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Geachte 
 
In uw brief van 15 januari 2018, ontvangen op 17 januari 2018, heeft u met een 
beroep op de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob) verzocht om alle 
documenten die betrekking hebben op het besluit en/of overleg dat tussen de 
vergunninghouder (Staatsloterij B.V.) en de ministeries van Justitie en Veiligheid 
en Financiën heeft plaatsgevonden. 
 
De ontvangst van uw verzoek is schriftelijk bevestigd bij brief van 26 januari 2018. 
Over dit verzoek hebt u op 30 januari 2018 contact gehad met medewerkers van 
mijn ministerie. Tijdens dit gesprek is aan u, met betrekking tot uw verzoek, een 
toelichting gegeven. Voorts bent u in de gelegenheid gesteld om nadere vragen te 
stellen. Verder is bij brief van 9 februari 2018 de beslistermijn met vier weken 
verdaagd. Eveneens is in deze brief aan u medegedeeld dat de beslistermijn is 
opgeschort vanwege het vragen van zienswijze aan derden.  
 
Wettelijk kader 
Uw verzoek valt onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-artikelen 
verwijs ik u naar bijlage 1. 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn in totaal 27 documenten aangetroffen. Deze documenten 
zijn opgenomen in een inventarislijst, die als bijlage 2 bij dit besluit is gevoegd. In dit 
besluit wordt verwezen naar de corresponderende nummers uit de inventarislijst, zodat 
per document duidelijk is wat is besloten.  
 
Zienswijzen 
U bent er over geïnformeerd dat er derdebelanghebbenden zijn bij de openbaarmaking 
van de documenten. Deze derdebelanghebbenden zijn in de gelegenheid gesteld om 
een zienswijze te geven. Deze zienswijzen heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. 
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Besluit 
Ik heb besloten aan uw verzoek deels tegemoet te komen en de documenten waar 
u om hebt verzocht (deels) openbaar te maken. Voor een nadere specificatie per 
document verwijs ik u naar bijlagen 2 en 3. De reden waarom ik deze informatie 
(deels) openbaar maak, volgt uit hetgeen ik hieronder heb opgenomen onder het 
kopje ‘Overwegingen’.  
 
Niet openbaar/reeds openbaar 
Verder heb ik besloten om de documenten met nummers 4-7, 9, 13, 21, 22 en 26 
niet openbaar niet maken. De reden hiervoor is dat na toepassing van de 
weigeringsgronden van de Wob geen relevante informatie blijft staan. 
Volledigheidshalve merk ik op dat de documenten met de nummers 3, 8, 10, 15, 
17 en 25 reeds openbaar zijn. In het licht van het bovenstaande verwijs ik u naar 
de inventarislijst, welke is opgenomen in bijlage 2.  
 
Buiten reikwijdte verzoek 
De documenten met de nummers 2, 6, 19, 21, 23 en 24 bevatten passages die 
inhoudelijk niet binnen de reikwijdte van uw verzoek vallen. Deze passages heb ik 
onleesbaar gemaakt onder vermelding van “buiten reikwijdte verzoek”. 
 
Verwijzing naar besluit KSA 
Voorts is uit inventarisatie gebleken dat mijn ministerie en de Kansspelautoriteit 
deels beschikken over dezelfde documenten. Besloten is om deze dubbele 
documenten bij besluit van de Kansspelautoriteit openbaar te maken. In bijlage 2 
(onder ‘toelichting’) wordt in dat licht (door middel van een link) verwezen naar 
het besluit van de Kansspelautoriteit. In bijlage 3 (te verstrekken documenten) 
treft u in de desbetreffende documenten eveneens deze link aan. 
 
Overwegingen 
Algemene overweging: openbaarmaking t.a.v. een ieder 
Allereerst wil ik u wijzen op het volgende. Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de 
Wob, wordt een verzoek om informatie ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11. Het recht op openbaarmaking op grond van de 
Wob dient uitsluitend het publieke belang van een goede en democratische 
bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke mate toe. Daarom kan ten 
aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden gemaakt naar gelang de 
persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. Bij de te verrichten 
belangenafweging worden dan ook betrokken het algemene belang bij 
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te 
beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van de verzoeker.  
 
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven. In het licht van het bovenstaande heb ik op basis 
van de Wob een belangenafweging gemaakt. Per weigeringsgrond heb ik 
gemotiveerd waarom bepaalde passages uit de aangetroffen documenten 
onleesbaar zijn gemaakt. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet opweegt 
tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
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In het kader van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer worden alle 
(herleidbare) gegevens van persoonlijke aard niet openbaar gemaakt. In 
documenten met nummers 1, 2, 4-7, 9, 11-13, 16, 18-24 en 27 staan dergelijke 
persoonsgegevens, zoals namen, e-mailadressen en telefoonnummers van 
betrokkenen. Ten aanzien van de bovenstaande persoonsgegevens ben ik van 
oordeel dat het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd, 
zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. In dat licht heb ik alle 
persoonsgegevens, op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de 
Wob, onleesbaar gemaakt. Deze passages waarop deze weigeringsgrond van 
toepassing is, heb ik gemarkeerd met “10.2.e.”. 
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling  
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden. 
 
De documenten met nummers 11 en 27 bevatten passages die tot onevenredige 
benadeling van de Nederlandse Staat en/of derde betrokkenen kunnen leiden. Dit 
betreft, onder meer, gegevens die in vertrouwelijkheid aan mijn ministerie zijn 
verstrekt en die de concurrentie en/of procespositie van belanghebbenden 
onevenredig zouden kunnen benadelen, dan wel derden onevenredig zouden 
kunnen bevoordelen. Tevens ondermijnt openbaarmaking van deze gegevens het 
vertrouwen, van zowel betrokkenen als van derden, in de vertrouwelijke omgang 
met dergelijke informatie door mijn ministerie. Ook zou openbaarmaking van 
dergelijke informatie leiden tot terughoudendheid in de toekomst als het gaat om 
delen van informatie met mijn ministerie. Gelet op de aard en de inhoud van de 
onderhavige passages, acht ik het belang bij het voorkomen van onevenredig 
nadeel zwaarder wegen dan het algemene belang van openbaarmaking. Deze 
passages waarop deze weigeringsgrond van toepassing is, heb ik gemarkeerd met 
“10.2.g”.  
Voor zover derdebelanghebbende(n) met een beroep op de weigeringsgrond van 
artikel 10, lid 1, aanhef en onder sub c, van de Wob op bovengenoemde passages 
doelt, heb ik de zienswijze van deze derdebelanghebbende(n) gevolgd en de 
betreffende passages onleesbaar gemaakt, onder vermelding van artikel 10, lid 2, 
aanhef en onder g, van de Wob.  
 
