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1. Inleiding 

I Algemeen . 

I Naar aanleiding van de controle van de jaarrekeningen 2006 tot en met 2008 van Fundashon Wega 
di Number Korsou (FWNK) berichten wij u hierbij nader omtrent onze bevindingen opgedaan bij 
de controle van deze jaarrekeningen. ' 

Bij onze controle van de jaarrekeningen hebben wij mede gebruik gemaakt van de administratieve 
organisatie en het daarvan deel uitmakende systeem v.an interne controle van de FundasllOn Wega 
di Number Kórsou (FWNK). In dit verband hebben wij cle opzet en werking' van de 
administratieve organisatie op een aantal door ons noodzakeli.ik geachte punten onderzocht. rrl een 
aantal gevallen hebben wij, voor zover VOOr het resultaat van onze controle noodzakelUk, ter zake 
aanvullende werkzaamheden verricht. 

Wij wv zen u erop dat onze controle niet gericht was op het vormen van een oordeel over uw 
administratieve organisatie als zodanig. De hierna volgende opmerkingen kunnen dan ook niet als 
limitatief worden heschouwd. 



We know governmellt. 

2. Bevindingen 

In dit schrijven worden de beümgrijkste bevindingen onder uw aandacht gebracht, echter het kan 
voorkomen dat deze tekortkomingen al eercler op een int"orrnele wijze aan u bekend zijn gemaakt 
Onze aanbevelingen zijn gegeven in een constructieve poging ti van dienst te zijn bij het verbeteren 
van procedures en doorvoeren van vernnderingen jn de organisatorisc.:he) procedurele en financiële 
besturing van uw organisatie. Alle door ons gedane aanbevelingen dienen in dit hder te worden 
bezien. 

Wij hebben deze managementletter als volgt ingedeeld: 

I. Bevindingen inzake de administratieve organisatie en interne controle. 
2. Aspecten van behcersing van de organisatie. 
3. Continuïteitsrisico voor FWNK. 
4. Bevindingen inzake de jaarrekeningposten. 

2.1. Administratieve organisatie en interue controle 

Wij hebben vastgesteld clat geen actuele beschrijvingen beschikbaar zijn van cic administratieve 
organisatie en interne controle. Voorts zijn tijdens de controle cle volgende tekortkomingen 
geconstateerd: 

• Voor cle financiële administratie van de bedrijt:~activiteiten bij FWNI( wordt een grootboek 
gebruikt. In het grootboek zijn de mutaties met betrekking tot het Waarborgti)!jds (WI:lF) 
opgenomen. Het administreren van de mutaties van het WBP in het grootboek van de FWNK 
brengt risico's met zich mee dat deze mutaties in de jaarrekeningen van de FWNK worden 
verwerkt. Ter voorkoming van deze risico's en hierdoor mogelijke fouten is het te bcvclen om 
cic mutaties van het WBF separaat te registreren. Dit aandachtspunt hebben wij ook tijdens de 
controle van de jaarrekeningen 2003 tot en met 2005 geconstateerd. Conform de directie 
FWNK werd, gezien het zeer beperkt aantal activa en passivaposten, resultatenrekeningposten 
en het aantal mutaties per jaar vanwege praktische redenen, indertijd gekozen voor een met de 
FWNK geïntegreerde financiëlc administratie. Gebaseerd op de beoogde plannen 0111 in hel 
jaar 2010 te komen tot een volledige formele verzelfstandiging van het WBF middels de 
opgerichte Stichting Waarborg fond Curaçaose Loterijen, was cJeze situatie vooralsnog 
aangehouden. De raad van toezicht alsmede de directeur van de nieuwe stichting zijn 
inmiddels door het voormalige Bestuurscollege benoemd en in de statuten van de stichting 
opgenomen. De overdracht van het WBF inclusief de financiële middelen en de betreffende 
stukken zal binnenkort op een nader vast te stellen tijdstip en wijze plaatsvinden. 1)001' de 
overdracht van het WBF aall de Stichting Waarborgfonds Curaçaose Loterijen zal het door 
SOAB geconstateercle aandachtspunt worden opgelost. 

• In 2006 is een bedrag ad NA! 109.710 van het saldo van cle rekening kruisposten a(gehoekt. 
Tijdens de controle van de jaarrekeningen 2003 tot en met 2005 van cle FWNK hebben wij 
vastgesteld dat de rekening kruisposten een relatief hoog saldo vertooncle die niet atloopt e.q. 
opschoning van deze rekening niet 'J;eft plaatsgevonden. Bij de controle van de jaarrekeningen 
2006 tot en met 2008 hebben wij de onderbouwing en onderliggende stukken van clc7.e 
atboeking niet ontvangen. Door de directie FWNK zijn hierbij acties ondernomcn maar deze 
hebben nog niet tot de verwachte resultatcn geleid. De directie heeft toegezegd om de 
inspanningen te continueren voor het verklaren van de afboeking. 
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• lil 2006 heeft een afboeking ad NAf 94.670 plaatsgevonden op cle vordering inzake de 
vergunninghouders. Uit de aanwezige bescheiden kon niet worden vélsrgc . ..,teld rCl! lao:;re V~1I1 
welke grootboekrekening de alboeking werd verricht. TUdens de conlro[e heiJben wij dc 
FWNK verzocht om aan te geven teil gunste van welke grootboekrekening cleze aflJoeking ad 
NAf 94.670 werd verantwoord. De FWNK is bezig om deze afboeking uit te zoeken. Hij de 
controle van de jaarrekening 2009 van de FWNK zal de toelichting van deze afl)[)eking door 
FWNK aan de SOAB worden gegeven. 

• Administratieve bescheiden betrekking hebbende op correcties op de beginbalans van cic jaren 
2006 tot en met 200S konden voor [let overgrote dec.! dnarvan niet (tijdig en volledig) worden 
overhandigd. De ontbrekende stukken zullen door cle FWNK worden opgezoc[lt en hij de 
contro.!e van de jaarrekening 2009 ter beschikking worden gestelcl. 

• De bewaring van cle administratieve bescheiden met betrekking tal de couectiebockingcil vond 
niet op een inzichte.lijke en gestructureerde wijze plaats. 

Wij adviseren om alle re[evanle processen te (laten) besc[lfijven en aanp<lssingen te doen 
implementeren. Voorts adviseren wij Om <llle mutaties inlracomptabe[ in Ilet grootboek te 
verwerken en om a[le relevante bescheiden op toegankelijke wijze te archivcren. Ook is het vall 
belang dat de rekening kruisposten peri[)(liek wordt opgeschoond opdat de belreffencle mutaties 
tijdig op de juiste grootboekrekeningen worden verantwoord. 

ConZJllelltaa/' Mallagement 
De directie FWNK is thans bezig met de automatisering van de processen bij de FWNK Deze 
automatisering vindt plaats op basis van het besluit van het voormalige Bestuurscollege middels 
omslag /lr. 2010/2429. Volgens het memorandum welke als basis van de omslag "eef! gefimgeerd 
heeft deze automatisering betrekking op de interne processen vall de FWNK en de optimalisering 
van de uitvoeringsorganisatie. Het memorandum stelt ook voor om een stuurgroep in te stelten welk 
belast zal zijn met de coördinatie van de werkzaamheden in het keuier van de herstruc!urering en 
optimalisering van de kansspelactiviteiten. Naar aanleiding van de automatisering bij de I'WNK 
zullen de processen (waaronder de jinanciëfe processen) worden beschreven. Bij de beschJ'ijving 
van de processen zal rekening worden gehouden mei bovens/{/onde bevindingen en aanbevelingen. 
Ter uitvoering van het besluit van het voormalige Bestuurscollei?e /zeeft de stuurgroep / FWNK een 
memorandum opgesleld inzake /lel automatiseren van rie kllrl.l'.I'peiaClivileiten van het eilandgebied 
Curaçao. Het memorandum werd op 28 december 2010 aan de Minis!er vall Economische Zaken 
en Ontwikkeling aangeboden ter accordering. 

