AANVRAAGFORMULIER
2019 WEGA DI NUMBER-VERGUNNING
ATTENTIE!






Lees eerst de bijgesloten informatie over de aanvraagprocedure.
De aanvrager is verantwoordelijk voor een volledige en tijdige aanvraag.
De GCB neemt alleen volledige en ondertekende aanvragen in behandeling.
De aanvrager dient de aanvraag persoonlijk te ondertekenen.
Aan het aanvraagformulier kunnen nimmer rechten worden ontleend.

Verklaring

Met de ondertekening verklaart u:
1. het aanvraagformulier volledig en naar waarheid te hebben ingevuld en
2. dat u zich zult houden aan alle relevante wettelijke vereisten en vergunningsvoorschriften.
Achternaam:
Voornaam:
Identiteitsnummer:
Type identiteitsbewijs:
(sédula of rijbewijs)

Woonadres:
Handtekening:
Datum:

Voor ontvangst:

Stempel GCB,
paraaf en datum

Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 23 | CURAÇAO
Tel: +599 9 737 2299 | Fax: +599 9 737 2621 | Email: info@gcb.cw | Web: www.gamingcontrolcuracao.org
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Informatie over de aanvraagprocedure
De Stichting Gaming Control Board (hierna: GCB) is namens de Minister van Algemene Zaken belast met het
verlenen, wijzigen, opschorten, verlengen en intrekken van een vergunning alsmede het stellen van nadere
1
voorwaarden aan een vergunning als bedoeld in art. 3 bis Loterijverordening 1909 (P.B. 1965, no. 85 z.g.) .
Fase 1. Indienen van de vergunningsaanvraag
In deze fase stelt u de aanvraag samen door het juiste aanvraagformulier in te vullen, de noodzakelijke
documenten behorende bij de aanvraag te verzamelen en al het nodige tijdig in te dienen bij de GCB.
Voor uw gemak bevat het aanvraagformulier een overzicht van de in te dienen documenten (sectie V).
Wie mag aanvragen?
Natuurlijke personen woonachtig op Curaçao, die voldoen aan de volgende eisen, kunnen een
2
vergunning aanvragen.
a. Meerderjarig zijn of door de rechter handlichting zijn verleend.
b. In het bezit zijn van een stortingsbewijs van 10% van het per trekking aan zijn vergunning
verbonden maximale prijzenpakket.
c. Het in aanmerking kunnen komen voor de hem nog op grond van enige andere wettelijke
bepalingen vereiste vergunning of toestemming.
d. Geen gevaar opleveren voor de openbare orde, de goede zeden of de publieke rust.
e. Geen vergunning zijn verloren wegens intrekking binnen de laatste 5 jaar of onherroepelijk zijn
3
veroordeeld wegens o.a.:
1. het aanleggen of houden van een andere loterij dan waarvoor vergunning is verleend;
2. het aanleggen of houden van een niet-vergunbare of een niet vergunde loterij;
3. het aanleggen of houden van een loterij ter stimulering van de verkoop of verhoging van de
omzet in strijd met de gestelde voorschriften, voorwaarden en regels;
4. het verkopen, te koop aanbieden, afleveren, uitdelen, in voorraad hebben of adverteren van
aandelen in een andere loterij dan waarvoor de vergunning is verleend, inclusief loterijen die
buiten Curaçao worden aangelegd of gehouden;
5. het verkopen, te koop aanbieden, afleveren, uitdelen, in voorraad hebben of adverteren van
certificaten die recht geven op de gedeeltelijke eigendom van een oorspronkelijk aandeel in
een loterij of een premielening of op de aan dat aandeel verbonden winkans bij trekkingen,
onder welke benaming ook;
6. het overtreden van de vergunningsvoorschriften of -voorwaarden;
7. het verkopen, te koop aanbieden, afleveren, uitdelen, in voorraad hebben of adverteren van
aandelen in een loterij zonder de vermelding van de verleende toestemming, onder aanhaling
