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Onderwerp: Ontwerp-landsverordening tot wijziging  

van de Landsverordening speelautomaten  

luchthaven (AB 2006 no. 13) (concessie  

exploitatie speelautomaten luchthaven) 

  Oranjestad,  9 mei 2012 

       

 

            Naar aanleiding van bijgaande aan de Raad ter advies toegezonden ontwerp-

landsverordening tot wijziging van de Landsverordening speelautomaten luchthaven (AB 

2006 no. 13) (concessie exploitatie speelautomaten luchthaven), moge de Raad Uwe 

Excellentie het volgende berichten. 

 

1. Met het onderhavige ontwerp wordt beoogd de Stichting Fundacion Lotto pa 

Deporte (FLPD) het exclusieve recht om op de luchthaven en de haven van Aruba 

speelautomaten te beheren en uit te baten te ontnemen en vervolgens het exclusieve recht 

om op de luchthaven speelautomaten te beheren en uit de baten toe te kennen aan de 

naamloze vennootschap Aruba Airport Authority N.V. (AAA). Als overweging hiertoe 

wordt gegeven ‘dat het uit het oogpunt van efficiency en zuiverheid wenselijk is de 

exploitatie van speelautomaten op de luchthaven voortaan slechts door of namens de 

naamloze vennootschap Aruba Airport Authority N.V. te laten geschieden.’ De Raad 

maakt vervolgens uit de toelichting op dat de regering met ‘zuiverheid’ doelt op het feit 

dat door de voorgestelde wijziging de FLPD zich voortaan uitsluitend met zijn eigenlijke 

taak gaat bezighouden en dat ‘efficiency’ kennelijk verband houdt met het feit dat de 

FLPD niet in staat is gebleken van deze oneigenlijke taak een winstgevende onderneming 

te maken. 

 

2. Het exclusieve recht van de Stichting Fundacion Lotto pa Deporte (FLPD) om op 

de luchthaven speelautomaten te beheren en uit te baten is gebaseerd op de in 2006 

speciaal daarvoor tot stand gebrachte Landsverordening speelautomaten Luchthaven (AB 

2006 no. 13). Vanwege het gelegenheidskarakter van die landsverordening, zich onder 

meer uitende in gebrekkige doelstelling, ondeugdelijk motivering, doorkruising van de 

wetssystematiek en het ontbreken van een deugdelijk toezichtmechanisme heeft de Raad 

in 2001 terzake een negatief dictum uitgebracht.
1
 Dit heeft de Staten van Aruba er niet 

                                                 
1
 Advies RvA dd. 30 mei 2001 (kenmerk 64-01). Bij dit advies zijn de adviezen terzake betrokken van de 

Procureur Generaal (dd. 20 april 2001, kenmerk 31-01.200401/515/2001) en de Directeur van het Centraal 

Bureau Juridische en Algemene Zaken (dd. 8 mei 2001, kenmerk CBJAZ/F1005). 
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van weerhouden het ontwerp op 7 juli 2005 goed te keuren, nadat bij amendement de 

werkingssfeer van de landsverordening was uitgebreid tot de haven. Het desbetreffende 

amendement werd wegens het ingrijpende karakter ervan in januari 2006 aan de Raad 

voorgelegd, naar aanleiding waarvan hij in zijn advies stelde dat de conclusies van de 

Raad door het amendement juist werden versterkt. De Raad adviseerde vervolgens het 

door de Staten goedgekeurde ontwerp niet ter bekrachtiging aan te bieden.
2
 Desondanks 

is de landsverordening tot stand gebracht, inhoudende innerlijke tegenstrijdigheden (vide 

o.a. de definitie in artikel 1 van het begrip ‘vertrekhal’ dat uitsluitend betrekking heeft en 

kan hebben op de luchthaven van Aruba) en waartegen opgemelde bezwaren bestonden. 