2.2. Aspecten van heheersing van de organisatie 
r---
\.::.~.~ Begroting 

Tijdens het onderzoek zijn de begrotingen over dc jaren 2006 tot en met 200S aan ons overge[egd. 
Volgens de huidige directie van de FWNK zijn de begrotingen 2006 en 2007 niet door het 
voormalig bestuur van de FWNK vastgesteld. De begroting van het jaar 200S is we[ door hel 
bestuur van FWNK vastgesteld. Een da<Jt hel bestuur vastgestelde begroting is een vereiste voOr 
het verkrijgen van subsidie van het Eilandgebied Curaçao. Voorts vereist eeJl veranlwoord 
financieel beheer dat jaarlUks als onderdeel van de budget- en vcrantwoordingscyc[us een 
begroting wordt opgesteld welke door het bestuur dient te worden vastgeste[cL 
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De begroting is namelijk een belangrijk sturingsinstrument. Tevens kan cic begroting als leidraad 
dienen voor het te voeren beleid. 

Wij aclv iscren om ten behoeve van een verantwoorde bedrijfsvoering (planning en cnntrol). 
aandacht le blijven geven aan de jaarlijkse opstelling van een begroting alsook cic va.stsrelling 
hiervan en cloor het bestuur. 

Commentaar Mafltlgemelll 

Op aanbeveling van SOAB worden sinds het ja{/!' 2008 de begrOlingen van FWNK j({({rlijks doOI' de 
directie van FWNK opgesleld en goedgekeurd door IIel Besluur V({1l FWNK. De begroting 11'(Jrdl in 

: dil kader door de huidige directie van FWNK gehanteerd als een' bCSlII,.ingsinslrulllem. eell 
~ leidraad voor hel beleid en een basis voor de verantwoordillgsrapponage voor hel gevoerde beleid. 

Jaarlijks stclt de FWNK ten behoeve vall haar financiële verantwoorcling een jaarrekening op 
beslaande uil een Balans, een Verlies en Winstrekening en een toelichting Ilierop. Een 
clirectieverslag wordt op aanbeveling van SOAB sinds het jaar 2007 door cic directie van FWN 1< 
opgestelcl. Voor cle jaren 2003 tot en met 2006 was geen directievcrslag opgemaakt. I-Iet hetrel't 
hier dan ook een verbetering ten opzichte van cle voorgaande jaren. 

2.2.3. Waarborgfunds 

F()rm~iliscril1g van het waarborg!'ll1ds 

lil cic Loterijverordening .1909 (artikel 5 lid 3) is opgenomen dat het Bestuurscollege bevocgd is om 
het beheer van het waarborgFonds over te clragen aan een rechtspersoonlijkileicl bezittende 
inslelling. Conform artikel 2 van de statuten van FWNK is het eloel van cic slichting hel trekken 
van ue prijzell van ue loterijen en het beheren van het Waarborgt'onds. Hieruit kan gecuncludeercl 
worden clat bet beheer van het Waarborgfonds door het BC aan FWNK is overgedragen. liet fonds 
beöcilikt niet over een rechtspersoonlijkheid. Als gevolg hiervan moeten alle handelingen I 
transacties ten behoeve van het Waarborgfonds ten name van FWNK gescllieden. Deze 
problematiek hebben wij reeds aangekaart in de managementletter met betrekking tot de jaren 2003 
tot efè met 2005 en het rapport inzake het onderzoek naar de besteding van het rcstant van het 
vervallen termijndeposito van het Waarborgfonds (rapport d.d. JO juni 2010, kenmcrk 
10/0444RIJH). Het is wenselijk dat in het kader van de rechtszekerheid, een duiclelijke scheiding 
komt LUssen FWNK (als beheerder) en het fonds. 

COlJlmentaar Management 

Door de direCiie FWNK werd op verzoek van het voormalige lJesruurscoi/ege op JO sep/elillJer 
2010 de Srichtillg Waarborgfonds Curaçaose Loterijen opgericlu_ Deze stichting ileefi wnliJml 
arrikel 2 van haar Slatuten ondermeer ten doel om de geldelijke bijdragen van de verglinning
houders Ie beheren_ De stichting keilt als organen een raad van loezicht gevormd uil drie ledeli (lil 

een directeur. De leden van de raad van !Jf.ezicht worden conform de statU[f1tl op voordracht valt de 
gedepuleerde van economische zaken, door het Bestaurscollege V[ln hel Eilandgebied CI/ra(/lli (1 
Iwar rechrsopvolger benoemd. De directeur wordt door de raad van toezicht /Jenoelild. Deze 
benoeming geschiedt op voordraclIl van de raad van lOezicht na het Bestuurscollege dan wei haar 
rechisop volger Ie hebben gehoord. 
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De leden van de raad van lOezichl en de direCleur Zijn door hel voormal<~e fle.l'lllIIrscoliege 
benoemd en in de statuten \Jan de stichting opgenomen. 

Beheer vau het Waarborgfonds 

Zoals eerder gesteld is het beheer van het Waarborgfonds aan FWNK toegewezen. Echter. een 
reglement dat het beheer van het Waarborgtonds regelt, ontbreekt. 

Het is van belang om, ten behoeve van een goed beheer van het Waarborgfonus, zo spoedig 
mogelijk een beheel'sreglement lussen het Lancl Curaçao en de FWNK af te slui,ell. In clit 
reglement dient ondermeer de volgende punten te worden uitgewerkt: 

• De bevoegdheden van het bestuur en de Directie van FWNK rnet betrekking tot Olluer andere 
ue beschikking over de (geld)midcielen van hel Wilarborgfoncls. 

• De taken en verantwoordelijkheden van het bestuur en de directie van FWNI< met betrekking 
tnt het beheer van het Waarborgfonds. 

• De bevoegdheden en verantwoordelijkheden van het Land Curaçao. 

• Het door de FWNK te voeren beleid inzake het beheer Van de geidmickielen vall hel Waarborgfonds. 

• De procedures met betrekking tol het uitbetalen van getrokken prijzen in de gevallen wa"rhij 
cle vergunninghouders verstek laten gaan. 

• De aan de FWNK te betalen vergoeding voor het beheer van het WilOrborgfonds. 

• I)e door cIe FWNK bij te houden administratie van het beheer van het Waarborgtclnds. 

• De door cIe FWNK af te leggen verantwoording over het belleer van het Waarborgl"ncIs. 
• I)e COntrole van de veranlwoording van hel Waarborgt"nds. 

COlllmentaar Management 

Op verzoek van de direCiie van FWNK heef! de Afdeling l'ïnanciëll middels ol/lslag 2009/344/2 1'011 

ma([rl 2009 hel voormalige Bestuurscollege van hel Eilandgebied Curaçao geadviseerd IJIII 1'1'11 

beheersreglelllent te slldlen lussen de FWNK en hel Eilandgebied. De rlireclie van FWNK is 
IllOmemeel in oyerleg mel Directie Financiën van hel Land Curaçao a{"'goallde de ollderlillg C!/ Ie 
sluiten beheersovereenkomsl waarbij de bovengenoemde pI/men meegenomell zlIlIen worden. 
I?ekening houdend mei de opgerichle Stichting Waarbo~~!onds Curaçaose LOlenjen zal de nadere 
regeling van hel beheersreglement bij de overdracht van hel Waarborgfonds door deze .lIic!lIillg 
overgenomen moeten worden. 

Continuïteits,·isico VOor FWNK 

FWNK is conform haar statuten opgericht voor onbepaalue tijd. De jaarrekeningen 2006 lot eIJ met 
2008 van cic FWNK zijn opgesteld met als llitgangspunt de continuïteit van haar activiteiten. De 
Continuïteit van het geheel der werkzaamheden van FWNK vereist nog sleecls ailncIacla. 
Voornaamste oorzaken hiervan zijn de negatieve operationele resultaten over de alge/open 
boekjaren (rot en met het jaar 20(5). Voor clc jaren 2006 tot en met 2008 vertOOn! de exploitatie 
wel een positief resultaat. Het eigen vermogen van FWNK vertoon! per J I cIecember 2008 een 

positieve waarele ad NAf51.917. Deze w~rue wordt beïnvloed door de reservering vnor projecten 
met een saldo per 3 I december 2008 au NAf 627. 35 /. rnuien geen rekening wordt gehOllden mei 
cle reservering voor projecten vertoont het eigen vermogen een negatieve waarde van NAfs7s.434. 
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2.4. I. 
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Vooralsnog wordt uitgegaan van bet feit dar FWNK in Slaat zal ziJn haar activa te rCClliser-eli 
(vorderingen op de vergunninghouders, het Land Curaçao en het w[I[lrhorgfonds) en a;lJ't haar 
verrliclHingen te voldoen (de belangrijkste SChulden betreffen schulden aan het Lalld Cura(:ao of 
aan overhciclsgel ieerde instellingen). 