Persoonlijke beleidsopvattingen ten behoeve van intern beraad 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen.  
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Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad” onder meer moeten worden begrepen: nota’s van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet van de bedoeling om ze als stukken voor intern beraad 
beschouwd te zien, uitdrukkelijk blijken of men moet deze bedoeling redelijkerwijs 
kunnen vermoeden. Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob 
opgenomen omdat een ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van 
buiten bij het intern beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding 
gewaarborgd moet zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met 
bewindspersonen kunnen communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de 
standpunten die het bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. Onder 
persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten. 
 
De documenten met nummers 2, 4, 5-7, 9, 12, 13 en 20-23 zijn opgesteld ten 
behoeve van intern beraad en bevatten persoonlijke beleidsopvattingen. Ik 
verstrek daarover geen informatie. Ik acht het niet in het belang van een goede 
en democratische bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren 
zelfstandig worden betrokken in een publieke discussie. Daar waar ik ter 
bescherming van een open en vrije gedachtewisseling persoonlijke 
beleidsopvattingen, opgesteld ten behoeve van intern beraad, onleesbaar heb 
gemaakt, heb ik dit gedaan met toepassing van artikel 11, eerste lid, van de Wob. 
Voor zover er ook feitelijke informatie in het document staat, is die informatie 
zodanig verweven met de persoonlijke beleidsopvattingen dat die daar niet los van 
kan worden gezien. Deze passages waarop deze weigeringsgrond van toepassing 
is, heb ik gemarkeerd met “11.1”. 
 
Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen, indien ik dat in het belang acht van 
een goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie wordt dan gegeven 
in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij degenen die deze opvattingen hebben 
geuit of zich erachter hebben gesteld, ermee hebben ingestemd dat de informatie 
wel herleidbaar is tot hen. Gelet op de aard en de inhoud van de informatie acht ik 
in het onderhavige geval een dergelijk belang niet aanwezig. Daarbij acht ik het 
niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering indien de 
standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke 
discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11, 
tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te 
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen. 
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Wijze van openbaarmaking 
De stukken die met dit besluit voor een ieder openbaar worden, zullen op 
www.rijksoverheid.nl worden geplaatst. 
 
Afschrift aan belanghebbenden 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 
 
Hoogachtend, 
 
DE MINISTER VAN FINANCIËN, 
namens deze, 
 
 
mr. O.F.V. de Bruijne 
De plv. directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht. Op grond 
van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit 
besluit aan u is verzonden een bezwaarschrift indienen. Het bezwaarschrift moet 
worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de directie 
Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag. Het 
bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste het volgende te 
bevatten:  

a. naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;  
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt 

verenigen. 
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob 
 
Wet openbaarheid van bestuur 
 
Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

a. document: een bij een bestuursorgaan berustend schriftelijk stuk of 
ander materiaal dat gegevens bevat; 

b. bestuurlijke aangelegenheid: een aangelegenheid die betrekking heeft op 
beleid van een bestuursorgaan, daaronder begrepen de voorbereiding en 
de uitvoering ervan; 

c. intern beraad: het beraad over een bestuurlijke aangelegenheid binnen 
een bestuursorgaan, dan wel binnen een kring van bestuursorganen in 
het kader van de gezamenlijke verantwoordelijkheid voor een 
bestuurlijke aangelegenheid; 

d. niet-ambtelijke adviescommissie: een van overheidswege ingestelde 
instantie, met als taak het adviseren van een of meer bestuursorganen 
en waarvan geen ambtenaren lid zijn, die het bestuursorgaan waaronder 
zij ressorteren adviseren over de onderwerpen die aan de instantie zijn 
voorgelegd. Ambtenaren, die secretaris of adviserend lid zijn van een 
adviesinstantie, worden voor de toepassing van deze bepaling niet als 
leden daarvan beschouwd; 

e. ambtelijke of gemengd samengestelde adviescommissie: een instantie, 
met als taak het adviseren van één of meer bestuursorganen, die geheel 
of gedeeltelijk is samengesteld uit ambtenaren, tot wier functie behoort 
het adviseren van het bestuursorgaan waaronder zij ressorteren over de 
onderwerpen die aan de instantie zijn voorgelegd; 

f. persoonlijke beleidsopvatting: een opvatting, voorstel, aanbeveling of 
conclusie van een of meer personen over een bestuurlijke 
aangelegenheid en de daartoe door hen aangevoerde argumenten; 

g. milieu-informatie: hetgeen daaronder wordt verstaan in artikel 19.1a van 
de Wet milieubeheer; 

h. hergebruik: het gebruik van informatie die openbaar is op grond van deze 
of een andere wet en die is neergelegd in documenten berustend bij een 
overheidsorgaan, voor andere doeleinden dan het oorspronkelijke doel 
binnen de publieke taak waarvoor de informatie is geproduceerd; 

i. overheidsorgaan: 
1°. een orgaan van een rechtspersoon die krachtens publiekrecht is 
ingesteld, of 
2°. een ander persoon of college, met enig openbaar gezag bekleed. 

 
Artikel 3 
1. Een ieder kan een verzoek om informatie neergelegd in documenten over een 
bestuurlijke aangelegenheid richten tot een bestuursorgaan of een onder 
verantwoordelijkheid van een bestuursorgaan werkzame instelling, dienst of 
bedrijf. 
2. De verzoeker vermeldt bij zijn verzoek de bestuurlijke aangelegenheid of het 
daarop betrekking hebbend document, waarover hij informatie wenst te 
ontvangen. 
3. De verzoeker behoeft bij zijn verzoek geen belang te stellen. 
4. Indien een verzoek te algemeen geformuleerd is, verzoekt het bestuursorgaan 
de verzoeker zo spoedig mogelijk om zijn verzoek te preciseren en is het hem daarbij 
behulpzaam. 
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5. Een verzoek om informatie wordt ingewilligd met inachtneming van het 
bepaalde in de artikelen 10 en 11. 
 
