Bekendmaking
Goederenloterijen
Met ingang van 22 maart 2017 is de Stichting Gaming Control Board (hierna:
GCB) namens de Minister van Algemene Zaken belast met het verlenen, wijzigen, opschorten, verlengen en intrekken van alsmede het stellen van nadere
voorwaarden aan vergunningen onder de Loterijverordening 1909 (P.B. 1965,
no. 85). Hieronder vallen o.a. de vergunningen voor de Wega di Number en de
goederenloterijen.
Met ingang van 5 september 2017 is de GCB namens de Minister van Algemene
Zaken belast met het verlenen, wijzigen, opschorten, verlengen en intrekken
van alsmede het stellen van nadere voorwaarden aan vergunningen voor het
houden van een Bingo of Bon ku ne als bedoeld in de Landsverordening Hazardspelen II 1988 (P.B. 1988, no. 66).

De GCB heeft vastgesteld dat er binnen onze gemeenschap een uitzonderlijk groot aanbod is aan
vergunde en niet-vergunde kansspelen, ook wel
hazardspelen genoemd. Deze spelen hebben een
verslavend karakter wat een negatief effect heeft
op de volksgezondheid. Gokverslaving zorgt voor
sociaal-economische en sociaal-maatschappelijke
ontwrichting van gezinnen en gemeenschappen. Er
is ook geconstateerd dat steeds vaker naar kansspelen als fundraisingsmiddel wordt gegrepen voor
de realisatie van goede doelen, maar in grote mate
ook voor privédoeleinden.
Casino’s, loterijen en verschillende andere kansspelen zijn, vanwege de grote hoeveelheden
contant geld die daarin omgaan, internationaal
gekenmerkt als uitermate gevoelig voor criminele activiteit, het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Organisatoren van
niet-vergunde kansspelen dragen niet bij aan de
landskas door afdracht van de wettelijk verplichte leges, vergunningsrechten en belastingen.
Dit is ten nadele van onze gemeenschap.
Uit het bovenstaande vloeit van overheidswege
de noodzaak voort om kansspelen oftewel hazardspelen adequaat te reguleren. Er bestaat ook toenemende internationale druk om deze sector naar
behoren te reguleren. Regulering start met het
vergunningsplichtig maken van kansspelen, die aan
het publiek worden aangeboden.
Het opzettelijk aanbieden of geven van gelegenheid tot deelname aan een hazardspel zonder een
daartoe vereiste vergunning is dan ook een strafbaar feit en wordt gestraft met een gevangenisstraf
van maximaal 2 jaar of een geldboete van maximaal
NAf 25.000 (art. 2:215 Wetboek van Strafrecht)
en/of ontzetting uit het recht tot het bekleden van
bepaalde ambten en het uitoefenen van bepaalde
beroepen. Ook een persoon die meespeelt in een
illegale loterij wordt gestraft met gevangenisstraf
of geldboete van maximaal NAf 500 (art. 3:55 Wetboek van Strafrecht).
In het algemeen geldt dat het o.a. verboden is:
1. een loterij te organiseren zonder een daartoe vereiste vergunning,
2. loten te verkopen of te koop aan te bieden zonder
een daartoe vereiste vergunning,
3. een andere loterij te organiseren dan waarvoor een
vergunning is afgegeven,
4. een loterij te organiseren in strijd met de voorschriften, voorwaarden en beperkingen verbonden
aan de verleende vergunning,
5. loten uit te delen of te verkopen van loterijen, die
buiten Curaçao worden georganiseerd,
6. loten te verkopen of te koop aan te bieden zonder
opname van de betreffende verplichte informatie,
zoals het vergunningnummer, de dagtekening en
de verplichte tekst van de GCB.
Overtreding van verbodsbepalingen, maar ook de
verkeerde indruk wekken dat een vergunning is
verleend voor het organiseren van een loterij of dat
aan de verleende vergunning geen voorwaarden
zijn gesteld, worden bestraft met gevangenisstraf
of een geldboete.

OP CURAÇAO IS HET STRIKT VERBODEN
OM KANSSPELEN AAN TE BIEDEN ZONDER
VERGUNNING!

De huidige misstanden in de kansspelsector zijn
mogelijk (deels) het gevolg van een gebrek aan relevante en belangrijke informatie in onze gemeenschap. Met de juiste informatie kunnen de juiste
keuzes gemaakt worden. De GCB heeft daarom
besloten de gemeenschap te informeren middels
o.a. een serie van krantenadvertenties.
In deel 1 van deze serie worden de zogenaamde
goederenloterijen belicht.

