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Geachte heer Dos Santos, 

Middels deze brief bevestigen wij de goede ontvangst, in onze vergadering van 
3 augustus j.l. ten mijne kantore, van het namens U door Uw adviseur de heer Drs. 
A.G. Gomez-Osorio van Loyens & Loeff aan mij gerichte brief van 3 augustus 2010 
inzake het bovengenoemde onderwerp. Tijdens deze vergadering is de inhoud van 
deze briet in het bijzijn van de voorzitter van de Raad van Bestuur van de FWNK 
door U en Uw adviseur nader toegelicht. 
Uit de brief en de nader gegeven toelichting hebben wij moeten concluderen dat U, 
handelend onder de naam Robbie' s Lottery op Curaçao op geen enkele wijze 
verantwoordelijkheid hebt met de organisatie en/of verkoop van de zgn. SMS phone
lottery die op Curaçao middels de lITS prepaid enJofpostpaid telefoonkaarten wordt 
aangeboden.U en Uw adviseur hebben deze conclusie tijdens de bespreking ook 
onderschreven'met de verwijzing naar de op Sint Maarten gevestigde vennootschap 
Smartplay N.V. Desgevraagd hebt U geen antwoord gegeven op de specifieke vraag 
aangaande Uw betrokkenheid als aandeelhouder direct of indirect bij de vennootschap 

Smartplay N.V. 

Tijdens de vergadering bent U door ons gewezen op de verantwoordelijkheid van de 
vergunninghouder die belast is met het organiseren en naar de markt brengen van de zgn. 
phone-Iottery voor het hebben van de vereiste vergunning afgegeven door de eilandelijke 
overheid op Curaçao én voor het voldoen aan de daaraan verbonden bijzondere 
vergunnlngsvoorwaarden van het dagelijkse bij het kantoor van de FWNK inleveren van 



een computeruitdraai van de SMS-verkopen, welke aansluit op de administratieve 
vastleggingen van de betreffende SMS-verkopen. '\ 
U en Uw adviseur hebben desgevraagd onze conclusie uit de brief en de bespreking 

onderschreven dat Robbie's lottery geen gebruik maakt van de relevante vergunning 

welke op 9 juli 1999 door het Bestuurscollege van het Eilandgebied Curaçao is verleend, 
dat deze vergunning niet operationeel in gebruik is door derden en dat als gevolg hiervan 

door Robbie's Lottery geen vergunningsrecht verschuldigd is op Curaçao waar de 

verkopen worden gegenereerd. 
U heeft aan het einde van de vergadering het aanbod gedaan en Uw bereidheid getoond 
om een bepaald afgesproken vaste "Fee" vergoeding aan de eilandelijke overheid in plaats 
van een vergunningsrecht van 4,5% van de bruto omzet en 4% bijzondere heffing van de 
Extra Loterij voortvloeiende uit de verkoop te betalen van een Phone/sms-lottery operatie 
op Curaçao. Wij hebben U erop gewezen dat dit formeel niet mogelijk is omdat een en 
ander wettelijk vastgelegd is. Daar komt nog bij dat dit zal leiden tot een oneerlijke 
concurrentie aangezieh collega's vergunninghouders die de phone-Iottery exploiteren wel 

voldoen en zullen moeten voldoen aan de vergunningsvoorwaarden. 
Tot zover onze vastlegging van hetgeen besproken is tijdens de gehouden vergadering. 
Wij zul ze beVindingen zowel intern als extern bespreken waarna wij met U in :r. act zullen tte n alvorens het Bestuurscollege ter zake te adviseren. Onderwijl teken 

", 

Hoogachtend, 
\ .. , 
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cc: Voii-zitter Bestyur FWNK 