van de dagtekening van de beschikking;
8. het verkopen, te koop aanbieden, afleveren, uitdelen, in voorraad hebben of adverteren van
aandelen in een vergunde loterij, zonder nakoming van de voorwaarden waaronder de
toestemming tot het houden van de loterij is verleend.
4
f. binnen de laatste vijf jaren niet onherroepelijk zijn veroordeeld wegens bedrog , bedelarij of
5
souteneurschap .
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Loterijverordening 1909 (PB 1965, no. 85 z.g.) wordt in de hiernavolgende tekst afgekort als “LV1909”. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen
van de 23ste september 1986 ter uitvoering van artikel 3 bis, lid 4 van de “Loterijverordening 1909" (P.B. 1965 no. 85), zoals gewijzigd (AB 1986, no. 22)
wordt weergegeven als “AB 1986, 22”. Eilandsbesluit, houdende algemene maatregelen van de 23ste september 1986 ter uitvoering van artikel 3 bis, lid 2
van de “Loterijverordening 1909" (P.B. 1965 no. 85) zoals gewijzigd (AB 1986, no. 21 z.g.) wordt weergegeven als “AB 1986, 21”
Art. 3 bis LV1909 jo. art. 2 AB 1986, 22.
Artt. 2, 6 en 8 LV1909.
Art. 339 Wetboek van Strafrecht (thans 2:305 Sr).
Art. 451 Wetboek van Strafrecht (thans artt. 3:16 en 2:239 Sr).
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Hoe lang is een Wega di Number-vergunning geldig?
6
De Wega di Number-vergunning is geldig voor één (1) kalenderjaar.
Wat is de verkoopprijs van een Wega di Number-lot?
7
Een Wega di Number-lot wordt verkocht voor NAf 1,13. Dit bedrag bestaat uit:
1. De nominale waarde van NAf 1,- plus
2. 4% van de nominale waarde (NAf 0,04) voor deelname aan de Extra Loterij plus
3. 9% van de nominale waarde (NAf 0,09) aan omzetbelasting.
LET OP!
Van het wettelijk voorgeschreven verkoopprijs per lot mag niet worden afgeweken, zodanig dat de
8
vaste relatie tussen ingezet bedrag en het percentage uitgeloofde prijzen wordt verstoord. Zie ook
het hiernavolgende prijzenschema.
Wat moet er minimaal op een Wega di Number-lot vermeld staan?
9
Op elk Wega di Number-lot dient minimaal het volgende vermeld te staan:
- het vergunningsnummer;
- de dagtekening van de vergunning;
- de nominale waarde van het lot;
- de datum waarop het lot verkocht is;
- de prijzen waarop het lot recht op geeft;
- de datum van de trekking.
Vergunningsnummer en dagtekening dienen in alle advertentiemateriaal te worden opgenomen.
Zijn er leeftijdsbeperkingen voor de verkoop van Wega di Number-loten?
Ja. Het is de vergunninghouder verboden loten te verkopen of te doen verkopen aan personen
10
beneden de leeftijd van achttien jaar. Indien de winnaar van een prijs een persoon blijkt te zijn die
niet aan de loterij had mogen meedoen, wordt de prijs niet aan de desbetreffende persoon
uitgekeerd.
Is er een maximum bruto-opbrengst die behaald mag worden?
Ja. De maximale bruto-opbrengst wordt bij de aanvraag bepaald door de aanvrager en is gebaseerd op
11
het aantal series van 2, 3 en 4 nummers dat in de vergunning wordt opgenomen.
Hoe zijn de series genummerd?
In de Wega di Number worden de loten verdeeld in hoogstens drie series:
- de loten van de eerste serie worden genummerd van 00 tot en met 99;
- de loten van de tweede serie worden genummerd van 000 tot en met 999;
12
- de loten van de derde serie worden genummerd van 0000 tot en met 9999.
Hoe worden de prijzen bepaald?
Per loterij worden drie trekkingen van vier cijfers gehouden. De eerste trekking geeft recht op de
eerste prijs, de tweede trekking geeft recht op de tweede prijs en de derde trekking geeft recht op de
derde prijs.

