
In 2019 zijn de strategische risico s verder

uitgewerkt De inherente risico s

worden door preventieve detectieve en

correctieve maatregelen gemitigeerd

Beheersing
strategische risico s

Gerespecteerden
geliefd
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Bij uitvoering van het Business Plan wordt actief gestuurd
op het identificeren en mitigeren van strategische risico s

Voor elk van onderstaande risico s zijn
mitigerende maatregelen gedefinieerd

^ Verlies beschikking non compliance

^ Verlies materielerechtszaken

A Verandering in wetgeving impact op business
”

model

Q Verandering in concurrentie WOK KOA

^ Verlies consumentenvertrouwen

Onvoldoende executiekracht mensen

middelen

Afhankelijkheidinformatietechnologie

Verandering in klantgedrag

10 1 C

e

7

8

november 2019 Jaarplan 2020 36

1105055 00003



NEDERLANDSE

L0TERI3

Jaarp an 2020
Nederlandse Loterij

De Nederlandse verantwoorde organisator van kansspelen
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• Strategische risico s
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Bij uitvoering van het Business Plan wordt actief gestuurd
op het identificeren en mitigeren van strategische risico s

Onderstaande risico s met maatregelen
worden op volgende pagina s beschreven

^ Verlies beschikking non compliance

^ Verlies materielerechtszaken

A Verandering in wetgeving impact op business
”

model

Q Verandering in concurrentie WOK KOA

^ Verlies consumentenvertrouwen

Onvoldoende executiekracht mensen

middelen

Afhankelijkheidinformatietechnologie

Verandering in klantgedrag

10 1 C

e

7

8
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©Ad 1 Verlies vergunningen
Gerespecteerden

geliefd

Verlies vergunningen

Het risico dat NLO niet voldoet

aan de eisen uit de vergunning
en in en externe regels met als

ultiem gevolg het {tijdelijke
verlies van de vergunning

Risico Beheersmaatregeien

10 1 C
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©Ad 2 Verlies materiele rechtszaken Gerespecteerden

geliefd

Verlies materiele rechtszaken

Het risico dat NLO

geconfronteerd wordt met

negatieve gerechtelljke
uitspraken bijvoorbeeld
rondom vergunningverlening
aan NLO doorde

Kansspelautoriteit
onderzoekenvan

toezichthouders

{massa schadeclaims van

consumenten

Risico Beheersmaatregeien

10 1 C

10 1 C
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©Ad 3 Verandering in wet en

regelgeving

Gerespecteerden

geliefd

Verandering in wet en

regelgeving

Het risico dat verandering in

wet en regelgeving de

mogelijkheden van de NLO om

specifieke strategieen te

implementerenen bepaalde
activiteiten uit te voeren

beperkt

Risico Beheersmaatregeien

10 1 C

10 1 c
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©Ad 4 Verandering in concurrentie

Loterijmarkt KOA

Gerespecteerden

geliefd

Verandering in concurrentie

Loterijmarkt KOA

Het risico dat acties van

concurrenten of nieuwe

toetreders tot de markt de

concurrentiepositie van de NLO

bedreigen

Risico Beheersmaatregeien

10 1 C
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Ad 5 Verlies consumentenvertrouwen ^
Gerespecteerden

geliefd

Verlies

consumentenvertrouwen

Het risico vanfoutieve of niet

presterende producten of

services resulterend in klachten

van klanten verlies van omzet

en reputatie

Risico Beheersmaatregeien

Context

Consumentenvertrouwen

betreft het vertrouwen van de

NLO consument in de NLO in de

NLO producten diensten Dit

betreft niet het macro

economische

consumentenvertrouwen

10 1 C
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©Ad 6 Onvoldoende executiekracht Gerespecteerden

geliefd

Onvoldoende executiekracht

Het risico dat er sprake is van

onvoldoende geschikte
medewerkers {kwantiteit en

kwaliteit in de vorm van kennis

vaardigheden en ervaring en

middelen om de organisatie of

een proces te managen zodanig
dat de kritische

bedrijfsdoelstellingen worden
behaald en dat key business

risico s tot een acceptabel
niveau worden gebracht

Risico Beheersmaatregeien

10 1 c
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©Ad 7 Afhankelijkheid
informatietechnologie

