NEDERLANDSE ANTILLEN
RAAD VAN ADVIES
Aan Zijne Excellentie
de Gouverneur van de
Nederlandse Antillen
ALHIER.

R.v.A. no. 42-48

Onderwer p : Voorontwerp van een door de Staten in behandeling te nemen
initiatief-ontwerp-landsverordenin g tot wijziging van het
Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen (P.S.
1918. no. 6) (114V/92-93 - RvA no. LV/10-92)
Advies : Het voorontwerp heeft tot strekking de strafbaarstelling
van het opzettelijk aanbieden of geven van gelegenheid tot
hazardspel als bedrijf of het opzettelijk in een onderneming daartoe deelnemen, op te heffen in de gevallen dat
aan dit hazardspel slechts kan worden deelgenomen door
personen die zich buiten het grondgebied van de Nederlandse Antillen bevinden.
De Raad wil in de eerste plaats erop wijzen dat de Memorie
van Toelichting op het voorontwerp bijzonder summier is.
De Memorie van Toelichting spreekt slechts van "het ontplooien van activiteiten op het gebied van hazardspelen",
doch gaat niet nader in op de wijze waarop deze activiteiten kunnen worden ontplooid, terwijl naar het oordeel
van de Raad de voorgestelde wijziging van het Wetboek van
Strafrecht gepaard dient te gaan met een voorstel tot
wijziging van de Landsverordening Hazardspelen, waarin
regels worden vastgesteld met betrekking tot het vereiste
van een vergunning, de aanwijzing van het orgaan dat de
vergunning verleent en zijn bevoegdheid voorwaarden en
waarborgen te stellen, waaraan degenen die service-lijnen
aanbieden op het stuk van hazardspelen aan personen die
zich buiten de Nederlandse Antillen bevinden, .dienen te
voldoen.
De Raad denkt hier aan voorwaarden en waarborgen met
betrekking tot de wijze waarop trekkingen plaatsvinden, de
hoogte van de prijzen, de wijze van uitbetaling en de
contrede door de Overheid. Dit alles lijkt noodzakelijk
opdat de naam van Curacao en de Nederlandse Antillen op de
internationale telecommunicatiemarkt geen schade ondervindt.

Ook de Landsverordening Speelvergunningsrecht Hazardspelen
dient uiteraard te worden aangevuld.
De tekst van het voorontwerp zelf geeft de Raad aanleiding
tot het maken van de volgende opmerkingen.
In de considerans dient de laatste wijziging van het
Wetboek van Strafrecht te worden opgenomen, terwijl in
artikel 1 na (P.B. 1919, no. 6) dienen te worden ingevoegd
de woorden "zoals gewijzigd".

•

De voorgestelde tekst van het bepaalde sub to van artikel
266 Wetboek van Strafrecht sluit verder in taalkundig
opzicht niet aan bij de aanhef van het artikel. De tekst
dient als volgt te worden geformuleerd:
"opzettelijk het aanbieden of geven van gelegenheid tot
hazardspel als bedrijf uitoefent of opzettelijk in een
onderneming daartoe deelneemt, tenzij aan dit hazardspel
slechts kan worden deelgenomen door personen, die zich
bevinden buiten de Nederlandse Antillen".
Willemstad, 7 september 1992
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