Artikel 6 
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 
is ontvangen. 
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 
gegeven. 
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt. 
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-
informatie: 

a. bedraagt de uiterste beslistermijn in afwijking van het eerste lid twee 
weken indien het bestuursorgaan voornemens is de milieu-informatie te 
verstrekken terwijl naar verwachting een belanghebbende daar bezwaar 
tegen heeft; 

b. kan de beslissing slechts worden verdaagd op grond van het tweede lid, 
indien de omvang of de gecompliceerdheid van de milieu-informatie een 
verlenging rechtvaardigt; 

c. zijn het derde en vierde lid niet van toepassing. 
 
Artikel 10 
1. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft achterwege voor zover 
dit:  

a. de eenheid van de Kroon in gevaar zou kunnen brengen; 
b. de veiligheid van de Staat zou kunnen schaden; 
c. bedrijfs- en fabricagegegevens betreft, die door natuurlijke personen of 

rechtspersonen vertrouwelijk aan de overheid zijn meegedeeld; 
d. persoonsgegevens betreft als bedoeld in paragraaf 2 van hoofdstuk 2 van 

de Wet bescherming persoonsgegevens, tenzij de verstrekking kennelijk 
geen inbreuk op de persoonlijke levenssfeer maakt. 

2. Het verstrekken van informatie ingevolge deze wet blijft eveneens achterwege 
voor zover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende belangen:  

a. de betrekkingen van Nederland met andere staten en met internationale 
organisaties; 

b. de economische of financiële belangen van de Staat, de andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen; 

c. de opsporing en vervolging van strafbare feiten; 
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d. inspectie, controle en toezicht door bestuursorganen; 
e. de eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer; 
f. het belang, dat de geadresseerde erbij heeft als eerste kennis te kunnen 

nemen van de informatie; 
g. het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling van bij de 

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

3. Het tweede lid, aanhef en onder e, is niet van toepassing voorzover de 
betrokken persoon heeft ingestemd met openbaarmaking. 
4. Het eerste lid, aanhef en onder c en d, het tweede lid, aanhef en onder e, en 
het zevende lid, aanhef en onder a, zijn niet van toepassing voorzover het milieu-
informatie betreft die betrekking heeft op emissies in het milieu. Voorts blijft in 
afwijking van het eerste lid, aanhef en onder c, het verstrekken van milieu-
informatie uitsluitend achterwege voorzover het belang van openbaarmaking niet 
opweegt tegen het daar genoemde belang. 
5. Het tweede lid, aanhef en onder b, is van toepassing op het verstrekken van 
milieu-informatie voor zover deze handelingen betreft met een vertrouwelijk 
karakter.  
6. Het tweede lid, aanhef en onder g, is niet van toepassing op het verstrekken 
van milieu-informatie. 
7. Het verstrekken van milieu-informatie ingevolge deze wet blijft eveneens 
achterwege voorzover het belang daarvan niet opweegt tegen de volgende 
belangen: 

a. de bescherming van het milieu waarop deze informatie betrekking heeft; 
b. de beveiliging van bedrijven en het voorkomen van sabotage. 

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu. 
 
Artikel 11 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve 
van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen. 
2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot personen 
herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of zich erachter 
heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot personen 
herleidbare vorm worden verstrekt. 
3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opgenomen 
persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen daartoe door 
het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden van de 
adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is gemaakt. 
4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het belang 
van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen kan worden 
verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, tweede volzin, is 
van overeenkomstige toepassing. 
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1 Bijlage 2: Inventarislijst Wob-verzoek wijziging loterijvergunning Staatsloterij 

 

Nr. Document  Datum Beoordeling Wob Afzender Ontvanger Toelichting 

1.  2017 10 16 Email d.d. 16 
oktober 2017 inzake 
afspraak maken KSA en 
Financiën 

16-10-2017 Deels openbaar 10.2.e FIN FIN Een deel van dit 
document wordt bij 
besluit door KSA 
openbaar gemaakt, zie: 
http://www.kansspelauto
riteit.nl/besluiten/overige
-besluiten/besluiten-

wob/. 

2.  2017 10 23 E-mail d.d. 23 
oktober 2017 - NLO 
vergunning 

23-10-2017 Deels openbaar en 
deels buiten 
reikwijdte verzoek 

10.2.e, 11.1 NLO FIN - 

3.  2017 10 23 Bijlage bij e-

mail d.d. 23 oktober 2017 

23-10-2017 Reeds openbaar - NLO FIN Document bestaat uit 

openbare wetsartikelen. 

4.  2017 10 26 E-mail d.d. 26 
oktober 2017 - Afspraak 
met KSA 

26-10-2017 Niet openbaar 10.2.e, 11.1 FIN FIN Na toepassing van de 
weigeringsgronden van 
de Wob blijft er geen 

(inhoudelijk) relevante 
informatie over. 

5.  2017 10 28 Email d.d. 28 

oktober 2017 tussen KSA 
en Financiën JZ 

28-10-2017 Niet openbaar  

 
 

10.2.e, 11.1 KSA FIN Na toepassing van de 

weigeringsgronden van 
de Wob blijft er geen 

(inhoudelijk) relevante 
informatie over. 
 
Een deel van dit 
document wordt bij 
besluit door KSA 
openbaar gemaakt, zie: 

http://www.kansspelauto

riteit.nl/besluiten/overige
-besluiten/besluiten-
wob/. 

6.  2017 10 31 E-mail d.d. 31 
oktober 2017 - Bericht aan 

KSA 

31-10-2017 Niet openbaar en 
deels buiten 

reikwijdte verzoek 

10.2.e, 11.1  FIN FIN Na toepassing van de 
weigeringsgronden van 

de Wob blijft er geen 
(inhoudelijk) relevante 
informatie over. 

7.  2017 11 06 Email d.d. 6 
november 2017 inzake 

vervolg overleg 26 oktober 

6-11-2017 Niet openbaar 10.2.e, 11.1 FIN FIN Na toepassing van de 
weigeringsgronden van 

de Wob blijft er geen 
(inhoudelijk) relevante 
informatie over. 
 
Een deel van dit 

http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
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document wordt bij 
besluit door KSA 
openbaar gemaakt, zie: 
http://www.kansspelauto
riteit.nl/besluiten/overige
-besluiten/besluiten-
wob/. 

 

8.  2017 11 06 Bijlage bij email 
6 november 2017 - Opzet 
STL B1-B3 v2 

6-11-2017 Reeds openbaar - FIN FIN Dit document is een 
concepttekstvoorstel, 
waarvan de eindversie 

openbaar is, zie; 

https://www.kansspelaut
oriteit.nl/publish/pages/2
564/stcrt-2018-
253_wijziging_staatsloter
ij.pdf 

9.  2017 11 09 Email d.d. 9 

november 2017 inzake 
afdrachtverplichting 
staatsloterijvergunning 

9-11-2017 Niet openbaar 10.2.e, 11.1 FIN 

 
 

FIN Na toepassing van de 

weigeringsgronden van 
de Wob blijft er geen 
(inhoudelijk) relevante 

informatie over. 
 
