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Onde-em:
On|eo-hndsverordenl'ng houdende regels met be|ekking tot het toezicht op de
aanbieding en de exploitaùe van kansspelen en tot ùlstellùAg in Gt kader van een
toezichioudend orgaan, |nsspelautodteit genaamd landsverordening toezicht
kansspelen)
Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp- lands-
verordenlng houdende regels met betrekking tot het toezicht op de aanbieding en de exploitaée
van Hnsspelen en tot instelling in dit kader van een toezichèoudend orgaan, |nspelautodteit
genaamd landsverorde|ng toezicht kansspelen), moge de Raad Uwe Excellenée het volgende
berichten.
1.
Algemeen
1.1
K
*
*
regels te stellen met het oog op de bevordedng van de
|aliteit en integùteit van lstelll'ngen, ondememl'ngen en personen die Wachtens wetteljke étel
gelegenheid geven tot deelname aan één of meer k|sspelen, Zsmede om regels te stellen met
betrekking tot het toezicht op de nalevùag van de ten aanzien van deze enéteiten geldende
voorschdften. Tevens strekt het
ontwem tot de Zstelling van een orgaan met de naam Kans-
spelautodteit, dat belast zal zijn met de afgifte van vergunnl'ngen aan en het toezicht op
voomoemde endteiten. De Raad maakt ondermeer opmerkingen inzake de inhoud van de
probleemstelllng, de Zstelling van de Knnsspehutodteit, de bevoeg|eidstoedeog aan die
autoriteit, het handha|gsls|ment|um en de |nandële veranke|g.
Met het
ontverp wordt beoogd
1.|
voor een Landsverordenl'ng
van |nsspelen, het toezicht
Het onderhaùge ontwerp vervangt het
op 9 juni 2009 bij de Staten Zgediende ontwem
houdende regels met betrekking tot de aanbieding en de exploitaée
daarop Zsmede tot machtigùag in dit verband van de rninister van
K
%
%
Juséde tot oprichting vata de stîchtitag Aruba Gaming Control Board landsverordenl'ng
kansspelenllema: het eerdere ontaverp). Dit eerdere ontwerp is innùddels van rege|gswege
1 D Raad advîseerde over dat ontwem in zijn advies van 8 aprîl 2009 (kenmerk
te||enomen. e
RvA 268-08; lliet'lla: het eerdere advies) waarna de regerùag op 15 mei 2009 haar nader rapport
uitbracht (kenmerk SW55/08C; laîet-lla: het nader rapport).
De Raad heeft het eerdeêe ontverp en het eerdere advies alsmede het nader rapport betroltken
bij zijn doel- en rech|aégheidstoets|g inzake het ondeêhavèe ontwem.
1.3
ontverp opgenomen regelîng van de i|ch|genphcht ten behoeve van de
afgifte van een kansspelver|n|g, de voo|aarden voor verlening daarvan, de wettelîjke
1
MvT, p. 7.
Uit de in het
1



RvA 176-13
vemhch|gen voor vergunnlghouders en de l|e|n|vonden van een kansspelvergunnlg
condudeert de Raad dat de probleemste|g die ten grondslag tigt aan het ontverp welhaast
volledig wordt bepaald doot de vem|ch|gen die voorwloeien uit Aanbeve|g 28 van de
Finandal Aclion Task Force (FATI|. De matedële voorschriften verbandhoudende met de
Hnsspelver|n|ng hebben dan nagenoeg volledig een
memorie van toelich|g wordt een zeer sterke nadruk
inte|teitstoets||.
