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Subject briefvan Loterijverlies BV

Wed 1 10 2018 10 48 14 AM

Verzoek namens Loteriiverlies BV om afspraak in te plannen inzake bod loteriiverlies pdf

WIel 10 2 6 n FIN

Received

Ha alien

Loterijverlies BV heeft een brief aan de minister gestuurd Hierin doet Loterijverlies een bod op de aandelen van de staat in

Nederlandse Loterij Ik kan overigens niet duidelijk terugvinden wat het bod precies inhoudt waarmee Staatsloterij van de

claim van Loterijverlies af zou zijn
Hoe zullen we hiermee omgaan Moeten we dit serieus bestuderen en er serieus op reageren Of volstaat een reactie a la dank

voor uw brief wij vinden het bod en de aannames waarop u dit bod baseert niet realistisch en kunnen hier dan ook niet op in

gaan

10 2 e
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Ministerie van Financien

TER BESLISSING

Aan

de directeur Financieringen

notitie Nederlandse Loterij brief Loterijverlies BV

Directie Ffnancreringen

Aanleiding

Loterijverlies BV heeft een brief gestuurd aan de minister

van Financien waarin de organisatie een bod doet op de

Nederlandse Loterij zie bijiage Als de staat dit bod

accepteert ziet Loterijverlies BV af van verdere procedures
en is de claim die de BV zegt te hebben afgedaan Wij
stellen voor middels een korte brief te reageren op de brief

van Loterijverlies BV

Tnl i r hl i n fif n

10 2 e

T 070

F 070
10 2 6

i mlnfin nl
10 2 6

Datum

17 januari 201B

Notitienummer

2018 0000008077

Beslispunt
Auteur

Bent u akkoord met het verzenden van
10 2 e

bijgevoegde antaoordbrief aan Loterijverlies BV

waarin wij aangeven dat verkoop van de

Nederlandse Loterij momenteel nietaan de orde is Deeinemingen

• Zo ja dan verzoeken wij u de brief te tekenen

onze lijn is dat u als directeur de brief verzendt en

dat het niet nodig is de brief door de stas te laten

verzenden bent u het daarmee eens

Van

10 2 6 ^de afdeMng

Bijiagen
1 Brief Loterijverlies BV

2 Antwoordbrief

Toelichting

Achtergrond

Stichting Loterijverlies heeft namens ongeveer 200 000

mensen een procedure gevoerd tegen Staatsloterij in de

zaak van de misleidende reclame Uiteindelijk heeft de

Hoge Raad Staatsloterij veroordeeld voor misleidende

reclame Flet is daarna echter nooit tot een afspraak

gekomen tussen Loterijverlies en Staatsloterij Met een

andere stichting Stichting Staatsloterij Schadeclaim heeft

Staatsloterij wel een overeenkomst gesloten die

geresulteerd heeft in de eenmalige bijzondere trekking van

27 mei jl Staatsloterij is nu voornemens om overige zaken

door de rechter te laten behandelen

Loterijverlies BV is opgericht door | 10 2 e 10^ de oprichter
van de stichting Loterijverlies nadat hij geschorst is als

bestuurder van de stichting De BV voert een strijd met de

stichting overwie gerechtigd is om de leden van de

stichting te vertegenwoordigen Daarover is geen

duidelijkheid

Paging 1 van 2
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Bod

Loterijverlies BV doet nu een bod op de aandelen van de staat in Nederlandse

Loterij Als dit bod wordt geaccepteerd wfordt Loterijverlies BV eigenaar van de

Nederlandse Loterij en eindigt de claim die Loterijverlies BV op Nederlandse

Loterij cq de staat zegt te hebben Deze claim is volgens Loterijverlies BV zeer

omvangrijk waardoor bet bod aantrekkelijk zou zijn voor de staat

Paglna 2 van 2
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Rescue

Wij stellen voor om niet inhoudelijk te reageren maar te volstaan met de reactie

dat het kabinet over verkoop van Nederlandse Loterij nog geen besluit heeft

genomen en dat de onderneming momenteel niet te koop is

Paglna 3 van 2
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Ministerievan Finanden

fletouradresPostbus 20201 2500 EE Den Haag

Dtrectte Ftnanderingen

Korte Voorhout 7

25H CW Den Haag
Postbus 20201

2500 EE Den Haag
www rijksovBrhefd nl

102 6

InUcbtlnqen

10 2 e

T 070

F 070
lO Z e

I lU Z e aminOri fii

Oris kenmerk

Z018 00000081D7

Uw brief kenmerk
31 JAN 2010

Betreft Bod Loterijverlies op Nederlandse Loterij

Geachte[ 10 2 6

Op 20 oktober ] heeft u mij een brief gestuurd waarrn Loterijverlies BV een bod
doet op de Nederlandse Loterij U heeft mij verzocht een afspraak in te plannen
om het bod toe te lichten

Het kabinet heeft als standpunt dat het aanbieden van kansspelen geen kerntaak
van de overheid is Dit betekent dat de Nederlandse Loterij op termijn
geprivatiseerd kan worden Over wanneer de privatisering van Nederlandse Loterij
piaats kan vinden heeft het kabinet nog geen besluit genomen Verkoop van het
belang van de Staat in de Nederlandse Loterij Is momenteel dan ook niet aan de
orde Daarom kan ik ook niet verder ingaan op uw bod op deze staatsdeelneming

Ik hoop u hiermee voldoende te hebben gei nformeerd

De staatssecretarls van Financier

namens deze

10 2 e

10 2 0

10 2 0
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10 2 6 10 2 e| FIN DEELNl 10 2 e |@minfin nl1 [
I@minfin nl1

^10 2 6 I FIN

]l0 2 e| 10 2^10 2 6To

fFIN DEELNIll 10 2 e

From

Sent

Subject RE memo Loterijverlies
Received

10 2 6 f0 2

Mon 2 26 2018 8 58 38 AM

Mon 2 26 2018 8 58 40 AM

Graaa besoreken

Van iO 2 e FIN DEELN

Verzonden maandag 26 februari 2018 7 13

Aan I0 2 e |Jio 2 ^ lQ 2 e | piN

Onderwerp Fwd memo Loterijverlies

Zie oiiderstaaiide reactie van Daar komeii we dus niet veel verdei’

0^ 10 2 6 I FIN DEELN10 2 6

10 2 6From

Sent 23 teh 201S 16^^

To [
Cc

Subject RE memo Loterijverlies

COMM 10 2 6 |@minfjn n1

10 2 6 DEELN 10 2 6

10 2 6 I FTN nFET NV’ j 10 2 6 |@minfinn1
@riimfm nl10 2 6 liFIN

10 2 6

Floi 110 2 6 I
Dat is niet mogelijk Ten eerste zijn er Chinese Walls en ten tweede is de Belastingdienst autonoom en kan geen informatie

verschaffen over individuele zaken

10 2 S

10 2 6 10 2 6 I FIN DEELN

Verzonden vriidao 23 februari 2018 16 08

Aan

Van

10 2 6 tfOMM
10 2 6 \ FIN DEELN10 2 6CC

Onderwerp memo Loterijverlies
Hoi 10 2 6 ~|

Afgelopen week had NRC een bericht over de Loterijverlies zie https www nrc nl nieuws 2018 02 19 fiscus vindt claim teQen

staatsloterii wel 380 miMoen waard a 1592759

In het artikel wordt gesproken over een memo van de Belastingdienst Voor Nederlandse Loterij is dit memo van belang omdat

de onderneming een aantal rechtszaken voert die juist gaan over de vraag of er sprake is van schade als gevolg van de

misleiding en dus of de gedupeerden een claim hebben op Staatsloterij Het zou vervelend zijn als andere partijen wel de hand

weten te leggen op dat memo maar Nederlandse Loterij niet

Daarom aan jou de vraag zie jij kans om dat memo te achterhalen Of heb je een ingang voor mij bij wie ik hiervoor terecht

kan

Groet

I 10 2 6 [
10 2 6

10 2 6 ifdeling Deelnemingen

Ministerie van Financien

Generale Thesaurie | Directie Finanderingen
Korte Voorhout 7 | 2511 CW | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE 1 Den Haag

T 31 0 70

H 31 0 6

E| 10 2 6 ^ Sminfin nl

10 2 6

1141694 00005



10 2 e I [FIN DEELN ^ 10 2e |@minfin nl1 [ 10 2 ^ 10 2 6 n10 2 6To

{FI N DEELNjj i0 2 e ^jnfin nll
10 2 e 1 BJZ BBO ti 10 2 6 l@minfin nl][COMM [l 10 2 6 |@minfin nl]

