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commissie nummerverkoop

Inzake: commissie tot inventarisatie en regulering num~erverkoop Curaçao
De nummerverkoop vertegenwoordigd een belangrijke economische activiteit op Curaçao.
Naar schatting zijn er omstreeks 2000 mensen direct of in'direct werkzaam m, bij of middels de
I
nummerverkoop. Helaas vindt een substantieel deel van! de nummerverl<oop, naast de legale
verkoop, illegaal plaats. Dit is de voorzetting van èen situati~ die al 38 jaar op Curaçao bestaat. Dit
uit zich met name door een aanbod van extra lotingen (zoals Srnartplay), naast de eigenlijke
lotingen [Wega di Number, Wega di Wega) en verkoop vJn loten door niet .. vergunninghouders
ingevolge de Loterijverordening 1909, zoals gewijzigd. Dei daarmee behaalde omzetten worden
door de verkopers (me!;. wel of geen vergunning) vah de loten niet betrokken bij het
vergunningsrecht en af te dragen belastingen. Deze situatie
illegaliteit bestaat blijkens diverse
objectieve bronnen reeds tientallen jaren (zie bijv. Rapport Herstructurering Weg a di Nurnber
(commissie ingesteld op 21 mei 1997 door BC van Cura~ao), MvT no. 3, Eilandsraad van het
Eilandgebied Curaçao, 1997, no. 16, GEA 21 september 1998) KG nrs. 483 e.v. van 1998, r.o. 10.1, en
de conclusie van de AG bij HR 20 januari 2006, LJN: Ajr1092, HR, R04/018HR), zonder dat
daartegen wordt opgetreden door de overheid. Gesproken ~an worden van een gedoogbeleid van
de overheid.
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Gelet op het belang van deze activiteit voor onze eCOtjornie, acht ik het niet verantwoord een
structurele oplossing voor deze situatie van illegaliteit en ~edogen nog langer uit te stellen. Dat
uitstel heeft al veel te lang geduurd en zorgt voor onzekerh~id bij alle betrokkenen. Ook wordt een
deugdelijke marktwerking in de sector verhinderd. iDe overheid dient in deze haar
verantwoordelijkheid te nemen en sturend op te treden. ;Wel zal daarbij acht moeten worden
geslagen op de b~ginselen van behoorlijk bestuur, W.o. het zorgvuldigheidsbeginsel. het
kenbaarheidsbeginsel en het gelijkheidsbeginsel. Dit brengt!rnij tot het volgende voorstel voor een
deugdelijke aanpak van deze problematiek.
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Er wordt een multidisciplinaire commissie ingesteld eiie tot taak heeft op korte termiln te
komen tot een rapport aan de Raad van Ministers waarin op de volgende aspecten wordt ingegaan:
(a)

"'at is de huidige stand van zaken betreffende de legale en illegale nummerverkoop op
Curaçao, waorbij m.n. wordt ingegaan ~. (1) de markt, (2) de aanbieders, (3) de afnemers,

Pielermaai 25B I Willemstad. Curaçao I T. (5999) 465-6236 I F. (5999) 465.6~16

www.curatao-gov.an

