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BETREFT Voldoen aan de vergunningsvoorwaarden m.b.i. de verkoop van phone-Iottery 
Uw referentie: CP/U175/10 

Geachte heer Prince, 

Namens de heer Robertico A. Dos Santos (hierna: "de heer Dos Santos"), vraag ik uw aandacht 

voor het hiernavolgende. 

Bij schrijven van 22 juli 2010 heeft u namens de Fundashon Wega di Number Kàrsou aan de heer 

Dos Santos verzocht om binnen een termijn van tien dagen te voldoen aan de bijzondere 

voorwaarden zoals vermeld in de vergunning, welke op 9 juli 1999 door het Bestuurscollege van het 

eilandgebied Curaçao is verleend aan de heer Dos Santos in verband met de verkoop van 

nummers van de Wega di Number Kàrsou via telefoon, de zogenaamde "phone lottery". Afgifte van 
de hiervoor bedoelde vergunning, genummerd BC 99/3937 ("de Vergunning"). is geschied 

ingevolge artikel 3 bis van de Loterijverordening 1909, P.B. 1965, no. 85, zoals gewijzigd (hierna: 
"de Loterijverordening"). 

Volgens bovenbedoeld schrijven zou de heer Dos Santos zich niet gehouden hebben aan één van 

de in de Vergunning gestelde bijzondere voorwaarden, te weten het op dagelijkse basis inleveren 
van een computeruitdraai welke aansluit op de administratieve vastlegging van de door de heer 

Dos Santos als vergunninghouder verrichte dagelijkse SMS verkopen. Gelet hierop, zou het voor de 

Fundashon Wega di Number Korsou onmogelijk zijn om de vergunningsrechten welke de heer Dos 

Santos aan het Eilandgebied Curaçao verschuldigd zou zijn, te berekenen. Ook zou de Fundashon 

Wega di Number Kàrsou door deze vermoedelijke overtreding de opbrengsten van de Extra Loterij 
over SMS verkopen niet hebben ontvangen en zouden de kopers van de SMS Loterij niet kunnen 
meedoen aan de Extra Loterij. 

Gelieerd aan Loyens & Loerr N.V .• een in Rotterdam gevesligde naamloze vennootschap. 
Loyens & Leeff N.v. staal ingeschreven in hel handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 24370566. 
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Middels deze brief zou ondergetekende u namens de heer Dos Santos in kennis willen stellen van 
het feit dat de heer Dos Santos niet in overtreding is van de Vergunning en mitsdien geen 

vergunningsrechten aan het Eilandgebied Curaçao verschuldigd is ten aanzien van de verkoop van 
SMS Loterij. Voor uw informatie dient het hiernavolgende. 

SMS ("Short Message Service") is een faciliteit die standaard beschikbaar is op de mobiele GSM 

netwerken van United T eleéommunication Services ("UTS"). Met behulp van deze faciliteit is het 

mogelijk om informatie in de vorm van tekstberichten over UTS mobiele netwerken te versturen van 
en naar mobiele UTS eindgebruikersapparatuur. UTS biedt aan zogenaamde "Content Providers" 

de mogelijkheid om diensten te leveren aan UTS eindgebruikers middels gebruikmaking van het 
UTS mobiel netwerk. 

In haar streven om SMS Loterij te verkopen is Smartplay N.v., handelend onder de naam Robbie's 
Lottery Sint Maarten, gevestigd te Philipsburg, St. Maarten, in het jaar 2008 een overeenkomst 
aangegaan ~et Radcomm Corporation N.V., gevestigd te Sint Maarten, handelend onder de naam 

UTS, met het doel om dagelijks loterijen te kunnen verkopen via SMS aan UTS eindgebruikers. De 

verkoop van de SMS Loterij vindt plaats met behulp van de zich op Sint Maarten bevindende _ 
elektronische apparatuur waaronder servers, computers en specfáië applicaties. Deelname aan de 

SMS Loterij is mogelijk voor alle eindgebruikers van UTS, waar zij zich ook ter wereld bevinden. In 

de praktijk betekent dit dat alle UTS eindgebruikers die telefonische verbinding hebben met Sint 