6
7
8
9
10
11
12

Art.2, sub b, AB 1986, 21.
Art. 4, lid 2, sub c en art. 11 bis, lid 1, sub c, LV1909.
Art. 2, sub m, AB 1986, 21.
Art. 5, lid 2, LV1909 jo. art . 2, lid 1, sub k, AB 1986, 21.
Art. 2, sub g, AB 1986, 21.
Art.2, sub j en art. 4, AB 1986, 21.
Art. 4, sub a, AB 1986, 21.
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De laatste twee en drie cijfers van elk getrokken nummer van vier cijfers hebben respectievelijk
betrekking op de loten van de eerste en tweede serie. Het voltallige nummer van vier cijfers heeft
13
betrekking op de loten van de derde serie.
Hoe ziet het prijzenschema eruit?
14
De prijzen zijn wettelijk verbonden aan de series. Gebaseerd op een nominale waarde per lot van
NAf 1,- en de verkoop van deelloten ter waarde van NAf 0,50 en NAf 0,25, is het prijzenschema als
volgt. In geval van deelloten wordt de prijs proportioneel uitbetaald.

Verkoopprijs loten (NAf)
Proportioneel prijzenschema

1,00
100%

0,50
50%

0,25
25%

Eerste serie: 70% van de nominale waarde van de loten is voor prijzen beschikbaar als volgt:

Eerste prijs
Tweede prijs
Derde prijs

40%
20%
10%

NAf
40,00
20,00
10,00

NAf
20,00
10,00
5,00

NAf
10,00
5,00
2,50

Tweede serie: 70% van de nominale waarde van de loten is voor prijzen beschikbaar als volgt:

Eerste prijs
Tweede prijs
Derde prijs

40%
20%
10%

NAf
400,00
200,00
100,00

NAf
200,00
100,00
50,00

NAf
100,00
50,00
25,00

Derde serie: 52,5% van de nominale waarde van de loten is voor prijzen beschikbaar als volgt:

Eerste prijs
Tweede prijs
Derde prijs

30%
15%
7,5%

NAf
3.000,00
1.500,00
750,00

NAf
1.500,00
750,00
375,00

NAf
750,00
375,00
187,50

LET OP!
15
Van het wettelijk voorgeschreven prijzenschema mag niet worden afgeweken.
Mogen loten andere loterijen worden aangeboden?
Nee. Het is verboden om loten te verkopen of te doen verkopen van trekkingen die niet worden
16
gehouden door of namens de Curaçaose overheid. Hieronder zijn begrepen o.a. de Diario (Aruba), de
Flamingo (Bonaire), de Florida Lotto (USA), de Powerball (USA) etc.
Zijn promotie ‘gimmicks’ zoals Box, Ñapa etc. wettelijk toegestaan?
De Loterijverordening 1909 geeft de ruimte om aan Wega di Number-vergunninghouders een
vergunning te verlenen voor loterijen ter stimulering van de verkoop of ter verhoging van de omzet.
Het is mogelijk om geen dan wel direct of indirect een additioneel geldbedrag te vragen voor
deelname. Echter, het landsbesluit, houdende algemene maatregelen, waarin de voorschriften voor
17
dit soort loterijen zijn vastgesteld, ontbreekt vooralsnog.
13
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17

Art. 4, sub b, AB 1986, 21.
Art. 4, sub c, AB 1986, 21.
Art. 2, sub l en m, AB 1986, 21.
Art. 2, lid 1, sub i, AB 1986, 21.
Art. 3 ter LV1909.
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Dienen er zekerheden gesteld te worden?
Ja. Er is een waarborgfonds ingesteld dat dient ter zekerheidstelling voor de uitbetaling van prijzen.
De vergunninghouder dient bij elke vergunningverlening een geldelijke bijdrage te storten die gelijk is
aan 10% van het per trekking aan zijn vergunning verbonden maximale prijzenpakket.
Indien, gerekend over meerdere jaren, minimaal 60% van zijn totale verschuldigde bijdrage in het
waarborgfonds is gestort, wordt geen bijdrage meer bij de vergunninghouder geheven.
18
Van een eenmaal betaalde bijdrage in het waarborgfonds wordt geen teruggave gedaan.
LET OP!
Verhoging van het aantal series, leidt tot verhoging van het aan de vergunning verbonden maximale
prijzenpakket, hetgeen op zijn beurt een verhoging van de verplichte bijdrage aan het waarborgfonds
tot gevolg heeft.
Bestaat er een moratorium op het aantal nummerverkooplocaties?
Ja. Er mogen in totaal maximaal 362 nummerverkooplocaties worden toegewezen. Het maximum
19
aantal locaties per vergunninghouder is vastgesteld op 70. Alleen daadwerkelijk bestaande adressen
kunnen worden toegewezen in de vergunning.
Moeten nummerkantoren operationeel zijn?
Ja. Op de vergunde locatie moet een nummerkantoor aanwezig zijn, dat door de vergunninghouder
20
gebruikt wordt voor (enkel) de vergunde lotenverkoop conform de vergunningsvoorschriften.
Niet-bestaande c.q. niet-operationele lokaliteiten worden niet in de vergunning opgenomen.
LET OP!
Er is vastgesteld dat verschillende Wega di Number-vergunninghouders locaties hebben opgegeven
die niet bestaan dan wel niet in gebruik zijn dan wel niet gebruikt worden voor het vergunde doel. De
GCB zal in 2019 haar inventarisatie van de nummerverkoopkantoren uitvoeren.
Daarom zullen niet-bestaande c.q. niet-operationele lokaliteiten en lokaliteiten, die niet gebruikt
worden voor het vergunde doel, voorwaardelijk in de 2019 vergunning worden opgenomen en zullen
deze per 1 januari 2020 geschrapt worden indien deze lokaliteiten niet vóór die datum worden
geoperationaliseerd of worden gebruikt voor het vergunde doel.
Voor de voorwaardelijk in de vergunning opgenomen locaties zullen vergunningsrechten in rekening
worden gebracht, nadat de locatie is geoperationaliseerd.
Hoe toon ik aan dat mijn nummerkantoor legaal opereert?
Een door de GCB gewaarmerkt afschrift van de vergunning dient in ieder van de lokaliteiten waarvoor
de vergunning verleend is, te zijn opgehangen op een voor het publiek duidelijk zichtbare plaats op
21
een hoogte van twee meter van de vloer.
De Wega di Number-vergunning wordt geacht niet te zijn verleend indien zij betrekking heeft op een
lokaliteit, waartoe ingevolge enige andere wettelijke regeling of een van overheidswege verleende
vergunning (waaronder mede begrepen de vergunningen ex de Vergunninglandsverordening) het
houden van winkelnering of nevenactiviteiten niet is toegestaan. Hier moet mede gedacht worden aan
22
verkooppunten die illegaal op overheidsterrein gevestigd zijn (illegale occupatie).

