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PUBLICATIEBLAD 
 
 
LANDSBESLUIT, HOUDENDE ALGEMENE MAATREGELEN, van de 28ste mei 2021 tot 
wijziging van het Landsbesluit van de 12de december 1949  ter uitvoering van artikel 24 van 
de Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1949, no. 116)1(Landsbesluit aanwijzing Directeur van 
de Stichting GCB als toezichthouder trekkingen Landsloterij)    

____________ 
 

In naam van de Koning! 

______ 
 

De Gouverneur van Curaçao, 
 

In overweging genomen hebbende: 

dat het wenselijk is het toezicht ten aanzien van de trekkingen door de Landsloterij neer te leggen 
bij de aangewezen organisatie die belast is met het toezicht op de kansspelsector, te weten de 
Stichting Gaming Control Board;  

Heeft, de Raad van Advies gehoord, besloten: 

Artikel I 

Het Landsbesluit van de 12de december 1949, ter uitvoering van artikel 24 van de 
Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1949, no. 116) wordt gewijzigd als volgt: 

A. 

In de artikelen 1, tweede lid, 6, derde lid en 8, eerste lid, wordt “Procureur-Generaal” telkens 
vervangen door: Directeur van de Stichting Gaming Control Board. 

 

B.  

In de artikelen 3, tweede lid, 7, eerste lid, en 8, tweede lid, wordt “het Hoofd van de 
Landsaccountantsdienst” vervangen door: de directeur van de interne accountant van de 

                     
1 P.B. 1957, no. 109, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 1999, no. 48. 
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Regering van Curaçao, bedoeld in de Landsverordening van de 15de september 2015 houdende 
de aanwijzing van de interne accountant van de Regering van Curaçao2. 

 

C. 

In de artikelen 3, tweede lid, 7, tweede lid, en 8, tweede lid, wordt “ten parket van de procureur-
generaal” vervangen door: ten kantore van de Stichting Gaming Control Board. 

 

 

D. 

Artikel 9a wordt gewijzigd als volgt: 

1.  Het eerste lid vervalt. 
2.  Onder vernummering van het tweede lid tot eerste lid wordt een nieuw tweede lid 

toegevoegd, luidende:  
2.  Met ingang van de inwerkingtreding van dit landsbesluit wordt voor iedere trekking aan 

de Directeur van de Stichting Gaming Control Board of diens plaatsvervanger, de getuigen, 
de afroepers en de helpers de volgende vergoeding toegekend: 
-   Directeur van de Stichting Gaming Control Board: NAf 23,15 per uur met een 

minimum van NAf 220,-- per trekking; 
-   Getuigen: NAf 17,35 per uur met een minimum van NAf 165,-- per trekking; 
-   Afroeper: NAf 24,40 per uur met een minimum van NAf 110,-- per trekking; 
-   Helpers: NAf 18,30 per uur met een minimum van NAf 82,50 per trekking. 

 

Artikel II 

De doorlopende tekst van dit landsbesluit, houdende algemene maatregelen, wordt bij 
landsbesluit bekend gemaakt. 

 

Artikel III 

Dit landsbesluit treedt in werking met ingang van de dag na de datum van bekendmaking. 

 

 

                     
2 P.B. 2015, no. 48. 
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Artikel IV 

Dit landsbesluit wordt aangehaald als: Landsbesluit aanwijzing Directeur van de Stichting GCB 
als toezichthouder trekkingen Landsloterij. 

 

 Gegeven te Willemstad, 28 mei 2021 
L.A. GEORGE-WOUT 

 
 

De Minister van Financiën, 
K.A. GIJSBERTHA 

 
 
Uitgegeven de 1ste juni 2021 

 De Minister van Algemene Zaken, 
E.P. RHUGGENAATH 
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Toelichting behorende bij het Landsbesluit, houdende algemene maatregelen tot wijziging 
van het Landsbesluit van de 12de december 1949 ter uitvoering van artikel 24 van de 
Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1949, no. 116)3( Landsbesluit aanwijzing Directeur van de 
Stichting GCB als toezichthouder trekkingen Landsloterij)  

De bij notariële akte van 19 april 1999 opgerichte Stichting Gaming Control Board (hierna: 
Stichting) is belast met het toezicht op de naleving van de bij of krachtens de Landsverordening 
identificatie bij dienstverlening4 en de Landsverordening melding ongebruikelijke transacties5 
gegeven voorschriften, voor zover het betreft diegenen die de mogelijkheid bieden om deel te 
nemen aan hazardspelen in het kader van de exploitatie van hazardspelen, casino’s en loterijen 
en buitengaatse hazardspelen, bedoeld in artikel 1, eerste lid, onderdeel b, onder 11°, van de 
Landsverordening identificatie bij dienstverlening en de Landsverordening melding 
ongebruikelijke transacties.  

