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PUBLICATIEBLAD
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 13de januari
2020 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 4de
juni 1957 ter uitvoering van artikel 20, eerste en tweede lid, van de
Landsloterijverordening 19491
____________
In naam van de Koning!
______
De Gouverneur van Curaçao,
In overweging genomen hebbende:
dat het wenselijk is het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van 4de juni 1957
ter uitvoering van artikel 20, eerste en tweede lid, van de Landsloterijverordening 1949
te wijzigen ten einde een nieuw prijzenschema voor de jaarlijks door de Landsloterij te
houden gewone en bijzondere loterijen vast te stellen;
Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten:
Artikel I
Het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 4de juni 1957 ter uitvoering
van artikel 20, eerste en tweede lid, van de Landsloterijverordening 1949 wordt
gewijzigd als volgt:
A.
Artikel 4 komt te luiden:
Artikel 4
1. Elke gewone loterij bevat de volgende prijzen en premies:
één eerste prijs van
één tweede prijs van
één derde prijs van
2 premies, approximaties van de eerste prijs, van NAf 2.000,‐‐ elk
2 premies, approximaties van de tweede prijs, van NAf 1.500,‐‐ elk
2 premies, approximaties van de derde prijs, van NAf 1.250,‐‐ elk
10 prijzen van NAf 1.000,‐‐ elk
15 prijzen van NAf 500,‐‐ elk
2219 prijzen van NAf 150,‐‐ elk
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NAf 200.000,‐‐
NAf 40.000,‐‐
NAf 20.000,‐‐
NAf 4.000,‐‐
NAf 3.000,‐‐
NAf 2.500,‐‐
NAf 10.000,‐‐
NAf
7.500,‐‐
NAf 332.850,‐‐
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B.
Artikel 6 komt te luiden:
Artikel 6
1. De bijzondere loterij in de maanden januari en juli bevat de volgende prijzen en
premies:
één eerste prijs van
één tweede prijs van
één derde prijs van
2 premies, approximaties van de eerste prijs, van NAf 7.500,‐‐ elk
2 premies, approximaties van de tweede prijs, van NAf 4.000,‐‐ elk
2 premies, approximaties van de derde prijs, van NAf 2.500,‐‐ elk
15 prijzen van NAf 1000,‐‐ elk
12 prijzen van NAf 750,‐‐ elk
1964 prijzen van NAf 600,‐‐ elk

NAf 1.000.000,‐‐
NAf 200.000,‐‐
NAf 100.000,‐‐
NAf 15.000,‐‐
NAf
8.000,‐‐
NAf
5.000,‐‐
NAf 15.000,‐‐
NAf
9.000,‐‐
NAf 1.178.400,‐‐

2. De bijzondere loterij in de maanden april en oktober bevat de volgende prijzen en
premies:
één eerste prijs van
één tweede prijs van
één derde prijs van
2 premies, approximaties van de eerste prijs, van NAf 4.500,‐‐ elk
2 premies, approximaties van de tweede prijs, van NAf 3.000,‐‐ elk
2 premies, approximaties van de derde prijs, van NAf 2.000,‐‐ elk
15 prijzen van NAf 1000,‐‐ elk
10 prijzen van NAf 750,‐‐ elk
1964 prijzen van NAf 600,‐‐ elk

NAf 500.000,‐‐
NAf 100.000,‐‐
NAf 50.000,‐‐
NAf
9.000,‐‐
NAf
6.000,‐‐
NAf
4.000,‐‐
NAf 15.000,‐‐
NAf
7.500,‐‐
NAf 611.100,‐‐

Artikel II
Dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, treedt in werking met ingang van de
dag na de datum van bekendmaking en werkt terug tot 27 maart 2014.
Gegeven te Willemstad, 13 januari 2020
L.A. GEORGE‐WOUT

De Minister van Financiën,
K.A. GIJSBERTHA

Uitgegeven de 31ste januari 2020
De Minister van Algemene Zaken,
E. P. RHUGGENAATH

-3-

7

Nota van toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene
maatregelen, van de 13de januari 2020 tot wijziging van het Landsbesluit, houdende
algemene maatregelen, van de 4de juni 1957 ter uitvoering van artikel 20, eerste en
tweede lid, van de Landsloterijverordening 1949

1.