10 2 e| 10 2 6 U FIN^
Fri 3 9 2018 12 05 23 PM

Cc 10 2 6

From

Sent

Subject NLO publiciteit zaak

Received Fri 3 9 2018 12 05 24 PM

Ha 110 2 61 en | 10 2 6 |
Zat vanochtend bij de staatssecretaris voor een ander onderwerp maar heb moment aangegrepen om ook nog even met hem te

spreken over zaak claimanten en de media aandacht die er recent voor is geweest Hij geeft weer de lijn aan zoals we hem al

eerder hebben uitgedragen aan NLO gescheiden verantwoordelijkheden hij heeft de informatie van de BD niet is niet aan hem

maar bevoegdheid van de inspecteur etc

Zijn verzoek is om zijn geheugen op te frissen een korte notitie te maken met achtergrond en stand van zaken claimanten

dossier en een woordvoeringslijntje zodat als het in de komende periode weer potentieel opspeelt binnenkort weer

rechtszittingen hij weet wat hij moet antwoorden op eventuele vragen

Dank alvast | I0 2 e |
I 10 2 6 II 10 2 6 I

10 £e peelnemingen Directie Flnancieringen
ueneraie inesaurle Ministerie van Financien

10 2 6 I® minfIn n

10 2 6

1141685 00006



10 2 e I BE I 10 2 I FIN [[
10 2 e I

Wed 3 21 2018 4 23 25 PM

Subject head s up AvA

Received

]@min fin nl]10 2 eTo

From

10 2 6

Wed 3 21 2018 4 23 29 PM

Beste i0 2 e

Nogmaals dank voor het open gesprek van afgelopen maandag Even ten behoeve van veldoverzicht

zekerstellen dat we alle afspraken helder hebben

V We hebben net de Audit Committee van NLO afgerond
hebben kennisgenomen van alle cijfers toelichtingen jaarverslag en j aarrekening en zullen

komende maandag de overige RvC leden positief adviseren

10 2 6 10 2 6en

I0 2 g

10 2 g

10 2 6 10 2 6

buiten verzoek

V Tot slot gisteren heeft een overleg plaatsgevonden tussen Van Doorne en Pelsrijcke inzake de

akte tot eiswijziging Loterijverlies BV Vandaag vindt een 2 overleg plaats Vooralsnog

inhoudelijk geen wijziging van opinie processtrategie ten opzichtevan mijn mondelinge

toelichting
Hartelijke groet

10 2 6

[io 2 6|Nederlandse Loterij
T 31 [0 ^ l0 2 e

NEDERLANOSE
LOTERIJ

Nederlandse Loterij | Laan van Hoornwijck 55 2289 DG Rijswijk

Staatsloterij bv Lotto bv en Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv |
www nederlandseloterij nl

1141709 00008



Ministerie van Financien

TER ADVISERING

Aan

de afdeling Deelnemingen10 2 e

notitie Nederlandse Loterij Kwartaalbespreking Q1 2018

Directie Ffnancrerfngen

inlichtinqen

Op maandag 7 mei is net kwartaaloverleg Q1 2018 met de 10 2 afT I0 2 e D
Nederlandse Loterij NLO Dit overleg vindt plaats op het

T 070

F 070
I0 2 e

ministerie van Financien Namens NLO zijn l0 2 e

I] 10 2 e ~|~| 10 2 e panwezig U [2 B 10 2 8

minfn nl

wfordt vergezeld door lO Z e \
Deze notitie bereidt u voorop het overleg

^ 10 2 8 ^ia2 i^

Datum

1 mei 2010

Agenda Notitienummer

2018 00000674341

2 buiten verzoek
Auteur

3 10 2 n I0 2 e

4 Project Claimanten
BiJIagen

5 1
buiten verzoek buiten verzoek6

Geannoteerde agenda

1 Opening

Geen opmerkingen

2 buiten verzoek

buiten verzoek

Paging 1 van 4
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bulten verzoek

buiten verzoek

4 Project Claimanten

• De rechtbank in Roermond doet waar^chijnlijk een uitspraak inzake een

individuele claim op 9 mei a s Deze uitspraak kan precedentwerking hebben In

juni voIgt een uitspraak van de rechtbank in Den Haag
• Behalve het recente bericht in de Volkskrant

’

Staatshterij wacht magelijk atsnag
fikse financiele strop heeft de media geen aandacht besteed aan het Project
Claimanten

U kunt vragen naar de status van de collectieve en individuele zaken

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Pagina 3 van 4
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NEDERLANDSE

LOTERI]

Memo

Van

Aan

CC

Datum

1 2

1142621 00012



NEDERLANDSE

LOTERI]

Uitspraak rechtbank Roermond individuele claimant

Staatsloterij

Op 9 mei dost de rechter te Roermond uitspraak in een zaak die door een individuele claimant is

aangespannen tegen de Staatsloterij Erzljn verschillende scenario s denkbaar

Rechter Roermond geeft claimant gelijk in zijn vordering op STL

Reactief statement voor de pers

De Staatsloterij vindt de uitspraak over een individuele claimant doorde rechtbank in Roermond

echt onbegrijpelljk en onjuist De Staatsloterijheeft haar verantwoordelljkheid naar haar spelers

landelijk genomen door middel van een maatschappelijk zeer breed gedragen en ook

geaccepteerde schikking De Staatsloterij zal dus zeker tegen deze uitspraak in beroep gaan

Q Bent u niet bang voor nieuwe acties en veel nieuwe rechtszaken nu

A Er zullen altijd spelers zijn die door gaan procederen maar de Staatsloterij heeft

haar verantwoordelljkheid naar haar spelers landelijk genomen door middel van een

maatschappelijk zeer breed geaccepteerde schikking De Staatsloterij zal dus tegen deze

uitspraak in beroep gaan en dat proces zien we vol vertrouwen tegemoet

Q Wat zijn de financiele gevolgen als deze uitspraak algemeen verbindend

wordt verklaard

A Dat is niet aan de orde we hebben een maatschappelijk breed gedragen schikking

getroffen waar 2 8 miljoen spelers aan hebben deelgenomen

Q Hoe is de rechtszaak van Loterijverlies afgelopen en of loopt die nog

|l0 2 e|[l0Xq zal zich door deze uitspraak weer gesterkt weten

A De maatschappelijk breed gedragen en geaccepteerde schikking met claimstichting

Staatsloterijschadeclaim was bereikt voor alle spelers dus ook voor de deelnemers van

clalmstlchtlngen zoals Loterijverlies die overigens massaal hebben meegedaan met de

Bijzondere Trekking

2 2 Classificatie vertrouwelljk
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NEDERLANDSE

LOTERI]

Rechter stelt claimant in het ongelijk in zijn vordering op STL

Reactief statement voor de pers

De Stsatsloterij begrijpt en onderstreept uiteraard de uitspraak van de rechter De Staatsloterij

heeft haar verantwoordelijkheid naar haar speters landelijk genomen door middel van een

maatschappelijk zeer breed geaccepteerde schikking

10 2 g

Voor beide scenario s

Q Verwacht u nu dat de andere zaken ook positief negatief uitpakken voor

Staatsloterij

A Dat is aan de rechter wij stellen alleen vast dat we onze verantwoordelijkheid hebben

genomen door middel van een maatschappelijk zeer breed gedragen en ook

geaccepteerde schikking waaraan 2 8 miljoen spelers hebben deelgenomen

10 2 g

3 2 Classificatie vertrouwelijk

1142621 00012



NEDERLANDSE

LOTERU

Memo

VaiJo 2 ^ederlandse Loterij l0 2 ^ederlanclse Loterij

Aan Ministerie van Financien

CC

Datum

1 11

1142646 00014



NEDERLANDSE

LOTERU

Inleiding

Op basis van de goedkeuring door bestuur Nederlandse Loterij NL Raad van Commissarissen

NL en het Minlsterie van Financien is vanaf begin april 2017 uitvoering gegeven aan het akkoord

met Stichting Staatsloterijschadeclaim ter opiossing van het dossier Loterijverlies Sindsdien is er

veel gebeurd de inhoud van het akkoord is toegelicht in de media vele oud spelers hebben

zich aangemeld voor de Bijzondere Trekking veel deelnemers aan de Stichtingen hebben zich

aangemeld voor de vergoeding voor actiebereidheid Hoewel de uitvoering van het akkoord nog

niet is afgerond is ervoor gekozen om in dit memo een overzicht te geven van de stand van

zaken per 31 mei 2017 Tevens zal in dit memo een overzicht van de nog op te pakken acties uit

hoofde van het akkoord en een overzicht van alle lopende juridische procedures opgenomen