De ‘goederenloterij’ wordt geregeld in artikel 3 van
de Loterijverordening 1909 (P.B. 1965, no. 85 z.g.).
De voorwaarden zijn uitgewerkt in het Besluit van
de 12de December 1949 (P.B. 1949, no. 137 z.g.).
Wat is een goederenloterij?
Een goederenloterij is een loterij:
1. uitsluitend strekkende tot:
• een liefdadig doel of
• ter bevordering van cultuur, wetenschap,
kunst of een ander algemeen belang, en
2. waarin de prijzen niet uit geld of geldswaardig papier bestaan.

DE GOEDERENLOTERIJ IS NIET BEDOELD
VOOR EIGEN GEWIN!

Wie mag aanvragen?
Verenigingen en stichtingen met statutaire doelstellingen, die het organiseren van een goederenloterij onder de wettelijke vereisten mogelijk maken.
Is er een maximale bruto-opbrengst voorgeschreven en hoeveel is dat?
Ja. Wettelijk is vastgesteld dat de verkoop van de
loten maximaal NAf 200.000 mag opbrengen.
Hoeveel loten mogen maximaal verkocht
worden?
Het maximaal aantal loten hangt af van de maximale bruto-opbrengst en de prijs per lot.
Max. Bruto-opbrengst
Prijs Per Lot

= Max. Aantal Loten

Voorbeeld:
NAf. 100.000,NAf. 10,-

= Max. 10.000 Loten

Hoeveel moet minimaal aan prijzen uitgekeerd
worden?
Tenminste 40 % van de maximale waarde van de
loten moet in prijzen worden uitgekeerd.
Voorbeeld:

Naf. 100.000 aan Loten =
Minimaal Naf. 40.000 san Prijzen.

Wat voor prijzen mogen beschikbaar worden gesteld?
Bij een goederenloterij mogen de te winnen prijzen niet bestaan uit geld of geldswaardig papier,
zoals cheques, prepaid debit cards, credit cards en
spaarrekeningen waarvan het geld binnen een jaar
opgenomen kan worden.
Dienen er zekerheden gesteld te worden?
Zo ja, welke?
Ja, de volgende zekerheden gelden:
1. als zekerheid voor de voldoening en aflevering van
de prijzen: een garantie ten genoegen van de GCB,
bijvoorbeeld een bankgarantie met een vervaldatum tot zes maanden na de trekkingsdatum ter
waarde van het totale prijzenpakket;
2. als zekerheid voor compliance met de goederenloterijvergunning: een waarborgsom ten bedrage van
5% van de maximale bruto-opbrengst, met een minimum van NAf. 500. Indien de vergunninghouder
zich niet heeft gehouden aan de vergunningsvoorwaarden, zal deze zekerheid niet worden gerestitueerd.

Wat zijn de kosten verbonden aan de goederenloterij?
De aspirant-vergunninghouder dient een vergunningsrecht van 10% van de maximale bruto-opbrengst te betalen aan de overheid.
Voorbeeld: een goederenloterij met een maximale opbrengst van NAf 100.000 levert het Land
Curaçao vergunningsrecht op van NAf 10.000.
De aanvrager moet ook 2 plakzegels met de aanvraag indienen, één van NAf 10 ten behoeve van
de aanvraag zelf en één van NAf 20 ten behoeve
van de vergunning.
Wat zijn de vereisten voor de loten?
Met de aanvraag dient een concept-afdruk van de
loten te worden ingediend, die minimaal voldoet
aan de volgende vereisten:
• doorlopende nummering;
• ruimte voor de vermelding van het vergunningnummer, de verplichte tekst van de GCB en de
dagtekening van de vergunning;
• de naam van de vergunninghouder;
• de datum van de trekking;
• de prijzen;
• de vermelding dat de prijs vervalt, indien de winnaar zich niet binnen zes (6) maanden na de trekking meldt.
Een lot dat niet de bovenstaande informatie bevat,
behoort tot een illegale loterij.
Zijn er wettelijke beperkingen voor minderjarigen?
Aan personen jonger dan achttien jaar mogen geen
loten worden verkocht. Indien de winnaar van een
prijs een minderjarige blijkt te zijn, dan wordt de
prijs niet aan de desbetreffende persoon uitgekeerd. Het is de vergunninghouder ook verboden
loten te doen verkopen door personen beneden de
leeftijd van achttien jaar.
Wat voor soort trekkingen zijn mogelijk?
De Minister van Justitie bepaalt de middelen waarmee en de wijze waarop de trekking plaats heeft.
Wie is verantwoordelijk voor de trekking?
De trekking geschiedt ten overstaan van de Minister van Justitie of een door hem aangewezen ambtenaar.
Wat is de procedure van de trekking?
1. Pas na overlegging van de vereiste zekerheden met
betrekking tot de prijzen, de nakoming van de vergunningsvoorwaarden en de betaling van het verschuldigde vergunningsrecht, zal het mogelijk zijn
om de trekking te doen plaatsvinden.
2. De vergunninghouder moet de dag, het uur en de
plaats van de trekking tenminste acht dagen van
tevoren bekendmaken.
3. De trekking heeft in het openbaar plaats.
4. De trekking vindt plaats op de manier zoals bepaald in de goederenloterijvergunning.
5. Van de trekking wordt door de ambtenaar belast
met de trekking proces-verbaal opgemaakt, waarin
melding wordt gemaakt van de getrokken nummers en de daarop gevallen prijzen.
6. De vergunninghouder moet de uitslag van de trekking binnen 24 uur na de trekking algemeen bekendmaken.
Wat gebeurt er met de onverkochte en in het ongerede geraakte loten?
Bij een goederenloterij worden alle prijzen uitgegeven. Onverkochte, verloren of gestolen loten zijn
uitgesloten van de trekking. Van verloren of gestolen loten dient aangifte te worden gedaan bij de
politie, waarvan proces-verbaal wordt opgemaakt.
De overige onverkochte loten en de kopieën van
de processen-verbaal voor verloren of gestolen loten, tezamen met een duidelijk leesbare lijst bevattende de nummers van deze loten, dienen uiterlijk
24 uur vóór de trekking ingeleverd te worden bij de
ambtenaar belast met de trekking. Deze waarmerkt
de lijst en voorziet de loten van een vernietigingsteken.

