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FYVNK I RobbIe Dos Santos, 

FWNKlautomatisering nummerverkoop Robbie's Lottery 
bonapartm@sba-advocatf.'ln.com 

Geachte heer Gomez Osorio, 

De Stichting Fundashon Wega di Number Korsou, cliënte. stelde ons uw 
brieven van 28 september en 18 oktober jl. voor beantwoording ter hand. 

Uit de brief van uw cliënt, Robbie Dos Santos (h.o.d.n. Robbie's Lottery) van 2 
september 2010 valt af te leiden dat de heer Dos Santos de nummerverkopen 
van zijn onderneming wenst te automatiseren. 

De verkoop van de nummerloten en de gerelateerde Extra loterij dient echter 
steeds conform de terzake geldende wetgeving en de relevante vergunnings
voorwaarden plaats te vinden. 
Dit alles is uw cliënt uiteraard bekend en is dit hem laatstelijk, ten overvloede, 
weer door de FWNK gemeld ter gelegenheid van het antwoord op zijn 
voornoemde brief van 2 september 2010. 

Voor alle duidelijkheid herhalen wij namens cliënte rnitsdeze de terzake 
dienende passages 

Ol ••••••••• slempre I cuando safior Dos Santos kumpli ku tur artikulo den boso permit .. 
" ............ Alabes nos ta rekorda senor Dos Santos I<u pa participa den Sortéo Extra 
solamente ku bonnan di FWNK nos kliente por partlsipa konforme regla di Sorteo 
Extra ...... " 

Aan uw cliënt is door het Bestuurscollege van het eilandgebied Curaçao 
vergunning verleend, om met inachtname van de Loterijverordening 1909, de 
krachtens deze verordening gevolgde eilandsbesluiten en de 
vergunningsvoorwaarden te participeren in de exploitatie van de door de FWNK 
georganiseerde trekkingen van de nummerloterij. 
Wij zullen deze vergunning ter onderscheiding van de hierna te bespreken 
Phone lottery aanduiden als de Algemene vergunning. 

St;,Ii,1Ilrl. tlomtp.l'l e" I",udenbur(j is een m(1è1~:i(hilP Vc1f' ((:(hISpet50nen mei b~pcrktc d'ansp,.1kcIiJkhcitJ. l)f.' c'llgC'J'l'1cnr VQOf\Vt1ïQ!cn Velll Sc/i;ulc"l. al}nap.v~ [:.- Ap(dt'I,Ollr~l. ' ...... (iMin i!2:) bl'!perr.. 
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Zoals u bekend worden de aldus verkregen inkomsten aangewend ter versterking van de Wega di 
· \Number en zeer zeker ook ter bestrijding van de illegaliteit en degol<verslaving .. 

· :Tegen de in de Algemene vergunning vervatte voorwaarden is geen bezwaar aangetekend, deze 
vergunning is daardoor onherroepelijk, zij heeft formele rechtskracht verkregen. 
JJe voorwaarden van de nummerloterij verkoop structuur is ook daardoor voor uw cliënt een vast 

· ::.~egeven, onverlet de eerder genoemde wetgeving. 

·,W miskent in uw brief van 28 september Jl.de geldende wetgeving en vergunningsvoorwaarden waar u. 
:h1eent dat de SOAB in deze nadere vergunningsvoorwaarden heeft gesteld, bij wier vervulling uw cliënt 

· :t9t de automatisering gerechtigd zou zijn, sterker nog bij wier vervulling hij van rechtswege geacht zou 
.moeten worden aan de vergunningsvooiwaardèn te voldoen. 
I:)e SOAB heeft daartoe geen enkele bevoegdheid. 

· . Vbor de volledigheid wordt u hierbij gemeld dat ook de FWNK die bevoegdheid niet heeft . 

. Qe SOAB onderhoudt slechts een controle relatie met de FWNK, in dit specifieke verband heeft zij haar 
vragen bij de in de media verschenen bérichten omtrent de door uw cliënt voorgenomen automatisering 
geventileerd bij de door haar gecontroleerde FWNK én haar bezorgdheid geuit bij de door uw cliënte 

. overwogen acties. . 

De. SOAB is in deze, zoals gezegd, geen besluitnemer en heeft zij die positie ook niet jegens uw cliënt 
· ingenomen, sterker nog de SOAB heeft (naar zij cliënte heeft bericht op 12 oktober 2010) de heer Dos 
Sàntos er nog recentelijk expliciet op gewezen dat zij (uitsluitend) dienstverlener is aan de FWNK en 
niets van doen heeft met vergunningsvoorwaarden. 
De SOAB heeft anders gezegd nergens aangegeven dat het voldoen aan de door haar onder de 
aandacht van de FWNK gebrachte vragen met zich zou meebrengen dat uw cliënt daardoor zou 
voldoen aan de voor hem geldende vergunningsvoorwaarden en wetgeving. 

Het is in uw brief van 28 september 2010 voorts ook opvallend dat u de algemene bedrijfsvoering 
terzake de nummerverkoop en de Extra loterij (uiteraard ten onrechte) vermengd met de op 19 juli 1999 
verleende (aanvullende c,q, bijzondere) vergunning tot de Phone Lottery, waarbij klemt dat voor de 
laatstgenoemde loterij exploitatie een enigszins aangepast regiem geldt in verband met het specifieke 
karakter van dit onderdeel van de nummerverkoop. 