18
19
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22

Art. 5, leden 3 en 4, LV1909 jo. art. 2, sub n, AB 1986, 21.
Art. 2, sub c, AB 1986, 21 jo. Besluit d.d. 10 juni 1998 no. 98/4279, inzake beleidsregels met betrekking tot de Wega di Number (W.D.N.).
Art. 3, lid 2, AB 1986, 21.
Art. 2, sub e, AB 1986, 21.
Art. 3, lid 4, AB 1986, 21.
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Wat zijn de veiligheidseisen die gelden voor nummerkantoren?
23
De volgende eisen gelden momenteel met betrekking tot nummerkantoren:
1. De personen werkzaam in een nummerverkooplokaliteit moeten door kogelvrij glas afgeschermd
zijn van de overige in de lokaliteit aanwezige personen.
2. In de lokaliteit moet een telefoontoestel aanwezig zijn dat aangesloten is op het telefoonnet of
andere apparatuur die een soortgelijke telefonische verbinding tot stand kan brengen.
3. Buiten de lokaliteit moet er 's avonds een zodanige kunstverlichting schijnen, dat de gemiddelde
horizontale verlichtingssterkte, gemeten op 1 m. boven de grond, in een straal van 25m. rondom
de ingang van de lokaliteit ten minste 50 lux bedraagt.
Zijn er andere kwaliteitseisen vastgesteld voor nummerkantoren?
Anders dan de veiligheidseisen zijn er vooralsnog geen andere kwaliteitseisen vastgesteld voor
nummerkantoren. De mogelijkheid is in de wet ingebouwd om eisen vast te stellen met betrekking tot
24
ruimte, licht, inrichting, ramen, luchtverversing en hygiëne.
Is het mogelijk om adreswijzigingen van nummerkantoren door te voeren?
25
Ja. Hiervoor moet een aanvraag bij de GCB ingediend worden.
Is er een minimale afstand tussen nummerkantoren voorgeschreven?
Ja. Een nummerkantoor kan alleen worden verhuisd naar een locatie, die op minimaal 500 meter
26
afstand van een reeds bestaand nummerkantoor ligt.
Is van-huis-tot-huis verkoop toegestaan?
Ja. Het is mogelijk toestemming te verkrijgen om buiten een lokaliteit om gebruik te maken van
personen, die in de hoedanigheid van of namens de vergunninghouder loten verkopen. Zij zijn
27
verplicht om te allen tijde het door de GCB afgegeven legitimatiebewijs bij zich te dragen.
Wat zijn de kosten verbonden aan de vergunning?
28
1. Er wordt vergunningsrecht als volgt geheven:
a. NAf 100,- per jaar, verschuldigd bij de vergunningverlening aan het begin van het jaar, voor
iedere nummerverkooplokaliteit met dien verstande dat voor de vergunninghouder die niet
over een lokaliteit beschikt dit recht NAf 100,- per jaar is, en
b. 4,5% van de bruto-omzet uit de verkoop van loten. Dit recht is maandelijks verschuldigd.
2. Er dient bij de vergunningverlening een bijdrage in het waarborgfonds gestort te worden gelijk
aan 10% van het per trekking aan de vergunning verbonden maximale prijzenpakket. Indien,
gerekend over meerdere jaren, minimaal 60% van de totale verschuldigde bijdrage in het
29
waarborgfonds is gestort, wordt geen bijdrage meer bij de vergunninghouder geheven.
Wie is aansprakelijk voor vergunningsrechten, bijdrage aan waarborgfonds etc.?
De vergunninghouder is te allen tijde hoofdelijk aansprakelijk voor de vergunningsrechten, de
omzetbelasting, de bijdrage in het waarborgfonds en de afstortingen inzake de extra loterij.
Als het loterijbedrijf als eenmanszaak wordt uitgevoerd, dan is de vergunninghouder ook hoofdelijk
aansprakelijk voor de loonbelastingen en de sociale premies.
Indien het loterijbedrijf als naamloze of besloten vennootschap wordt gevoerd, dan is (in eerste
instantie) de rechtspersoon aansprakelijk voor de loonbelastingen en sociale premies.