Een deel van dit 

document wordt bij 
besluit door KSA 
openbaar gemaakt, zie: 
http://www.kansspelauto
riteit.nl/besluiten/overige
-besluiten/besluiten-
wob/. 

 

10.  2017 11 14 Bijlage bij e-
mail d.d. 9 november 2017 
(zit in email 14 november 
2017) 

14-11-2017 Reeds openbaar  - FIN FIN Dit document is een 
concepttekstvoorstel, 
waarvan de eindversie 
openbaar is, zie; 
https://www.kansspelaut

oriteit.nl/publish/pages/2
564/stcrt-2018-
253_wijziging_staatsloter
ij.pdf 

11.  2017 11 14 E-mail d.d. 14 

november 2017 - 
Aanpassing vergunning NLO 

14-11-2017 Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g FIN NLO - 

12. 2017 11 17 Email d.d. 17 
november 2017 inzake 

17-11-2017 Deels openbaar 10.2.e, 11.1 FIN FIN - 

http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
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opvolgen aanpassen 
vergunning 

13. 2017 11 28 Email d.d. 28 
oktober 2017 inzake 
vervolgstappen  
aanpassen vergunning 

 
 

28-11-2017 Niet openbaar 10.2.e, 11.1 FIN FIN Na toepassing van de 
weigeringsgronden van 
de Wob blijft er geen 
(inhoudelijk) relevante 

informatie over. 
 
Een deel van dit 
document wordt bij 
besluit door KSA 

openbaar gemaakt, zie: 

http://www.kansspelauto
riteit.nl/besluiten/overige
-besluiten/besluiten-
wob/. 
 
Ook bevat dit document 
mailwisselingen die 

dubbel zijn met 
document nummer 5 

(mail 28 november 2017, 
8:23). 

14. 2017 12 04 E-mail d.d. 4 

december 2017 - 
Afdrachtverplichting in 
vergunning Staatsloterij 

4-12-2017 - - KSA FIN Dit document bevat 

mailwisselingen die 
dubbel zijn met 
documenten met 
nummers 13 (mail 28 
november 2017, 8:43), 5 
(mail 28 november 2017, 
8:23) en 5 (mail 27 

november 2017, 4:48). 

15. 2017 12 04 Bijlage bij e-
mail d.d. 6 november 2017 
(zit in email 4 december 
2017) 

4-12-2017 Reeds openbaar - FIN FIN Het tekstvoorstel is een 
concept, de definitieve 
versie is te vinden op: 

https://www.kansspelaut
oriteit.nl/publish/pages/2

564/stcrt-2018-
253_wijziging_staatsloter
ij.pdf 

16. 2017 12 22 Email inzake 

Wijzigingsbesluit SL sectie B 

- 22 december 2017 

22-12-2017 Openbaar 10.2.e KSA FIN - 

17. 2017 12 22 Bijlage bij Email 
dd 22 december 2012 
inzake Wijzigingsbesluit SL 

22-12-2017 Reeds openbaar - KSA FIN Definitieve versie van dit 
document is te vinden 
via: 

http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
http://www.kansspelautoriteit.nl/besluiten/overige-besluiten/besluiten-wob/
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inzake sectie B, definitieve 
versie 
https://www.kansspelautori
teit.nl/publish/pages/2564/
stcrt-2018-
253_wijziging_staatsloterij.
pdf 

https://www.kansspelaut
oriteit.nl/publish/pages/2
564/stcrt-2018-
253_wijziging_staatsloter
ij.pdf 
 
 

 

18. 2017 12 27 E-mail d.d. 27 
december 2017 - Wijziging 
beschikking Staatsloterij 

27-12-2017 Openbaar  10.2.e FIN FIN Dit document bevat 
mailwisselingen die 
dubbel zijn met 

document nummer 16 

(mail 22 december 2017, 
16:26). 

19 2018 01 04 E-mail d.d. 4 
januari 2018 - Wijziging 
beschikking Staatsloterij 

4-1-2018 Deels openbaar en 
deels buiten 
reikwijdte verzoek 

10.2.e, 11.1 FIN KASA Dit document bevat 
mailwisselingen die 
dubbel zijn met 
document nummer 16 

(mail 22 december 2017, 
16:26). 

20. 2018 01 10 E-mail d.d. 10 

januari 2018 - Vergunning 
Staatsloterij 

10-1-2018 Deels openbaar 10.2.e, 11.1 

 

J&V FIN Dit document bevat een 

artikel dat reeds 
openbaar is, zie 

http://wetten.overheid.nl
/BWBR0005544/2018-
01-01 

21. 2018 01 15 E-mail d.d. 15 
januari 2018 - Diverse 
onderwerpen (2) 

15-1-2018 Niet openbaar en 
deels buiten 
reikwijdte verzoek 

10.2.e, 11.1 NPL FIN Na toepassing van de 
weigeringsgronden van 
de Wob blijft er geen 
(inhoudelijk) relevante 

informatie over. 

22. 2018 01 15 E-mail d.d. 15 
januari 2018 - Diverse 
onderwerpen 

15-1-2018 Niet openbaar 10.2.e, 11.1 FIN FIN Dit document bevat  
persoonlijke 
beleidsopvattingen en 
mailwisselingen die 
dubbel zijn met 
document nummer 21 

(mail 14 januari 2018, 
12:09). 

23. 2018 01 15 Email d.d. 15 

januari 2018 inzake regulier 
overleg KSA 

15-1-2018 Deels openbaar en 

deels buiten 
reikwijdte verzoek 

10.2.e, 11.1 FIN KSA - 

24. 2018 01 17 E-mail d.d. 17 
januari 2018 - QA afdracht 
Staatsloterij 

17-1-2018 Openbaar en deels 
buiten reikwijdte 
verzoek 

10.2.e FIN FIN - 

https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
https://www.kansspelautoriteit.nl/publish/pages/2564/stcrt-2018-253_wijziging_staatsloterij.pdf
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005544/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005544/2018-01-01
http://wetten.overheid.nl/BWBR0005544/2018-01-01
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25. 2018 01 17 Bijlage 1 bij e-
mail d.d. 17 januari 2018,  

17-1-2018 Reeds openbaar - FIN FIN Dit document is een 
concept, waarvan de 
eindversie reeds 
openbaar is via: 
https://www.tweedekam
er.nl/downloads/docume
nt?id=0cd4f39e-d024-

4722-9b16-
5fdcf7884b65&title=Versl
ag%20van%20een%20al
gemeen%20overleg%2C

%20gehouden%20op%2
017%20januari%202018

%2C%20over%20Jaarve
rslag%20Beheer%20Staa
tsdeelnemingen%202016
.pdf 
 

26. 