E)e lïaad ac|t deze
A|/c|-karakter.z Ook in de
eleg) op de da|nlit voorwloeiende
g
regekeving zeer eenzi'di .
een breder doel moeten hebben
benaderùag van het k|sspelbeleid en de da|rmee verbonden kansspel-
Regulering van de k|sspelsector zou naar het oordeel van de Raad
problemen die zich door de aanbieding
van kansspelen kunnen voordoen worden gea|esseerd dan slechts de AMT,/CIAF gerelateerde.
i'tierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan:
waarbij een groter aantal
a.het
tegengaan van het aanbieden van Zegale kansspelen;
b.het tegengaan van k|sspelversla|g (gokversla|g);
c. de reguleting van de aanbieding van (|ensoverschdjdende) kansspelen via intemet;
d.de waarborgng van een juiste (tech|sche) tétvoedng van de verschl'llende kansspelen in het
belang van de consument.
Noch tét het ontwerp noch uit de toelîch|g blijkt dat de regeting zich voldoende bewust is van
de andere beleidsdoelen die met regtlledng van de kansspelsector kunnen worden berelt. De
Raad adviseert derhalve om
op gtond van een brede
probleeml'nventosaée te geraken tot een
integraal k|sspelbeleid. Van een dergeljk beleid zal vanzelfsprekend een deugdeljke ltelteits-
toetsùzg deel uit dienen te maken.
De Raad is van oordeel dat in de toelich|g geen inzicht wordt verschaft in de
Onzvang
van de k|sspelproblemaéek hier te lande.
Zo blijft bijvoorbeeld onduide|jk of en in hoeverre in Anpba Zegale
kansspelen voorkomen.
Voorts geeft de toelich|g niet aan wat de huidige omvang is van de oveêheidsbemoeieis met
de kansspelsector. Feitelijke gegevens omtrent het aantal
kansspelsoort wordt afgegeven ontbreken evenals een beschrjùng van de omvang van de
toezichts- en han|av|gsacéùteiten van de overheid op de kansspelsector. Ook ontbeert de
Hnsspelver|nningen dat jaarljks per
toeûchéng een |vent|saûe van de
de |nsspelsector bij de totstandko|ng van het ontwem betroltken is geweest.
gokversla|gsproblemaéek. Danrnevens is niet duideljk of
Mede met het
1.|
OOg OP
de léet'na
te behandelen
noodzaak
tot de
instelling van
een
|nsspelautodteit acht de Raad het noodzakeEjk dat de toehchting wordt uitgebreid met een
beschouw|g over de kansspelproblemaéek in l--tazba waarbij voornoemde feitelijke elementen
dienen te worden betrokken.
ontwerp voorziet in voorgesteld
artikel
42 ja
de
instelling van
een
zelfstan|g
bes|ursorgaan (ZBO), |nsspelautodteit genaamd. Als reden voor de ùastelling van dit ZBO
volstaat de toelich|g met de opmerking dat dit geschiedt ter ve|ezen|jkl'ng van een effecéef
toezicht op kansspelaanbieders. De Raad merkt ienaangaande op - evenals hij dat deed in het
d dviesS dat de voorgestelde ùàstellîng van een ZBO dat belast ze zijn met de
eer ere a
uitvoering van de k|sspelwetge|g en het toezicht op de kansspelsector niet voordoeit uit
Aanbeve|g 28 van de FATF maar een beleidskeuze is van de regerùag. Een dergeljke
beleidskeuze dient te worden voorzien van een Aaag|achûge moévering. Bov|genoemde
1.5
Het
summiere motiveting schiet naar 's Raads oordeel daarin tekort.
In het navolgende zal de Raad nader ingaan op de ùastelling van een |nsspelautodteit.
1.6
de eerste plaats noodzake|jk dat wordt gemoéveerd waarom het
toezicht op de |nsspelsector op afstand van de bestaande overheidsorga|saée dient te worden
De Raad acht het in
2
AMT./CFT staat voor Ané-Money La|de|g/comba|g the Financing of Terrorism.
3
Onderdelen 1.2 en 1.3.