23
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Art. 2B AB 1986, 21.
Art. 2, sub d, AB 1986, 21.
Besluit d.d. 10 juni 1998 no. 98/4279, inzake beleidsregels met betrekking tot de Wega di Number (W.D.N.).
Besluit d.d. 10 juni 1998 no. 98/4279, inzake beleidsregels met betrekking tot de Wega di Number (W.D.N.).
Art. 2, sub f, AB 1986, 21 jo. Besluit d.d. 10 juni 1998 no. 98/4279, inzake beleidsregels met betrekking tot de Wega di Number (W.D.N.).
Art. 4, leden 2 en 3, LV1909.
Art. 5, leden 3 en 4, LV1909 jo. art. 2, sub n, AB 1986, 21.
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Zijn er specifieke verkoopdagen en openingstijden van nummerkantoren?
Ja. Loten mogen alleen verkocht worden op de dagen waarop de trekkingen worden gehouden.
Nummerkantoren dienen vanaf 20.15 uur tot 07.00 van de daaropvolgende dag voor het publiek
30
gesloten te zijn. Op zondagen is dat vanaf 13.00 uur tot 07.00 uur van de daaropvolgende dag.
Wanneer vinden de trekkingen plaats?
Fundashon Wega di Number Korsou houdt dagelijks voor elke prijs een trekking, met uitzondering van
wettelijk erkende feestdagen, de dag vóór de eerste kerstdag, de dag vóór nieuwjaarsdag,
31
Carnavalszondag en de dag na goede vrijdag.
Behoudens onvoorziene omstandigheden vindt de trekking plaats op zondagen tussen 15.00 uur en
32
15.10 uur en op de overige dagen tussen 21.00 uur en 21.10 uur.
Wat zijn de vereisten die voor de administratie gelden?
De vergunninghouder moet een doelmatige administratie bijhouden, die per dag voldoende inzicht
geeft op gehouden loterijen, de gelote bedragen en de uitbetaalde prijzen. De vergunninghouder
moet ook de richtlijnen met betrekking tot de administratie, gegeven door of vanwege de overheid,
opvolgen. Op de eerste aanmaning van de overheid of van de daartoe door de overheid aangewezen
ambtenaren, dient de vergunninghouder inzage te verschaffen in de administratie inclusief alle
33
daartoe behorende boeken en bescheiden.
Overdraagbaarheid van vergunning en loterijbedrijf?
De vergunning is persoonlijk en kan noch overgedragen noch verhuurd worden.
Een Wega di Number-vergunninghouder kan wel zijn loterijbedrijf (activa, passiva en
nummerkantoren, doch niet de vergunning) overdragen aan één of meer reeds bestaande Wega di
Number-vergunninghouders of aan één of meer derden, die voldoen aan alle vereisten waar de
aanvrager van een Wega di Number-vergunning aan moet voldoen. Een verzoek tot goedkeuring van
34
deze voorgenomen overdracht moet voorafgaand aan de GCB worden overgelegd.
Wat gebeurt er bij indiening van een onvolledige aanvraag?
Als de vergunningsaanvraag onvolledig is, wordt deze niet in behandeling genomen. De GCB stuurt de
aanvraag terug met het verzoek om deze te vervolmaken.
Wat is het belang van tijdige indiening van de aanvraag?
De aanvraag dient tijdig te worden ingediend, zodat de GCB voldoende tijd heeft om deze op adequate
wijze te behandelen. Voor bestaande vergunninghouders geldt in elk geval dat een volledige aanvraag
uiterlijk 8 weken vóór de afloop van de lopende vergunning ingediend moet zijn. Het niet indienen
van de aanvraag binnen de aangegeven termijn, kan ertoe leiden dat de lopende Wega di Numbervergunning komt te vervallen en de nummerverkoop tijdelijk gestaakt moet worden.
Welke vormvereisten zijn er voor de invulling van het aanvraagformulier?
 Ter bevordering van de leesbaarheid verzoeken wij u om het aanvraagformulier goed leesbaar, bij
voorkeur digitaal, in te vullen.
 Het aanvraagformulier dient handmatig en met blauwe inkt ondertekend te worden.
 Bij het aanvraagformulier dient de aanvrager een aantal documenten te overleggen als bijlagen. U
wordt hiervoor verwezen naar sectie V “Overzicht in te dienen stukken bij de aanvraag”.
 Het volledig ingevulde aanvraagformulier, incl. bijlagen, mag digitaal (softcopy) of op papier
(hardcopy) worden aangeleverd. In beide gevallen dienen de documenten in kleur te zijn. Digitale
aanlevering dient in pdf-formaat te gebeuren met een resolutie van minimaal 300 dpi.
30
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Art. 2, sub h, en art. 2A AB 1986, 21.
Art. 2 Eilandsbesluit trekkingsprocedure Wega di Number Korsou (AB 1996, no. 18).
Art. 2, sub p, AB 1986, 21.
Art. 2, sub o en q, AB 1986, 21.
Art. 2, sub a, AB 1986, 21 jo. Besluit d.d. 10 juni 1998 no. 98/4279, inzake beleidsregels met betrekking tot de Wega di Number (W.D.N.).