Algemeen

De invoering van de gewijzigde prijzenpakket draagt bij aan de vraag van
wederverkopers en klanten om over te gaan tot loterijen waarbij prijzen worden
afgeroepen in plaatst van een combinatie van afgeroepen en afgeleide prijzen. Ook werd
gevraagd om de jackpotprijs te verwijderen en hier in de plaatst de tweede en derde prijs
te verhogen. De tweede en derde prijs zijn respectievelijk 20% en 10% van de eerste prijs.
Dit geldt bij de drie soorten loterijen die de Landsloterijen heeft. De wens is om over te
gaan naar loterijen waarbij alle prijzen worden afgeroepen; het aantal afgeroepen prijzen
wordt verhoogd en de tweede en derde prijs van de loterijen worden verhoogd met het
bedrag dat vrijkomt van de jackpotprijs en de afgeleide prijzen.
Het bedrag aan uit te betalen prijzen zal op jaarbasis met NAf 248.100.00 stijgen.
2.

De nieuwe prijzenstructuur voor de gewone en bijzondere loterijen

Het onderhavige landsbesluit strekt ertoe de huidige prijzenstructuur voor de gewone en
bijzondere loterijen die door de Landsloterij worden gehouden aan te passen. De
prijzenschema’s voor de gewone loterij en de bijzondere loterij zijn laatstelijk bij
Landsbesluit, houdende algemene maatregelen, van de 30ste oktober 2006 tot wijziging
van het Landsbesluit houdende algemene maatregelen van de 4de juni 1975 ter uitvoering
van artikel 20, eerste en tweede lid, van de Landsloterijverordening 19492, gewijzigd.
2.1.

Gewone loterijen

In het laatstelijk gewijzigde prijzenschema, bevat de gewone loterij in totaal 2249 prijzen
en premies tot een totaalbedrag van NAf 619.825,‐‐.
In het onderhavige landsbesluit bevat de gewone loterij 2249 prijzen en premies tot een
totaalbedrag van NAf 619.850,‐‐. Dit betekent dat de prijzen en premies van de gewone
loterij met een totaal bedrag van NAf 500.‐‐ per jaar zijn verhoogd.
De tweede en derde prijs van een gewone loterij zijn respectievelijk verhoogd van NAf
30.000,‐‐ naar NAf 40.000,‐‐ en van NAf 10.000,‐‐ naar 20.000,‐‐. De afgeroepen prijzen zijn
verhoogd van 1167 naar 2219.
De Landsloterij kent 20 gewone loterij per jaar.
2.2.

Bijzondere loterijen (NAf 1.000.000,‐‐)

In het laatstelijk gewijzigde prijzenschema, bevatten de bijzondere loterijen, met een
hoofdprijs van NAf 1.000.000,‐‐ , 2251 prijzen en premies tot een totaalbedrag van NAf
2.411.600,‐‐.
In het onderhavige landsbesluit bevatten de bijzondere loterijen, met een hoofdprijs van
NAf 1.000.000,‐‐ , 2000 prijzen en premies tot een totaalbedrag van NAf 2.530.400,‐‐. Dit
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impliceert dat de prijzen en premies voor bijzondere loterijen, met een hoofdprijs van
NAf 1.000.000,‐‐ met een totaalbedrag van NAf 237.600,‐‐ per jaar zijn gestegen.
De tweede en de derde prijs van een bijzondere loterij, met een hoofdprijs van NAf
1.000.000,‐‐ zijn verhoogd van NAf 125.000,‐‐ naar NAf 200.000,‐ en van NAF 90.000,‐
naar NAf 100.000,‐‐. De afgeroepen prijzen zijn verhoogd van 1167 naar 1964.
De Landsloterij kent twee bijzondere trekkingen met een hoofdprijs van NAf 1.000.000,‐‐
per jaar.
2.3.

