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Betreft: voldoen aan de vergunningsvoorwaarden rn.b.t. de zgn verkoopvan pbone-. 
lottery (SMS-Iotenverkoop) 

Geachte heer Dos Santos, 

Gaarne vragen wij Uw aandacht voor het navolgende. Het Bestuurscollege van de 
eilandelijke overheid van Curaçao heeft in juli 1999 bij B.C.-besluit nr. 99-3937 aan ti 
de vergunning verleend voor het verkopen van nummers van de Wega di Number 
di Korsow via de telefoon/de zgn phone-Iottery. Zulks onder een aantal bijzondere 
voorwaarden waaronder de navolgende: 
"De vergunninghouder is gehouden ter voldoening aan zijn verplichtiJlg tot 
verstrekken van verzamelstaten met betrekking tot de dagverkoop een computer 
uitdraai bij de FundashonWega di Number Korsow in te leveren". 

U heeft in september 2008 begolU1en met de exploitatie van d.e bovengenoemde 
vergunning. U hebt zich ondanks divel'se schrijven dezerzijds daartoe niet: gehouden 
aan de hier bovengenoemde bijzondere vergunningsvoorwaarde i.C. het op 
dagelijkse basis bij de F.W.N.K. inleveren van eencomputerdraai weU<e aansluit op 
Uw administratieve vastlegging van de dagelijkse SMS-verkopen. Aan de hand van 
deze uitdraai zou de F.W.N.K. het bedrag dienen te berekenen welke U aan het 
Eilandgebied Curaçao (EGC) verschuldigd bent aal""! 41/2 % vergunningsrechten. 
De F.W.N.K. kan het EGC geen informatie verstrekken voor het opstellen van de 
maandelijkse innings opdracht voor de verschuldigde vergunningsrecht over de 
SMS-verkopen voor de Wega di Number Korsow. Ook mist de FWNK de 4% 
opbrengsten van de Extra Loterij over de SMS-verkopen terwijl de kopers van de 
SMS-loten niet kunnen meedoen aan de Exh'a loterij. 

Middels dit schrijven wordt U drmgend verzocht binnen een termijn van tien(10) 
dagen na dagtekening van deze brief te voldoen aan de genoemde 
vergunningsvoorwaarde over de periode tot en met juni 2010 opdat wij het daarheen 
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kunnen leiden dat de Afdeling Financiën de verschuldigd<:;, vergunningsrechten 
middels inningsopdracht kunnen doen invorderen. U wordt verzocht vanaf 1 juli 
2010 te begÎlUlen te voldoen aan de vergunningsvoorwaarde van de "Phone
Lottery" nr 99-3937. 

Mocht U in de gestelde termijn niet aan deze voorwaarde voldoen, dan zullen wij 
gedwongen zijn het Bestuurscollege van Curaçao dienaangaande te informeren. 

De Direktie van F.W.N.K. streeft ernaar de "complianee" in de sektor te verhogen en 
in dit kader is het van belang dat zeker de mede-bestuursleden van de F.W.N.K 
zich houden aan de door de eilandelijke overheid vastgestelde 
vergunningsvoorwaarden. 

Wij vertrouwen erop dat U alsnog binnen de gestelde termijn voldoet aan de 
e de ver gsvoorwaarden. 

CC:Voorzitter F.W.N.K. 