Het doel van de Stichting is een hoge mate van toezicht houden en controle uitoefenen op de 
activiteiten van degenen die kansspelen aanbieden, zoals de Wega di Number, Scratch Lottery en 
alle buitengaatse hazardspelen. De Stichting heeft deskundigheid en ervaring op het gebied van 
gambling.  

Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, strekt ertoe de 
toezichthoudende taken omschreven in het Landsbesluit van de 12de december 1949  ter 
uitvoering van artikel 24 van de Landsloterijverordening 1949 (P.B. 1949, no. 116), die thans door 
de Procureur-Generaal worden uitgeoefend, over te dragen aan de Directeur van de Stichting. 
Het betreft de bevoegdheden genoemd in de artikelen 1, tweede lid, 6, derde lid, en 8, eerste lid, 
van het onderhavige landsbesluit.     

De Procureur-Generaal blijft echter wel ambtshalve lid van de Raad van Toezicht en Advies van 
de Landsloterij zoals artikel 38 van de Landsloterijverordening voorschrijft.  

Financiële paragraaf 

Het onderhavige landsbesluit, houdende algemene maatregelen, heeft geen financiële gevolgen 
voor de overheidskas, omdat het voorstel niet de vergoeding raakt die aan de personen 
verbonden aan de trekkingen, zoals voorgeschreven in artikel 9a. De bedragen voor de 
vergoeding, zoals die zijn opgenomen in het betreffende landsbesluit, worden niet gewijzigd.  

 

 

                     
3 P.B.1957, no 109, zoals laatstelijk gewijzigd bij P.B. 1999, no. 48. 
4 P.B. 2017, no. 92 (G.T). 
5 P.B. 2017, no. 99. 
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Consultatie met de Directeur van de Stichting en Directeur van de Landsloterij 

Bij brieven beiden gedateerd 9 januari 2020 is zowel met de Landsloterij als de Stichting  
gecommuniceerd inzake het door de Procureur-Generaal gedane schriftelijk voorstel d.d. 19 
februari 2019 om overal in het bovengenoemde landsbesluit van 12 december 1949 de Procureur-
Generaal te vervangen door de Stichting met als doel de Stichting de toezichthoudende taken ten 
aanzien van de trekkingen van de Landsloterij over te dragen.  

Bij brief d.d. 29 januari 2020 heeft de directeur van de Landsloterij namens de Directie 
Landsloterij te kennen gegeven geen bezwaar te hebben tegen de bovengenoemde overdracht 
van taken.  

Bij brief d.d. 31 januari 2020 heeft de Directeur van de Stichting  inhoudelijk gereageerd op het 
voorstel van de Procureur-Generaal. De Stichting kan zich vinden in het voorstel van de 
Procureur-Generaal, dat aansluit op de benoeming van de Stichting als toezichthouder op de 
naleving van de anti money laundering en counter terrorist financing wetgeving door de Curaçaose 
kansspelsector, anticiperend op de formele benoeming van de Stichting tot eenvormig 
toezichthouder van de kansspelsector.  

Advies van de Raad van Advies 

De Raad van Advies heeft op 2 februari 2021 advies uitgebracht (RvA no. RA/50-20-LB) inzake 
onderhavig landsbesluit. De door de Raad van Advies in zijn advies gemaakte opmerkingen van 
wetstechnische en redactionele aard zijn in het onderhavige landsbesluit, houdende algemene 
maatregelen, en nota van toelichting verwerkt. Voor wat betreft de inhoudelijke opmerking van 
de Raad om een wijzigingsinstructie op te nemen voor het schrappen van “Procureur-Generaal 
in artikel 9a, eerste lid, wordt het volgende opgemerkt. Het voorstel van de Raad van Advies, 
onder Artikel 1, onderdeel D, zoals verwerkt in de Bijlage bij het advies van de Raad is toegepast 
bij de verwerking van de wijzigingsinstructie van de Raad in artikel 9a van het onderhavige 
landsbesluit, houdende algemene maatregelen.  

      

De Minister van Financiën, 
K.A. GIJSBERTHA 
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