 

2018 01 17 Bijlage 2 bij e-

mail d.d. 17 januari 2018 

17-1-2018 Niet openbaar 11.1 FIN FIN Er zijn Q+A’s 

uitgewisseld in het kader 
van interne afstemming 

ter voorbereiding op 
vragen vanuit de pers. 

27. 2018 01 17 E-mail d.d. 17 

januari 2018 - Staatsloterij 
vergunning 

17-1-2018 Deels openbaar 10.2.e, 10.2.g  NLO FIN - 

 

 

https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
https://www.tweedekamer.nl/downloads/document?id=0cd4f39e-d024-4722-9b16-5fdcf7884b65&title=Verslag%20van%20een%20algemeen%20overleg%2C%20gehouden%20op%2017%20januari%202018%2C%20over%20Jaarverslag%20Beheer%20Staatsdeelnemingen%202016.pdf
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102.e I(FIN!DEELN)

Van: 110.2e 1(FIN/DEELN)
Verzonden: maandag 16 oktober 2017 10:41
Aan: 10.2.e I(BJVJZ)
CC 10.1e I(FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: afdrachtverplichting in staatsloterijvergunning

Yep, weet al waar dit over gaat. We hebben het hier vanmiddag over.

Van: 10.1e ItBJZ/JZ)
Verzonden: maandag 16 oktober 2017 10:37
Aan:I10.2.e FIN/DEELN)
Onderwerp: FW: afdrachtverplichting in staatsloterijvergunning

Vandaag even tijdens ons overleggen bespreken?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackherry.com)

Zie besIut Kansspelautoriteit: http://www.kansspeIautoriteit.nh/besuiten/overfge-besIuiten/besIuiten-wob/

1



2

10.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

HoijlO.2.e 1

I(FIN/DEELN)

Tijdens de cail gaven1o.2.ejenhlO.2.ejvan NLO ons het volgende mee;

Hoop dat het lukt om de afspraak donderdagochtend te vervroegen!

Groet,

Van: 1102e I(BJZ/JZ)
Verzonden: maandag 23 oktober 2017 9:52

__________________

Aan:C102e 1 (FIN/DEELN);110.2.e (FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: NLO vergunning - vertrouwelijk

Hai 1102e en 1102e 1
Dit is wat ik inmiddels van de KSA heb ontvangen. We kunnen het straks bespreken.

Gr. 1102e 1
Van: 10.2e I(F1N/DEELN)
Verzonden: donderdag 19 oktober 2017 13:09
Aan: 10.2e I(B]Z/JZ);1102e (FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: NLO vergunning - vertrouwelijk

HiIlo.2.e_t

j Buiten reikwijdte verzoek

Ik plan een afspraak in voor as maandag om het standpunt van Financiën te bespreken.

Groet,

Van: 1b02e ItB]Z/]Z)
Verzonden: donderdag 19 oktober 2017 12:38
Aan: 1102e I(FIN/DEELN);lbo2e ItFIN/DEELN)
Onderwerp: RE: NLO vergunning - vertrouwelijk

Hebben een voorlopige afspraak staan op donderdag 26/10 om 11 uur. Lukt dat jou/jullie?

Gr.I10.2.e 1

1

1 (FIN/DEELN)

10.2.e

maandag 23 oktober 2017 18:19
[10.2.e I(BJZ/JZ)
110.2e I(FIN/DEELN)
RE: NLO vergunning - vertrouwelijk

11.1



Van: 102e I(FIN/DEELN)
Verzonden: donderdag 19 oktober 2017 9:51
Aan:110.2.e I(BJZ/JZ); 1102e
Onderwerp: EW: NLO vergunning - vertrouwelijk

1 (FIN/DEELN)

Zullen we dit even bespreken voorafgaand aan een afspraak met de KSAI102.e heb jij die afspraak al gemaakt?

G roet,

l10 2e

Van :11 0.2.e lnederlandse1oterii.nl1
Verzonden: donderdaa 19 oktober 2017 9:46
Aan: [02e I(FIN/DEELN)
CC: 1o.2.e I(F1N/DEELN); 1102e
Onderwerp: RE: NLO vergunning - vertrouwelijk

Beste 1102e l
Zoals zojuist besproken.

Met vriendelijke groet,

](afdeling)
1f mobiel)

I(BJZ/JZ);I10.2.e

NEDËRLANDSË
LOTEREJ

Nederlandse Loterij 1 Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG Rijswijk 1 T +31 (070) 321 6600
Staatsloterij bv, Lotto bv en Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv 1
www. nederlandseloteril.nl

De informatie in dit bericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en zijn mogelijk beschermd. De informatie
verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Nederlandse Loterij staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst ervan.

Van :1102e

1@nederlandseloterii.nl>

I(FlN/DEELN)J@jrjifinjj>; 10.2e

110 2,e
,

zou jij graag 1102e Inader willen informeren. Dank,l10.2.e 1
Met vriendelijke groet,

jbo2e

Nederlandse Loterij

06I10.2.e

Op 18 okt. 2017 om 11:30 heeft 1102e
volgende geschreven:

J(FIN/DEELN) j.infinl> het

RÖ
lb02e 1l10.2.e

T 110.2e
T[10.2,e

Aan:I10.2.e

Verzonden: woensdag 18 oktober 2017 11:44

jlO.2.e

CC:1102.e
lb02e tminfin.nl>

1 (FIN/DEELN)l10 2e I@minfin.nl>; 1102e

Onderwerp: Re: NLO vergunning

1 (BJZ/JZ)

2



Bestelbo2e 1
Tijdens het kwartaal overleg vorige week noemde je dat de beschikking van de Staatsloterij is
gewijzigd.
Je gaf aan dat de KSA voornemens is om de wijziging ambtshalve weer aan te passen.

De KSA heeft met ons contact opgenomen over de wijziging.
Alvorens wij met hen in gesprek hierover gaan, zou ik graag nog scherp willen hebben welke
bezwaren de NLO had tegen de wijziging.