Wij adviseren om de nodige inspanningen te blijven verrichten ler verbetering Vêln de fill,lnciëlc 
situatie van FWNK. Hierbij dient FWNK aandacht tC blijven besteden ailn de hoge sakli v'''' de 
vorderingen en de schuldeii op kOrle termijn alsmede de spoedige athandeling daarvan. Verder 
dienen ondermeer inspanningen te worden verricht opdat duideljkheid wordt verhegcil urntrcnt de 

schuld van cic FW.\i1( aan het Eilandgebied Curaçao of haar rechtsopvolger v"lIwege verstrekte 
voorschotten (balanspost Voorschotten Eilandgebied Curaçao, zie paragraaf 2.4.8.). 

COlllmentaar Mánageme/lt 

j De direclie van PWNK heep in de jaren 2006, 2007 en 2008 divelse salleringsa({ies fJllrlel'llOIlWII 
ij C.q. opgeswrt die in de jaren 2009 en 2010 hun nadere lIitwerking hebben gekreg""' De resIlIrateIl 

/
1 ::~: (;:Z:;I:~I(:!: ~::b:: :~::;:~:;(:;:12:;:)::~;e;I:~~::(o;:e(::(~~::::~:I:,,~j::':~:r:':::lr:':Il::: Illet 

diverse gerichre verzoeken VOor de sanering VOn de financiële positie van PWNK fII her Wlir 
! Ondersraalld volgt een opsomming valJ de belallgnjkste verzoeken aan de eiianrlelijke overheid 1'(11/ 

de navolgende zaken: 

J. 
2. 
3. 

4. 

{(wlj'rschelding subsidie bijdragen over de jaren (/Ill 2002. 
Kwijtschelding schulden FWNK aan S. K. S. 

A/slOrting door het Eilandgebied Curaçao VClIl omvangen beICdingell VOII her WIJF illd 
vergoeding van de daarmee verschuldigde rente. 

)5. 
Eenmalige bzjdmge van FWNK van het in hel .laar 2004 nier herbelegde deel vall de WBF 
vermeerderd met de rente over dat bedrag. 

Bewling formeel loegezegde personeelskoSlen vall de voorlllalige admillistmleur VflfI FWNK 
over de periode 2002 I/lil 2007. j 

I : Betaling formeel goedgekeurde bijdrage van hel Eilandgebied Curaçao ({(lil ril' FWNK Vuor dl' 
eXlra salariskosten 200? van de direcleur van FWNK. 
Gedeeltelijke aanwending Van de resultaten van de Er/ra Loterij lel' versteviging van het 6gefl 
Vermogen van de FWNK en ter gedeeltelijke dekking von de exploirmielaslen WIII FWNK. 

COllforln verklaring vall de directie FWNK heeft de voormalige IJestullrscollege ill priflcipe pusirie! 
gereageerd op deze verzoeken en is de Directie Financiën bezig lJlet de flat/ere uitwerking vun de 
hierboven aangegeven voorstellen. 

Ikv indingen inz~ke jaarrekeningposten 

Materiële Vaste activa 

Wij hebben vastgesteld dat geen periodie~.e opnames van de materiële vaste activa Illet ,,,,,,sluiting 
met oe admtnlstrattc plaatSVinden. Wtl ad'vlSeren lt om de activa pcnocllek te cloen Inventariseren 
en om deze invenrarisatie in een proces~verbaa! te doen vastleggen. Dil proces-verbaal diellt WJIl u 
of een door u aangewezen functionaris ler accorclering te worden voorgelegd. 
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COlllmelltaar Management 

De directie van FWNK zal ingaande he! jaaf' 201! zorg dragen vOor de pen'odieke illveli/orisufie 
van de activa alsook de vastlegging van deze inventarisaties, 

2.4.2. Voorraad bonboeken 

2.4.3. 

2.4.4. 

Bij cIc opname van de voolT8ad bon boeken op 3 maart 20 I 0 hebhen wij V<lstgc,'ileld dal de 
voorraacladministratie (voorraacllijsten) niet volledig was bijgehouclen. De v<lorraacllijslell warcn 
namelijk alleen lot en mei het jaar 2008 cloor de betreffende medewerker bijgnwrkl. De 
voorraadlijsten zjjn van belang daar deze de registratie van de beheercler V(il"l cle voorraden 
bonbocken vormen. 

Ge8dviseerd wordt om periodiek de voorraadlijsten te controleren en de staJld d(l(lrvan mee te 
nemen bij liet intern opnemen van de voorraad bonboekcilo Het resultaat van de interne OpJlê:lIlICS 

dicnt zowel mct dc voorraadlijsten als met cle financiële administratie te wonjen afgesremd. 

COlllmentaar Management 

De voorraden bOl/boeken worden in de jifl(ltlciële administratie bUgehouden. Deze regisrrwie lvord/ 

bUgelLOuden aan de !tand van de inkoop- en verkoopdocwnellren. Vam vege deze regisr rwie werd 
door de diree/ie van FWNK geconcludeerd dal hel bijhouden vall de voorraadlijs/et! I/ie/ Illeer 
lloodzokelUk was. Dit vanwege het feit dal de standen van de VOOTJ'{u/en VOII de bonl>uekeJl 1 'ia de 
fil/ancide adminislralie konden worden afgeleid. Vamvege hel belong 0111 de voormar/iJl'iwerder 
zUn veronfwoordelijkheüt te kunnen [alen dragen, zal de directie de /lodige instructies gel'en Ol!l cle 
voorraad/ijslen weer Ie lateI! bijhouden. 

V crgllllninghouders 

In 2006 beeft FWNK een bedrag acl NAf 94.670 v,m hel saldo van de pOli '.Vergunninghouders'. 
afgeboekt. Uil de ontvangen bescheiden hebben wij geen onderbouwing kunnen vinden voor tlele 
atboeking. Er bestaat dan ook onzekerheid met betrekking tot de juistheid van cleze alboeking. 

Geadviseercl wordt om de at1Joeking ad NAf 94.670 uit te laten zoeken en natler Ie ontlerbDUWer1. 

Commentaar Mallagemelll 

FWNK is bezig om deze afboeking uit Ie weken. Bij de comrole VfIl1 de jaorrekening 2U09 ~(fl de 
lOelicluing van deze afboeking door FWNK aan de SOAB wordelI gegevel/. 

Overige haten, overige vorderingen en overlopende activa 

Leden I en 2 van artikel 8 van her A.B. 1997 nr. 86 geven het volgende aan n1el belrekking lOL het 
aansprakelijk stellen van vergunninghouclers voor de uit te keren prijzen van de Extra LOlerii: 

J. Indien bij de trekking van een pr~ onregelmatigheid wordl geconstrlleerd is hel ["esnltaal 
ongeldig en wordt VOor deze prijs opnieuw getrokken. 

2. Oe belreffende vergunninghouder die het getrokken nummerJot heeft verkoclil 281 onder Illeer 

,Iansprakelijk worden gesteld voor het uit te keren bedrag indien rra de Irekking vall een prijs 
onregelmatigheden worelen geconstateerd die aan hem kunnen worclen verweten. 
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In het jaar 2007 heeft de FWNK de vergunninghouders middels schrijven op de hoogte gestelel dat 
indien bU de trekkingen van de Extra Loterjj loten worden getrokkeJl, waarvan de doorslagen niet 

vóór deze trekkingen bij de FWNK zijn ingeleverd, de uitgekomen prijzen hij de betreffende 
vergunninghouders in rekening zullen worden gebracht. 