2



RvA 176-13
geplaatst en derhzve niet meer plaats ze vinden onder directe
De ove|e/ngen die hiertoe hebben geleid, zouden hun
toelich|g. Hoewel de Raad niet is gebleken van een
mi|stedële veran|oorde|l'kheid.
weerslag dienen te vinden in de
(gepubhceerd) a|eglgskader ter zake de
instelling van ZBO's hier te lande, zij gewezen op het in de Nederlandse Aan|jzingen voor de
Regelgev|g opgenomen inste|ngscdteda voor een ZBO. In de memorie van toelichùng wordt
aangegeven dat de Nederl|dse Aanwjzlgen voor de Regekeving ook in Aruba worden
4
toegepast.
Aanwijzing 124c bepaalt dat een ZBO uitslitend in het leven kan worden geroepen ùadien:
a.er behoefte is aan ona|anke|jke oordeelvo|l'ng op grond van speci|eke deskunigheid;
b.er spralce is van sttikt regelgebonden tûtvoerîng in een groot aantal indiùduele gevallen, of,
c.parécipaée van maatschappe|jke orgaisaées in verband met de aard van de betloklten
bes|urstaak bijzonder aangewezen moet worden geacht en bovendien:
d.de voordelen van een verminde|g van de ml'nl'stedële bevoeg|eden voor de betroltken
bes|urstaak opwegen tegen de nadelen van ve|inderde moge|j|eden van controle door de
Staten-Generaal.
De Raad is van mening dat dit afwegm' gslçader zeer wel toepasbaar is op de (voorgenomen)
Zstelling van een ZBO in Arlzba. Toepassing van voomoemde cdteda op de ùastelling van een
Kansspelautodteit leidt tot de conclusie dat de situade zoals beschreven in onderdeel b en c zich
niet voordoet.
Het onder a genoemde criteda zou opgeld kunnen doen indien de overheids-
pnrtidpaée ùa de Fundadon uttopa D+orte IIRLPDI in ogenschouw wordt genomen. De Raad is
van metling dat het bestaande toezicht op de ITLPD inmiddels een dermate juiste rege|g en
uitvoering kent dat aan het onder a genoemde cdterùlm in deze slechts beperkte betekenis
k 5
toe omt.
Toepassing van voomoemd afwee||der leidt er naar de melàùzg vatl de Raad toe dat de
noodzaak tot de instellùzg van een ZBO die uiwoerende en toezichioudende taken op het
gebied van de aanbieding van Hnsspelen krjgt toegedeeld niet is komen vast te staan.
lndien van rege||wege |dere lstellingscdteda zijn aangewend, dan waren deze
toelichéng te beschrijven, waarna de uitkomst van de daarop gevolgde afweging dient te worden
m
de
aangegeven.
1.7
In voorgesteld a.rtîlcel 2 wordt de bevoeg|eid tot verlening van een Hnsspelvergunnl'ng
toegedeeld aan de |nsspelautodteit. Dit in tegenstelling tot het eerdere ontwem waatin aan de
minister, belast met kansspelaangelegenheden, die bevoegdheid werd geattdbueerd. Deze
omstanigheid levert naar de mening van de Raad een verdere uitholling van de ministedële
veran|oorde|j|eid op en daarmee ve|inderde moge|j|eden van controle door de Staten.
Reeds dit enkele gevolg rechwaarigt naar is Raad oordeel een dtgebreide moévering van de
voorgestelde bevoeg|eidstoede|g in de memorie van toelich|g. De toelichéng geeft echter
geen enkel inzicht in het doel daarvan. De Raad acht het noodzake|jk dat hierin wordt voorzien
waarbij tevens de posiée en rol van de minister in het kader van de uitvoering van het
Hnsspelbeleid dient te worden besc|even.
1.8
toezicht en de handhaving van de bij of Wachtens het ontverp gestelde voorschdften. In
onderdeel 1.3 van dit advies is reeds aangegeven dat deze voorschdften voomame|jk een
A|./c|-k|akter dragen. Uit de memorie van toelich|g valt op te maken dat het toezicht
voomameljk ltelteitstoezicht zal be|effen.6 De Raad vraagt zich |enaangaande af waarom
In artikel 3 en Hoofdstuk 4 van het
ontvem wordt de lWnsspelautodteit belast met het
4 MvT, p. 35.
5 Dit is overèens anders in Nederland. Door de
Staadotedj
behoefte
uitvoe|'
K|nsspehutodteit.