Ik ben vanmiddag (behalve tussen 14.00 uur en 16.30 uur) en morgen goed bereikbaar voor
telefonisch overleg.
Wanneer schikt het om hierover te bellen?

Met vriendelijke groet,
[1O.2.e

Ministerie van Financiën 1 Generale Thesaurie 1 Directie Financieringen
Korte Voorhout 7 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

TI1O.2.e
MI1O.2.e
Eminfin.nl

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent ot dit bericht abusievelijk aan u is
toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen
aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van
berichten.
This massage may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or it this message was sent to you by
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind
resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages.
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1O.2.e

10.2.e 1110.2e

T 10.2.e

T 10.2.e

NEDERLANDSE

LOTRD

Nederlandse Loterij 1 Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG Rijswijk 1 T +31 (070) 321 6600
Staatsloterij bv, Lotto bv en Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv 1
www. nederlandseloterij . ni

De informatie in dit bericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en zijn mogelijk beschermd. De informatie
verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Nederlandse Loterij staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst ervan.

110.2e ](FIN/DEELN)

110.2e

11

Van:

___________________________

(FIN!DEELN)
Verzonden: dinsdag 14november 2017 14:22
Aan: 10.2.e

CC: 1 0.2.e Ii 0.2.e I(FIN!DEELN) 1 02.e

(BJZ/JZ)
Onderwerp: RE: [vertrouwelijk] Aanpassing vergunning NLO

BesteIlO.2.e 1

Dank je, goede punten. Laten we het onderstaande as donderdag om 14.00 uur bespreken.

Groet,
110.2e 1

Van: 1102e I[mailto:110.2.e inederlandseloterij.nI]
Verzonden: dinsdag 14 november 2017 12:45
Aan:I10.2e I(FIN/DEELN)

______________________

CC: jio 2.e 1; 10 2.e j(FIN/DEELN); 1102e I(BJZ/JZ)
Onderwerp: RE: [vertrouwelijk] Aanpassing vergunning NLO

Beste 110.2e

Het voorstel geeft ruimte om binnen de kaders van het deelnemingenbeleid en het vennootschapsrecht invulling
te geven aan afdrachten. Ook ik heb inhoudelijk geen verdere opmerkingen.

Wel signaleer ik twee punten van aandacht:

• De huidige statuten van Staatsloterij B.V. alsmede de aandeelhoudersovereenkomst gaan uit van afdracht
op basis van de verleende vergunning. Bekeken moet worden of de (opnieuw) gewijzigde beschikking
Staatsloterij nu of op termijn aanleiding geeft voor het aanpassen van de statuten en
aandeelhoudersovereenkomst.

• In het verlengde daarvan: verdere afstemming met NOC*NSF en ALN is raadzaam, ook met het oog op
het schrappen van de ondergrens van de afdracht van 15% uit de vergunning.

Deze punten stemmen we graag nog verder met jullie af.

Met vriendelijke groet,

1



van:I 102e JnederlandseIoterii.nI1
Verzonden: donderdag 9 november 2017 14:08

_________________

Aan 1 0.2.e 1 (FIN/DEELN); ji 0.2.e

CC: l0.2,e I(FIN/DEELN);Ilo.2.e kbJL/JL)
Onderwerp: RE: [vertrouwelijk] Aanpassing vergunning NLO

Beste Ii0.2.e

Dank hiervoor, wij komen er snel op terug

Met vriendelijke groet,

10.2.e
1O.2.e 11102e

T jlO.2.e (afdeling)
T 110.2e I(mobiel)

NEOERIANDSE
LOTERIJ

Nederlandse Loterij 1 Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG Rijswijk 1 T +31 (070) 321 6600
Staatsloterij bv, Lotto bv en Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv 1
www. nederlandseloterij.nl

De informatie in dit bericht en eventuele bijlagen zijn vertrouwelijk en zijn mogelijk beschermd. De informatie
verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door
anderen dan de geadresseerde is verboden. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking
van deze informatie aan derden is niet toegestaan. Nederlandse Loterij staat niet in voor de juiste en volledige
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst ervan.

Van: 110,2e [(FIN/DEELN) [mailto{10.2.e kminfin.nl]
Verzonden: donderdag 9 november 2017 10:50
Aan: 110 2.e ...1nederIandseloterihDi>;I10.2.e

1 10.2e I@nederlandseloterii.nl>
CC: jlO.2.e I(FIN/DEELN) 1102e 1 fBJZ/JZ)

ejinfin.nl>
Onderwerp: [vertrouwelijk] Aanpassing vergunning NLO

BesteIlO.2.e IenIlO.2.e 1
Nogmaals bedankt dat ik kon deelnemen aan de onboarding sessie afgelopen maandag.
Ik heb hierdoor een uitstekend beeld gekregen van de kernactiviteiten van NLO.

Zoals onlangs besproken, heeft de KSA voorgesteld om verwijzingen naar de afdracht te schrappen uit de
vergunning.
De afdracht is daardoor een onderdeel van het deelnemingenbeleid, en niet langer van het kansspelbeleid.

10.2g

10.2.e 1 en ik hebben geen inhoudelijke aanvullingen of opmerkingen (zie track changes).

Zouden jullie zsm het voorstel willen checken, zodat wij kunnen reageren naar de KSA?

Alvast dank.

Met vriendelijke groet,

I10.2.e

Ministerie van Financiën 1 Generale Thesaurie 1 Directie Financieringen
Korte Voorhout 7 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Te

2



M1102e
EI1o.2.e I@minfin.nt

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risicos verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission of messages.

3
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10.2.e [(FIN/DEELN)

Van: 110.2e I(BJZIJZ)
Verzonden: vrijdag 17november 2017 9:50

________________

Aan: 110.2e l(FIN/DEELN); 110.2e I(FIN/DEELN)
CC: 110.2e I(BJZ/JZ)
Onderwerp: RE: Documentatie staatsloterij en NL

HeyIlO.2.e

11.1

Gr.110.2.e

Van: 1102e FIN/DEELN)
Verzonden: donderdag 16 november 2017 16:53
Aan]10.2.e kBJZ/JZ); 1 10.2e 1 (FIN/DEELN)
CC:110.2.e I(BJZ/]Z)
Onderwerp: RE: Documentatie staatsloterij en NL

Hoi110.2.e

Wij hebben NLO vanmiddag gesproken, en gezamenlijk schetsten we de volgende scenario’s:

1. Documentatie blijft ongewijzigd na de wijziging van de vergunning.
Gevolgen:

— 111.1

2. De verwijzingen naar de vergunning wordt uit de documentatie geschrapt en het percentage wordt expliciet
genoemd.
Gevolgen:

11.1

3. Het afdrachtpercentage wordt in een addendum bij de aandeelhoudersovereenkomst vastgelegd.
Gevolgen:

11.1

11.1

Ik heb navraag gedaan bij het HC team en laat jullie weten hoe de afdracht is gedocumenteerd.

