Modernisering van kansspelen op Curaçao
Curaçao
Versterken rechtsstaat
H2 & H19
Aanleiding
Een hervorming van de kansspelen in Curaçao noodzakelijk is om
de tekortkomingen in de regulering in de gaming industrie op te
heffen en in verband daarmee de online gaming op te nemen in
de wetgeving op een adequate en duurzame wijze. Dit is in
overeenstemming met het internationale beginsel van
‘responsible gaming’.
Doelstelling
Het project heeft als hoofddoelstelling de modernisering en
hervorming van de Curaçaose gaming industrie alsmede de
invoering van gereguleerde online gaming. Dit teneinde een
duurzaam en verantwoordelijke industrie te creëren die
verschillende voordelen biedt aan de lokale economie. De
specifieke online gaming regels gelden slechts voor buitenlandse
spelers die bediend worden door een Curaçaose aanbieder.
Opdracht
De opdracht wordt verstrekt om de kansspelen en het toezicht
daarop in Curaçao te moderniseren.
Gekozen aanpak
Dit project ziet op de modernisering van de wetgeving inzake
kansspelen op Curaçao en houdt in dit stadium dus nog geen
rekening met de specifieke inrichting van de nog op te richten
Curaçao Gaming Authority.
Gedurende dit traject wordt er samengewerkt met de
stakeholders zoals de Curaçao Gaming Control Board, de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten, de Financial
Intelligence Unit alsmede met de COHO i.o. Ook jegens andere
stakeholders zal op regelmatige basis gecommuniceerd worden.
Door de Curaçao Gaming Control Board, de Centrale Bank van
Curaçao en Sint Maarten, de Financial Intelligence Unit bij dit
project te betrekken, wordt getracht dit project
toekomstbestendig te maken.
het een en ander gereguleerd in landsbesluiten, opdat dat snel
en makkelijk kan worden aangepast indien dit nodig blijkt te zijn.
Het gaat immers om een steeds ontwikkelende (en
veranderende) industrie en Curaçao moet daarop in kunnen
spelen zonder achter feiten aan te moeten lopen door al te lange
wetgevingstrajecten. Het voorgaande is ook nodig met
betrekking tot preventie van fraudewitwassen van geld en
financiering van terrorisme. Ten slotte is het de bedoeling dat de
te innen licentievergoedingen en de met dit project
samenhangende economische activiteiten economische en
financiële weerbaarheid van Curaçao ten goede komen.
De meest belangrijke stakeholders in deze zijn de Curaçao
Gaming Authority, opvolger van de Gaming Control Board, de
Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS), de
Financiële Inlichtingen Eenheid Curaçao, de operators die
kansspelen op Curaçao aanbieden, dienstverleners,
spelverkopers, financiële instellingen, vakbonden en lobby
groepen, het algemeen publiek, stichtingen voor bescherming
van gokverslaafden en entiteiten voor consumentenbescherming.

Beoogde resultaten

Voorwaarden, samenhang
en/of afhankelijkheid
Planning

1. Opstellen en vaststellen Landsverordening op de Kansspelen
2021 (LOK 2021) (regulering)
2. Opstellen en vaststellen van Landsbesluiten houdende
algemene maatregelen (LB h.a.m.) ter uitvoering van de LOK
(beleid)
3. Instelling van de Curaçao Gaming Authority in plaats van de
Gaming Control Board een en ander conform de LOK 2021
4. de implementatie van LOK 2021
Er bestaat geen samenhang met (de resultaten van) andere
projecten.
Dit project wordt onderverdeeld in drie fases. Fase 1 is de
voorbereiding, fase 2 is de uitvoering en fase 3 is de afsluiting.
Het is de bedoeling dat dit project in het vierde kwartaal van het
jaar 2022 wordt afgerond.