6 MvT, p. 15 t/m 19.
grote overheidsp|dcipaûe in de Stichting Exploitaée Nederhndse
en de Nadonale St.ichùng tot Exploitade van Caslospelen in Nederland (ldèolland Casino) was er
aan ona|a|e|jke oordeelsvo| op grond van specifieke deshln|gheid op het gebied van de
van en het toezicht op kansspelen hetgeen heeft geleid tot de itzstelûng van een ZBO, genaamd
3



RvA 176-13
voor dergeljk toezicht een nieuw ZBO moet worden opgericht terwijl er in Aruba reeds een
itastanée bestaat die ondermeer het ltelteitstoezicht uitvoert op Snanciële instelll'ngen. Het
betreft de Centrale Bank van Aruba (CBA) die lùetanee op grond van de aan haar toegedeelde
bevoeg|eden in de Landsverordening voorkoming en bestlscl|g |tvassen en terrodsme-
Oancieting (AB 2011 no. 28) en de onlangs herziene sectorze toezich|etge|g? is belast.
Teneinde ondermeer vers|ppe|g van het ltelteitstoezicht te voorkomen adviseert de Raad
dit toezicht in het kader van de aanbieding vata kansspelen onder te brengen bij de CBA. |erbij
merkt de Raad op dat de CBA is aan te merken als een fcompetent' authoritf zoals bedoeld in
Aanbeve|g 28 van de FA'I''IR'. Met de aanwjzing van de CBA is toezichthouder zoals hiervoor
aan het voorschdft uît die aanbevehng worden voldaan
dat bepaalt dat
de be|effende toezichtswer|a|heden dienen te geschieden door een competent orgaan.
In dit licht wijst de Raad er voorts op dat voomoemd toezicht hoo|e|ahûceerde
toezich|ouders vereist. De Raad verwacht d| ook dat het voor de |nsspelautoriteit geen
sinecure ze bljken te zijn om dergeljk hoogwaardè personeel aan te t.relcken. Da|entegen heeft
de CBA reeds jaren ervaring met het uitvoeren van intelteitstoezicht hetgeen een gunség effect
kan hebben op de kwaliteit van het te verrichten toezicht. Tenslotte is de CBA reeds vo|edig
Zgericht tot het uitvoeren vatl ltelteitstoezicht zodat na afkondigng van het onderhaùge
ontwem direct met toezichtswer|aamheden kan worden aangevangen.
beschreven zal derhalve
1.9 Op grond van het bovenstaande
lWnsspelautodteit te herove|egen.
adviseert
de Raad om de ùlstelling van de
ontNverll voorziet het in een regeling van de
last onder dwangsom, de besmur|jke boete en de saagechte|jke handhaùng. De Raad vraagt
zich af waarom niet tevens is geopteerd voor een regeling van de last onder bes|ursdwang. Het
komt de Raad voor dat dît han|avlgsls|ment goede diensten kan bewijzen op het moment
dat over|eding van de voorsc|ften van het ontwerp dan wel een verleende vergunning zou
dienen te leiden tot sltéélAg en eventueel verzege|g van de tqzimte waalin de overaeding
plaatsvond. De Raad beveelt aan te voorzien in opneming van een last onder bes|ursdwang ùa
het ontwerp.
Ter handhavùag van de voorsc|ften in het
1.10
memorie van toelichéng begêijpt de Raad dat de regering voomemens is om
OP
het moment dat de |nsspelautoriteit operaéoneel wordt een schenking aan deze autoriteit te
doen ten bedrage van Afl. 2,5 miljoen.B De Raad constateert dat het ontwet'p niet voorziet in
machéging van de betrokken minister tot schenking van voornoemd bedrag. Machéging bij
landsverordening ter zake is evenwel voorgesc|even in artikel 28, eerste lid van de Comptabl-
teitsverordenl'ng 1989 (AB 1989 no. 72).
