
Paramaribo, 1 maart 2016 

De initiatiefnemers: 

A  isns 

A. Misiekaba 

at berg 

Initiatiefvoorstel krachtens artikel 78 van de Grondwet, ingediend door J. Simons, A. Misiekaba, 
S. Samidin, C. Waterberg, K. Gangaram Panday, S. Afonsoewa, R. Hooghart, allen leden van De 
Nationale Assemblée, houdende wijziging van de Wet Hazardspelen 1962 (G.B. 1962 no. 114). 
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WET van 	  
houdende wijziging van de Wet 
Hazardspelen 1962 (G.B. 1962 no. 114) 

ONTWERP 

DE PRESIDENT VAN DE REPUBLIEK SURINAME, 

In overweging genomen hebbende dat het wenselijk is de Wet Hazardspelen 1962 (G.B. 1962 no. 
114) te wijzigen. 

Heeft, na goedkeuring door De Nationale Assemblée, de Staatsraad gehoord, bekrachtigd de 
onderstaande wet: 

ARTIKEL I 

In de Wet Hazardspelen 1962 (G.B. 1962 no. 114), worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

A. Er wordt een nieuw artikel 1 toegevoegd, waarna vernummering optreedt vanaf artikel 2 
tot en met artikel 11: 

Artikel 1 
Begripsbepalingen 

Voor de toepassing van het bij of krachtens deze wet bepaalde, wordt verstaan onder: 

a. President: 
b. Presentielij st: 
c. Ingang: 

d. Toegangscontroleur: 

toegewezen 
e. Registratie: 

f. Ingang: 

de President van de Republiek Suriname 
lijst van aanwezigen 
de opening welke toegang biedt tot de lokaliteit voor 

hazardspelen 
de persoon die door de Procureur Generaal van Suriname 

bevoegd verldaard is en aan wie taken zijn 

het opgeven van de naam, voomaam, beroep en adres, 
kopij van de identiteitskaart, en handtekening 

opening welke toegang verschaft tot de lokaliteit voor 
hazardspelen 



B. In artikel 2 (oud artikel 1) worden de volgende wijzigingen aangebracht: 

(1) Onder plaatsing van het cijfer 1 voor de bestaande eerste volzin komt deze te luiden: 

1. De President is bevoegd, onder door hem te stellen voorwaarden en 
waarborgen, naast het bij wet en regelgeving reeds vereiste, vergunning 
te verlenen tot het exploiteren van hazardspelen in daartoe met name aan te 
wij zen en speciaal daarvoor ingerichte hotels. 

(2) Onder plaatsing van het cijfer 2 voor de bestaande tweede volzin komt deze te luiden: 

2. Toegang tot de lokaliteiten, waarin hazardspelen worden uitgeoefend, wordt 
slechts verleend aan personen die: 

a. geen ingezetenen zijn van Suriname en de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt; 

b. bij binnenkomst in een lokaliteit voor hazardspelen een rechtsgeldig paspoort 
aantonen, ter registratie door de lokaliteit, op de wijze verder bij Staatsbesluit te 
bepalen; 

c. ingeval zij ingezetenen zijn: 

I. bij binnenkomst in een lokaliteit voor hazardspelen een door het 
Centraal Bureau voor Burgerzaken afgegeven Identiteitskaart aantonen 
behorende aan hem/haar, die wordt geregistreerd, op de wijze verder 
bij staatsbesluit te bepalen; 

II. bij binnenkomst in een lokaliteit voor hazardspelen een presentielijst 
kunnen tonen, die is afgegeven door een legale lokaliteit voor 
hazardspelen, wanrvan de vorm en geldigheidsduur is vastgesteld bij 
staatsbesluit en die bij de ingang van de lokaliteit is voorzien van de 
datum van het bezoek en getekend door de Procureur Generaal bevoegd 
verklaarde medewerker van de lokaliteit voor hazardspelen; 

III. de niet restitueerbare toegangsprijs zoals bedoeld in deze wet, door de 
ingezetene bij het binnenkomen is betaald; 

IV. in de daaraan voorafgaande 30 dagen minder dan 5x een lokaliteit voor 
hazardspelen hebben bezocht; 

V. geen uitkering of andere ondersteuriing ontvangen van de Staat, zoals 
bij staatsbesluit nader kan worden gedefinieerd; 



VI. niet voorkomen op de lijst van personen die geen toegang mogen Icrij gen 
tot lokaliteiten voor Hazardspelen, die maandelijks aan de gaming board 
en de lokaliteiten voor Hazardspelen, wordt afgegeven door de 
Procureur Generaal. 