Aanvraagformulier WdN-vergunning – versie januari 2019

7/15

Wat is de taalvereiste van de aanvraag?
Het aanvraagformulier, inclusief de bijlagen, kan in het Nederlands, Engels of Papiaments aangeleverd
worden.
Wat kan er gebeuren als ik onjuiste informatie verschaf bij de aanvraag?
Mocht tijdens de behandeling van de aanvraag blijken dat u opzettelijk onjuiste informatie heeft
verstrekt, dan wordt de vergunning geweigerd.
Als na vergunningverlening blijkt dat de GCB bij de behandeling van de aanvraag van onjuiste
35
informatie is uitgegaan, die door u is aangeleverd, kan de vergunning worden ingetrokken.
Waar kan ik de aanvraag indienen?
De aanvraag dient als één geheel bij de GCB te worden ingediend. De GCB neemt onvolledige
aanvragen niet in behandeling.
Het volledige en ondertekende aanvraagformulier, inclusief alle bijlagen, kunt u, onder vermelding van
het onderwerp “Aanvraag Wega di Number-vergunning”, indienen op:
Postadres:
Email:

Stichting Gaming Control Board,
Emancipatie Boulevard Dominico F. “Don” Martina 23,
Willemstad, Curaçao
lottery@gcb.cw

Fase 2. De beoordeling van de vergunningsaanvraag
De GCB controleert eerst de aanvraag op tijdigheid, juistheid en volledigheid.
Hierna vindt een kwalitatieve beoordeling plaats van de aanvraag. De GCB kan de aanvrager
gedurende de behandeling om aanvullende informatie verzoeken, die nodig wordt geacht om de
aanvraag verder te kunnen beoordelen. De behandeltermijn wordt vanaf dat moment opgeschort tot
aan de dag dat de aanvullende informatie is ontvangen.
De GCB streeft ernaar om alle aanvragen binnen een redelijke termijn te behandelen, maar is
afhankelijk van de snelheid waarmee de Procureur-Generaal, Fundashon Wega di Number Korsou en
het Ministerie van Financiën hun adviezen verstrekken die nodig zijn voor de beoordeling van de
aanvraag. Een negatief advies kan leiden tot aanpassing of weigering van de aanvraag.
Fase 3. Het besluit
Na de inhoudelijke beoordeling kent de GCB de vergunning toe of wijst zij de aanvraag af. Bij een
positief besluit zal u via een brief hiervan in kennis worden gesteld en zal u worden verzocht de
betaling van het verschuldigde vergunningsrecht en de bijdrage aan het waarborgfonds (indien nog
relevant) in orde te maken voorafgaand aan de vergunningverlening. U dient de betaling van het
vergunningsrecht te richten aan de GCB via bankoverschrijving. Indien van toepassing, wordt u voor de
betaling van uw bijdrage aan het waarborgfonds verwezen naar Fundashon Wega di Number Korsou
(FWNK).
Na ontvangst van de betaling en, indien van toepassing, het betalingsbewijs van FWNK kunt u de
vergunning in ontvangst nemen.
Als de aanvraag wordt afgewezen, wordt dit eveneens via een brief aan u kenbaar gemaakt.
U kunt bezwaar maken tegen het (afwijzende) besluit; dit dient u binnen 6 weken na ontvangst in te
dienen op de wijze zoals in het besluit vermeld wordt.

35

Art. 3, lid 1, AB 1986, 21.
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I. HET LOTERIJBEDRIJF
Gegevens aanvrager Wega di Number-vergunning
Voornaam:
Achternaam:
Huisadres:
CRIB-nummer:
Email adres:
Telefoonnummer 1:

Telefoonnummer 2:

Vereiste bijlagen:
- Een kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs (geen paspoort)
- Een uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens van Publieke Zaken (Kranshi)
- ‘Verklaring schuld Wega di Number’ inzake de aangifte en betaling van vergunningsrechten, vergezeld van
een actuele debiteurenkaart, afgegeven door de Landsontvanger
- Indien van toepassing, kopieën van een geldige betalingsregeling en alle betaalbewijzen

Gegevens contactpersoon (moet een gemachtigde zijn) [indien van toepassing]
Voornaam:
Achternaam:
Huisadres:
Email adres:
Telefoonnummer 1:

Telefoonnummer 2:

Vereiste bijlagen:
- Een kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs (geen paspoort )
- Een uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens van Publieke Zaken (Kranshi)
- Machtigingsbrief niet ouder dan 1 maand, ondertekend door de aanvrager

Algemene informatie van het loterijbedrijf
Aantal bedrijven dat wordt ingezet bij de uitvoering van het loterijbedrijf:
Bedrijf 1
Rechtsvorm:

Eenmanszaak
Naamloze Vennootschap (N.V.)
Besloten Vennootschap (B.V.)
Andere rechtsvorm