Ten overvloede merkt de Raad op dat voomoemd bedrag van Afl. 2,5 miljoen kan worden
itgespaard op het moment dat de in onderdeel 1.9 van dit advies geadùseerde herove-eglg
zou leiden tot het niet oprichten van een Kansspelautodteit.
1.11
Uit de
2.
On|eœ-landsverotdening
|.1
vraagt
zich ten aanzien van de definiée van casino zoals
Opgenomen
lfl
voorgesteld a.rtîltel 1, eerste lid, af of het spelen aan speelautomaten een consétuéef vereiste is
voor de bepaling of een nûmte als een casino dient te worden ge|o|ceerd. lndien dit nîet het
geval mocht zijn dan zou deze omstan|gheid tot gevolg hebben dat het begrip casino zich ook
lùtstarekt over bijvoorbeeld verkoop||tes waarin loterjen en catochi worden verkocht. De
Raad adviseert Meromtrent didelj|eid te verschaffen.
De Raad
' AB 2013
8
(MvT, p. 21.
no. 1, 2, 3 en 4.
4
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2.2
ontwerp
de aanvrager van een casinovergun|ng gegevens diende te verstre|en omtrent een jaa|eke|ng
of openl'ngsbzans, die voorzien is van een verklaring omtrent de ge|ouwheid van de gegevens
daarin, ondertekend door een accountant.g Deze gegevens worden in het onderhaùge ontwerp
niet meer vereist. De Raad acht het wenseljk dat deze omstan|gheid wordt toegehcht.
Naar aanleiding van voorgesteld artikel 5 constatee| de Raad dat ùa het eerdere
De Raad merkt
met betrekking tot de in voorgesteld artikel 7, derde en
tot het geven van richtljnen respecéeve|jk aan|jzingen dat
zesde hd,
opgenomen bevoeg|eid
dan de toe|chting bepaaltlo - geen vem|chting is
de tirht.tjn
anders
of aanwjzing. Met het oog op
adviseert de Raad lùet.itl te voorzien.
opgenomen in het ontwem tot opvolgùag van
een effe|eve hatlûlha|g van deze bepalùagen
2.3
2.4
vraagt zich ten a|zien van voorgesteld
|tikel
9
af xvaaro|a
de aldaar
beschreven ondetveoen niet in
vergunningsvoorsc|ften kunnen worden opgenomen.
De
Raad acht het noodzakehjk dat wordt toegelicht waarom hiertoe richtljnen zullen worden
aangewend. Ook ten aanzien van dit ardkel rjst de vraag of er voor de verg|nl'nghouder een
opvolegsp|cht met betrekking tot itgeva|igde dchttijnen bestaat. Een nadere beschou|ng
over het rechtskarakter van de be|effende richtljnen acht de Raad op zijn plaats.
De Raad
Met betrekking tot voorgesteld artikel 13, eetste lid vraagt de Raad zich af waarom niet
tevens aan vennootschappen met beperkte aansprake|j|eid een catocïvergunnlg kan worden
verleend. De toelichùng bepaalt dat met vooêgesteld arékel 13, tweede lid wordt beoogd
deeltlame door het publiek aan catochi waarvan de trekltitng btéten Amlba plaatsùndt onmogeljk
te maken. Een moéverùag van deze beleidsdoelstelling wordt niet gegeven. De Raad acht het
noo|akeljk dat làiedtz wordt voorzien.
