetten voor het inrichten en opstarten van de organisatie van
COGA. Het is de bedoeling dat COGA in de toekomst zal gaan beschikken over eigen kantoorruimte
en een eigen professionele staf die rapporteert aan het bestuur.

PRESS RELEASE
The board of the Curaçao Online Gaming Association (short: COGA) is pleased to announce the
founding of the association on March 23. COGA aims to represent the interests of the online gaming
sector in Curaçao and will consist of members and associate members.
iGaming Operator and Supplier companies that will request a license from the new Curacao gaming
regulator (the Curacao Gaming Authority or CGA) after the implementation of the new legislation
can register as members of COGA. Service companies such as trust offices can register as associate
members. The latter will not have the right to vote. The first board members appointed are George
van Zinnicq Bergmann as chairman, Christopher van Rosberg as secretary, Andrew Smith as
treasurer and Victor Pronk as member.
The online gaming sector in Curaçao is regularly in the spotlights and Minister of Finance Javier
Silvania has been committed to working in collaboration with the sector on enhancing the positive
contribution of this sector to the island. This has led for some time now to participation of
representatives of the Gaming Control Board and sector, in collaboration with the minister's team, in
a new legislative project, demonstrating the respectful and productive cooperation possible
between the public and private sectors of the industry. COGA is hopeful and committed to
continuing positive outcomes moving forward. In order to achieve this goal, the parties involved will
have to maintain a continuous dialogue with each other and COGA will be happy to act as a
permanent discussion partner for the government and source of knowledge. COGA aims to
represent the sector as widely as possible and the board will work hard to convince all private
stakeholders of the benefits of the various memberships in COGA. COGA's board also plans to enter
into a dialogue with other stakeholders and parties such as the CBCS and the FIU.
In addition, the board of COGA aims to promote better information for the public and thus provide
better insight into the sector and its importance for Curaçao, as well as address many
misconceptions and inaccuracies levelled at the industry. To achieve this, COGA will, among other
things, keep statistics on the importance of the sector for the economy in Curaçao and publish
regularly about this.
In the near future the board will commit itself to the startup and structuring of the internal
organization of COGA. Further down the road COGA should have an own office and be managed by a
professional team, who will report to the board.