Bijzondere loterijen (NAf 500.000,‐‐)

In het laatstelijk gewijzigde prijzenschema bevatten de bijzondere loterijen, met een
hoofdprijs van NAf 500.000,‐‐ , 2249 prijzen en premies tot een totaalbedrag van NAf
1.297.600,‐‐.
In het onderhavige landsbesluit bevatten de bijzondere loterijen, met een hoofdprijs van
NAf 500.000,‐‐ , 2071 prijzen en premies tot een totaalbedrag van NAf 1.302.600,‐‐. Dit
impliceert dat de prijzen en premies voor bijzondere loterijen, met een hoofdprijs van
NAf 500.000,‐‐ met een totaalbedrag van NAf 10.000,‐‐ per jaar zijn verhoogd.
De tweede en de derde prijs van een bijzondere loterij met een hoofdprijs van NAf
500.000,‐‐ per jaar zijn respectievelijk verhoogd van NAf 80.000,‐‐ naar NAf 100.000,‐‐ en
van NAf 40.000,‐‐ naar NAf 50.000,‐‐. De afgeroepen prijzen zijn verhoogd van 1167 naar
2037.
De Landsloterij kent twee bijzondere trekkingen, met een hoofdprijs van NAf 500.000,‐‐
per jaar.
3.

Financiële gevolgen

De gewijzigde prijzenschema werd bij verkoop van de 8ste trekking van 2014
geïntroduceerd. Landsloterij werkt tot nu toe met de begroting van het dienstjaar 2007.
In deze begroting is een bedrag van NAf 19.8 miljoen opgenomen voor het betalen van
prijzen en premies gebaseerd op een verkoop van 35.000 loten. Aan prijzen en premies
op onverkochte loten is naar schatting een bedrag van NAf 6.7 miljoen gevoteerd,
daarnaast is een bedrag van NAf 350.000,‐‐ zijnde vervallen prijzen en premies
opgenomen. Rekening houdend hiermee is een bedrag van NAf 12.6 miljoen begroot om
aan prijzen en premies te worden betaald.
De realisatiecijfers van 2014 (gecontroleerde cijfers), 2015 en 2016 (niet gecontroleerde
cijfers), conform bijgevoegde overzichten, laat zien dat het begrote bedrag in de begroting
2007 dekkend was, namelijk:
Jaar
Begroting 2007
Realisatie
2014
12.6 miljoen
11.2 miljoen
2015
12.6 miljoen
11.2 miljoen
2016
12.6 miljoen
11.8 miljoen

De begroting voor het dienstjaar 2017 is ingediend. In deze begroting is een bedrag van
NAf 11.2 miljoen gevoteerd, uitgaande van 45% van de verwachte opbrengst. In de
begroting voor het dienstjaar 2018 is een bedrag van NAf 17.5 miljoen gevoteerd.
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Raad van Advies

De Raad van Advies heeft op 14 mei 2014 advies uitgebracht (advies RvA no. RA/12‐14‐
LB. Doordat de Raad niet beschikte over de (ontwerp) begroting 2014 van de Landsloterij,
kon niet getoetst worden of het voorgestelde prijzenschema past binnen de begroting. De
cijfers zijn opgevraagd bij de Landsloterij en het ontwerp met bijbehorende nota van
toelichting is aangevuld met de relevante financiële gegevens. Het ontwerp is wederom
aangeboden aan de Raad van Advies. Uit de brief d.d. 29 oktober 2019 met nummer
SR/37‐19, blijkt dat de Raad geen aanvullend advies heeft uitgebracht in deze tweede
adviesronde. De opmerkingen van wetstechnische en redactionele aard zijn integraal
verwerkt in onderhavig landsbesluit met bijbehorende nota van toelichting.
5.

De inwerkingtredingsdatum

Ingevolge artikel 2 van het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen,
treedt de nieuwe prijzenstructuur voor de gewone en bijzondere trekkingen in werking
op 27 maart 2014. Op laatstgenoemde datum zullen de loten op basis van de nieuwe
prijzenstructuur voor de bijzondere loterij conform artikel 6, zesde lid, van het
Landsloterijverordening 1949 op zijn vroegst in omloop worden gebracht.

De Minister van Financiën,
K.A. GIJSBERTHA