Ten
|.5
aanzien van de redacée van voorgesteld artilcel 13, tweede |d zij nog opgemerkt dat door
het gebmlik van de voltooid tegenwoor|ge éjd de verkoop van catochi waarvan de trekking al
heeft plaatsgevonden wordt omsc|even. Dit kan volgens de Raad niet zijn beoogd.
|.6
In voorgesteld arfikel 14, eerste lid, heeft de vetwjzùag naaê
maken met de
aanvraag of afgifte van een verpmning. Voorgesteld
houder direct vemhchéngen op. Dit arékel ware derhalve zelfstandè van toepassing te verlçlaren
' h ders.ll Voorts vêaagt de Raad zich af waarom niet ook voorgesteld artikel 9
op vergunnlng ou
van toepassùag wordt verklaard in a.rtilcel 14 van het ontwerp.
voorgesteld aartlkel 7 niet te
arékel 7 legt de vergun|ng-
op dat de facltadeve ||ekkl'ngsvonden van een kansspelvergun|ng
zoals opgenomen in arékel 22, |eede lid, van het ontwerp nagenoeg de AMT,/CL-T gerelateerd
zijn. In het licht van het reeds in onderdeel 1.3 van dit advies geconstateerde eenzijdige oriëntaée
van het ontwerp vraagt de Raad aandacht voor in|e|ngslonden die geen A|,/c|-k|akter
Aagen. Deze bljven in het ontwem onderbe|cht.
bijvoorbeeld een ver|nninghouder herhazde|jk
hanteert of veroorzaakt, int-re|ng van de vergunnùag tot de sancéemoge|j|eden zou moeten
behoren. De Raad adviseert dergeljke l|ekkl'ngs|onden te Zvent|seren en indien wenseljk
op te nemen in voorgesteld artikel 22, tweede |d.
Het komt de Raad echter
voor dat ingeval
onjuiste uiie|gspercentages van kansspelen
|.7
De Raad merkt
2.8
een vergunning is inge|okken zal in het algemeen de ver||nghouder niet meer aan zijn
vemhch|gen voor|loeiende uit lopende overeenkomsten kunnen voldoen. Derhalve zullen de
De toegevoegde waarde van voorgesteld artikel 23, eerste |d, ontgaat de Raad. Indien
be|effende
overeenkomsten door de
vergun|ghouder dan wel de wederpartj
Neorden
9 'k 1 5 eerste lid onderdeel d van het eerdere ontwerp.
Arn e , , ,
10
MvT, p. 31.
11
Zie ook voorgesteld artikel 18, vijfde lid.
5
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nog
worden versterkt en versneld indien het advies van de Raad tot de
regeling van een last onder bes|ursdwang wordt opgevolgd. lmmers, ingeval van sluiéng van
het etabhssement van de ver|ninghouder (een vorm van bes|ursdwang) zal er fysiek geen
aanbieding van kansspelen kunnen plaats|den. Het gevolg hiervan zal zijn dat lopende
contracten niet meer kunnen worden nagekomen.
beëùadigd. Dit effect ze
|.9
In de tweede volzùa van voorgesteld |tikel 26, eerste lid, wordt gewag gemaakt van een
(aan|jzlgsllandsbeslit dat gepubhceerd dient te worden. De Raad merkt op dat in de eerste
volzin van het be|effende |tilçel de aanwjzing van toezichiouders geschiedt door een besluit
van de raad van bestAztlr van de |nsspelautodteit en derhalve niet bij landsbesluit. Het besluit
van de raad van besttmr tot aanwjzing van de toezichlouders ware derhalve onder de
pub|caéephcht te brengen.
2.10
uitd|kking te laten komen dat in afwjking van de in voorgesteld |tîlcel 39 geregelde
gehe|houdl'ngsp|cht de beaeffende gegevens kunnen worden itge|sseld.
In het vierde lîd van voorgesteld artikel 27 wordt abusieveEjk verwezen naar het eerste Ed. De
Ten aanzien van voorgesteld arékel 27 adviseert de Raad om in het eerste lîd tot
Raad neemt aan dat het tveede lid
bedoeld ze zijn.
vraagt zich af wat de toegevoegde waarde is van de in voorgesteld artikel 28
opgenomen toezichtbevoeg|eden naast de bevoeg|eden die de toezichiouders reeds op
grond van voorgesteld artikel 26 zijn toegedeeld. De memorie van toelichùng ware met een
beschouwlg ter zake uit te breiden.