In 2008 zijn tijdens de trekkingen van de Extra Loterij loten getrokken waarvan geen verkochte 
exemplaren daarvan door cle vergunrlinghouders bij de FWNK zijn ingediend. Het bedrag van de 
uitgetrokken prijzen zijn door FWNK als opbrengst respectievelijk vordering op de 
vergunnirlghouders opgenomen. 

Geadviseerd wordt om aandacht te blijven besteden aan de problematiek inzake 11et niet indienen 
van doorslagen van verkochte loten door de vergunninghouders. 

2,4.5, Rekening Courant Waarborgfonds 

Een term\jndeposito van het waarborgfonds met een nominaal bedrag ad NAf 1.844.290 is or 
I december 2004 vervallen en op de post "rekening courant waarborgfonds" van de jaarrekening 
van de FWNK verantwoord. Wij hebben vastgesteld dat pas in de jaren 2006 tot Cl] met 2008 
gedeeltelijke herbelegging heeft plaatsgevonden. Bet restant van het vervallen bedrag per 
31 december 2008 ad NA! 660.508 is nog steeds niet volledig herbelegd. Door deze handelwijze 
heeft het waarborgfonds en hierdoor de FWNK (managementfee) vanaf 2004 inkomsten gederfd in 
de VOrm van renteopbrengsten. 

Wij adviseren om de illspanningen te continueren opdat het restantbedrag van het vervallen 
termijndeposito zo spoedig mogelijk wordt herbelegd. 

Commentaar Management 

De directie van FWNK heeft in 2010 het voormalig Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao 
meerdere malen schriftelijk verzocht voor een eenmalige bijdrage om het restant van het vervallen 
terrmjndeposito aan het Waarborgfónds te kunnen overmaken. FWNK heeft nog geen dejinitie! 
besluit hieromtrent ontvangen. 

2.4.6. Te vorderen Eilandgebied Curaçao 

De voormalige administrateur van FWNK is in de periode I februari 200 I tot en met 31 december 
2006 in dienst van de FWNK geweest. Conform schrijven van het Be~tulLfscoliege 1lr 2000/313a 
d.d. 22 januari 2001 zouden dc kosten van de voormalige administrateur op het jaarlijks aan 
FWNK uit te keren subsid.ie worden opgenomen en door het Eilandgebied Curaçao aan cic FWNK 
worden uitbetaald. Vanaf het jaar 2006 heeft FWNK een vordering op het Eilandgebied Curaçao 
voor een bedrag ad NAt 533.002 en NA! 155.054 opgenomen, clie betrekking hebben op cloor cle 
FWNK voorgeschoten salariskosten en betalingen conform VUT-regeling van de voormalige 
administrateur. Er bestaat onzekerheid met betrekking tot de juistheid van deze vordering. De 
onzekerheid heeft betrekking op het ontbreken van een onderbouwing van deze kostcn en dc vraag 
of deze voorgeschoten kosten niet in de s~sidiebedragen van voorgaande jaren zijn opgenomen. 
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Geadviseerd wordt in overleg met het Ministerie van Financiën tc blijven opclat spoedig 
duidelijkheid inzake deze vordering wordt vcrkrcgen. 

CommCllIaar Management 

De Directie FWNK heefi aan de voormalige Afdeling Financiën schriftelijk verwclll om bevestiging 
van deze vordering. Tot en mer heden heeft FWNK echter geen bevesliging van deze afdeling 
ontvangen. 

2.4.7. Crediteuren 

2.4.8. 

FWNK heeft in de jaren 2007, 2008 en 2009 de voormalige Afdeling Financiën verzocht VOor de 
kwijtschelding van de ,chuld aan de Servisio di Kontràl i Siguridat ('SKS'). Door de Atdeling 
Financiën is het verzoek naar Ilet voormalige Bestuurscollege doorgeleid voor het ncmen van een 
besluit inzake de kwijt,chelding. Het voormalig Eilandgebied dan wel het Land Curaçao heeft nog 
niet formeel gereageerd op dit verzoek. 

Door FWNK zijn voor de jaren 2006 tot en met 2008 geen premies FZOG bij de personeelsleden 
ingehouden welke in de voorgaande jaren met terugwerkende kracht bij de APNA ,zijn aangesloten. 
Tevens zijn de premies niet door FWNK berekend en ingehouden welke betrekking l1ebben op de 
periode van terugwerking. 

Wij adviseren de Directie FWNK om haar inspanningen te continueren zodat op korte termijn 
overeenstemming met het Land Curaçao, als zijnde de rechtsopvolger van het Eilandgebied 
Curaçao, kan worden bereikt inzake een mogelijke kwijtschelding van de schuld aan SKS. 

Commentaar Management 

In hel jaar 2010 heeft FWNK de verschuldigde premies FZOG (inclusief de achlerSlallige) 
uilgezochr en meI hel fonds afgestemd. De velschuldigde premies werden in 201 IJ door FWNK bij 
de betref/ende personeelsleden middels een belalingsregeling ingehouden en aan hel fonds 
afgedragen. De verschuldigde premies zullen in de jaarrekening 2009 van de FWNK worden 
opgenomen. 

Voorschotten en subsidie Eilandgebied Curaçao 

Toekenning subsidies 

Voor het jaar 2006 was geen subsidieeontract met het Bestuurscollege van het Eilandgebied 
Curaçao afgesloten. Middels brief nummer 2008/35528B d.el. 8 juli 2008 heeft cic Afdeling 
Financiën aan cle FWNK medegedeeld dat het subsidie over het jaar 2006 NAf 350.000 zou 
bedragen. 

Voor het jaar 2007 wercl tevensgeen subsidiecontract afgeslolen en heeft FWNK ook geen besluit 
van Ilet BestourscolJege ontvangen regelende de subsidie. Middels brief nummer 2008135528C d.d. 
8 juli 2008 heeft de Afdeling Financiën j,ln de FWNK medegedeeld dat het subsidie over het jaar 
2007 NAf 319.895 wu bedragen. Naast dit subsidiebedrag is het Bestuurscollege in 2007 akkoord 
gegaan met een additionele subsidie ad NAf30.000. 
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Door de directie FWNK werd aan on~ medcgeueeld dat zij via de Diens! Economische Zaken 
('DE2') heeft vernomen dat de concept subsidiecontracten VOOr cle jaren 2006 en 2007 sinds het 
jaar 2007 bij de voormalige Afdeling Algemene en Juridische Zaken liggen ter' alhandeling. 

De loekenning van de subsidie over het jaar 2008 heelt middels een besluit van het Bestuurscollege 
van 19 november 200S plaatsgevonden, waarbij NAf400.000 aan cle FWNK werel toegekend. 

SlibsidievOOlwaarden 

Voor het boekjaar 2006 hebben wij geen bescheiden aangetroffen waaruit tie subsidievoorw;;arden 
kunnen worden algeleid. Door het voormalige Bestuu",college werd d.d. 14 oktober 2008 middels 
brief nummer 2005/5507 A aan FWNK medegedeeld dat de toegekende subsidie Voor in cic brief 
gespecificeerde activiteiten moest worden aarrgewend. Het betreft cte volgende activiteiten: 

• het op een richtige wijze aansturen van de organisatie gericht op een efficiënte Cil L10elmatige bedrijfsvoering; 

• het bewaken van het proces leidende tot afgifte van gOkvergunningen en van het nakomen van 
cle aan vergunningen verbonden afspraken; 

• het beheren van het waarborgfonds; 

• het voeren van een verantwoord financieel beleid en bet produceren van de daarmce 
sametlbangende rapportages; 

• het opstellen van wetsvoorstellen ter verdere structurering en ontwikkeling van het loterij wezen; 

• het ondersteunen van de instanties belast met het toezic.:ht op de vergunninghouders; 
• het organiseren van de trekking van de Weg a di Nllmber Kórsou; 

• het houden van de Extra Loterij en het organiseren van de trekking daarvan; 

• het bewerkstelligen van een deugdelijke lT-structullr bij zowel cle FWNK al., de 
vergunninghoudef8 ; 

• het mobiliseren van de instanties belast met de Opsporing en rechtshandhaving in het kader van 
de Loterijverordening 1909; 

• het ontwikkelen en uitvoeren van heleid gericht op het voorkomen en be~trijdcn van gokverslaving. 