Welk:

Officiële bedrijfsnaam:
Handelsnaam/Merknaam:
Adres hoofdkantoor:
KvK-registratienummer:
CRIB-nummer:
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Bedrijf 2
Rechtsvorm:

Eenmanszaak
Naamloze Vennootschap (N.V.)
Besloten Vennootschap (B.V.)
Andere rechtsvorm

Welk:

Officiële bedrijfsnaam:
Handelsnaam/Merknaam:
Adres hoofdkantoor:
KvK-registratienummer:
CRIB-nummer:
Bedrijf 3
Rechtsvorm:

Eenmanszaak
Naamloze Vennootschap (N.V.)
Besloten Vennootschap (B.V.)
Andere rechtsvorm

Welk:

Officiële bedrijfsnaam:
Handelsnaam/Merknaam:
Adres hoofdkantoor:
KvK-registratienummer:
CRIB-nummer:
Vereiste bijlagen:
- Origineel uittreksel Kamer van Koophandel, niet ouder dan 3 maanden (geen internet uitdraai)
- ‘Verklaring schuld Wega di Number’ inzake de omzetbelasting en de aangifte en betaling van
vergunningsrechten, vergezeld van een actuele debiteurenkaart, afgegeven door de Landsontvanger
- Indien van toepassing, kopieën van alle geldige betalingsregelingen en alle betaalbewijzen
- Statuten
- Het laatste jaarverslag
- Organisatiestructuur van het loterijbedrijf tot aan de Ultimate Beneficiary Owner (UBO)
- Aandeelhoudersregister van de voor het loterijbedrijf gebruikte N.V’s en B.V.’s

Administratie
Garandeert uw administratie per dag voldoende inzicht op
gehouden loterijen, de gelote bedragen en de uitbetaalde prijzen?

Ja

Nee

Gebruikt u een geautomatiseerd systeem voor de lotenverkoop?

Ja

Nee

Ja

Nee

Verkoopt u uitsluitend loten m.b.v. het geautomatiseerd systeem?

Ja

Nee

Bij handmatige verkoop, gebruikt u uitsluitend de FWNK bonnen?

Ja

Nee

Zo ja, wat is de naam van dat geautomatiseerd systeem?
Is uw geautomatiseerd systeem speciaal voor u ontwikkeld?
Zo ja, door wie?

Zo nee, welke bonnen gebruikt u?
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II. DE LOTERIJ
Aantal aangevraagde series*

*Een toename in het aantal series leidt tot een additionele bijdrage in het waarborgfonds. Een afname leidt niet tot teruggave van een deel
van de reeds gestorte bijdrage.

Deze aanvraag
Eerste serie

Laatste vergunning

(00 – 99):

Tweede serie (000 – 999):
Derde serie

(0000 – 9999):

Bijdrage in het waarborgfonds*
Hoeveel bedraagt uw maximaal prijzenpakket?

NAf

Uw maximale bijdrage in het waarborgfonds (60% van uw prijzenpakket):

NAf

Hoeveel heeft u totaal afgestort in het waarborgfonds?

NAf

Is uw verplichting m.b.t. het waarborgfonds volgestort?

Ja

Nee

Beschikt u over een betalingsregeling?

Ja

Nee

Zo ja, heeft u uw betalingsregeling reeds ingediend bij uw vorige aanvraag?

Ja

Nee

Heeft u uw stortingsbewijzen reeds ingediend bij uw vorige aanvraag?

Ja

Nee

Zo nee, hoeveel bent u nog verschuldigd?

NAf

Vereiste bijlagen:
- Betalingsregeling waarborgfonds, indien van toepassing en nog niet ingediend*
- Stortingsbewijzen waarborgfonds, voor zover niet ingediend*

* Uit deze verklaringen moet kunnen worden afgeleid of u aan uw geldelijke verplichtingen terzake de waarborgsom van uw loterijbedrijf
hebt voldaan of dat u, in geval van achterstalligheid, een afbetalingsregeling terzake uw achterstalligheid bent aangegaan en dat u zich aan
de betalingsregeling houdt.

Deelnamebewijzen
Toont uw Wega di Number-lot:
uw vergunningsnummer?

Ja

Nee

de dagtekening van de vergunning?

Ja

Nee

de nominale waarde van het lot?

Ja

Nee

de datum waarop het lot verkocht is?

Ja

Nee

de prijzen waarop het lot recht op geeft?

Ja

Nee

de datum van de trekking?

Ja

Nee

Vereiste bijlage:
- Een voorbeeld afdruk van het door u gehanteerde Wega di Number-lot
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III. NUMMERKANTOREN
Deze aanvraag

Laatste vergunning

Aantal nummerkantoren:

Overzicht nummerkantoren*

*Bij elke adres middels een “X” aangeven of het nummerkantoor op de laatst verleende vergunning was vermeld (B-kolom) of nieuw is (Nkolom) en of het eigendom (E-kolom) of huur (H-kolom) betreft. A.u.b. ook middels een “X” de locaties identificeren, die vooralsnog nietoperationeel (NO-kolom) zijn.