Financiële administratie
De vergunninghouder is verplicht een deugdelijke financiële administratie te voeren, die voldoende inzicht verschaft in de opbrengsten en
kosten, inclusief de uitgekeerde prijzen van de
goederenloterij. De vergunninghouder is verplicht,
binnen twee maanden na de trekkingsdatum, een
financieel verslag van de goederenloterij bij de
GCB in te dienen voor een beoordeling door de
Stichting Overheidsaccountantsbureau (SOAB).
Het niet voldoen aan deze voorwaarde leidt tot
verlies van de waarborgsom. Bovendien kan dit negatieve gevolgen hebben voor de beoordeling van
een volgende vergunningsaanvraag. Een positieve
beoordeling door de SOAB leidt tot restitutie van
de waarborgsom voor compliance met de vergunningsvoorschriften.
Waar kan ik de aanvraag indienen?
Aanvragen worden ingediend ten kantore van de
GCB. De volledige aanvraag (voorzien van alle bijhorende documenten) dient als één geheel te worden ingediend. De GCB neemt onvolledige aanvragen niet in behandeling.
Wat is het belang van tijdige indiening van de aanvraag?
Het belang van een tijdige indiening van de aanvraag is tweeledig:
1. Een positief advies van het Korps Politie Curaçao is
wettelijk vereist. Voor de advisering is een bepaalde
tijd nodig.
2. De loten dienen verplicht o.a. het nummer van de
verleende vergunning weer te geven. Om die reden
kan niet gestart worden met het produceren en
waarmerken van de loten en de lotenverkoop voordat de vergunning is verleend.
De aanvraag dient hierom tijdig te worden ingediend, zodat de GCB deze kan behandelen en er, na
afgifte van de vergunning, voldoende tijd beschikbaar blijft voor de verkoop van de loten.
Wat kan er gebeuren als ik onjuiste informatie verschaf bij de aanvraag?
Mocht tijdens de behandeling van de aanvraag
blijken dat u opzettelijk onjuiste informatie heeft
verstrekt, dan wordt de vergunning geweigerd. Als
na vergunningverlening blijkt dat de GCB bij de behandeling van de aanvraag opzettelijk door u van
onjuiste informatie is voorzien, kan de vergunning
worden ingetrokken.
De GCB ondersteunt graag de stichtingen en verenigingen met het realiseren van hun doelstellingen van liefdadigheid, cultuur, wetenschap, kunst
of ander algemeen belang en staat klaar om u te
begeleiden in het aanvraagproces.
Koop alleen loten van legale goederenloterijen,
want:
1. de trekking is eerlijk en transparant,
2. ontvangst van uw prijs is gegarandeerd,
3. u kunt bij de GCB terecht met eventuele
klachten,
4. u bent ervan verzekerd dat ons ‘dushi Korsou’ alle
haar wettelijk toekomende leges, vergunningsrechten en belastingen ontvangt,
5. u helpt daarmee de stichtingen en verenigingen,
die uw bijdrage daadwerkelijk willen en zullen gebruiken voor goede doelen,
6. u beschermt bovendien deze stichtingen en verenigingen tegen oneerlijke concurrentie, en
7. u helpt de illegaliteit in de kansspelsector te
bestrijden.

