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houdende regels met betrekking
tot het exploiteren van casino's
(Wet Casinowezen), alsmede
nadere wijziging van het Wetboek van Strafrecht,
Wetboek van Strafuordering
en Wet Casinobelasting 2002,

houdende het vaststellen van
regels met betrekking tot het
exploiteren van loterijen
(Loterijwet),

€ht

houdende wijziging van de
Wet Toezicht en Controle
Kansspelen (S.B. 2009 no. 78)

PREADVIES

Eindverslag
der

Commissie van Rapporteurs

De Commissie van Rapporteurs heeft op 28 januari 2Q22
kennis genomen van de onderhavige ontwerpwetten en de
daarbij behorende Memories van Toelichting.

De bovengenoemde ontwerpwetten hebben tot doel

o de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (5.8. 2009 no.
78) te wijzigen,

o nieuwe, regels met betrekking tot het exploiteren van
hazardspelen casu quo casrno's vasf te stellen,
alsmede het Wetboek van Strafrecht, Wetboek van
Strafuordering en Wet Casinobelasting 2002 nader te
wijzigen, en;

o nieuwe regels met betrekking tot het exploiteren van
loteijen vast te stellen.

Op dezelfdedatum heeft de Commissie van Rapporteurs
haar bestuderings-en werlnuijze en het te volgen traject van
haar te verrichten onderzoek besproken en vastgelegd.
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Conform de bestuderings-en werkwijze heeft zij de volgende
vraag-en aandachtspunten naar de Ministeries van Justitie
en Politie en van Financidn en Planning opgestuurd ter
verkrijging van feedback, die v66r woensdag 02 februari
2022binnen moeten zijn. De vraag-en vraagpunten waren:

i nfo rm atie be treffe nd e d e c as i n o-e n lote rij be I a sti ng
over de afgelopen 10 jaren en tevens het verloop.
h oev ee I c a s i n ov e rg u n n i ng e n zij n u itg egeve n (de
respectievelijke data en tot wanneer ze geldig zijn).
van de verstrekte casinovergunning, welke Casrno's
mome ntee I ope ratio nee I zijn.
een overzicht betreffende de reguliere loteijen die
onder toezicht vallen van de Nationale Loterij
Suriname over het afgelopen jaar,
welke soorten kansspelen door de Surinaamse
ove rh eid wo rde n g emo n itord,
welke casrno's gekoppeld zijn aan hotels,
welke criteia c.q. voorwaarden opgenomen worden
in de casinovergunn ingen.

ln het Preadvies zijn verder met betrekking tot de
fundamenten van de ontwerpwet de volgende vraag-en
aandachtspunten opgenomen, t.w. :

Met betrekking tot de ontwerpwet houdende wijziging van
de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (S.8. 2009 no. 78),
het volgende:
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- waarom heeft de wetgever vezuimt in de Memorie van
Toelichting het doel betreffende heziening van de Wet
Toezicht en Controle Kansspelen (S.8. 2009 no. 78) niet
opgenomen?

- waarom is er geen nadere toelichting betreffende de
voorgestelde in artikel 3 e.v.?, met name de nadruk
gelegd op het expliciet te stellen dat het lnstituut MOT
ingelicht moet worden.

- wat is de ratio om artikel 4van de vigerende Wet Toezicht
en Kansspelen (S.B. 2019, no. 78) te wijzigen?
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2. Met betrekking tot de ontwerpwet houdende regels met

betrekking tot het exploiteren van casino's (Wet
Gasinowezen), alsmede nadere wijziging van het Wetboek
van Strafrecht, Wetboek van Strafuordering en Wet
Casinobelasting 2002, het volgende:
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de tekst in de intitule komt niet overeen met wat in de
overweging van de ontwerpwet is gesteld. ln het eerste
zinsdeel in de intitule is geTndiceerd dat het om het vaststellen
van een nieuwe wet gaat, terwijl in de ovenrveging nieuwe
regels, geformuleerd staat.

gelet op artikel 18 e.v. is er geen toelichting te vinden
betreffende het vaststellen van de inkomstenbelasting
van opbrengsten uit het casinobedrijf met een tarief van
50 o/o.

o Wat is de ratio om de inkomstenbelasting op 50 o/o te
stellen?

o na artikel 13 e.v. heeft de wetgever vezuimt de nodige
toelichting te geven betreffende de artikel 14 tot en met
21 in de Memorie van Toelichting.

o gelet op de formulering van artikel 22 lid 1 e.v. en die
van de intitule wordt er naar drie verschillende wetten
gerefereerd. De eerste refereert/kenmerkt zich als een
nieuwe wet, terwijl de andere wetten, wijzigingen zijn
van de Wetboeken Strafrecht en Strafuordering en de
Casinobelastingwet (2002) in het zelfde ontwerp.
Kijkend naar de wijze hoe deze twee onderdelen
geformuleerd zijn, wordt aandacht gevraagd voor de
formulering van de citeertitel: [...] de Wet Casinowezen
[...]'.

o zullen casino's opgezet worden voor de ontwikkeling
van toerisme?