In bovengenoemd sehrUven zijn verder geen andere vOOrwaarden opgenomen waaraan de FWNK moest voldoen. 

Voor het jaar 2007 hebben wij met uitzondering van het concept subsidiecontract geen bescheiden 
aangetroffen waaruit de subsidievoorwaarden kunnen worden afgeleid. [n de van de Atèleling 
Financiën ontvangen schrijven zijn geen sllbsidievoorwaarden opgenomen. Conform het concepl 
subsidiecontract dient FWNK cle subsidie voor het jaar 1007 aan te wenden aan de volgende 
activiteiten en prestaties: 

• het organiseren van de dagelijkse trekking van de Wega di Number Kàrsou (prestatie: het 
verrichten van 349 trekkingen in 2(07); 

• de wijziging van de Loterijverordening 1909 (prestatie: regeling van het toezicht op cle 
kansspelen, regeling van de "Lotto"~ verhetering van cle controle op de ilJegaliteit); 

• de wijziging van cle trekkingsyteem en trekkingsprocedure van de Wega cli Number Kórsou 
(prestatie: digitalisering van de bekendmaking Van de trekkingsreSllltaten); 

• het automatiseren van tie nummerverkoop van de Wega di Nllmber Kórsou (prestatie: 
verbeterde controle, verhoging van de inkomsten uit vergllnningrecllten met 10%, het 
terugclringen von de ilJegale nUl1ullerverkoop); 
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Door de directie FWNK werd aan on~ medegedeeld dat zij via de Dienst Economische Zakcn 
('DEZ') heeft vernomen dat de concept subsidiecontracten VOOr c1e jaren 2006 en 2007 sinels het 
jaar 2007 bij de voormalige Afdeling Algemene en Juridische Zaken liggen te" allJallc/cling, 

De toekenning va[l de subsidie over het jaar 2008 heet't middels een bcsluit van het Bestuurscollege 
van 19 november 2008 plaatsgevOnden, waarbij NAf400,OOO aan de FWNK werd toegekend. 

Subsidievoorwaarden 

Voor het boekjaar 2006 hebben wij geen bescheiden aangetroffen waaruit de subsidievoorwaarden 
kunnen worden atgeleieL Door het voormalige Bestuurscollege werd d.d, 14 oktober 2008 rnicltlets 
brief nummer 2005/5507 A :Ian FWNK medegedeeld dat de toegekende subsidie VOOr in cic brief 
gespecificeerde activiteiten moest worden aangewend, Het betreft de volgende activiteiten: 

• het op een richtige wijze aansturen van de organisatie gericht op een efficiënte cn docln,atige bedrijfsvoering; 

• het bewaken van het proces leidende tot afgifte van gokvergunniIlgen en van het nakomen van 
cle aan vergunningen verbonden afspraken; 

• het beheren van het waarborgfonds; 

• het voeren van een veraf1twoord financieel beleid en het produceren van de claarmee 
samenbangende rapportages; 

• het Opstellen van wetsvoorstellen ter verdere structurering en ontwikkcling van het loterij wezen; 

• het ondersteunen van de instanties belast met het toezicht op de vergunninghouders; 
• het organiseren van de trekking van de Wega di Number Kórsou; 

• het houden van de Extra Loterij en het organiseren van de trekking daarvan; 

• het bewerkstelligen van een deugdelijke IT-structLlllr bij zowel cIe FWNK ats de 
vergunninghouder,; 

• het mobiliseren van de instanties belast met de Opsporing en rechtshandhaving in bet kader Vifn 
de Loterijverordelling 1909; 

• het ontwikkelen en uitvoeren van heleid gericht op het voorkornen en be'trijden va" gokverslaving, 

In bovengenoemd schrijven zijn verder geen amlere voorwaarden opgenornen Wifaraan de FWNK moest voldoen, 

VOor het jaar 2007 hebben wij met uitzondering van het concept subsidiecontract geen bescheiden 
aangetroffen waaruit de subsidievoorwaarden kunnen worden afgeleid, In de van de Atèleling 
Financiën ontvangen schrijven zijn geen sllbsidievoorwaarden opgenomen, Conform het concept 
subsidiecontract dient FWNK de subsidie VOOr het jaar 2007 aan te wenden aan de volgende 
activiteiten en prestaties: 

• het organiseren van dc dagelijkse trekking van de Wega di Nurnber Kórsou (prestatie: het 
verrichten van 349 trekkingen in 2(07); 

• de wijziging van de Loterijverordening 1909 (prestatie: rege.ting van het toezicht op de 
kansspelen, regeling van de "Lotto" ~ verhetering van cie controle op cle illegaliteit); 

• de wijziging van de trekkingsyteem en trekkingspf(JCedure van de Wega di Number Kórsou 
(prestatie: digitalisering van de bekendmaking van de trekkingsresultaten); 

• het automatiseren van de nummerverkoop van de Wega di Number Kórsou (prestatie: 
verbeterde Controle, verhoging van de inkomsten uit vergunningrecilten met 10%, het 
terugdringen van de illegale nurnmerverkoop); 
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• het wegwerken van de achterstand inzake de afdracht van de geldelijke bijdragen door het 
voormalig eilandgebied Curaçao aan bet WBF (prestatie: zorgen voor cle :-:iwning van dG 

geldelijke bijdragen door naar eilandgebied naar het WBF); 

• cle ontwikkeling van Ilet beleid met betrekking tot het verantwoord gokken, w<l"nioor 50% van 
de deelnemers aan de \Vega di Nurnber Kór.sou moet worden bereikt (prestatie: vermindering 
van het aantal nieuwe verslavingsgevalJen en verbetering doorverwijzing naar hulpverlcners). 

Conform het concept suhsidiecontract dient FWNK aan de volgende vcrplichtingen tc voldoen: 

• het inelienen van een tussent~jdse rapportage onltrcnt de voortgang van de activiceitcn van de 
algelopen 6 maanden en een prognose voor de volgende 6 maanclen; 

• het indienen van een verslag van de geleverde prestaties (in feite lIet directieverslag FWNK); 
• het indienen van een financieel verslag (in feite ue jaarrekening FWN K). 

In het besluit van het Bestuurscollege inzake de toekenning van de subsidie over 2008, zijn de door 
de FW NK uit te voeren activiteiten (product, cloelgroep, bereik, output en resultaat) kort 
omschreven. VercIer vermeldt het besluit de volgende verplichtingen van de FWNK: 

• de FWNK dient een administratie en een registratie bij te houden; 

• de FWNK dient een tussentijdse verantwoording in te dienen inzake de voortgang van de 
activiteiten en de financiën over de eerste zes maanden. Tevens dient FWN I( een prognose in 
te clienen voor de resterende periode van 2008; 

• de FWNK dient een jaarrekening en activiteitenvcrslag (in feite het directieverslag FWNK) in 
te d,ienen. 

Verwuwoording aanwending van de ontvangen subsidies 
De voor de jaren 2006 tot en met 2008 verstrekte subsidies hebben als grondslag de Sullsidie
verordening 1998 respectievelijk de Subsidieverordening 2007. In cleze verordeningen zijn 
voorwaarden opgenomen voor de te verstrekken subsidies en de wijze waarop vcrantwoording 
dient te worden afgelegd. Deze voorwaarden dienen vermeld c.q. nader uitgewerkt te: worden in de 
subsidiecontracten dan wel de besluiten van het Bestuurscollege inzake de subsidietoekenning. 
Alleen voor het jaar 2008 zijn een aantal voorwaarden opgenomen aangevende cle wijze waarop de 
verantwoording van de subsidie dient plaats te vinden. Zie hicrvoor de voorgaande p,wlgraaJ". 

Voor het jaar 2006 is geen :';ubsiclieeontract met het Bestuurscollege afgesloten. Voor dit jaar is 
verder gcen directieverslag door de VOormalige directeur opgesteld. 