Gelet op het bovenstaande bevat dit memo de volgende zaken

1 Doelstelling akkoord Staatsloterijschadeclaim

2 Tussentijdse evaluatle uitvoering akkoord

a Juridische procedures [tijdens Bijzondere Trekking

b PR Media Campagne

c Aanmeldingproces Bijzondere Trekking a Vergoeding Actiebereidheid

d Goede Doelen Puur Geluk Trekking Onkostenvergoeding
e Klachtenafhandeling

3 Tussentijds evaluatie resultaten aanmeldingen akkoord

a

b
10 2 g

c

d

Financieel veldoverzicht project Claimanten

Overzicht acties afronding uitvoering akkoord

Juridische veldoverzicht procedures periode na de Bijzondere Trekking

4

5

6

1 Doelstelling en inhoud Akkoord Stichting Staatsloterijschadeclaim

10 2 g

10 2 g

Op basis van een langdurig en ordenteiijk besluitvormingsproces is gekozen voor het scenario

overeengekomen schikking met Stichting Staatsloterijschadeclaim nu uitvoeren Dit scenario

houdt in

• Uitvoering schikking het akkoord in april mei juni 2017

2 11 Classlficatie vertrouwelljk

1142646 00014



NEDERLANDSE

LOTERU

Organlseren van sen Bljzondere Trekking voor alle deelnemers van toen [27 mel 2017

Beloning voor activistlsch gedrag door een forfaitaire vergoeding te verlenen aan leden

van SLSC en aan leden van Loterijverlies aanmelding t m 30 junl 2017

Schenking aan drle Goede Doelen

Verbetering van de interne klachtenprocedures

Benoeming van een interne ombudsman

10 2 g

De voorbereiding op de uitvoering van het akkoord heeft meer dan een jaar geduurd en omvatte

ondermeer

Ontwikkelen van opiossingsscenario s voor de verwachte juridische procedures van

Loterijverlies BV teneinde de uitvoering van de Bljzondere Trekking zeker te stellen

Ontwikkelen van een heldere marketing en communicatiestrategie met name benodigd

vanwege de veelheid aan boodschappen

Bouwen van nieuwe processen en nieuwe systemen [websites registratiesystemen

trekkingssysteem Certifleering van alle processen en systemen

Voldoen aan alle relevante vergunnings en complaincevereisten vanuit KSA Autoriteit

Persoonsgegevens

Inrichten van een call centre 300 agents

Doorde uitvoering van het akkoord dienen vier subdoelstellingen te worden bereikt

10 2 g

In deze tussentijdse evaluatie ligt de focus op de I doelstelling

mede aangezien de realisatie van de overige doelstellingen pas in een later stadium worden

opgepakt en of de impact in een later stadium zichtbaar wordt

10 2 g

2 Tussentijdse evaluatie uitvoering akkoord

a Juridische procedures akkoord

Tijdens de uitvoering heeft Loterijverlies ^ het tweede vehikel van

gedaan de bljzondere trekking van 27 mei jl te laten verbieden Zij heeft daartoe bij

verschillende bestuursrechtens vier verzoeken ingediend ter verkrijging van een voorlopige

voorziening om het besluit van de KSA Staatsloterij te schorsen hangende een zogenaamde

10 2|0 2 | vierpogingen

3 11 Classificatie vertrouwelljk
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NEDERLANDSE

LOTERU

bezwaarprocedure Voor alle duldelljkheid dit betreft prlmalr het besluit van de KSA waarbij kort

gezegd toestemming Is verleend voor het houden van de bijzondere trekking onderde bestaande

vergunnlng van de Staatsloterij

Het eerste verzoek van Loterijveriles BV was uitsluitend gerichttegen de KSA waarbij de

Staatsloterij zich overigens wel In de procedure als belanghebbende heeft gemengd Na een

zlttlng op 9 mel jl waarln zowel de Staatsloterij als de KSA vertegenwoordlgd was doorhaar

advocaten Is dit verzoek bij ultspraak van de rechtbank Noord Holland van 11 mei jl afgewezen

Kort gezegd omdat Loterljverlles BV niet als belanghebbende bIj het besluit van de KSA kan

worden aangemerkt Van dit soort uitspraken op een voorlopige voorziening is geen hoger beroep

mogelijk Wel loopt er nog een bezwaarschriftprocedure bij de KSA waarln de KSA nog geen

uitspraak heeft gedaan Overigens laat het zich niet voorstellen dat het bezwaar door

Loterijverlies BV door de KSA zou worden gehonoreerd

Loterijverlies BV heeft vervolgens een tweede verzoek met een nagenoeg identieke inhoud

ingediend bij dezelfde rechtbank maar nu gericht tegen de Staatsloterij Dit verzoek heeft de

rechtbank buiten zitting afgewezen bij uitspraak van 18 mei jongstleden In die uitspraak heeft

de rechtbank herhaald dat Loterijverlies BV niet als belanghebbende heeft te gelden in het kader

van het besluit van de KSA Dat heeft Loterijverlies BV ertoe gebracht om daags na de uitspraak

van 18 mei jl een derde verzoek in te dienen bij dezelfde rechtbank maar nu meer expliciet

gerichttegen de Staatsloterij Daarbij neemt Loterijverlies BV aan dat de Staatsloterij een

bestuunsorgaan is en dat de Staatsloterij besluiten heeft genomen waartegen kan worden

geageerd bij de bestuursrechter De rechtbank Noord Holland heeft dit derde verzoek niet in

behandeling genomen

Tenslotte heeft Loterijverlies BV haar statutaire zetel verplaatst van Heerhugowaard naar Den

Haag om op die manier een ingang te creeren bij de rechtbank Den Haag Vervolgens heeft

Loterijverlies BV een vierde verzoek ingediend ter schorsing en vernietiging van het besluit van

de Staatsloterij om een vaststellingsovereenkomst aan te gaan met SLSC Na het indienen van

schriftelijk verweer door de Staatsloterij heeft de rechtbank aanlelding gezlen deze procedure

buiten een zitting af te doen Bij uitspraak van 24 mei jl heeft de rechtbank de verzochte

voorzlenlngen geweigerd omdat kort gezegd de Staatsloterij geen bestuursorgaan is ais bedoeid

in de wet

b PR Media Campagne

De Pr campagne startte met de persconferentie geleid door

Nieuwspoort op 10 april waarbij alle grote landelijke dagbladen NOS en RTL live aanwezig

waren De dagen erna was er volop aandacht in de media meer dan 1000 vermeldingen met

een neutrale op feitengerichte berichtgeving Strakke sturing van Nederlandse Loterij heeft

plaatsgevonden op de juistheid van de feiten in de verschillende artikelen en het corrigeren van

eventuele omissies

10 2 e ] te

De marketingcampagne is vervolgens enkele dagen later opgestart waarbij het grote aantal

boodschappen aanlelding akkoord inhoud akkoord rol SLSC wijze aanmelding activatie

aanmelding et cetera en de verwachte negatieve berichten vanuit Loterijverlies BV

complicerende factoren waren De uitgebreide voorbereidingen op de campagne waaronder de

diverse geraadpleegde klantenpanels hebben zich uitbetaald na 2 weken above the line

campagne was de geholpen bekendheid reeds JoX^en kon ondanks de complexiteit van de

]van de respondenten de boodschap uitleggen Tevens was de afdronk van de

]de 27 i jarigen NL staat lO I c [t o v Product

10 1 C

campagne positief 10 1 C

4 11 Classificatie vertrouwelljk
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NEDERLANDSE

LOTERU

Staatsloterlj [ ]10 1 C

10 1 C Na afloop van de registratieperiode was overigens de geholpen

10 1 C

Naast tv en radiocommercials is een omvangrijk aantal below the line activiteiten uitgevoerd in

totaal zijh 0 1 | niljoen brieven en mails verstuurd naarde verschillende doelgroepen De

uitdaging hierblj was gelegen in de julste brief naar precies de juiste doelgroep te verzenden ter

voorkomlng van onduidelijkheid bij onze [oud spelers en daarmee mogelijk traffic te creeren

naar ons call centre

Bij alle communicatie Above the line Below the line websites is vooraf zeker gesteld dat ledere

deelnemer zich volledig bewust was van het verlenen van kwijting als consequents van deelname

aan de trekking en of het aanmelden voor de vergoeding De transparante communicatie over de

kwijting was niet alleen een logisch gevolg van de kemwaarden SPORT van de Nederlandse

Loterij maar ookopgenomen als randvoorwaarde door de Kansspelautoriteit bij het verlenen van

de ontheffing op de vergunning Tijdens de behandeling van de voorlopige voorzieningen is door

de KSA in de rechtszaal aangegeven dat naarhaar mening door de Staatsloterij aan alle door de