3. Met betrekking tot de ontwerpwet houdende het vaststellen
van regels met betrekking tot het exploiteren van loterijen
(Lote rijwet), het volgende :

o Gelet op artikel 5 rijst de vraag: waar deze richtlijnen
kenbaar gemaakt zullen worden?.

(Zie Preadvies welk in de Huishoudelijke Vetgadering
(H.03) van 29 juli 2021 is behandeld en Cie. 23 CvR Wet
Casinowezen alsmede Wet Casinobelasting 2002 + WetToezicht
en Controle Kansspelen + Loterijwet- 01 2022).

ln de Huishoudelijke Vergadering van donderdag 03 februari
2022 (HH.03) heeft De Nationale Assembl6e zich gebogen
betreffende het door de Commissie uitgebrachte Preadvies.
De Nationale Assembl6e heeft tijdens de Huishoudelijke
Vergadering besloten mee te gaan met het voorstel van de
Commissie van Rapporteurs betreffende het te verrichten
onderzoek van de onderhavige ontwerpwet.
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ONDERZOEK
Om te komen tot de Openbare Plenaire behandeling van deze
ontwerpwetten heeft de Commissie van Rapporteurs zich laten
informeren op donderdag 03 februari 2022 door de volgende
stakeholder aan te horen, t.w.:

- het Ministerie van Justitie en Politie, en Bureau Gaming Board,
- het Ministerie van Financidn en Planning, en het Directoraat

der Belastingen,
- het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en Sport,
- het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en Jeugdzaken,
- het Ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschape

Technologische lnnovatie.

Na bestudering van de inzichten staat heeft de Commissie van
Rapporteurs zich op dinsdag 08 februari 2022laten informeren
door:

- de Vereniging van Casinohouders,
- de Vereniging van Hotelexploitanten,
- de Suriname Hospitality and Tourism Association, en
- de NationalLoterij Suriname.

Op 3 en 10 februari 2022 hebben de deskundigen van het
Ministerie van Justitie en Politie, en Bureau Gaming Board, het
Ministerie van Financidn en Planning, en het Directoraat der
Belastingen, het Ministerie van Regionale Ontwikkeling en
Sport, het Ministerie van Arbeid, Werkgelegenheid en
Jeugdzaken, en het Ministerie van Economische Zaken,
Ondernemerschape Technologische lnnovatie hun visie m.b.t.
de ontwerpwetten gedeeld met de Commissie van
Rapporteurs, waarbij zij zijn ingegaan op praKische zaken
betreffende de uitvoering van deze wetten. Voorts, ziin er
enkele technische zaken aan de orde gebracht door de
Commissie van Rapporteurs, waarop de deskundigen
breedvoerig zijn ingegaan.
(Zie Preadvies welk in de Huishoudelijke Veryadering
(H.03) van 29 juli 2021 is behandeld en Cie. 23 CvR Wet
Casinowezen alsmede Wet Casinobelasting 2002 + Wet Toezicht
en Controle Kansspelen + Loterijwet- 01 2022).

GEHOUDEN VERGADERINGEN VAN DE COMMISSIE

De Commissie heeft in totaal 5 commissievergaderingen
gehouden op 28 januari 2022,3, 10 en 23 februari 2022 en 04
maart 2022.

Op grond van de bevindingen en de gemaakte
afspraken komt de Commissie komt tot de conclusie dat
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overgegaan kan worden tot behandeling van de
ontwerpwetten in de Openbare Plenaire Vergadering;

Eventueel nog te rrlzen vraag-en aandachtspunten
kunnen tijdens de Plenaire Openbare behandeling aan
de orde worden gesteld.

Pa ramarib o, 04 maart 2022

A. Gajadien (Vz)

E. Jones
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E. Sampie

M. Bouva
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R. Asabina

S. Mangre
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