De Raad acht de redacée van het tweede en
De Raad
vjfde lid van voorgesteld artiltel 28 ve|arrend.
Everzoekende Zstanée' of fverzoekende inste|ng' wordt verwezen
lndien met de aanduiding
naar de in voorgesteld artikel 27, eerste lîd, bedoelde ùastanée dan ware dat als zodanig aan te
duiden in voorgesteld artîkel 28.
2.11
2.12
Naar aanleiding van voorgesteld |ékel 29 merkt de Raad op dat voorgesteld arékel 2,
vierde lid, geen gebod of verbod bevat maar slechts een bevoeg|eidstoede|g. Dit a.ttikel|d
leent zich derhalve niet voor handhaving door |ddel van een last onder dwangsom of een
beshmrljke boete zoals voorgesteld in het eerste en tweede lid van voorgesteld arékel 29. Dit
geldt ook voor de voorgestelde artikelen 19, eerste lid en 21 waatin slechts een delegaée naar
lagere fegelgeùng is opgenomen.
De Raad vraagt zich af wat de raéo is achter de s|aèaarste|ng in voorgesteld arékel 38
van de in voorgesteld arékel 24 geregelde vemlichéng voor de Kansspelautoriteit tot bijhoudîng
van een ver|nninge|egster. Een nadere uitleg acht de Raad op zijn plaats.
2.13
2.14
ken|sstelll'ng van
heeft ontdekt en die van
bedoeld ja de |andsverorde|g
In voorgesteld arékel 41 is de vemlichéng voor de Knnsspelautodteit geregeld tot in
de lnspecteur der belas|gen van feiten die zij bij de uitoefening van haar taak
belang kunnen zijn voor de hef|g van het
speelvergunnl'ngsrecht haz|dspelen
Raad vraagt zich af, temeer vanwege het feit dat de toelichdng er over zwjgt, waarom de
beperking is opgenomen dat de beîeffende feiten slechts de hef|g van het speelvergunnings-
recht
toezich|ande|gen van
belaséngve||chéngen
betreffen. Het komt de Raad voor dat ùadien het
feitencomplex voor|loeiende tét
speelvergun|ngsrecht is
(AB 1990 no. GT 45). De
Dzogen
de
Knnsspelautodteit
j-
Z Jn
het vennoeden
door
oplevert dat ook andere
vergun|nghouder dit
lGnsspelautodteit zou dienen te worden gemeld aan de Inspecteur der belas|gen.
niet
nagekornen
de
door
de
2.15
voorgesteld artikel 42, tweede lid, opgenomen
ta|stelling van de Knnsspelautodteit om deze vo|e|gheidshalve tét te breiden met de afgifte
De Raad adviseert ten aanzien van de in
6
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van kansspelvergun|ngen. Op grond van voorgesteld arékel 2, eerste lid, ze dit een belangrijk
onderdeel van het takenpa|et van de |nsspelautodteit vol.lzaen.
2.16
Voorgesteld artîkel 56 betreft de overgang van de ambtenaren die thans werkzaam zijn
bij de Dienst Caslowezen naar de |nsspelautodteit. De Raad vraagt zich af waarom regeling
hiervan wenselijk wordt geacht. De toe|chting geeft immers aan dat de kennis en ervaring die de
be|effende ambtenaren bij de Dienst Caszowezen hebben opgebouwd, nîet overeenkomt met
d k nis en ervnting die voor de Knnsspelautodteit vereist zullen zijn.îz Eerder in dit advies
e en
heeft ook de Raad
geconstateerd dat A|/c|-toezicht hoo|e|a||ceerd personeel vereist.l3
De Raad acht het derhalve noodz|eljk dat in de toelîchûng wordt gemoéveerd waarom de
overgang van onvoldoende ge|a||ceerd overheidspersoneel naar de |nsspelautodteit
wenseljk wordt geacht.
