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Landsverordening van de 25ste augustus 1988 houdende bepalingen betreffende het organiseren van hazard-
spelen ter bevordering van een sociaal of een kultureel doel.

IN NAAM DER KONINGIN!

DE GOUVERNEUR van de Nederlandse Antillen, In overweging genomen hebbende:

dat het gewenst is rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, verenigingen die geen rechtspersoonlijkheid
bezitten doch wel aangesloten zijn bij een rechtspersoonlijkheid bezittende overkoepelende organisatie en
stichtingen met een sociaal of kultureel doel de mogelijkheid te geven hazardspelen te organiseren teneinde uit
de opbrengsten daarvan hun doel te realiseren;

Heeft, de Raad van Advies gehoord, met gemeen overleg der Staten, vastgesteld onderstaande
landsverordening:

Artikel 1

De Gouverneur is bevoegd om, onder door hem te stellen voorschriften en waarborgen aan
rechtspersoonlijkheid bezittende verenigingen, verenigingen die geen rechtspersoonlijkheid bezitten doch wel
aangesloten zijn bij een rechtspersoonlijkheid bezittende overkoepelende organisatie en stichtingen met een
sociaal of kultureel doel vergunning te verlenen tot het organiseren van hazardspelen.

Artikel 2

De in artikel 1 bedoelde vergunning is persoonlijk en niet voor overdracht vatbaar.

Artikel 3

De Gouverneur is bevoegd een vergunning in te trekken indien hij van oordeel is, dat de bij de vergunning
gestelde voorschriften en waarborgen niet worden nagekomen.

Artikel 4

De vergunninghouder, die de In artikel 1 bedoelde voorschriften of waarborgen niet nakomt, wordt geacht
zonder vergunning te hebben gehandeld.

Artikel 5

Het Wetboek van Strafrecht van de Nederlandse Antillen, zoals gewijzigd, wordt nader gewijzigd als volgt:
In artikel 266 wordt in plaats van:
"Landsverordening Hazardspelen 1948 dan wel ingevolge een eilandsverordening, waarbij genoemde artikelen
1 en 1a worden vervangen" gelezen:
"Landsverordening Hazardspelen 1948 dan wel ingevolge een eilandsverordening, waarbij de artikelen 1 en 1a
van eerstgenoemde landsverordening worden vervangen, alsmede de Landsverordening Hazardspelen II 1988
dan wel ingevolge een eilandsverordening waarbij artikel 1 van laatstgenoemde landsverordening wordt
vervangen".
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Artikel 6

Deze landsverordening die kan worden aangehaald als "Landsverordening Hazardspelen II 1988", treedt in
werking met ingang van de dag na die van haar afkondiging.

Gegeven te Curaçao, 25 augustus 1988
R. A. ROMER

De Minister van Justitie,
W. J. KNOPPEL

De Minister van Financiën,
G. DE PAULA

De Minister van Binnenlandse Zaken,
M. PH. LIBERIA-PETERS

Uitgegeven de 8s te september 1988
De Minister van Algemene Zaken,
M. PH. LIBERIA-PETERS