KSA gestelde voorwaarden dus ook de randvoorwaarde aangaande de kwijting is voldaan

c Aanmelding proces Bijzonders Trekking Vergoeding

Het aanmeldingsproces van zowel de Bijzondere Trekking als voor de Vergoeding Actiebereidheid

is secuur voorbereid met als doelstelling om enerzijds alle deelnemers er zo soepel mogelijk met

zo min mogelijk stappen invulvelden doorheen te laten gaan minimalisatie van uitval }

Anderzijds om wel voldoende checks en balances doorte voeren om correcte toekenning van

loten en de uitbetaling van prijzen maximaal zeker te stellen Door de onverwacht hoge instroom

tijdens de eenste dagen van de aanmeldingsperlode

ingerichte processen en systemen direct op de proef zijn gesteld op piekmomenten werden er

110 2 g ^ lews per seconde gemeten eri^jransacties voltooide aanmeldingen per seconde

Zelfs tijdens deze piekbelasting hebben alle processen en systemen zonder problemen

gefunctioneerd Enige wapenfeiten

• 10 2 g|van de aanmeldingen is door de deelnemers op eigen kracht dus zonder enige

ondersteuning vanuit klantenservice en zonder enige vertraging verwerkt

• De backoffice heeft op basis van realtime rapportages alle flows en voorraden binnen de

gestelde reactietijden kunnen managen

• 10 2 g deelnemers hebben bewijs van deelname geCipload hiervan zijn I

bewijsstukken goedgekeurd
• |10 2 g[deelnemers hebben door het aanleveren van overlijdensaktes van oud spelens

geparticipeerd in de trekking
• |IO 2 ^oulance loten cadeaupakketen zijn uitgereikt ter compensatie van het venstrekken

van incornecte communicatie of trage afwikkeling van vragen door klantenservice

• 10 2 g deelnemers zijn doorde klantenservice ingeschreven

10 2 g zijn de

10 2 g ]

10 2 g [dagen bepalend voor dlt project Nal[o 2 gZoals blljkt ult onderstaande grafiek waren de

dagen was al |10 2 g[ an het elndtotaal aan aanmeldingen voor de Bijzondere Trekking

gereallseerd Voor het Akkoord zijn de aantallen uiteraard lager maar ook daar waren er na 10 2 c

dagen al meer dan[l0 2 g]van het huidige aantal aanmeldingen

5 11 Classificatie vertrouwelijk
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10 2 g

De prijs van het succes was dat de traffic bij klantenservice ook vele malen hoger was dan

verwacht Hier hebben we snel op gereageerd door de capaciteit zo snel als mogelijk te verhogen

In totaal is doorfOXJagents I0 2 g |uur gewerkt voor dit project en zijn daarin ongeveer] 10 2 g ]

10 2 g

10 2 g

d Coede Doelen Puur Celuk Bijzondere Trekking Onkostenvergoeding

Als onderdeel van het akkoord is contact gezocht met drie Goede Doelen [Spieren voor Spieren

Ponds Gehandicaptensport en Ouderenfonds 10 2 g

10 2 g

] Ook hebben de Goede Doelen actief gecommuniceerd over de

Bijzondere Trekking en een bijdrage geleverd in de tv uitzending Puur Geluk de Bijzondere

10 2 g

6 11 Classificatie vertrouwelijk
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Trekking Overigens hebben bijnif^itiiljoen mensen deze uitzending bekeken derde best

bekeken programme van de avond Na uitvoering van de Bijzondere Trekking zijn de giften

overgemaakt aan de Goede Doelen en Is ook conform de vaststellingsovereenkomst de

onkostenvergoeding van SLSC voldaan

e Ktachtenafhandeting

Een belangrijk element In het akkoord Is het borgen van het belang van de spelers en het verder

verbeteren van de reguliere klachtenafhandelingsprocessen Daarom is er ook extra aandacht

besteed aan de wljze waarop klachten over de Bijzondere Trekking en het al dan niet toekennen

van de actievergoedlng worden afgewikkeld Met de benoeming van een ombudsman ad interim

het instellen van een tijdelljke onafhankelljke geschillencommlssie een transparent

klachtenproces en tijdige en correcte afwikkeling van ingediende klachten

Doordat de berelkbaarheid van klantenservice gedurende het project niet altijd optimaal is

geweest zijn er bij de ombudsman zaken terecht gekomen die daar niet hoorden consumenten

proberen op allerlei manieren in contact te komen met Staatsloterij en hebben zich daarom ook

ten onrechte gewend tot de Ombudsman Deze vragen zijn steeds direct naarde klantenservice

doorgestuurd Naast praktlsche vragen heeft de Ombudsman tot nu toe 0 2 ^ragen klachten in

behandeling genomen Indian een consument het niet eens was met de reactie van de

ombudsman kon deze zich wenden tot de Geschillencommlssie Tot nu toe zijn bij de

Geschlllencommissie uiteindelijl^Qflttingen geweest waarin twee belanghebbenden zijn gehoord

en de Geschlllencommissie tot een uitspraakis gekomen Naar verwachting zal de

Geschlllencommissie in totaal op maximaaip^^lachten een uitspraak doen

3 Tussentijds evaluatie resultaten akkoord

a Abonnee contante spelers

Op basis van de bij ons beschikbare gegevens en met Inachtneming van de privacywetgeving

hebben wij ongeveer] 10 2 g [abonnees 1 of 2 keer per brief of mail benaderd Uiteindelljk heeft

dit geresulteerd in[ ianmeldlngen van abonnee spelers [ 10 2 g10 2 g

10 2 g

10 2 g

10 2 g

7 11 Classificatie vertrouwelljk
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abonneespelers Deze groep Is via brleven benaderd voor deelname aan de vergoeding voor

actlebereldheid [ 10 2 g

Trot op heden hebben

10 2 g lleden zlch aangemeld voor de vergoeding en daamaast hebben | 1Q 2 g |leden van

Loterijverlies zich alleen aangemeld voor de Bijzondere Trekking [in totaal derhalve 10 2 g

10 2 g

10 2 g

10 2 g

Jwij
verwachten dat in de komende periode tot aan sluiting van de aanmeldingsperiode het aantal

aanmeldingen niet vender zal stijgen

10 2 g

10 2 gc

Tijdens de voorbereiding op het akkoord was reeds contact gezocht met di^g
om te bezlen of ze hette sluiten akkoord met[ 10 2 g

Stichting Staatsloterijschadeclaim richtlng

Conform hun Initlele ipositiegrondhouding hebben deze| 10 2 g |lhet akkoord met een positief

advies bij hun leden onder de aandacht gebracht Op dit moment Inschrljfperiode loopt nog tot

30 juni hebbenfOXjeden deelgenomen aan de Bijzondere Trekking en of hun vergoeding voor

actlebereldheld aangevraagd Van de resterendd 2 tpden is onderzocht of er nog additionele

juridische procedures te verwachten zijn zie ook paragraaf 4f

zouden endorsen10 2 g

d Individuele Qaimanten

Op het moment van het sluiten van het akkoord met Stichting Staatsloterijschadeclaim waren er

|l0 2 g|individuele claimanten die een juridische procedure tegen de Staatsloterlj inzake de

misleiding hadden opgestart 10 2 g

10 2 g

4 Financieel veldoverzidit project Claimanten

8 11 Classificatie vertrouwelijk
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In de contourennota jull 2016 en het memo verzoek tot ondersteuning voorgenomen beslult

bestuur NL maart 2017} Is uitgebreid stil gestaan bij de mogelljke hoogte van de door de

rechter opgelegde vergoedlng van schade [ 10 2 g

10 2 g

10 2 g

9 11 Classificatie vertrouwelijk
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10 2 g

5 Overzicht acties afronding uitvoering akkoord

Met de uitvoering van de BIjzondere Trekking is een belangrijk onderdeel van het akkoord

afgerond Er blijven echter nog meer dan voldoende onderwerpen acties over welke voor het

merendeel in het komend kwartaal moeten worden afgerond
• Afronding aanmelding actievergoeding
• Afwikkeling prijswinnaars en uitbetaling actievergoeding
• Afwikkelen klachten ombudsman geschillencommissie
• Mottenballen van alle sites processen en systemen
• Behoud data Bijzondere Trekking en actievergoeding
• Benutten data Bijzondere Trekking en actievergoeding
• Evaluatie Campagne Bijzondere Trekking
• Borging Verbetering reputatiehenstel
• Benutten PR media platform
• Verbeteren klachtenprocedures inclusief systeem

• Inrichten en benoemen functie ombudsman

• Overbrengen van project Claimanten naar de lijnorganisatie
• Periodieke evaluatie uitvoering akkoord met Stichting Staatsloterijschadeclaim
• Evalueren aanpak Project Claimanten en overtjrengen learnings naar de NL organisatie