2.17
op dat de in voorgesteld a|kel 57 geregelde |jzigùag van arékel 2 van
speelvergunningsrecht
de
landsverordening zou dienen te betteffen. Ook in artikel 1 van de
|andsverorde|g
haz|dspelen
tevens
art|cel
1
Van
|e
L|dsverorde|ng speel-
vergunningsrecht haz|dspelen wordt immers verwezen naar de Landsverorde|ng hazard-
spelen.
De Raad merkt
2.18
Raad
Deze omstan|gheid ware in de citeerétel tot ltdmlkking te brengen.
Ten aanzien van de in voorgesteld a|kel 61, tveede Ed,
op dat de reikwijdte van het ontwerp
opgenomen
breder is dan slechts het toezicht
citeerétel merkt de
op Hnsspelen.
3.
Memorie van toelichdng
3.1
De Raad adviseert om in de eerste paragraaf van Akemene toelîch|g de passages die
betrekking hebben op het eerdere ontwem in de verleden tjd weer te geven. Het beîeffende
ontwem is immers van reger|gswege tem|enomen.
3.|
De Raad adviseert om in de eerste regel van paragraaf 5 van de Algemene toelich|g het
woord f|nsspelaanbieders' te vervangen door: |nsspelautodteit.
3.3
De Raad vermag niet in te zien waarop de laatste ze van de eerste nlinea op pagina 20
van de toelich|g doelt. Het ontvem betreft immers niet de reguleting van iens|erleners.
3.|
De weergave in de |eede alùaea van de toelichdng
in kkin sgronden van een k|sspelvergu|ngl4
tre g
OP
acht de |aad
voorgesteld artîkel 22 van de
vemlichte onjuist. Handeling in
strjd met de voorschdften van het ontwem of een vergunning levert immers een facultaéeve
inîekkings|ond op ingevolge voorgestdd artikel 22, tweede lid, onderdeel b. De toehchting ter
zake ware in overeenstemming te brengen met de tekst van artikel 22 eerste lid, van het ontvem.
3.5 De Raad acht de eerste zin van de toelîchéng op voorgesteld arékel 2815 onbevijpehjk
en adviseert deze te herschdjven.
3.6
Minister beperkt
De constate|g in de toelich|g op voorgesteld a.rtiltel 43 Zhoudende dat de rol van de
blijft tot het doen van voor|achten voor benoeming, schorsing en ontslag van
de leden van de raad vatl besttmr van de |nsspelautoriteitl6 komt niet overeen met voorgesteld
12 Mv'r p. 22.
>
13 Zie onderdeel 1.8 van dit adùes.
14 MvT p. 42.
15 Mv'r p. 48.
>
16 Mvr p. 57.
>
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a.rt|el 43, vierde lid. Aldaar wordt immers bepaald dat de be|effende rechtsposiéonele
hande|gen geschieden bij landsbeslit.
3.7 De vetvijzing op pagina 63 van de toehchting naar de Aruba Tourism Authorip acht de
Raad onbeljpehjk en deze verdient herziening.
4.
Voorstellen voor redacdonele verbetedngen
Voorste|en voor redacéonele verbete|gen zijn in de marge van zowel het ontwet.p als
de memode van toelîchéng aangegeven.
5.
Conclusie en eindadvies
op grond van het bovenstaande niet verenigen met de doelstelll'ng van
het ontverp voor zover dit betrekking heeft op de instelling van een |nsspelautodteit.
ovedge doelste|g en de Zhoud van het ontwerp verenigen
en geeft u in overwegùag het a| de Staten aan te bieden, nadat met het vorenstaande rekening
De Raad kan zich
De Rnmd kan zich met de
ze zijn gehouden.
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