Voor het jaar 2007 is eveneens geen subsidiecontract afgeslotcn en !leeft FWNK verder ook geen 
besluit van het Bestuurscollege ontvangen regelencle de subsidie. Door de directie FWNK zijn wel 
twee haltjaarlijksc activiteitenverslagen bij de voormalige DEZ ingediend. Verder zijn 
kwartaaluitclraaien van de resultatenrekening van de FWNK bij de DEZ ingediend. Door de 
FWNK is verder een directieverslag opgestelcl. Dit directieverslag is opgemaakt rekening 
houdende mct cic activiteiten en prestaties welke in het concept subsidiecontract zijn opgenomen. 

Voor het jaar 2008 heeft FWNK twee Ijlfjaarlijkse activileitenvcrslagen opgesteld en ingecliend. 
Verder heeft de directie een directieverslag opgesteld waarin verslag wordt gedaan op de wijze 
waarop de overeengekomen werkzaamheden en producten zijn uitgevoerd c.q. geleverd. De 
werkzaamheden en prodncten waarover verslag wordt gedaan komen overeen met de 
werkzaamheden en producten beschreven in het hesluit van het Bestuurscollege inzake de 
su bs iclietoekenning. 
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Geadviseerd wordt Om in overleg met de Ministerie van Economische Zaken en Omwikkeling, als 
opvolger van de voOrmalige DEZ, te treden opdat duideli.ikheid wordt verkregen inzake cle SLatus 

van de afrekening en accordering van de verstrekte subsidies voor de jaren 2006 tot en met 200S. 
Her yorenstilande heeft ook betrekking op de subsicliebedragen van de jaren 2005 en ervoor. 

2.4.9,R/C Gaming COlltrol Board 

Bij cic FWNK ootbreken onderliggende stukken en onderbouwingen en contract tcr staving van de 
schuld aan Gaming Control Board ('GCB'). De Directie van FWNK is verder dc mening 
tocgedaan dat ecn gedeelte van deze schuld van rechtswege is yervallen. 

Wij adviseren clé Directie FWNK om haar inspanningen te eOlHinuercn zodat op IcOrte tcrmijn 
overeenstemming met de GeB kan worelen bereikt VOor wat betreft de uitMaande schuld. 

Commentaar Management 

In dejaren 2008 en 2009 heeft FWNK zonder resultaat aan de GCB verzocht um de otlderl<~gende 
stukken en onderbouwingen van de schuld aan GCB Ie overleggen. De direuie V{III FWNK heeji 
middeLs brief' van 16 juli 2010 de GCB verwcht om binnen JO dagen een reaClie op deze 
vermeende schuld Ie doen loekomen. In zijn reactie van 3 augustus 2010 heeti de GCB aangegeven 
dat de rechtsverhouding tussen FWNK en de GCB niet voortvLoeit uit een verIJilllellis dali wel 
overeenkomst ef! dat hierdoor dus geen sprake kan zijn van verjaring. TeWtls heeji de GCB hiabij 
rWNK verzocht vóór 1/ augustus 20.10 om Over te gaan tot beraling. Middels schrijven d.d. 
/6 augustus 2010 (keI/merk CP! U200/iO) heeft de FWNK gereageerd I/Ie/ her verzoek om de 
lIodige hcscheidel1 te overleggen ter onderhouwil/g vall deze vermeende vordering op PWNK Oe 
schuld vall FWNK aall de GCB blijft vooralsnog een aandachtspunt vOor de directie. 

2.4.10. Belastingen en sociale premies 

Loonbelasting en sociale premies 

Op cle overige vergoedingen aan hel personeel (kilometervergoeding, ophaaldienst, vergoedingen 
Y{)or het bijwonen van de trekkingen) werden Voor de jaren 2006 en 2007 (tOt scptember) geen 
belastingen cn sociale premies berekend. Voorts werden deze vergoedingen iJu iten de 
salariS<lclministratie OIl1 aan de betreffenele medewerkers uitbetaald. Door deze handelwijze loopt 
FWNK het risico dat door de Inspecteur der Belastingen n<lheffingen worden opgelegd waarVOor 
FW NK als inhoudingsplichtige veranrwoordelijk voor is. 

Door FW NK werd Vaar de jaren 2006 tot en met 200S een reservering in de halans opgenornen 
VOOr een door de 8elasting Accountantsbureau ('BAB') uit voeren controlc op de loonbelasting en 
sociale premies. Tot en met heden heeft deze COntrole echter niet plaatsgevonden. 

Wij adviseren de directie FWNK om de verschuldigcle bebsting en sociale rremies te latcn 
berekenen en in te houden. Na vaststelling van de verschuldigcle bedragen en de betaling lhllLrvan 
dient cle door FWNK opgenomen reseryer,jpg afgeboekt te worden. 
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Z.iektekostenverzekering 

Voor de administrateur en de dü-ecteur FWNK is geen ziektekostenverzekering afgesloten. 
Hierdoor loopt FWNK risico met betrekking tot mogelijke kosten welke ten laste van de FWNK 
zullen kunnen komen. De ziektekosten van de administrateur worelen thans gedeeltelijk betaald 
door cle ziek.teverzekeraar van haar echtgenoot. 

Commentaar Management 

De Directie van FWNK is thans bezig met het vergaren van intormmie voor het kUnt/en regelen van 
een ziektekostenverzekering. De directie verwacht hierbIj dar deze zaak in 201 j wordt a(gcrolUl en 
ter goedkeuring aan het bestuur FWNK wordt voorgelegd. 

2.4.11. Geaccumuleerdê resultaten Extra Loterij 

Op de jaarrekeningpost "Geaccumuleerde resultaten Extra Loterij" worden cle exploitatieresultatell 
van de Extra Loterij verantwoord als een schuld aan het Eilandgebied Curaçao. Conform 
Afkoncligingsblad 1997 nr. 85 artikel 1l bis zal de opbrengst van de Extra Loterij na vermindering 
van de uitgekeerde prijzen en de trekkingskosten, aan het Bestuurscollege beschikbaar worden 
gesteld teneinde overeenkomstig bij Ejlandsbesluit, houdende algemene maatregelen vast te slellen 
regelen, te worden aangewend ter versterking van de Loteri.i in het algemeen en ter voorkoming en 
bestrijding van illegaliteit en gokverslaving. 

Middels brief nummer 2009/25058 d.d. 8 september 2010 heeft het voormalig BestullJ'scollege van 
het Eilandgebied Curaçao een nadere bestemming goedgekeurd voor het saldo van de opbrengsten 
en kosten van de Extra Loterij voor de jaren tot en met 2010. Deze bestemming houdt het 
volgende in: 

• 10% van de post Geaccumuleerde resultaten Extra Loterij wordt bestemd VOOr de Fundashon 
pa Maneho di Adikshon I. b. v. de bestrijding van gokverslaving; 

• 4S % van de post Geaccumuleerde resultaten Extra Loterij wordt bestemd VOOr de rWN K 
t. b. v. projecten ter voorkoming en bestrijding van illegal iteit en in overleg met de directeur 
van de Fundashon Sedreko voor projecten in de sportsector; 

• 4S % van de post Geaccumuleerde resultaten Extra Loterij wordt beSlell1d voor de FWNK 
t.b. v. cle dekking van de exploitatiekosten van de FWNK cn Ier versteviging van !Jet eigen 
vermogen van deze stichting. 

Rekening houdend met het bovenstaande is het saldo op de post "Geaccumuleerde resultaten Extra 
Loterij" en de resultaten over de jaren 2006 tot en met 2008 overgeboekt naar de (sub)posten: 

Reservering projecten (subpost van het eigen vermogen). 
Fundashon pa Maneho di Aclikshon (schuldpost). 
13ijdrage exploitatielasten FWNK (exploitatierekening). 

In de brief van het BestuurcoJlege zijn geen richtlijnen, procedures en voorwaarden opgenomen 
regelende de wijze waarop projecten ten jlste van de reservering kunnen worden uitgevoerd. 

Geadviseerd wordt om in overleg met cle Raad van Ministers te treclen Opdat deze richtlijnen, 
procedures en voorwaarden vastgesteld en vastgelegd worden. 
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Commentaar Management 

De dirccrie van FWNK zal deze aangelegenheid in de loop van het jaar 20I! mer de Direclie 
Financiën vall hel Land Curaçao bespreken op grond waarvan de genoemde richtlijnen, procedures 
en voorwaartien naar verwachting zul/en worden vastgelegd. 