• Opstellen projectdossier

• Opstellen juridische processtrategie [zie hiema

6 Juridische veldoverzicht procedures na de Bijzondere Trekking

10 2 g

a Procedure\ 10 2 e ^
In deze procedure vordert een individueie consument 10 2 e dat de betaalde inleg ad circa €

10 2 g vordt terugbetaald op grond van onrechtmatige daad dwaling en bedrog 10 2 6 leeft

verworpen Dat betekent dat de zaak

10 2 g

10 2 6een schikkingsvoorstel vergelijkbaar met dat van

moet worden uitgeprocedeerd De Staatsloterij is door 10 2 6 gedagvaard en de rolzitting van de

10 11 Classificatie vertrouwelijk
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staat gepland op 10 2 g Medioj0 2 ^al
de Staatsloterij een conclusle van antwoord Indienen waarna er een zitting wordt gepland Een

eerste vonnls In deze zaak wordt voor het elnde van het jaar verwacht T

10 2 g

10 2 g

10 2 g

b Bodemprocedur^ Loterijverlies BV

Allereerst is nog aanhangig de bodemprocedure van Loterijverlies BV die zich richt tegen

uitsluitend de Staatsloterij In die procedure stelt Loterijverlies BV zich op het standpunt dat zlj

namens haar gestelde achterban recht heeft op terugbetaling van de nominale waarde van de

loten die destijds door deze achterban is gekocht Op 5 September a s is er een zitting naar

aanleiding van een zogenaamd incident dat vorig jaar door de Staatsloterij is opgeworpen Drt

incident en de zitting draaien in de kem om de vraag of Loterijverlies BV tiberhaupt kan worden

ontvangen in de vorderingen gelet op de grate onduidelijkheid die is ontstaan tussen

Loterijverlies BV en de Stichtinq Loterijverlies over wie de gestelde deelnemers kan

vertegenwoordigen Een eerste vonnis in deze zaak wordt einde dit jaar verwacht

c Tweede bodemprocedure Loterijverlies BV

Daarnaast loopt er een tweede jongere bodemprocedure van Loterijverlies BV tegen de

Staatsloterij de NLO De Lotto een groep voormalige bestuurders en commissarissen de Staat

en KPMG Omdat deze procedure volledig is afgeleid van de eerdere bodemprocedure tegen

uitsluitend de Staatsloterij hebben de Staatsloterij c s en de Staat verzocht de procedure aan te

houden althans een regiezitting te plannen waarin de verdere voortgang van deze procedure met

partijen kan worden besproken De rechtbank heeft dit verzoek gehonoreerd De zitting van 5

September a s in de eerste bodemprocedure zal ook worden benut als regiezitting in de tweede

bodemprocedure Wei dienen de gedaagden waaronder de Staatsloterij c s op 5 juli a s te

antwoorden op een Incidentele vordering van Loterijverlies BV ter verstrekking van een aantal

docu menten 10 2 g

10 2 g

d Kort geding Stichting Loterijveriies

Begin 2016 is er een kortgedingprocedure aanhangig gemaakt waarbij Stichting Loterijverlies nl [

Stichting Loterijverlies als eiser heeft gevorderd dat de Staatsloterij onder meer wordt

veroordeeld tot betaling van een voorschot op gepretendeerde buitengerechtelijke kosten ter

hoogte van EUR 10 000 000 00 en een verbod op uitkering van de gewonnen prijzengelden en

enige afdrachten aan de Staat De voorzieningenrechter heeft deze vorderingen bij vonnis van 3

februari 2016 afgewezen Tegen dit vonnis heeft Stichting Loterijverlies hoger beroep ingesteld

Daarbij heeft Stichting Loterijverlies tevens haar eis onder meer vermeerderd door te vorderen

dat Staatsloterij dient overte gaan tot betaling van een voorschot op de schade die is geleden

door de aangeslotenen bij Stichting Loterijverlies welk voorschot is begroot op 50 De

Staatsloterij heeft in dat hoger beroep van antwoord gediend Daama zijn erin deze procedure

geen proceshandelingen meer verricht Op verzoek van de tijdelijk bestuurder van Stichting

Loterijverlies Is de procedure eind vorig jaar ambtshalve doorgehaald door het Hof Den Haag Op
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verzoek van een van de partijen kan de procedure weer worden aangebracht voor verdere

behandeling

e Hager Beroep BesSagSegging Loterijverlies BV

Op 8 maart 2017 heeft Loterijverlies BV beslag gelegd op alle bank en spaarrekeningen van

Staatsloterij BV voor een bedrag ad € 121 miljoen Staatsloterij BV heeft vervolgens een kort

geding aangespannen waarin opheffing van het beslag werd geeist Op 10 maart 2017 heeft de

voorzieningenrechter het beslag opgeheven en Loterijverlies BV verboden om in de toekomst

nogmaals beslag te leggen onder opiegging van een dwangsom [EUR 1 miljoen per overtreding

met een maximum van EUR 122 miljoen Tevens heeft de voorzieningenrechter in het vonnis

aangegeven dat de wijze van procederen door Loterijverlies BV [collectleve bewljslast niet past

binnen het huldige wettelijke bewijsstelsel en dat de vordering die onderdeel Is van de eerste

bodemprocedure dus ondeugdelljk Is Loterijverlies BV Is In hoger beroep van deze ultspraak

gegaan In dit hoger beroep heeft de Staatsloterij op 13 juni a s haar memorie van antwoord

ingedlend Daarna wordt de zaak twee weken aangehouden en kunnen partijen zich beraden of

zij pleldool wensen te vragen 10 2 g

10 2 g

10 2 g

De procedure 10 2 g

h Benoeming nieuw bestuur Stichting Lotenjveiiies

Op 9 juni jl heeft de rechtbank Alkmaar 2 nieuwe bestuurders benoemd die zljn voorgedragen

door respectievelijk LV BV en de verzoekers Deze 2 nieuwe bestuurders dienen vervolgens

desgewenst een derde bestuurder e benoemen T 10 2 g

10 2 g
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Ministerie van Financien

Directie Finanderingen
TER ADVISERIMG

Inlichtingen
Aan

10 2 6
10 2 6 lafdeling Deelnemingen

T 070

F 070
10 2 6

10 2 6 JiTminfln nl

www minfin nl

Datum

22 augustus 201B

notitie Hotitienummer

2018 0000143933
Kwartaaloverleg Q2 2018 NLO

Auteur

10 2 6

Van

Aanleiding

Op maandag 27 augustus 2018 is het kwartaaloverleg Q2 2018 met de

Nederlandse Loterij NLO Dit overleg vindt plaats op het kantoor van NLO in

Rijswijkvan 14 30 16 00 uur Namens NLO zijn|~ [

Jaanwezig U wordt vergezeld door[
10 2 e I^Deze notitie bereidt u voorop het overleg

Kopie aan

10 2 6 10 2 6 en

10 2 610 2 6

10 2 6

Agenda

buiten verzoek

Update project Claimanten3

buiten verzoek

Geannoteerde agenda

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek

Pagina 1 van 4
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bullen verzoek

buiten verzoek

bulten verzoek

3 Update project Claimanten

De individuele claimant die door de rechtbank Roermond op inhoudelijke

gronden in het ongelijk was gesteld ontbreken causaal verband tussen

misieidende reciame en deelname aan de loterij heeft hoger beroep

ingesteld bij het Hof Den Bosch

Daarnaast hebben bij de rechtbank Den Haag twee claimanten een zaak

aanhangig gemaakt wegens misieidende reciame De rechtbank Den Haag
heeft deze zaken op on hold gezet tot het Hof Den Bosch arrest heeft

gewezen

Behalve berichtgeving over het onderzoek door het OM naar de heer|lP M

verdenking van fraude heeft de media geen aandacht besteed aan het

project Claimanten

U kunt vragen naar de status van de collectieve en individuele zaken

Pagina 2 van 4
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Ministerie van Financien

Inlichtinqen

110 2 91
www minfin nl

TER ADVISERIMG

Aan

10 2 9 ^fdeling Deelnemingen Datum

25 oktober 2018

Notitienummer

2018 0000181135

Auteur

10 2 9irreXF1

notitie
]10 2 6

Nederlandse Loterij Kwartaaloverleg Q3 2018
Bijiagen
4

Aanleiding

Op woensdag 31 oktober 2018 is het kwartaaloverleg Q3 2018 met de

Nederlandse Loterij NLO Dit overleg vindt plaats op het ministerie van 14 00

tot 16 30 uur 2 5 uur Namens NLO zijn I

aanwezig U wordt vergezeld door

1 10 2 6 I Deze notitie bereidt u voor op het overleg

10 2 6 10 2 9

10 2 6 10 2 6

Agenda

bult9n v9rzo6k

5 Project Claimanten

buiten verzoek

Paging 1 van 3
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U kunt vragen naar de status van de individuele en collectieve

claimanten
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FIN DEELN [
10 2 e ntFIN DEELNl

