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Vrees voor ernstige klappen voor internet
gokbedrijven
Nadat de Amerikaanse president George W. Bush het wetsvoorstel
ratificeerde dat eerder door een meerderheid van het Amerikaanse
Congres was aanvaard, werd wereldwijd een gevoelige klap verwacht
voor het internet gokken. De Amerikanen hebben heel wat restricties
opgelegd, zoals dat het banken en creditcard maatschappijen verbiedt
om gelden over te maken voor het gokken via het internet buiten de
Verenigde Staten. Op Curaçao zijn diverse van die centra, zoals in
Holiday Beach hotel, Bon Biní Center en het E Commerce Park op
Vredenberg. Daar hebben veel inwoners een aantrekkelijke parttime
baan die opgezegd moet worden als de omzet aanzienlijk terugloopt.
Die aanbieders van sportsbetting etc. houden allemaal hun hart vast
voor de gevolgen. Toch heeft het gokbedrijf Planet Poker vooralsnog
niet echt ongerust over de effecten van de wet. Zo valt poker niet
onder het verbod valt aangezien daar een element van vaardigheden
meespeelt.
Op verzoek van de Curaçao Internet Gaming Association (CIGA)
heeft advocaat Karen Frielink een wetsvoorstel opgesteld om het
gokken via de computer beter te reguleren met de bedoeling dat het
aanbieden van internet gokken mogelijk blijft. In Engeland zijn op
een internationale bijeenkomst, waar minister David Dick van justitie
de Antillen vertegenwoordigde, afspraken gemaakt om vanaf volgend
jaar stringente regels toe te passen op sportsbetting. Zo mogen
minderjarigen dat niet meer gokken en moeten witwaspraktijken
worden uitgesloten. Terwijl Amerikaanse bedrijven door hun eigen
regering aan banden zij gelegd, willen Engelse bedrijven, waarvan
sommige op Curaçao zijn gevestigd, toch doorgaan.

22/03/2015 Honkbalopleidingsinstituut IBP staat geprogrammeerd voor Curaçao
22/03/2015 Regionale veiligheidsconferentie voor toerisme in juni op Curaçao
22/03/2015 Meer hotelkamers nodig, ook in all inclusive sfeer
22/03/2015 Amerikaanse fiscus in overleg met Curaçaose collegae
22/03/2015 Waardedaling euro laat zich nog niet echt voelen in toerisme
15/03/2015 Meer en meer Venezolanen zoeken hun heil op Curaçao
15/03/2015 Curaçao neemt deel aan GEW ondernemersbeurs in Italië
15/03/2015 Curoil bunkert twee olieboorschepen tegelijkertijd
15/03/2015 Curaçao haalt ondernemersbanden met Colombia aan
15/03/2015 TUI Group ziet heil voor Curaçao in meer ‘all inclusive resorts’
15/03/2015 Aandacht voor de waardevermindering van euro tegenover dollar
01/03/2015 UNDP helpt Curaçao met formulering van ontwikkelingsplan
01/03/2015 Zon, zee en zand nog altijd voornaamste trekpleisters
01/03/2015 Behoefte op Curaçao aan ervaren IT-ers
01/03/2015 Lichte stijging van nieuwe bedrijven in Handelsregister
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