SOAB I We know gDvernment.

•

[l11rodUCIie van een informatiesysteem bij de FWNK en het verbinden van dit systeem met de
door de vergunninghouders aangeschafte informatiesystemen. Op basis van deze systemen kan
de FWNK online real-time beschikking krijgen over de verkoopgegevens van de
vergunninghouders.

\ioor de invoering van de bovenstaande scenario 's zal de Loterijverordening 1909 moeten worden
oangepast, zodat elektronische loten verkoop, het afdrukken van loten op andere media en het
cWllleveren lYln verzamelstaten mogelzjk wordt gemaakt,
Ter uitvoering van hel memorandum heep de projectteam opdracht aan Ernst & Young (En
verstrekt VOor het beoordelen en rapporteren inzake de VOor- en nadelen van de drie scenario 's el1
mogelijke il7lplementatieplannen. Van EY heeft de directie een tussentIjdse rapportage ontvangen.
Bij de implemenrmie van de automatisering zal de SOAB, in het kader van de door haar uil te
voeren cOlllroles, warden betrokken. In de loop van het jaar 2011 zal aan dezp tekortkomingen de
nodige aal/dacht warden besteed, in hel kader van de voorgenomen introductie V/lil de
UUlOfl1f.llisering.

2.

Verkoop van loten via "sms"

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 "srns" Wordt geen gebruik gemaakt van de bonboeken welke door
de FWNK "cschi)çbaar worden gesteld, zoals voorgeschreven door de LoterijverordelJing 1909, In
beeft .'lOAS bU de directie FWNK geïnformeerd met betrekking tot de verkoop van de loten
v ia .. sms" en de mogelijke gevolgen hiervan voor de FWNK. Naat aanleiding van deze brief heeft
cic
directie FWNK
contact opgenomen met de betreffende vergunninghouder met betrekking tnt cle
geconstateerde
problematiek.
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VcrstrekkiHJ~ van

informatie inzake

de verkoop via "sms"

Ue IOW N K ontvangt van de vergunninghouder geen specificaties of overzichten van de Opbrengsten
uit deze verkopen. Vanwege deze leemte bestaat onzekerheid met betrekking tot de volledigheid
van de opbrengsten Extra Loterij voor wat betreft deze verkopen. Deze onzekerheicl heeft verder
VOor de volledigheid van de vorderingen op de vergunninghouders, de volledigheid
van de post "Conunissiekosten" cn de post" Af te dragen cornmissiegelden",

cunseqllentie~

COllScqUt!ntÏt::s van de verkoop via "sms

Een consequentie van het niet Opgeven van de verkopen via "SllJs" is dat het VOOrmalige
blanclgcbled Cllrilçilo Inkomsten uit vergunnillgsreehten derft. De "an het eilandgebieJ
verschuldigde vcrgllnnlflgsrechten worden namelijk aan de hand van de door dc vergunninghouders
IlJgcdtemle (verkochte) loten door de FWNl( vastgesteld. Bij de verkoop van loten via ""l'nS"
lVorclt verderangeen gebruik: gemaakt van de door de FWNK beschikbaar gestelde bonboeken, Het
hIe,-:
,IS dat d.e PWNl( inkomsten lIit de verKOOp van de bon boeken misloop!. Vanwege
hel onlhleken
tnfOllnatle
de verkoop via "sms" is het niet mogelijk om de gederfde
inkOlllStcn
VOOrvan
het F'ar
2008 teomtrent
berekenen.
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