10 2 e l@minfin nl]10 2 eTo

From [
Sent Thur 11 22 2018 11 24 55 AM

Subject FW Woordvoeringslijn claimanten

Received

10 2 e

Thur 11 22 2018 11 24 56 AM

fyi
Van ^ 10 2 e |

Verzonden vrijdag 16 november 2018 12 49

Aan 10 2 e || FIN DEELN

] FIN DEELN]

Onderwerp RE Woordvoeringslijn claimanten

Bestep 10 2 e ||
Inmiddels is gebleken dat de ontwikkelingen waaraan je refereert in jouw mail vertraging oplopen Van Doorne heeft nl een

verzoek tot uitstel ontvangen van wederpartij kennelijk omdat de getuigen nog nietzijn te traceren en er dus nog geen contact

is geweest met de getuigen en een persoon thans ook niet meer bij de Beiastingdienst [werktf \ io 2 g

Mocht je nog verdere vragen hebben dan verneem ik dat graag

Greet

|10 2 e

Met vriendelijke greet

10 2 ©

CC 10 2 S

10 2 S

10 2 6

T 31 0 701 10 2e

T 31 C0 6 10 2 6

J afdeling
mobiel

NEDERLANDSE
LOTERU

Nederlandse Loterij | Laan van Floornwijck 55 2289 DG Rijswijk | [
Staatsloterij bv Lotto bv en Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv |
www nederlandseloterii nl

I0 2 e

De informatie in dit bericht en eventuele bijiagen zijn vertrouwelijk en zijn mogelijk beschermd De informatie verzonden met dit

e mail bericht is uitsluitend bestemd voorde geadresseerde Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is

verboden Openbaarmaking vermenigvuldigingi 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

Verzonden dinsdag 13 november 2018 17 51

g nederlandseloterii nl

^FIN DEELN |1
Onderwerp RE Woordvoeringslijn claimanten

Dag 10 2 6 heb je morgen of donderdag tijd om over het ondenstaande bij te praten

FIN DEELN10 2 6 10 2 6 10 2 e Sminfin nl

10 2 610 2Aan

10 2 6 g minfin nlCC 10 2 6

Gr

II

Van[
Verzonden donderdag S november 2018 18 15

10 2 j 10 2 6 gnederlandseloterij nb

| FIN DEELN

Onderwerp Woordvoeringslijn claimanten

Besteproi^
Ik heb begrepen dat er wat ontwikkelingen zijn op het

De ontwikkelingen rondomP 10 2 g

Kunnen wij jou hierover spreken volgende week Ik ben maandag na 11 00 uur goed beschikbaar

Dan kunnen we vervolgens met de woordvoerders schakelen

Met vriendelijke groet

10 2 6 10 2 6

10 2 6 J FIN DEELN10 2 6

Aan

10 2 6 S minfin nlCC 10 2 6

10 2 g

en eventuele getuigenissen kunnen tot media aandacnt leiden

Ministerie van Financien | General© Thesaurie | Directie Financieringen

Korte Voorhout 7 | DenFlaag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T070

M 06
10 2 6
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E 10 2 0 @minfin nl

□it bericht ksn informatie bevatten die niet veer u is bestemd Indian u niet de geadresseerde bent of dit bericht abusievelijk aan u is toegezonden wordt u verzocht dat aan de

afzenderte melden en bet bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid veer schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het

elektronisch verzenden van berichten

This message may contain infbmation that is not intended for you If you are not the addressee or ifthis message was sent to you bymistake you are requested to infomi 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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Ministerie van Financien

Directie Finanderingen
TER ADVISERING MAANDAG 6 MEI 2019 VAN 15 30 17 00 UUR

Inlichtinqen
n

10 2 6
10 2 6 afdeling Deelnemingen

T 070

F 070
10 2 6

10 2 6 JBminfln nl

www minfin nl

Datum

29 april 2019

notitie
Hotitienummer

2019 0000072829

Kwartaaloverleg NLO Ql
Auteur

10 2 6

Aanleiding
Op maandag 6 mei 2019 van 15 30 17 00 uur vindt het eerste kwartaaloverleg
van 2019 plaats met NLO op het kantoor te Riiswljk Tijdens dit overleg wordt u

10 21 10 2 6 II 10 2 6 II Onderstaand vindt u de

BijFagen
2

vergezeld door

geannoteerde agenda

Agenda

buiten verzoek

5 Project Claimanten

buiten verzoek

buiten verzoek

Paging 1 van 4
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bulten verzoek

5 Project Claimanten

• In de AvA hebben wij gevraagd om een overzicht te ontvangen van de

lopende zaken Toegezegd is dat dit overzicht bij de LA ter inzage wordt

gelegd
• I io 2 e I zal een update verzorgen

U kunt vraqen of het overzicht al ter informatie liqt bij de landsadvocaat

6 bulten verzoek

Paging 3 van 4
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Agenda kwartaaloverleg NLO

Donderdag 5 September 2019

9 30 uur 11 00 uur

Ministerie van Financien

buiten vetzoek

4 Project Claimanten en overige lopende zaken

buiten verzoek
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Ministerie van Financien

Inlichtingen
raww minfin nl

Datum

11 September 2019

Mummer verslag

Auteur

10 2 IT 10 2 6 I

vers ag Verslag kwartaaloverleg Q2 2019

Vergsderdatum

Aanwezig

5 September 2019

10 2 6 10 2 6

10 2 610 2 9 Ipia^ I 10 2 6 I I 10 2 6

Afwezjg

Kopie aan

buiten verzoek

Pagina 1 van 2
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buiten verzoek

4 Project Claimanten en overige lopende zaken

■ |l0 2 4geeft een update van de lopende zaken In Q4 2019 zal NLO de impact
van de misleidende reclame op de nettowinst en het dividend anaiyserfcolt^n verzoek

buiten verzoek

buiten verzoek
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Ministerie van Financien

Inlichtingen
www minfin nlTER ADVISERIMG

Aan

Datum

26 augustus 2019afdeling Deelnemingen10 2 e

Hotitienummer

2019 0000141721

Van

10 2 e

notitie Kwartaaloverleg NLO Q2 2019
Bijiagen
1

2

bulten verzoek

3

Aanleiding

Op donderdag 5 September om 9 30 uur is het kwartaaloverleg met |l0 2 ^
10 2 S

10 2 6 Ivan NLO U worar vergezeid doorl 10 2 9 [] 10 2 e |o 2 e

10 2 6 en[ 10 2 6

Agenda
De onderstaande agenda is afgestemd met NLO

buiten verzoek

4 Project Claimanten en overige lopende zaken

buiten verzoek

Geannoteerde agenda

buiten verzoek

Paging 1 van 4
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buiten verzoek

4 Project Claimanten en overiqe lopende zaken

U kunt vragen wat de status is van de lopende individuele zaken en

de lopende collectieve zaken

I io 2 e ~|had eerder aangegeven weer in gesprek te gaan nnet een

van de collectieve claimanten U kunt vragen naar een update

buiten verzoek
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10 2 e| l0 2 e^ FINT1 10 2 e l^mintin nll

yvri i0 2 e ] FIN DEELNH i0 2 e n@nnintin nl|

FIN DEELN n 102 rminfin nl]To 10 2 e

10 2 e

10 2 eFrom

|l0 2 e| Thur 10 10 2019 7 30 24 AM

Subject Hoger Beroep Bodemprocedure Loterijverlies BV gewonnen

Thur 10 10 2019 7 30 37 AMReceived

20191008 arrest Loteriiverlies PDF

Bestel
Zoals ik jullie reeds in de verschillende updates meldde stond deze week het arrest gepland in de zogenaamde 1

^

bodemprocedure zijnde de procedure tussen Loterijverlies BVtegen de StaatsloteriJ Ik ben verheugd te kunnen melden

dat het hoger beroep van Loterijverlies BV volledig is verworpen

Toch even enige inhoudelijke achtergrond van deze bodemprocedure om het belang van dit arrest voor Mederlandse

Loterij te duiden De procedure handelt zich om de hoofdzaak de claim De StaatsloteriJ heeft in eerste aanleg het

incident tot niet ontvankelijkheidverklaring van Loterijverlies BV opgeworpen Dit beroep op niet ontvankelijkheid is

gegrond op twee onderdelen namelijk primair dat i Loterijverlies BV geen procesbevoegdheid heeft en subsidiair dat ii