Zou jij in de tussentijd het antwoord voor de KSA in concept naar ons willen sturen?

Dank,
I0.2.e

Van: 110 2.e (BJZ/JZ)
Verzonden: donderdag ib november 2017 15:50

__________________

Aan:I 1 0.2.e 1 (FIN/DEELN);1 0.2.e (FIN/DEELN)

1



CC: 102e ](BJZIJZ)
Onderwerp: Documentatie staatsloterij en NL

HaIlo2e 1’
11.1

Gr.

2
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I(FIN/DEELN)

Van:

__________________

Verzonden:

_________

Aan:

____________________________________________

CC:

_________________________________

Onderwerp:
Bijlagen:

Kansspelautoriteit

Onderwerp : Wijziging beschikking SL

Beste 102.e

Graag informeer ik je over het volgende:

De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit heeft vandaag ingestemd met het wijzigen van de
Beschikking Staatsloterij. Met ingang van 1 januari 2018 wordt sectie B van de Beschikking
Staatsloterij geschrapt. Zie hiervoor ook bijgevoegd wijzigingsbesluit.
Nogmaals vriendelijk bedankt voor jullie zienswijze op het conceptbesluit.

Met vriendelijke groet,

Afdeling Toezicht & Consument
Kansspelautoriteit
Rijnstraat 50 1 2515 XP 1 Den Haag
Postbus 298 1 2501 CG 1 Den Haag
M 10.2.e

T lOZe

E [ï0.2.e ISd Issptu utoriteit. nl
WWiZi9ssoelautoriteit. nl

Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van de Kansspelautoriteit zijn met grote zorgvuldigheid
samengesteld. De Kansspelautoriteit kan voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de hierin
verstrekte informatie geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht
(inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan
vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u
niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt de Kansspelautoriteit u dit bericht te verwijderen,
eventuele bijlagen niet te openen en wijst de Kansspelautoriteit u op de onrechtmatigheid van het gebruiken,
kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

____________________[@kansspelautoriteitnl]

vriidap 22december 2017 16:26
int in.nl

________________________________________I(FIN/DEELN)

Wijziging beschikking SL
01.022.265 - Wijzigingsbesluit SL inzake sectie B - 22 december 201 7.pdf

1



1O.2.e kFIN/DEELN)
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Van:
Verzonden:
Aan:
cc:
Onderwerp:
Bijlagen:

Hi110ie

1 ‘° 1 (FIN/DEELN)
woensdag 27december 2017 13:35

_________________________I(BJZ/JZ)

1O.2.e I(FIN/DEELN)
FW: Wijziging beschikking SL
01.022.265 - Wijzigingsbesluit SL inzake sectie B - 22 december 201 7.pdf

Volgens mij heb je de onderstaande email niet gehad.

Zullen we begin volgend jaar hoe de documentatie aangepast dient te worden, om de afspraken over afdracht
elders vast te leggen?

Groet,
j 1O.2.e

)bel met doc.

1



Dubbel met doc. nr. 16 (mail 22december2017, 16:26).

2



10.2.e 1(FIN/DEELN)
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Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Bestel i 0.2.e

J 1 0.2.e

110.2e
RE: Wijziging bescflikKing L

](FIN/DEELN)

i (BJZ/JZ);io.î 7(FIN/DEELN)

Wij hebben eind vorig jaar geconcludeerd dat de hoogte van de afdracht onderdeel is van het deelnemingenbeleid,
en niet het kansspelbeleid.
De verwijzing naar de afdracht is in de vergunning komen te vervallen.
Hierdoor dienen wij als aandeelhouder de afdracht elders te documenteren; dit zullen wij nog nader uitwerken
met de Nederlandse Loterij.

Met vriendelijke groet,
10.2.e

Ministerie van Financiën 1 Generale Thesaurie 1 Directie Financieringen
Korte Voorhout 7 1 Den Haag

Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

TI10.2.e
M1ïe
EI10.2.e 1minfin.nl

Van: 110.2e I@kansspelautoriteit.nhJ
Verzonden: donderdag 4 januari 2018 13:19

10.2.e

Buiten reikwijdte verzoek

[,1.1

1 10.2.e

Van: 1102e
Verzonden: dinsdag 2 januari 2018 14:36
Aan:[e

CC:IIo.2,e

110.2e
10.2.e

Onderwerp: RE: Wijziging beschikking SL

It FIN/DE ELN)

7 t BJZ/JZ)

Bestel 1 0.2.e

Buiten reikwijdte verzoek
.

Dank voor het toezenden van het wijzigingsbesluit.

110.2e
donderdag 4 januari 018 13:23

Aan: 10.2e FIN/DEELN); 10.2e
Onderwerp: RE: Wijziging beschikking SL

7 (BJZ/JZ)

1 Ei kanssoelautoriteitn 1>

jFlN/DEELN)[1ffiji9fjjj.nl]

I@kansspelautoriteit.nl>;l 1 0.2.e

J(BJZ/]Z) jnfirj.nl>;110.2.e

1



Wij zullen in de komende weken met de Nederlandse Loterij uitwerken in welke vorm de afdracht zal worden
gedocumenteerd.

Met vriendelijke groet,
10.2.e

Ministerie van Financiën 1 Generale Thesaurie 1 Directie Financieringen
Korte Voorhout 7 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

Tj102.e

MI10.2.e
EhO.2.e Iminfin.nI

Dubbel met doc. nr. 16 (mail 22december2017, 16:26).

2



3



20

1102e (FIN/DE ELN)

Van: j10.2.e kFIN/DEELN
Verzonden: woensdaa 10januari2018 16:20
Aan: 110.2e
CC: l0.2.e ]fFIN!DEELN); 1102e I(BJZ/JZ);1b02e t

10.2.e

Onderwerp: R: vergunning staatsloterij

Beste 1102e

In oktober 2017 informeerde NLO ons dat de KSA vergunning van de Staatsloterij had gewijzigd in
augustus.