C. In Artikel 3 (oud artikel 2) worden de volgende wijziging aangebracht: 

(1) In de eerste volzin wordt "artikel 1" gewijzigd in artikel 2. 
(2) Na de eerste volzin wordt een tweede volzin toegevoegd luidende: Overdracht in welke 

vorm dan ook, heeft onmiddellijk nietigheid tot gevolg. 

D. Artikel 4 (oud artikel 3) komt te luiden: 

De President verklaart de vergunning vervallen indien het Instituut, bedoeld in artikel 2 
van de Wet Toezicht en Controle op Kansspelen (S.B. 2009 no. 78) aan de President 
rapporteert dat aan de bij vergunning of bij wet gestelde voorwaarden door de 
vergunninghouder niet wordt voldaan. 

ARTIKEL II 

I. Deze wet wordt in het Staatsblad van de Republiek Suriname afgekondigd. 

2. Zij treedt inwerking met ingang van de dag volgende op die van haar afkondiging 

3. De Minister van Justitie en Politie is belast met de uitvoering van deze wet. 

Gegeven te Paramaribo, de 	 

DESIRE D. BOUTERSE. 



WET van 	  
houdende wijziging van de Wet 
Hazardspelen 1962 (G.B. 1962 no. 114) 

MEMORIE VAN TOELICHTING 

A. ALGEMEEN 

De wet van 27 juli 1962 houdende bepalingen betreffende het exploiteren van hazardspelen (G.B. 
1962 no. 114) dateert uit de jaren zestig. Deze wet heeft als doel het verlenen van vergunningen 
met betrekking tot het exploiteren van hazardspelen in de daartoe met namen aan te wijzen in 
speciaal daarvoor ingerichte hotels. 

Het reguleren van Hazardspelen berust bij de overheid. Het overheidsbeleid ligt in de kern op het 
accepteren van het verschijnsel ten einde ongewenste effecten, zoals de groei van illegaal gokken 
en de toenemende gokverslaving te kunnen beheersen. 

Na de inwerkingtreding van de Wet Toezicht en Controle Kansspelen (S.B. 2009 no. 78) is het 
noodzakelijk gebleken deze wet te wijzigen, mede gelet op het Instituut (de Gaming Board), zoals 
bedoeld in artikel 2 Wet Toezicht en Controle Kansspelen (S.B. 2009 no. 78), belast met de 
controle en toezicht op kansspelen in Suriname. 

Het is van belang om daarom regels en voorwaarden vast te stellen met betrekking tot 
ingezetenen die lokaliteiten voor hazardspelen mogen bezoeken. 
Als het gaat om casinos is dit een onderdeel van de hotelinfrastructuur, die nodig is om hotelgasten 
te accomoderen. De casino vervult met name een ondergeschikte rol ten opzichte van het hotel. 
Door casinos op te nemen in de hotelinfrasstructuur wordt beoogd het verblijf in het hotel 
aantrekkelfiker te maken voor de toerist. Dit om de toerisme te bevorderen. De casino biedt ook 
werkgelegenheid voor de lokale bevolking naast het aantrekken van deviezen. 

Voorts geeft deze wet de bevoegdheid aan de President om over te gaan tot vervallen verklaren 
van uitgegeven verguriningen. 

B. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING 

Artikel 1  

Het opnemen van een lijst met begripsbepalingen in deze wet is noodzakelijk voor een beter begrip 
van gehanteerde begrippen. 

Artikel 2  

De voorwaarden en gronden waaraan ingezetenen moeten voldoen alvorens zij lokaliteiten voor 
hazardspelen is in deze wet specifiek opgenomen met het oog op de Wet Toezicht en Controle 
Kansspelen (S.B. 2009 no. 78). Het is van belang om aan een door de Procureur Generaal bevoegd 
verklaarde persoon de bevoegdheid te geven tot het controleren van de bezoekers van lokaliteiten 



iefnemers: 

voor hazardspelen. Gekozen is voor de Procureur Generaal, vanwege het opsporings- en 

vervolgingsbeleid in Suriname. 

Artikel 4  

De Gaming Board is het toezicht- en controle-instituut voor kansspelen dat bij wet op 2 juli 2009 
is ingesteld en heeft als taak de President te rapporteren over het naleven van de 
vergunningsvoorwaarden waaronder een vergunning is verleend aan een vergunninghouder. De 
President heeft op zijn beurt de bevoegdheid, indien na rapportage van de Gaming Board, blijkt 
dat de vergunninghouder de gestelde vergunningsvoorwaarden niet naleeft c.q. heeft nageleefd. 

Paramaribo, 1 maart 2016 

A. Miste 

K. Gangaram Panday 
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