Loterijverlies BV misbruik maakt van haar vermeende [proces bevoegdheid In die procedure is Loterijverlies BV bij
vonnis van 13 december 2017 inderdaad niet ontvankelijk verklaard in de vorderingen tegen de StaatsloteriJ waarbij de

rechtbank Den Haag haar oordeel heeft gefundeerd op de stelling dat Loterijverlies BV misbruik heeft gemaakt van haar

vermeende proces bevoegdheden
Van dat oordeel is Loterijverlies BV direct in hoger beroep gegaan heeft in 2018 schriftelijke en mondelinge uitwisseling
van vorderingen argumenten tegenvorderingen et cetera plaatsgevonden en zou op 23 april 2019 arrest worden

gewezen Het hof heeft de zaak echter verschillende keren aangehouden en uiteindelijk deze week op 8 oktober Jl
arrest gewezen Met dit arrest van 8 oktober Jl heeft het hof nu het vonnis van de rechtbank Den Haag bekrachtigd het

arrest heb ikter informatie bijgevoegd Meer in detail het hof heeft in haar overwegingen zowel het primaire als het

subsidiaire verweer van de StaatsloteriJ gehonoreerd Zo heeft het hof allereerst overwogen dat Loterijverlies BV geen

op de door Loterijverlies BV aangevoerde grondslagen procesbevoegdheid had en heeft om namens een groot collectief

vorderingen tegen de StaatsloteriJ in te stellen voor de geinteresseerden zie arrest randnummer 12 tot en met 37

Verderis het hof met StaatsloteriJ van meningdat sprakeisvan misbruik van proces bevoegdheid zie arrest

randnummers 40 tot en met 52 Het hof voegt hieraan zelfs meerdere overwegingen ter onderbouwing van haar

oordeel aan toe Waaronder de overweging van het hof dat Loterijverlies BV de rechters heeft misleid doorte

suggereren dat zij bevoegd zou zijn om de deelnemers te vertegenwoordigen zie arrest randnummers 38 tot en met

10 2 9

39

Daarmee is het hoger beroep in de 1^ bodemprocedure nu ten einde De vraag is natuurlijk relevant of de 1^

bodemprocedure nu inderdaad definitief is afgerond of dat Loterijverlies BV van het arrest d d 8 oktober Jl alsnog in

cassatie zal gaan Loterijverlies BV heeft daarvoor drie maanden Deze termijn verstrijkt op 8 Januari 2020

Vanzelfsprekend horen Jullie van mij op moment dat er cassatie wordt ingesteld of dat de termijn definitief is

verstreken

Met vriendelijke greet
10 2 e

10 2 e

NEDERLANDSE

LOTERIJ

Mederlandse Loterij | Laan van Hoornwijck 55 2289 DG Rijswijk

StaatsloteriJ bv Lotto bv en Mederlandse Loterij Organisatie bv ziJn onderdeel van Mederlandse Loterij bv |
www nederland5eloteril nl

1141682 00032



Ministerie van Financien

Directie Fiiianderingen
TER BESPREKING

Inlichtinqen
Aan

10 2 6

afdeling Deelnemingen10 2 6

10 2 6

10 2 6 feimintin n

www minfin nl

Datum

1 november 2019

notitie
Notitienum mer

2019 Q0QQ181C13

Kwartaaloverleg NLO Q3 2019

Auteur

10 2 e

Bijiage
Aanleiding

Op maandag 4 november2019 om 12 30 uur is het kwartaaloverleg met
Agenda
Business

Performance

Reactie NLO op

1
10 2 6

2

10 2 6 10 2 610 2 6 erf

3

■gszeitl door I 10 2^^| 10 2 e | en[10 2 6 I van NLO L 10 2 6 SEOworou ver

Agenda
De onderstaande agenda is afgestemd met NLO

bulten verzo6k

6 Project Claimanten en overige lopende zaken

buiten verzo6k

bulten verzoek
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5 Project Claimanten en overiae lopende zaken

U kunt vragen wat de status is van de lopende individuele zaken en

de lopende collectieve zaken

buiten verzoek

Paging 4 van 4
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10 2 e I BE |10 2 6 IHFIN DEELNFTK ^ 10 2 e |@minfin nl1

@nederlandseloterij nl]

To

Cc 10 2 e

From

|l0 2 e| Wed 4 1 2020 4 12 20 PM

Subject Let op loterijverlies en kamervragen
Received

iu 2 e

Wed 4 1 2020 4 12 23 PM

Beste] i0 2 e f

Op het vlak van daimanten zal ik in de komende AvA geen nieuwe verrassende zaken hoeven melden Wellicht wel

even goed voor jou en je team om het volgende in de gaten te houden

Maandag 30 maart 2020 heeft het CDA in de Tweede Kamer een aantal Kamervragen gesteld over het Corona verlies

initiatief van link

https www tweedekamer nl kamerstukken kamervragen detail id 2020Z05776 did 2020D120g2K Het betreft het

initiatief van |io^om via Ivan zijn BV s ondernemers bij te staan die huurverplichtingen hebben doch door de Corona

maatregelen geen gebruik kunnen mogen maken van de desbetreffende panden zoals horeca aangelegenheden

Vragen van de leden Van Dam Ronnes en Palland alien CDA aan de Ministers van Financlen en voor

Rechtsbescherming en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat over de website coronaverlies nl

ingezonden 30 maart 2020

Vraag 1 Bent u bekend met de website coronaverlles nll en de dienstendie daar door Meldpunt Collectief OnrechtB V

worden aangeboden

Vraag 2 Bent u daarnaast bekend met de televisie uitzending van Radar2 waarin Stichting Meldpunt Collectief Onrecht

als misleidend wordt bestempeld om haar pogingen erf en ofschenkbelasting via de Europese rechter terug te

haien en datdeze diensten tevens worden gepromootop de website van coronaverlies nl

Vraag 3 Kunt u aangeven of de diensten en informatie die worden aangeboden op coronaverlies nl daadwerkelijk

bedoeidzijn om ondernemers te helpen om schade aangerichtdoorde coronacrisis te verminderen of bent u van

mening dat dit niets meer is dan een crim ineel die probeert een slaatje uit de coronacrisis te slaan door

ondernemers die door de coronacrisis al in zwaar weer verkeren te duperen

Vraag 4 Deelt u de mening dat coronaverlies nl wel erg veel gelijkenissen vertoont met bijvoorbeeld Stichting

Loterijverlies dan wel Loterijverlies B V bekend van loterijverlies nl waarvan Radar eveneens aantoonde dat een

dee van het ingelegde geld in de zakken van de oprichter verdween

Beterschap
Met vriendelijke groet

10 2 «

10 2 e

NEDERLANDSE

LOTERIJ

Nederiandse Loterij [ Laan van Hoornwijck 55 2289 DG Rijswijk

Staatsloterij bv Lotto bven Nederiandse Loterij Organisatie bvzijn onderdeelvan Nederiandse Loterij bv [
www nederlandseloterii nl

1141683 00041



Ministerie van Financien

m

Inlichting«n
TER INFORMATIE

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en Belasti

11 u z en r 10 Z Q

10 2 e T 0^ 10 2 e

www minfin til

Datum

9 april 2020

Notltlenummer

2020 0000071036

notitie
Aufflur

10 2 e I 10 2 e

Uitspraak gerechtshof claimantendossier Nederlandse

Loterij
Van

Kople aan

Aanleiding
Naar aanleiding van een uitspraak van het gerechtshof waarbij een individuele

claimant van de Staatsloterij dochterbedrijf van Nederlandse Loterij NLO in het

gelijk is gesteld en vordering is toegewezen bijlage 1 sturen wij u deze notitie

ter informatle

Kern

• De Hoge Raad heeft in januari 2015 beslist dat de Staatsloterij in de periode
2000 2008 misleidende mededelingen heeft gedaan over winkansen

Staatsloterij trok grote prijzen uit aife loten terwiji ze moesten trekken uit

alle verkochte loten Hierdoor werd de winkans van spelers verkieind
• Volgens de Hoge Raad was het aannemelijk dat een groot deel van de

consumenten geen loten zou hebben gekocht als de Staatsloterij wel julste
mededelingen had gedaan De Hoge Raad heeft zlch niet uitgelaten over de

omvang van de schade

• In 2017 heeft NLO een schikking getroffen met Stichting
Staatsloterijschadedaim die een collectieve claim had ingediend De

schikking bestond uit een gratis lot bij een eenmalige btjzondere trekking of

een cash bedrag Door de schikking is het risico op totale claims gedempt
Het risico loopt potentieel nog steeds in enkele honderden miljoenen het is

echter lastig daar een inschatting van te maken
• Enkeie individuele consumenten daimanten zijn door blijven procederen Op