2.4.12. Overige schulden en overlopende passiva 

-/"---"" 

Extr·" comptabele boeldngen 

Op de post "Overige schulden en overlopende passiva" zijn in cle jaren 2003 tot en met 2005 
diverse extracomptabele correcties opgeboekt waarvoor geen onderbouwing is ontvangen. Tijdens 
de controle van de jaarrekeningen 2006 tot en met 2008 hebben wij ook geen onderbouwing VOor 
deze correcties óntvangcn. Bij de afronding van de controle werd met de directie van FWNK 
afgesproken dat deze correcties alsnog intern zullen worden uitgezocht. Bij dc controle van de 
jaarrekening 2009 zullen deze correcties opnieuw door ons worden beoordeeld, 

2.4.13) Opbrengsten Extra Loterij 

1. Tekortkomingen bU de administratieve organisatie 

De administratieve organisacle rondom de processen inzake de ontvangst, registratie) controle, 
berekening cn archivering van de bonnen, surnario's en afrekeningen aan vergunninghouders zijn 
niet toereikend voor hel waarborgen van de volledigheid en juistheid van cle opbrengsten Extra 
LoterU· Deze problematiek hebben wij reecls in de voorgaande managementletter met betrekking 
tot de jaren 2003 tot en met 2005 aan de orde gesteld. 

WU adviseren om op korte .termijn verbeteringen aan de adrrlinistratieve organisatie en interne 
controle te doen aanbrengen zodat op basis hiervan de volledigheid en juistheid van de opbrengsten 
Extra Loterij kan worden vastgesteld. Hierbij dient onder andere aandacht te wordcn bes leed aan: 

• registratie van de terugontvangen bonnen en sumario's; 
• de controle en vaststelling van de verkopen per vergunninghouder; 
• de registratie van de maandelijkse verkopen per vergunninghouder; 
• de bepaling van de opbrengsten Extra LoterU per vergunninghouder; 

• de vaststelling en registratie van de afrekeningen verstuurd naar de vergunninghouders; 
• de archivering van de bonnen, sumario's, vastleggingen en afrekeningen. 

I Commentaar Management 
/' 

I Naar aanleiding van de aanbevelingen, in de managementletter voor de Jaren 200, 3,', tOl. e,,", ',I/et 2003 
hee.fi de direaie FWNK aclies ondernomen Ier oplossing van de tekorlkol1ling\IJ". De directie hel}! I hel Bestuurscollege in mei 2008 benaderd met het verzoek VOor de accordering van liet voigende: 

I • De informatisering van het 100enverkoop- en administratieproces en aanbrellgen vall de 
i mogelijke aanpassll1gen aan de orgarasalle. 

I • Het laten opstellen van een plan van aanpak voor het traject van informatisering vall het 
lf)tenverko()p~ en administratieproces, met mogelljke reorganisatie en herontwerp van de 
processen van de F'WNK. 
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• fier instel/en van een projectgroep bestaande uit de voormalige DEZ, hel voorllJalige 
Sfajbureau en de FWNK, met als opdracht de begeleiding van het trajeer en hel komen meI een 
plan van aanpak. 

I-Jel lJesluurswllege van hel Eilandgebied Curaçao heeft op } 9 november 2008 hel bes/uil genomen 
inzake het instellen van een Optimalisatie Commissie FWNK, met aLs doel als trekker Ie 

fimctioneren in het proces om over te gaan tot automatisering en informa!is'elhlg vnn de 
nWllmerverkoop elJ de Extra Loterij. Dit teneinde ejfectiviteit en efficiëntie Ie bewerkslelli/ien. 
Deze commissie heeft echter in praktijk niet gefunctioneerd. 

Dl' directie FWNK is naar aanleiding van het besluit van het voormalige Bestuurscollege d. d. 
24 april 2010 thans bezig met de automatisering van de processen binnen de FWNK. Hel besluit 
van hel Bestuurscollege Îs genomen op basis van een merrlOranduffl waarin is aangegeven dal de 
automatisering betrekking heeft op de inlerne processen van de FWNK elJ de optimalisering van de 
uitvoeringsorganisatie. Tevens is het Bestuurscollege akkoord gegaan mei de insteLlillg van eell 
stuurgroep beLast met de coördinatie van de werkzaamheden in het kader van de herstruCiurering 
en optimalisering van de kansspelacriviteiten. Oe stllurgroep werd als volgt gevormd: 

• de gedeputeerde van ,Economische 7.-aken en Toerisme als voorziuer; 
• de gedeputeerde van Financiën als lid; 
o de direCTeur van de FWNK als lid; 
• hel hoofil van de Ajdeling Financiën als lid; 
o het hoojd van de Afdeling Juridische Zaken als lid; 
• de directeur van de Caming Control Board aLs lid. 

Middels haar besluit heeft het Bestuurscollege ingestemd met het inhuren van externe aper/ise 
door de stuurgroep VOor de uitvoering van de werkzaamheden. Op basis hiervan is een projeCllf'am 
door de stuurgroep samengesteLd bestaande uit: 

• hel advocatenkan/oor Soliana en Bonapart; 
• het bedrijfDarwin Consultam; 
• de direcceur FWNK. 

Ter uitvoering van hef besluit van de voormalige Bestuurscollege heef! her projeclleam een 
memorandum opgesteld inzake het autol1Ultiseren van de kansspelactivüeiten Vil/I het eilandgebied 
Curaçao. Dit memorandum gaat uit van de volgende scenario 's: 

• Introductie van een centraal if!formatiesysteem bU de FWNK ten behoeve van de nog in te 
voeren "Lorro". De verkoop van de "Lotto" zal bU de vergunninghouders plaatsvinden middeLs 
dOor de FWNK geplaarste /erminals. Deze terminaLs zullen verbolIden worden aan het 
informariesysteem van de FWNK. Hierdoor zal de FWNK online real-lime OVer de 
verkoopgegevens van de vergunninghouders kunnen beschikken. Nel Ceflll'(fa! injórl1l(l[ie
systeem van .FWNK zal ook worden gebruikt VOor de nutonzatisering van de verkuop van de 
loten van de "Wega di Number ". 

o Introductie van kasregisters bij Jf.de vergunninghouders welke in verbinding lII!!r de 
Belastingdienst / BAB en de FWNK zullen Slaan. Middels deze kasregisters zuLlen eenduidig 
gewaarmerkte loten worden afgedrukt. 
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• Introductie van een illjórmatiesysteem bij de FWNK en her verbinelen van dit sysreem II/et de 
door de vergunninghouders aangeschafte injórmmie,lystemen. Op basis van deze .ljSleme/1 kan 
de FWNK online rea/·time beSChikking krijgen over de verkoopgegevens van de vergunninghouders, 

Voor de invoering van de bovenstaande scenario '.I' zal ele Loterijverordening 1909 Illoeten wordeJI 
aangepast, zodlll elektronische loten verkoop, het afdrukken van loten op andere media en het 
aanleveren van velzamelstaten mogelUk wordt gemaakt. 

7Ó' uitvoering van het memorandum heeft de projectteam opdracht aan Ernst & YOl/llg (EY) 
verstrekt voor het beoordelen en rapporteren inzake de voor- en nadelen van de drie scenario's en 
mogelUke implementatieplannen. Van EY heeft de directie een tussentUdse rapportage Olllwmgen. 

Bij de implementatie van de automatisering zal de SOA B, in het kader van de door !tallr "ir Ie 
voeren controles, worden betrokken. In de loop van het jaar 201 j zal aan deze tekortkomingen de 
nodige aandacht worden besteed, in het kader van de voorgenomen introductie van de automatisering. 

2. Verkoop van loten yia ü SllIS " 

Start van de verkoop van loten via "sms" 

Door een vergunninghouder is vanaf september 2008 begonnen met de digitale verkoop van loten 
via "sms". Bij deze verkoop via "sms" Wordt geen gebruik gemaakt van cle bonboeken welke door 
de FWNK beschikbaar worden gesteld, zoals VOorgeschreven door de Loterijverordcning I Y09 . .In 
200S heen SOAll bij cic directie FWNK geïnformeerd IJlet betrekking tot de verkoop van cic loten 
via "sms" en cic mogelijke gevolgen hiervan VOor cic FWNK.. Naar aanleiding vaIJ cleze orief heeft 
de directie FWNK contact opgenomen met cle betreffende vergunninghouder met betrekking tot de 
geconstateerde problematiek. 