De verantwoording van de ingevolge de Phone Lottery verrichte verkopen geschiedt ondermeer en op 
grond van de van de In deze bijzondere vergunning gestelde voorwaarden, doch steeds onverlet de 
overigens geldende algemene vergunningsvoorwaarden, bijgevolg waarvan uw cliënt gehouden is om 
zich ook bij de Phone lottery verkopen te conformeren aan de voor hen geldende 
vergunningsvoorwaarden volgende uit de Algemene vergunning terzake de nummerverkopen en de 
Loterijverordening 1909 en de terzake gegeven eilandbesluiten. 

De FWNK deelt derhalve niet uw mening dat de nummerverkoop via een gecomputeriseerd systeem 
aan de wet en in de respectievelijke Algemene en bijzondere vergunningsvoorwaarden gegeven 
clausuleringen zal voldoen. 

Hetzelfde oordeel geldt ook voor de deelname aan de Sorteo Extra, de deelname élan deze ook door 
de FWNK georganiseerde loterijen kan uitsluitend plaatsvinden met de door de FWNK terzake 
uitgegeven loterij biljetten en die eerder hadden meegedongen aan de reguliere rekkingen van de 
Wega di Number Korsou afkomstig uit de uw cliënt welbekende FWNK bonboeken. 
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Soliana Bonapart Bi Aardenburg êB~ 

Het gebruik van een door uw cliënt voor zijn ondememing ingevoerd geautomatiseerd verkoopsysteem 
voor de verkoop van de nummerloten en de deelname aan de 'Sorteo Extra verhoudt zich kortom niet 

" tot de vigerende wetgeving en de vigerende vergunningsvoörwaarden 

De nummerverkoop en de veràntwoording daarvan a~n de 'FWNK verloopt. behoudens wetswijziging 
,én aanpassingen van de vigerende vergunningen. volgens de tot heden gevolgde en bestendige 

procedures, derhalve middels de, door de FWNK ter beschikking gestelde bescheiden. ' 

'De introductie van een (algemeen) geautomatiseerd verkoopsysteem voor de verkoop van 
"nUmmerloten en de daaraan gerelateerde deelname, aan de Sorteo Extra valt in de discretie van de 

'.overheid en niet bij de individuele Rifera's en door hen ontworpen en gebruikte nummerverkoop " 
, at;ltomatiseringssytemen. ' 
De in acht te houden technisch vereisten en waarborgen zullen dan ook niet door Rabbie's Lottery 
~anwel door een ander Rlfero worden bepaalt. doch door de overheid terwijl de uitvoering van de 
.gecomputeriseerde verkopen en controle daarop door de FWNK, al dan niet onder assistentie van de 
$OAB. zal moeten worden verricht. 

Gelet op het vorengaande kan en zal de FWNK geen gevolg geven aan uw voorstel om de contouren 
vast te stellen voor de organisatie en de controle op de door Robbie's Lottery uitgevoerde 
automatiseringsverkoopsysteem. 

Terzake uw brief van 18 oktober i!. berichten wij u in aansluiting op het vorengaande als volgt. 

Oe Phone Jottery vergunning ziet op de per telefoon verrichte nummerverkopen, dit is een species van 
de algemenere nummerverkopen. 
De voor dit bijzonder onderdeel van de nummerverkoop geldende vergunningsvoorwaarden kunnen 
niet door u worden gebruikt ter rechtvaardiging voor de wijze waarop uw cliënt vindt dat de algemenere 
vergunning zou moeten worden geëxploiteerd. 

Oe Phone loterij moet als een bijzondere vorm worden gezien die enige afwijkingen van de algemene 
vergunningsvoorwaarden veroorzaakt. 
De Algemenere vergunningsvoorwaarden. voor zover toepasbaar op de Phone lottery, blijven kortom 
van kracht. 
Oe Phone lottery vergunning maakt geen inbreuk op de vergunningsvoorwaarden die gelden bij de 
verkoop van nummerloten in de vaste inrichtingen die dienst doen als nummerverkooppunten en 
waarbij gebruik gemaakt moet worden van de loten afkomstig uit de FWNK bonboeken. 

U miskent ook weer in dit schrijven dat de verkopen (ingevolge de algemene vergunning) dienen plaats 
te vinden op de tot op heden gebruikelijke en bestendige verkoopwijze en controle structuur middels de 
FWNK bonboeken en de uw cliënt welbekende verzamelstaten. in te leveren op de tijd en plaats die 
hem evenzeer goed bekend is. 

De nummerverkoop middels een geautomatiseerd systeem is cliënte derhalve onder de vigerende 
wetgeving en de daartoe in de algemene vergunning vervatte voorwaarden niet toegestaan en zal door 
cliënte niet worden geaccepteerd. 

Uw woordspeling waarbij u zich bedient van de begrippen oorspronkelijke vergunning ter 
onderscheiding van de (bijzondere) Phone lottery is misplaatst en creëert dit een valse tegenstelling nu 



FWNK I Robbfe Dos Sanlos, 

5 november 2010 . 

Pagina 4 van 4 

SolÀanaBonapart & Aardenbulrg 

, , 

, 'de P~one lottery op geen enkele wijze de door ü ars oorspronkelijke betitelde algemene vergunnilig , 
' :heeft aangepast of zelfs 'heeft v~rvangEm. 
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