't Maarten in de gelegenheid verkeren om deel te nemen aan de SMS Loterij. 
Gelet op de technische mogelijkheden die UTS biedt en tevens gelet op de wettelijke 

mogelijkheden die het Eilandgebied Sint Maarten biedt om aandelen in een loterij te kunnen 

verkopen die in een ander eilandgebied van de Nederlandse Antillen wordt aangelegd of geholJde'n~ 

is de SMS Loterij toegankelijk voor alle UTS eindgebruikers, inclusief de inwoners van het 

t
' Eilandgebied Curaçao. Echter, UTS eindgebruikers op Curaçao verrichten alleen de transacties 

van het kopen van "airtime" , al dan niet "pre- of postpaid" (welke transacties overigens onderhevig 

zijn aan omzetbelasting) en het gebruiken van voornoemde "airtime". 

De organisatie van de SMS Loterij geschiedt_door Smartplay N.V .. Het heeft geen verkoopkantoor 
noch vertegenwoordiger op Curaçao. De heer Dos Santos speelt hierbij als vergunninghouder van 

"phone lottery" geen enkele rol. Sterker nog, ingevolge artikel 3 bis van de Loterijverordening 

komen uitsluitend personen die woonachtig zijn in het Eilandgebied Curaçao in aanmerking voo!:.. 
een vergunning tot het houden van een nummerloterij. Bedoelde vergunning is persoonlijk en kan 
noch overgedragen noch verhuurd worden (artikel 2 lid onderdeel a. van het Eilandsbesluit 

houdende algemene maatregelen ter uitvoering van artikel 3 bis van de Loterijverordening, zoals 

\\ gewijzigd). Als houder van een vergunning welke verleend is door het Eilandgebied Curaçao is het 
de heer Dos Santos mitsdien verboden om een~oor hem geëxplOiteerde loterijonderneming aan 
een derde (in casu Smartplay N.v.) over te dra!jên. Voorts is het de heer Dos Santos ingevolge 

artikel 2 van de Loterijverordening verboden om aandelen in een loterij die buiten het Eilandgebied 
Curaçao (in casu: Sint Maarten) wordt gehouden-Of IS aä-ngelegd-uit te delen dan wel ten verkoop of 
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ter uitdeling in voorraad te hebben of op enige andere wijze de deelneming in zodanige loterij open 
te stellen of openlijk te bevorderen. 

Het spreekt voor zich dat de heer Dos Santos niet in de positie verkeert, gelet op de 

1 
bovengenoemde verboden handelingen om, gebruikmakend van de Vergunning in kwestie, een 

.overeenkomst aan te gaan met UTS, Sint Maarten, teneinde de SMS loterijactiviteiten vanuit het 
. Eilandgebied Sint Maarten te bevorderen en zulks feitelijk in de praktijk ook niet heeft gedaan. 

In bovengenoemd verband ~ij vermeld (in casu eveneens door de Inspecteur der belastingen te 
Curaçao bevestigd) dat de bovenomschreven werkzaamheden van Smartplay N.V. ook niet 

onderhevig zijn aan omzet- en winstbelasting in het Eilandgebied Curaçao op basis van het feit dat 
Smartplay N.V. geen vaste inrichting of vertegenwoordiger heeft op Curaçao van waaruit c.q. via 
wie zij SMS loterijactiviteiten verricht. In spreektaal uitgedrukt, betekent dit dat Smartplay NV geen 

kantoor of plaats heeft op Curaçao van waaruit SMS loterijactiviteiten worden uitgevoerd en ook 
niet met een natuurlijke persoon samenwerkt welke SMS loterijactiviteiten op Curaçao helpt 
uitvoeren. Bijgesloten zend ik u de schriftelijke bevestiging van de Inspecteur der Belastingen 
Curaçao d.d. 2 april 2009. 

Gaarne zou ondergetekende één ~der persoonlijk willen toelichten. 

'. 
In afwachting van uw reactie, verblijf ik met hoogachting. 