7 april 2020 heeft het gerechtshof in Den Bosch een individuele claimant in

hoger beroep in het gelijk gesteld en is aan hem de vordering toegewezen
Het gaat om loten die de man had gekocht tussen 2000 en 2008 Het hof
vindt het aannemelijk dat de man de loten niet gekocht zou hebben als de

Staatsloterij geen misleidende mededelingen zou hebben gedaan en vindt

Staatsloterij hiervoor aansprakelijk
• De Staatsloterij moet het aankoopbedrag van de loten en de proceskosten

aan de claimant terugbetalen In totaal gaat het om een bedrag van bijna
8 000 euro

• NLO gaat met advocatenkantoren Van Doorne en De Brauw het arrest

bestuderen en zal in cassatie gaan De Hoge Raad toetst in cassatie alleen of het
hof het recht en de procesregels goed heeft uitgelegd en toegepast en of een

uitspraak voldoende is onderbouwd In zes eerdere zaken heeft de rechter de

claims niet toegewezen en in deze zevende zaak wel Het hof heeft volgens NLO
niet duidelijk aangegeven waarom er is afgeweken van de zes eerdere zaken

• Naast de individuele daimanten lopen er ook nog collectieve claims van

Stichting Loterijverlies en Loterijverlies BV Het is nog te vroeg om aan te

geven wat het effect van deze uitspraak is op andere claims
• Zodra wij meer informatle hebben over het effect en de financiele impact van

deze uitspraak op NLO zullen wij u nader informeren

O

Pagina 1 van 1
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Geprinl met Digidoc 2 op 15 04 2020 16 47

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp

Nummer

Algemeen taakverzoek

FIN 71036 Uitspraak gerechtshof ctaimantendossier Nederiandse Loterij

2020 0000008044

Document Uitspraak gerecfitsfiof claimantendossier Nederiandse Loterij 2020 0000071036

Klaarw
Datum en Tijd Inbox

10 2 e
GT Pfflafefen

FIN Paraferen

FlNypeelnemlnoen Paraferen

ALGT 1^2020 09 39

14 04 2020 21 20

10 04 2020 09 44

1 10 2 e ntFlN
|| 1U 2 e I TJ10 2 e nfFINV

Laatste wijziging 10 2 e BOA Advies op 15 04 2020 14 24

o
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FIN I^ELNI I0 2 e bminlin nll

rB minlin nl1 [

10 2 e 10 2 6 10 2 6To

{FIN DEELM
FIN [] loi e l@minfin nl]

FIN DEELN j iP 2 e [l ^iinlin nl] | i0 2 e 10 2 ^ lQ 2 e10 2 e 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 10 2 6Cc @nederlandseloterij nl] @nederlandseloterij nl]I
From 10 2 6

10 2 6| Fri 11 20 2020 12 46 04 PM

Subject Bewijsbeslag Staatloterij
Received Fri 11 20 2020 12 46 08 PM

■\ 10 2 6Beste 10 2 6

In de context van liet dossier heeft gisteren een gerechtsdeurwaarder een

zogemamd bewaarbeslag gelegd op spelersmfomiatie bij de Staatsloterij Het gaat om de speelgegevens van de

deehiemers aan de Staatsloterij m de periode 2000 tot en met 2008

10 2 g

10 2 g

10 2 g

Vanzelfsprekend liebben wij alle medewerking gegeven aan dit bewaarbeslag van spelersinfomiatie De recliter heeft

alleen toestemmmg gegeven om deze infomiatie veilig te stellen in de lianden van de deuiwaardei’

echter geen toestemming om keimis te nemen van die infomiatie en heeft 00k geen toegang tot die infoimatie

zal een procedure moeten staiten om die toegang te kiijgen

heeft10 2 g

10 2 g

10 2 g

10 2 g

Met vneiidelijke groet

10 2 6

10 2 6 [Nederlaiidse LoteriJ

10 2 6T 31 OK

PA 10 2 6

NEDERLANDSE

LOTERIJ

Nederlandse LoteriJ | Laan van Hoomwijck 55 2289 DG Rijswijk
Staatsloterij bv Lotto bv en Nederlandse LoteriJ Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse LoteriJ bv

I www nedeiiandseloterij nl

1141722 00046



Ministerie van Financien

Inlichtinqen

10 2 eir 10 2 9 ITER ADVISERIMG

Aan www minfin nl

10 2 9 afdeling Deelnemingen Datum

4 februari 2020

Notitienummer

2020 0000027442

Auteur

10 2 911 10 2 9 I

notitie
Van

Kwartaaloverleg NLO FY 2019 Kopie aan

Bijfagen
1

Aanleiding

Op donderdag 6 februari is het kwartaaloverleg met de directie

en del
U wordt vergezeld door| 10 ^

afgestemd met NLO

10 2 9

1 10 2 9 van NTo

Oe agenda is

10 2 9 10 2 9

10 2 9 |o 2 9~

Agenda

buten V9fz09k

4 Project Claimanten

buit9n V9rz09k

Toelichting

buiten V9rz09k
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buiten verzoek

4 Project Claimanten

10 2 g

buiten verzoek

10 2 e
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Ministerie van Financien

Directie Finanderingen
TER BESPREKIRG

Tnlirhtinfim

Aan
10 2 6

T 070

F 070
10 2 6

10 2 6 Itgaminfi n n I

www minfin nl

Datum

B april 2021

notitie
Hotitienummer

2021 000006975B

Voorjaarsgesprek RvC NLO 2021
Auteur

10 2 6

Van

Deelnemingen FTK

Aanleiding

Op dinsdag 13 april 2021 09 00 10 00 uur] is het voorjaarsgesprek met de RvC

van NLO Vanuit de RvC zullen voorzitter

auditcommissie

door I
~

Bijiagen

en voorzitter van deI0 2 e

aanwezig zijn U wordt ondersteund

De agenda is afgestemd met de

10 2 e

buiten verzoek
10 2 e

RvC van NLO

Agenda

buiten verzoek

5 Vooruitblik 2021

buiten verzoek

fdaimantendossier

buiten verzoek

Geannoteerde agenda

buiten verzoek
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buiten verzoek

5 Vooruitblik 2021

• Wat ons betreft zijn er voor 2021 een aantal belangrijke ontwikkelingen die

aandacht blijven vragen

buiten verzoek

3 Claimantendossier

buiten verzoek

Ad 3 Claimantendossier

• Het dossier ciaimanten blijft doorlopend een belangrijk aandachtspunt onder

meer vanwege de uitspraak door het Hof in Den Bosch in de zaak io 2 e

buiten verzoek
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Ministerie van Financien

Directie Finanderingen
TER BESPREKING

Tnl i rhl n fipn
n

buiten verzoek

afdeling Deelnemingen10 2 e

T
10 2 S

F

I 1Q 2 e l@imlnfn nl

www minfln nl

Datum

13 mei 2G20

notitie
Hotitienummer

2020 0000088397

Kwartaaloverleg NLO Q1 2020

10 2 6

Van

Deelnemingen
Aanleiding

Op donderdaa 14 mei f 13 30 15 00 uurl is het telefonisch kwartaaloverleg fOl

2020

Bijiagen

10 2 6 10 2 6

10 2 6 Ivan NLO10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Agenda
De onderstaande agenda is afgestemd met NLO

bult6ti V6rz06k

buiten verzoek

6 Dossier Claimanten

buiten verzoek
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bultefBsrzoek

buiten verzaeK

6 Project Claimanten

U kunt vragen wat de status is van de lopende individuele zaken en

de lopende collectieve zaken

buiten verzoek
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Ministerie van Financien

Directie Finanderingen

Inlichtingen

Jaap Akerboom

TER BESPREKING

Aan

afdeling Deelnemingen10 2 e

T 070

F 070
10 2 e

I 1Q 2 e l@imlnfn nl

www minfin nl

Datum

24 augustus 2020

notitie
Hotitienummer

2020 0000156522

Kwartaaloverleg NLO 2020
Auteur

10 2 6

Van

Deelnemingen
Aanleiding

Op dinsdag 25 augustus 14 30 16 00 uur is het telefonisch kwartaaloverleg Q2
2020 met |l0 2 e| I0 2 e | ^

Bijiage
1 Q2 business performance1 10 2 e 10 2 e

Ivan NLO U wordt ondersteund door10 2 e I0 2 e

Agenda

buiten verzoek

6 Dossier Claimanten

buiten verzoek
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builen verzoek

6 Protect Claimanten

U kunt vragen wat de status is van de lopende individuele zaken en

de lopende collectieve zaken

buiten verzoek
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