Nr.

Adres nummerverkoopkantoor

B

N

E

H

NO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
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Nr.

Adres nummerverkoopkantoor

B

N

E

H

NO

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
Vereiste bijlage:
- Voor nieuwe locaties, een eigendomsbewijs of huurcontract
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IV. VAN-HUIS-TOT-HUIS VERKOPERS
Deze aanvraag

Laatste vergunning

Aantal van-huis-tot-huis verkopers:

Overzicht van-huis-tot-huis verkopers*

*Bij elke persoon middels een “X” aangeven of deze persoon reeds op de laatst verleende vergunning was vermeld (B-kolom) of nieuwe
verkoper betreft (N-kolom).

Nr.

Naam

ID-nummer

B

N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
Vereiste bijlagen voor elke van-huis-tot-huis verkoper:
- Een kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs (geen paspoort)
- Een uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens van Publieke Zaken (Kranshi)
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V. OVERZICHT IN TE DIENEN STUKKEN BIJ DE AANVRAAG
Volg nr.

Omschrijving

1

Volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier.

2

Een kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs van de aanvrager (geen paspoort ).

3

15

Een uittreksel van de aanvrager uit de basisadministratie persoonsgegevens van Publieke
Zaken (Kranshi).
‘Verklaring schuld Wega di Number’ op het CRIB-nummer van de aanvrager inzake de
aangifte en betaling van vergunningsrechten, vergezeld van een actuele debiteurenkaart,
afgegeven door de Landsontvanger.*
Indien van toepassing op de aanvrager, kopieën van een geldige betalingsregeling en alle
betaalbewijzen
Indien van toepassing, een kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs van de
gemachtigde contactpersoon (geen paspoort ).
Indien van toepassing, een uittreksel uit de basisadministratie persoonsgegevens van de
gemachtigde contactpersoon.
Indien van toepassing, een machtigingsbrief voor de contactpersoon niet ouder dan 1
maand, ondertekend door de aanvrager.
Een uittreksel uit het handelsregister van de Kamer van Koophandel & Nijverheid (niet
ouder dan 3 maanden) van de eenmansza(a)k(en), naamloze vennootschap(pen) en/of
besloten vennootschap(pen), die worden ingezet bij de uitvoering van het loterijbedrijf.
‘Verklaring schuld Wega di Number’ op het (de) CRIB-nummer(s) van de
eenmansza(a)k(en), naamloze vennootschap(pen) en/of besloten vennootschap(pen), die
worden ingezet bij de uitvoering van het loterijbedrijf inzake de omzetbelasting en de
aangifte en betaling van vergunningsrechten, vergezeld van een actuele debiteurenkaart,
afgegeven door de Landsontvanger.*
Indien van toepassing op de eenmansza(a)k(en), naamloze vennootschap(pen) en/of
besloten vennootschap(pen), die worden ingezet bij de uitvoering van het loterijbedrijf,
kopieën van (een) geldige betalingsregeling(en) en alle betaalbewijzen
Statuten van de eenmansza(a)k(en), naamloze vennootschap(pen) en/of besloten
vennootschap(pen), die worden ingezet bij de uitvoering van het loterijbedrijf.
Het laatste jaarverslag van de eenmansza(a)k(en), naamloze vennootschap(pen) en/of
besloten vennootschap(pen), die worden ingezet bij de uitvoering van het loterijbedrijf.
De organisatiestructuur van het loterijbedrijf tot aan de Ultimate Beneficiary Owner
(UBO).
Aandeelhoudersregister van de voor het loterijbedrijf gebruikte N.V’s en B.V.’s

16

Betalingsregeling waarborgfonds, indien van toepassing en nog niet ingediend.

17

Stortingsbewijzen waarborgfonds, voor zover niet ingediend.

18

Een voorbeeld afdruk van het door u gehanteerde Wega di Number-lot.

19

Voor nieuwe locaties, een eigendomsbewijs of huurcontract.

20

Een kleurenkopie van een geldig identiteitsbewijs van elke van-huis-tot-huis
nummerverkoper (geen paspoort).
Een uittreksel van elke van-huis-tot-huis nummerverkoper uit de basisadministratie
persoonsgegevens van Publieke Zaken (Kranshi).

4

5
6
7
8
9

10

11

12
13
14

21

Check

*Uit deze verklaringen moet kunnen worden afgeleid of u aan uw geldelijke verplichtingen terzake de waarborgsom van uw loterijbedrijf
hebt voldaan of dat u, in geval van achterstalligheid, een afbetalingsregeling terzake uw achterstalligheid bent aangegaan en dat u zich aan
de betalingsregeling houdt.
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