Reeds openbaar (artikel)

Reeds openbaar (artikel)

11.1

11:1

Onze contactpersonen bij de KSA zijn kansspelautoriteit.nl) entlO.2e

kansspelautöriteit.nI).

Hoe staat J&V tegen deze wijziging in de vergunning?

1



Met vriendelijke groet,
2.e

Ministerie van Financiën 1 Generale Thesaurie 1 Directie Financieringen
Korte Voorhout 7 1 Den Haag
Postbus 20201 1 2500 EE Den Haag

T 102.e
10.2.e

E 1O.2.e min in.nl

Van: 1102e
Verzonden: 9jan.2018 14:41

Aan:llo.2.e
Onderwerp: vergunning staatsloten]

Hallo 1102e

]@minvenj .nl>

1@minfin.nl>

Ik heb een vraag m.b.t. de gewijzigde vergunning van de staatsloterij, zie:

Imps:Ilwww.kansspclauorheiLnllpublish!paresI25ô4/stcrt-201 8—253 wiiziging staatsloterii.pdf

In hoeverre is hierover met jullie contact geweest?

111.1

liii

Ik hoor graag even van je als dat kan.

Vriendelijke groet, 1102e

1102e

Ministerie van Justitie en Veiligheid
Pot[euille lnlegrfteit en Kansspelen

102.e 11102e @rrnvil

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit
bericht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te
verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt
met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.

Ministerie van Justitie en Veiligheid

This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this

2



message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The
State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the eleetronic
transmission of messages.

Ministry of Justice and Security

3
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110.2e 1 (FIN/DEELN)

10.2.e I@kansspelautotiteit.nI]
maandan 15 januari 2018 12:56
10.2.e ] (FIN/DEELN)
10.2.e
RE: 18januari

Kansspelautoriteit

Uw e-mail : 9 januari 2018
Onderwerp : 18 januari

Dag 110.2e

Buiten reikwijdte verzoek

De Goede Doelen Loterijen hebben inderdaad aangekondigd dat zij bezwaar zullen aantekenen tegen
het wijzigingsbesluit van 22december2017, (kenmerk 01.022.265) waarbij de voorschriften B.1 tot
en met B.3 van de Beschikking Staatsloterij zijn geschrapt. Tevens heeft de GDL een WOB-verzoek
ingediend, waarmee zij verzoeken om inzicht te krijgen in alle stukken betrekking hebbend op het
wijzigingsbesluit.

r1•1
Tot donderdag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Afdeling Toezicht & Consument
Kansspelautoriteit
Rijnstraat 50 j 2515 XP 1 Den Haag
Postbus 298 1 2501 CG 1 Den Haag
M 10.2e

T 10.2e

E 10.2e kanss elautoriteit.nl
W www.kanssielautoriteit.nl

Voor het bewaken van een veilig en betrouwbaar kansspelaanbod

1(FIN/DEELN)[1rninfln.ni] .

S’,

.

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:

Van: llO.2.e

Verzonden: dinsdag 9 januari 2018 15:06

Onderwerp: 18januari
Aanllo.2.e I@kansspelautoriteit.nl>

Bestel i 0.2.e

Buiten reikwijdte verzoek

IBuiten reikwijdte verzoek

1



L11
11.1

Tot gauw.

Met vriendelijke groet,
1O.2.e

Ministerie van Financiën 1 Generale Thesaurie 1 Directie Fïnancieringen
Korte Voorhout 7 1 Den Haag

Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

TI1O2.e
M710.2.e

E1102e minfin.nI

Dit beticht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit beticht abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u
verzocht dat aan de afzender te melden en het beticht te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die
verband houdt met risico’s verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. It you are not the addressee or if this message was sent to you by mistake, you are
requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability tor damage of any kind resulting from the risks inherent in the
electronic transmission ot messages.

Alle e-mail berichten (inclusief bijlagen) van de Kansspelautoriteit zijn met grote zorgvuldigheid
samengesteld. De Kansspelautoriteit kan voor mogelijke onjuistheden en/of onvolledigheid van de hierin
verstrekte informatie geen aansprakelijkheid aanvaarden, evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht
(inclusief bijlagen) rechten worden ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen) kan
vertrouwelijke informatie bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u
niet de beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt de Kansspelautoriteit u dit bericht te verwijderen,
eventuele bijlagen niet te openen en wijst de Kansspelautoriteit u op de onrechtmatigheid van het gebruiken,
kopiëren of verspreiden van de inhoud van dit bericht (inclusief bijlagen).

2
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1 (FIN/DEELN)

Van:
Verzonden:
Aan:
CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste 110.2e

jlO.2.e I(FIN/DEELN)
woensdag 17januari2018 16:07

I(C0MM)
10.2.e tFFNJ/DEELN)
Q&As over afdracht Staatsloterij
AD 2018 QA - Nederlandse Loterij - wijziging STL vergunning.docx; AD 2018 QA -

Buiten reikwijdte verzoek

Bij deze de twee Q&A’s over de Nederlandse Loterij:
- Wijziging in de vergunning van de Staatsloterij
- Isuiten reikwijdte verzoek

Mocht je vragen hebben, dan horen wij dat graag.

Met vriendelijke groet,

10.2.e

Ministerie van Financiën 1 Generale Thesaurie 1 Directie Financieringen
Korte Voorhout 7 Den Haag

Postbus 20201 1 2500 EE 1 Den Haag

TI10.2.e
MIlo2e
EI10.2.e jminfin.nI

1

10.2.e



1102e

woensdag 17januari 2018 11:45
10.2.e

bW: 3taatsIoterij vergunning

___________________________I(FIN/DEELN);Ilo2e

(FIN/DEELN)

Verzonden met BiackBerry Work

Van: 027nederlandseloterij.nl>
Datum: woensdag 17jan. 2018 11:24AM
Aan: 1102e j (fIN)e@iijjnfijjjj>
Onderwerp: Staatsloterj vergunning

Bestelbo2e

Zoals je weet is afgelopen jaar de Staatsloterij vergunning aangepast op de leest van de modelvergunningen van de KSA.
10.2.g

10.2.g

102.g -

10.2.g

10.2 g t
10.2.g

10.2.g t
Het verklaart wellicht ook de vragen die in het AO Deelnemingenbeleid zijn gesteld over het afdrachtspercentage.

Groeten, 1102e 1
Met vriendelijke groet,

1102e

Nederlandse Loterij
061102e

102e I(FIN/DEELN)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:

27
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