Verstrekking van infol"mati<e inzake cle verkoop via "sms" 

De FWNK omvangt van de vergunninghouder geen specificaties of overzichten van de opbrengsten 
uit deze verkopen, Vanwege deze leemte bestaat onzekerheicl met hetrekking tot de volledigheid 
van de opbrengsten Extra Loterij voor wat betreft deze verkopen. Deze onzekerheid heeft verder 
consequenties voor de volledigheid van de vorderingen op de vergunninghouclers, de volledigheid 
van de post "Commissiekosten" en de post "Af te dragen COIJllllissiegelden". 

Consequenties van de verkoop via "sms 

Een consequentie van het niet opgeven van de verkopen via "sms" is Jat het voormalige 
Eilandgebied Curaçao inkomsten ltit vergunningsrechten derft. De aan het eilandgebied 
verschuldigde vergunningsrechten worden namelijk aan de hand van de door de vergunninghouders 
ingediende (verkochte) loten door de FWNK vastgesteld. Bij dc verkoop van loten via "sms" 
wordt verder geen gebruik gemaakt van de cloor de FWNK beschikbaar gestelde bonhoeken. Het 
gevolg hiervan is dat de FWNK inkomsten uit de verkoop van de bonboeken miSloopt. Vanwege 
het ontbreken van informatie omtrent de verkoop via "sms" is het niet mogelijk om de geclerfde 
inkomsten VOOr het jaar 2008 te berekenei'. 
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Een verder gevolg is dat de kopers van de loten via "sms" niet bij de trekkingen V,IJl de h 
Loterij kunnen participeren. VOor de participatie bij deze trekkingen dienen namelJjk de loten 

de bonhoelcen van de FWNJ< bij de vergunninghouders te Worden ingediend. liet niet paniciper 
bij de lrekkingen van de Extra Loterij brengt met zich mee dat de doelstellingen V:1Il 

Loterijverordening niet worden behaald, mei name her bestrijden van de illegale nummcrverko, 
en her VOorkomen en bestrijden van de gokverSlaving. Op basis van de van FWNK onrv,lIlgcn v, 
informatie heeft een andere vergunninghouder in de periode juli 2010 lOt en mer okrober 201 
lotcn via "sms" verkocht. Door deze vergunninghOuder werdEn IVel specificaties of ovcrzichrc 
verstrekt van de Opbrengsten uit deze verkopen. De vergunninghouder heerr vere/er geilrui 
gemaakt van de bon bOEken van dE FWNK om de verkopen via "sm," aC!C!i[jo[]cel vasl. [C !eggen. 

Geadviseerd Wordt om maatregelen te nemen, ZOdat FWNK inzicht verkrijgr in cic Opbrengsten ui 
cic verkoop via "sms". Deze opbrengsten en de daarvan afgeleide vorderingen, kosten en schn/cJen 
dienen in dé jaarrekening 2009 te Worden veranrwOord. 

3. Wettelijke regeling van dc verkoop van loten via "sms" 

De verkoop van loten via ''sms'' is rhans nier in de huidige wergeving (Lorerijvcrordening !909. 
wels gewijzigd) geregelcl. Tevens beschikken cle bij punt '2 llierboven genocmde 
vergunninghoUders, conl'orm ontvangen infnrmatie van FWNK, nier over geldige ve['gunningeu voor tie verkoop via "sens". 

De directie FWNK beeft van de vergunninghouder tiie in 2008 is begonnen 111er de verkoop van 
laren vi" "SJllS", een kopie van een vergunning ontvangen. Deze vergunning dateert van 9 juli 
1999 en geett aan dat vergunning werc/ verstrekt VOor het verkopen van nummer via rc/ct""n 
("phonelou:ery"). Gezien hcr jaar van uitgifte van cic vergunning bestaat onduic/elijkheicl mer 
betrekking tor de vraag of de verkoop van loten vii) "sms" onder deze vergunning valt. 

Conform de vergunning dient de vergunninghouder aan dl' volgende vOOrw,l<Irdcn re voldoen. 

• de vergunninghouder is gehouden rer voldoening aan zijn verplichting rot het verstrekken van 
verzamelstaten met betrekking tOt de c/agverkoop een eompurcruit(/filai bij de FWNK in te leveren; 

• cle vergunninghouder is verplicht zorg re dragen voor voldoende publieitcirsc,Il11/laglle [ell aanzien van de regels van de "phone/ottery"; 

• de overige vOorwaarden en bepalingen opgenomen in de Loterijverorclening 1909 (1'.8. 1%5 
nr. 85, zoals gewijzigd) en het Besluit van de 12' december 1949 (P.8 1949 nf. 137, zoals 

gewijzigd), ter uitvoering van ~rrikel 5 van de Loterijverordening 1909, ZI./n dienovereenkomstig van toepassing. 

In ûe vergunning zijn geen verdere VoorSChriften opgenomen regelendc de wipe waarop de 
uitvoering van de "phonelottery" dient plaats te vinden. 

Con'/()rm artikel 2 lid l.b van A.B. 1988 nr. I Worden vergunningen met betrekking rO[ de 
lorerijverkoop verleend voor een bepaal~e periode. Deze periOde dient in de vergunning Ie wlJrden 
opgenomen. In bovenstaande vergunning is de geldigheidsperiode van de vergunning niet 
opgenomen. Er bestaar dan ook onduidelijkheid omtrent de vraag of deze vergunning voldoer aan 
de eisen zoals Opgenomen in de Loterijverordening 1909. 
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Geauviseerll wordt om in overlcg met de WJZ te treden inzake de problcmatiek rondom ue 
versirekie vergunning met betrekking tot cle "phone\ottcry". Hierbi.i dient geïnventariseerd IC 

worelen of andere vergullJlinghoudcrs ook een soortgelijke vergunning in het verleden hebben 
ontvangen. Verder dient beoorcleeld te worden of cle verkoop via "smö" nadere regulering heiJocfr. 

4. Risico's vau de verkoop vau loten via "51115" voor de FWNK 

De mogelijkheid bestaat en het risico daarvoor wordt door ons alö "hoog" aangemerkt dat tic 
andere vergunninghouders vanwege de concurrelllie ook zullen overstappen naar cle verkoop van 
loten via "S111S". Het risico bestaat dan ook clat de FWNK, vanwege de verschuiving van verkopen 
middels bonnen van de FWNK nRar verkopen via "sms", opbrengsten Extra Loterij zal gaan 
mislopen. Hierdoor kunnen de trekkingen van de Extra LoterU in gevaar worc!en gebracht en kan 
dit het derven van inkomsten vOOr FWNK als gevolg hebben. De verkoop via "sms" zal verder 
leiden tot het mislopen van inkomsten uit de verkoop van honhoeken aan de vergunninghouders. 

Wij adviseren om bovenstaande problematiek met betrekking tot het mislo[)cll van inkomsten 
vanwege de verkoop via "sms" bij de overheid aan te kaarten. 

Commentaar Management 

De direclie valf FWNK heeft de problematiek inzake de verkoop vall loten via "sms" val/af hel juar 
2008 ollder de anndacht van zowel de betref/ende vergllllilinghuuder als de overhfirl gelimchl. 111 
de loop van het jaar 20JO is deze zaak wederom opgepakl en her ligr in de bedoelil/g O/ll deze 
proiJlelllaliek re beSlIldereIl om lOt een gestructureerde aanpak Ie komen dienaallgaande. De SOA B 
zal daarbij ook betrokken worden. 

3. Slot 

Wij hopen II hiermee voldoende te hebben geinformeerd en zijn vanzelfsprekend bereid deze 
managementlett r nader toe (1::: lichten. 

drs. R.E. Faneyte R· CFE CJCA 
Senior Audit Manager 

drs. G.A.G. Marte, RA CFE CICA 
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