
 

Ambtsbericht  

 

14 December 2022 

 

Aan ;  mr L. Angela, (plv.) Procureur-generaal 

Van :    mr Y.A van der Meer, Officier  van Justitie 

 

Betreft : Beklag  

 

Geachte Collega 

 

Op 1 juli  2021 is namens de SBOK een klaagschrift ex artikel 15,Wetboek van 
Strafvordering ingediend inzake het niet strafrechtelijk vervolgen van online gambling 
bedrijven die zich niet zouden houden aan de Landsverordening buitengaatse 
hazardspelen en de Landsverordening identificatie bij dienstverlening  

Klager verzoekt het Hof om het OM te bevelen om tot vervolging over te gaan van  de 
feiten zoals in haar aangifte geformuleerd.  

Naar aanleiding van de aangifte die door klager is gedaan is niet de beslissing 
genomen om geen vervolging in te stellen. Voor zover klager meent dat activiteiten 
op het gebied van de opsporing en vervolging niet of niet binnen een redelijke termijn 
hebben plaatsgevonden treft deze klacht dan ook geen doel. 

Na ontvangst is van de aangifte is aangever uitgenodigd voor een overleg met het OM 
en rechercheurs van het RST. Dat overleg heeft plaatsgevonden op 3 juni 2021. 
Daarbij is door aangever de casus  toegelicht. In dit overleg werd duidelijk dat het 
strafrechtelijk vervolgen van online gambling bedrijven een complexe materie betreft.  

In verband  met die complexiteit moet  er een aantal juridische vragen worden 
onderzocht en moet onderzocht worden of en welke rol het strafrecht in deze 
materie speelt of kan spelen. 

In artikel 2:215 Wetboek van Strafrecht is het aanbieden van online gambling strafbaar 
gesteld, tenzij krachtens een op wettelijke grondslag verleende vergunning. Een dergelijke 
vergunning kan worden afgegeven door de Gouverneur op grond van de Landsverordening 
buitengaatse hazardspelen. De afgelopen 30 jaar is er in totaal aan vier bedrijven een 
dergelijke vergunning (masterlicentie) verleend. Deze vier bedrijven hebben vervolgens de 
mogelijkheid deze vergunning te exploiteren op de markt aangeboden, door het aanbieden 
van zogenaamde sublicenties. Met dit sublicentiesysteem zijn er inmiddels naar schatting zo’n 



 

1000 online casino’s op internet actief allemaal  Curaçaose vlag,. Zij opereren onder de 
vergunningen van de masterlicentiehouders. 

 Door aangever wordt betoogd ; 

1. dat dit sublicentiesysteem in strijd zou zijn met de wet. Er feitelijk sprake zou zijn van 
een overdracht van een vergunning, hetgeen wettelijk, bij artikel 3 van de 
Landsverordening buitengaatse hazardspelen, is uitgesloten.  

 

2. Dat daarnaast is geconstateerd dat online casino’s spelers bij het aanmaken van een 
account niet vragen om een ID-bewijs over te leggen. Op grond van de 
Landsverordening identificatie bij dienstverlening zouden  de online casino’s echter 
verplichtzijn  een dergelijk cliëntenonderzoek te verrichten.  

 

Ad 1. 

In de discussies over online gambling in Curaçao spelt de vraag of het wel mogelijk is om, als 
vergunninghouder, een sublicentie uit te geven.  

Daarbij gaat het om de vraag of het feitelijk handelen valt onder de delictsomschrijving. Is het 
aanbieden van online gambling met een sublicentie in strijd is met artikel 2:215 Wetboek van 
Strafrecht. 

 

Artikel 2:215 lid 1 Wetboek van Strafrecht bepaalt: 

 

1. Met gevangenisstraf van ten hoogste twee jaren of geldboete van de vierde 
categorie wordt gestraft hij, die anders dan krachtens op wettelijke grondslag 
verleende vergunning: 
 

a. het opzettelijk aanbieden of geven van gelegenheid tot hazardspel als bedrijf 
uitoefent of opzettelijk in een onderneming daartoe deelneemt; 

 

b. opzettelijk het publiek gelegenheid tot hazardspel aanbiedt of geeft, of opzettelijk 
in een onderneming daartoe deelneemt, onverschillig of het gebruik maken van die 
gelegenheid al dan niet van enige voorwaarde of van de inachtneming van enige 
vorm afhankelijk is gesteld; 
 

c. het deelnemen aan hazardspel als bedrijf uitoefent. 

 

Niet zondermeer is duidelijk wat er moet/kan worden verstaan onder het bestanddeel 
“krachtens het op wettelijke grondslag verleende vergunning aanbieden van hazardspel”.  



 

Valt daar nu wel of niet het opereren van een sub licentie houder onder die dat doet vanuit 
de masterlicentie,  

Dit moet verder worden onderzocht.  

 

Ad 2.  

Artikel 2 lid 1 van de Landsverordening identificatieplicht bij dienstverlening bepaalt dat de 
dienstverlener verplicht is een cliëntenonderzoek uit te verrichten indien hij in of vanuit 
Curaçao een zakelijke relatie aangaat.  

Artikel 1 lid 1 sub a Lid bepaalt dat een dienstverlener eenieder is die beroeps- of 
bedrijfsmatig een dienst verricht.  

Artikel 1 lid sub b onder 11 bepaalt dat onder dienst wordt verstaan: het door een 
dienstverlener in of vanuit Curaçao aanbieden van de mogelijkheid om deel te nemen aan 
hazardspelen in het kader van de exploitatie van; 

a.Hazardspelen,casino’s en loterijen en 

b.Buitengaatse hazardspelen. 

 

De juridische vragen die in dit verband nader onderzocht dienen te worden zijn:  

a. is er sprake van het in of vanuit Curaçao aanbieden van de dienst , 

b. daderschap/deelneming van de vergunninghouder /masterlicentie 

  

Verder is nog relevant dat dezelfde aangever namens SBOK aangifte heeft gedaan op 21 
november 2021 bij de Procureur Generaal  waarbij hij verzoekt om op korte  termijn een 
strafrechtelijk onderzoek in te stellen tegen het anoniem opererende online casino 
agentnowager.com en andere anoniem opererende online casino' s voor zover deze aan 
Curaçao gerelateerd zijn. 

Ook deze aangifte dient nog nader te worden bestudeerd.  

 

Conclusie 

Aangever heeft verschillende aangiften gedaan omtrent mogelijke overtredingen van de 
wetgeving rond online gambling. Daarbij  spelen een aantal complexe juridische en 
opsporingstechnische vraagstukken zoals boven omschreven. Dat vraagt onderzoek. Dat 
onderzoek gebeurt door de informatieafdeling van het RST en zal naar verwachting enige 
tijd in beslag nemen. Daarna  is het pas mogelijk om een vervolgingsbeslissing te nemen 
waarbij aspecten zoals capaciteit en juridische haalbaarheid uitdrukkelijk aan de orde zullen 
komen.   
Het onderzoek naar de aangifte door aangever is niet beëindigd maar vraagt gezien de 

complexe materie tijd. 



 

 

 

 

 

Y.A. van der  Meer  

 