 

3. Vanzelfsprekend doet het de Raad geen deugd dat nu ook de praktijk heeft 

uitgewezen dat zijn bezwaren van destijds gegrond waren. Vanwege het ontbreken van 

een deugdelijk toezichtmechanisme is bovendien niet vast komen te staan wat de oorzaak 

is van de geleden verliezen waar de memorie van toelichting gewag van maakt, terwijl er 

van de zijde van de reizigers kennelijk wel behoefte zou bestaan aan kansspelbeoefening 

door middel van speelautomaten.
3
 Niet wordt aangegeven in de toelichting of er een 

overeenkomst is tussen de huidige vergunninghouder en de nieuwe concessionair inzake 

de overname van activa en passiva gerelateerd aan de exploitatie. In het geval dat niet zo 

is zou dit tot gevolg kunnen hebben dat de huidige vergunninghouder als gevolg van het 

intrekken van haar vergunning grote verliezen zal lijden waarvoor mogelijk het land 

aansprakelijk zal worden gesteld. Hoewel de Raad begrijpt dat de regering thans de 

FLPD het exclusieve recht wil ontnemen, wil de Raad ervoor waarschuwen dat met het 

enkele wijzigen van de vergunninghouder (in het voorstel: concessiehouder) niet wordt 

tegemoetgekomen aan de bestaande bezwaren tegen de inhoud en de opzet van de 

landsverordening. Evenmin wordt duidelijk hoe dit enkele feit de exploitatieresultaten 

positief zal beïnvloeden. De beoogde concessieverlening op grond van het onderhavige 

ontwerp zou naar de mening van de Raad een tijdelijk karakter moeten krijgen, tot dat 

een landsverordening inzake toezicht op de kansspelen tot stand is gebracht. De 

onderhavige landsverordening zou ter gelegenheid daarvan dienen te worden 

ingetrokken, waarna de concessie onder de werking en het toezicht van de 

Landsverordening toezicht op de kansspelen wordt gebracht. 

 

4. Met betrekking tot de toelichting merkt de Raad op dat hij niet vermag in te zien 

dat met het onderhavige voorstel de exploitatie van speelautomaten op de luchthaven op 

een zogenaamde ‘level playing field’ wordt gebracht met de in Aruba aanwezige 

casino’s.
4
 Immers, om de speelhallen op de luchthaven te kunnen betreden zijn de 

reizigers reeds de Immigratie gepasseerd en zullen zij de luchthaven niet meer verlaten. 

Er is derhalve geen concurrentiepositie ten opzichte van de casino’s op Aruba, waardoor 

dit een inhoudsloze doelstelling is. Daarentegen zal het onderbrengen van de onderhavige 

concessie onder de Landsverordening toezicht op de kansspelen, die zal strekken ter 

vervanging van de Landsverordening hazardspelen (AB 1990 no. GT 44) daar wel toe 

bijdragen, hetgeen mede het belang van het ten spoedigste totstandbrengen van de nieuwe 

toezichtsverordening onderstreept. 

 

5. Tenslotte heeft de Raad met instemming kennisgenomen van het voornemen de 

mogelijkheid tot plaatsing van speelautomaten bij de haven van Aruba te elimineren. 

 

                                                 
2
 Advies RvA dd. 8 maart 2006 (kenmerk 22-06). 

3
 MvT, p. 2. 

4
 MvT, p. 2. 
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 De Raad kan zich voor het overige met de doelstelling en de inhoud van het 

ontwerp verenigen en geeft u in overweging het aan de Staten te bieden, niet dan nadat 

met het vorenstaande rekening zal zijn gehouden. 

 

De Secretaris,       De Voorzitter, 

 

 

____________________    ____________ 

mr. dr. H.A. van der Wal    mr. A.J. Swaen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Bijlagen: 

 Advies RvA dd. 30 mei 2001 (kenmerk 64-01). 

 Advies RvA dd. 8 maart 2006 (kenmerk 22-06). 

 Advies Procureur Generaal (dd. 20 april 2001, kenmerk 31-01.200401/515/2001). 

 Advies Directeur Centraal Bureau Juridische en Algemene Zaken (dd. 8 mei 2001, kenmerk 

CBJAZ/F1005). 


