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Ons nummer: Q-o I 1 / oct -& I / / Uw nummer: Uw brief van: 

Onderwerp: Taakstelling Wega di Number Korsou 

Bijlagen: Willemstad, 17 maart 2011 

In het schrijven gedateerd 9 maart jongstleden wordt u verzocht het Directoraat
generaal Financieel Beleid en Begrotingsbeheer te informeren terzal-::e de taakstelling 
voor 2011 van ANG. 5,0 mln. 

Sinds voornoemde brief is het Directoraat-generaal Financieel Beleid en 
Begrotingsbeheer, in overleg met de Minister van Financiën, tot aanvullende 
inzichten gekomen ter zake dit dossier. Voornoemd verzoek wordt dan ook 
ingetrokken. 

Ter realisering van de taakstelling van ANG. 5,0 mln. is het wenselijk dat, naast de 
WNK tevens de (illegale) "kansspelen" (Daily, Smart en Sto Domingo) meegenomen 
worden in het automatiseringstraject. Met het automatiseren wordt beoogd dat de 
illegaliteit die sterk in opmars is aangepakt wordt. Vanuit een fiscaal oogpunt 
bekeken, zou dit meer opbrengsten voor de Overheid en de Fundashon Wega di 
Number Korsou betekenen en de compliance binnen de sector vergroten. 

Verder sluit dit traject naadloos aan op het traject introductie kasregisters. Hierbij 
wordt gedacht aan gezamenlijke trekkingen van niet alleen de kassabonnen, maar 
ook dekansspelloten. Hierdoor wordt ook de compliance vergroot en wordt een 
algehele controle gerealiseerd op de illegaliteit. 

Met betrekking tot de implementatie van de taakstelling van ANG. 5,0 mln voor 2011 
geef ik u in overweging de stakeholders, uit te nodigen mee te praten over dit traject 
waarbij het Ministerie Financiën ook bij betrokken wenst te worden. Beoogd wordt 
eenzelfde traject te volgen zoals gedaan is bij de aanpak van de casinoproblematiek. 

Ik vertrouw op uw medewerking in 'êleze. 

cc.: Minister van Economische Ontwikkeling 
Minister van Finru1ciën 
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