
   Aan de heer Minister
   van Justitie
   d.t.k.v. de heer
   Minister-President
   Alhier.

 
   buitengaatse hazardspelen

Hierbij  bied  ik  u  aan  een  concept-brief  aan  de 

Directeur van Staten Management die de directie voert van TISS 

N.V.  Zeer  onlangs  werd  een  van  medewerkers  door  betrokkene 

telefonisch benaderd om ten behoeve van potentiële information 

providers  schriftelijk  enige  specifieke  informatie  te 

verstrekken  inzake  de  Landsverordening  buitengaatse  hazard‐

spelen  (P.B.  1993,  no.  63)  en  het  beleid  van  de  Regering 

terzake. 

De eerste vraag heeft betrekking op de omvang van het 

begrip servicelijndiensten.

Tot op dit moment wordt onder het begrip servicelijn‐

diensten steeds verstaan alle telecommunicatieve voorzieningen 

strekkende tot het aanbieden van toegevoegde waarde diensten. 



Dit  kunnen  vaste  verbindingen  zijn  (de  zgn.  huurlijnen)  of 

voorzieningen  via  de  "gewone"  telecommunicatie-infrastructuur 

(al dan niet in b.v. de vorm van 1-800 nummers). Daarnaast 

kunnen  dit  ook  internetverbindingen  zijn,  die  deels  gebruik 

maken  van  de  gewone  infrastructuur  (en  in  de  toekomst  van 

speciale ISDN-verbindingen) en deels van vaste verbindingen.

De tweede vraag heeft betrekking op de mogelijkheid 

van  hoofd-vergunninghouder  en  sub-vergunninghouders.  U 

herinnert zich dat deze vraag ook van de kant van Millionaire's 

club N.V. is gesteld. Aan deze laatste is het volgende bericht. 

De  huidige  Landsverordening  buitengaatse  hazardspelen  (P.B. 

1993,  no.  63)  maakt  een  dergelijk  onderverdeling  van 

vergunningen  niet  mogelijk.  Daarnaast  heeft  de  Regering  het 

standpunt  ingenomen  dat  zulks  ook  onwenselijk  is.  Immers 

hierdoor wordt een extra moeilijkheid geschapen in de sfeer van 

de verantwoordelijkheid van de overheid, aangezien de span of 

control voor de overheid toeneemt.

Overigens  is  hetzelfde  effect  eenvoudig  langs  con‐

tractuele weg te realiseren door het aangaan van contracten met 

Information  Providers  die  op  basis  en  onder  verantwoor‐

delijkheid  van  de  vergunning  van  de  vergunninghouder  kunnen 

opereren bij de daadwerkelijke aanbieding van hazardspelen. De 

vergunninghouder  is  primair  verantwoordelijk  voor  het  gedrag 

van  zijn  IP's.  Daarnaast  heeft  de  overheid  uiteraard  de 

bevoegdheid de handel en wandel en het reilen en zeilen van 

deze IP's naast die van de vergunninghouder te controleren in 

het  kader  van  toezicht  en  opsporing,  zoals  dat  in  de 

wijzigings-landsverordening gestalte zal krijgen.



Indien u zich met het vorenstaande kunt verenigen en 

mitsdien  met  de  bijgevoegde  concept-brief  geef  ik  u  in 

overweging deze te ondertekenen en aan mij te doen retourneren 

ten einde voor de verzending zorg te dragen.

Het Hoofd van het Centraal Bureau 
voor Juridische en Algemene Zaken,

   Aan Staten Management N.V.
   t.a.v. mr G.E. Elias
   p/a Landhuis Joonchi
   Kaya Richard J. Beaujon z/n
   Curaçao

 /JAZ
   buitengaatse hazardspelen

Naar aanleiding van uw telefonisch verzoek aan een 

van de medewerkers van het Centraal Bureau voor Juridische en 

Algemene Zaken om enige specifieke informatie inzake de Lands‐

verordening buitengaatse hazardspelen (P.B. 1993, no. 63) en 



het beleid van de Regering terzake bericht ik u als volgt.

Tot op dit moment wordt onder het begrip servicelijn‐

diensten steeds verstaan alle telecommunicatieve voorzieningen 

strekkende tot het aanbieden van toegevoegde waarde diensten. 

Dit  kunnen  vaste  verbindingen  zijn  (de  zgn.  huurlijnen)  of 

voorzieningen  via  de  "gewone"  telecommunicatie-infrastructuur 

(al dan niet in b.v. de vorm van 1-800 nummers). Daarnaast 

kunnen  dit  ook  internetverbindingen  zijn,  die  deels  gebruik 

maken  van  de  gewone  infrastructuur  (en  in  de  toekomst  van 

speciale ISDN-verbindingen) en deels van vaste verbindingen.

Daarnaast heeft u gevraagd naar de mogelijkheid van 

hoofd-vergunninghouder en sub-vergunninghouders. Deze vraag is 

inmiddels van meer zijden opgeworpen. De huidige Landsverorde‐

ning buitengaatse hazardspelen (P.B. 1993, no. 63) maakt een 

dergelijk  onderverdeling  van  vergunningen  niet  mogelijk. 

Daarnaast heeft de Regering het standpunt ingenomen dat zulks 

ook  onwenselijk  is.  Immers  hierdoor  wordt  een  extra 

moeilijkheid geschapen in de sfeer van de verantwoordelijkheid 

van de overheid, aangezien de span of control voor de overheid 

toeneemt.

Overigens  is  hetzelfde  effect  eenvoudig  langs  con‐

tractuele weg te realiseren door het aangaan van contracten met 

Information  Providers  die  op  basis  en  onder  verantwoor‐

delijkheid  van  de  vergunning  van  de  vergunninghouder  kunnen 

opereren bij de daadwerkelijke aanbieding van hazardspelen. De 

vergunninghouder  is  primair  verantwoordelijk  voor  het  gedrag 

van  zijn  IP's.  Daarnaast  heeft  de  overheid  uiteraard  de 

bevoegdheid de handel en wandel en het reilen en zeilen van 



deze IP's naast die van de vergunninghouder te controleren in 

het  kader  van  toezicht  en  opsporing,  zoals  dat  in  de 

landsverordening gestalte zal krijgen.

Ik vertrouw u met het vorenstaande van dienst te zijn 

geweest.

De Minister van Financiën,