Gerespecteerden

geliefd

Afhankelijkheid
informatietechnologie

Het risico dat de NLO niet

beschikt over informatie

technologic infrastructuur

{hardware netwerk software

mensen en processen die nodig
is om de huidige en

toekomstige informatie

behoefte van de business op

een efficiente

kosteneffectieve en beheerste

wijze te ondersteunen

Risico Beheersmaatregeien

10 1 C

november 2019 Jaarplan 2020 69
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©Ad 8 Verandering in klantgedrag
Gerespecteerden

geliefd

Verandering in klantgedrag

Het risico dat de klantbehoefte

en wensen veranderen zonder

datde NLOdaarvan op de

hoogte is of daarop tijdig kan

inspelen

Risico Beheersmaatregeien

10 1 C

Context Klantdata en trends

ten aanzienvan producten
kanalen Heeft de NLO de

beschikking over de

technologie die dit moet

ondersteunen

november 2019 Jaarplan 2020 70

1105056 00004



10 2 e

10 2 e I

buiten verzoek
10 2 e

10 2 e I

10 2 S

10 2 e I

buiten verzoek

10 2 e

17 10 2019 18 42 41] I l0 2 e lo a e ik ontving zojuist dit bericht van Holland Casino Gaat over het rookverbod Wellicht kun je

morgen rondom MR Blokhuis nog wat zorgen onder de aandacht brengen HC vraagt om iets meertijd 6 mnd 1 apr i p v de 1 jan die

Blokhuis wil

Groet 10 2 6 I

Nil 10 2 6 I
Erkomt brief van| io 2 e |over rookruimtes Waarschijnlijk morgen na MR

Grote kans dat er morgen direct of indirect over gesproken wordt tijdens of rondom MR

Sander Dekker is op de hoogte over de grote zorgen die wij hebben

de rookruimtes

Blokhuis wil vanaf 1 1 alles def sluiten

Daarmee jagen ze spelers direct het illegale circuit in ook on line waar ze wel kunnen roken en spelen

Daarnaast gaat het grote problemen geven voor de openbare orde en veiligheid omdat iedereen voor de deur gaat staan roken Gasten

hebben bij ons geld en fiches op zak en moeten altijd door de ID controle

Wij maar ook VNG hebben dat duidelijk gemaakt afgelopen week

Hoge raad uitspraak is helder Onomkeerbaar

Moeten we ons allemaal gewoon aan gaan houden

Maar geef ons wel 6 maanden minimaal om het te kunnen opiossen ook VNO NCW en KHN vragen tot 1 4

Heb er met| 10 2 e |uitgebreid over gesproken op Minfin event Maar wel erg nuttig als hi] deze laatste actuele details heeft voor morgen

wellicht

HG

|l0 2 e|

[17 10 2019 19 14 40]

[18 10 2019 13 00 25]
[18 10 2019 13 00 42]

[18 10 2019 13 04 47]

Ok weet niet of ik 5M3spreek hij is niet vaak in MR maar anders zal ik puntzeker even opbrengen
io 2 e|wil uitstellen tot 1 april Gaat dat vanmiddag ook aankondigen begrijp ik

Geef jij door aan pio^
I0 2 e | Top dank voor je update Ik informeer[To 2 e| Groet | I0 2j n

10 2 e

1178700 00006



10 2 e 10 2 e

10 2 e I 10 2 e I I 10 2 e

10 2 e 10 2 S

10 2 e 10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0 I

10 2 0 10 2 0

bult0n VerZO0k

|io 2 0|10 2 e 10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 4 10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0

[10 2 e|| 10^ I 10 2 0 I10 2 0

10 2 4
25 Q4 2019 08 19 38]I 10 2 0 | | 10 2 0 [ ergokte ruim 1 5 miljoen eurozorggeld in casino

https www ad nl enschede directeur vergokte ruirri 1 5 rriiljoen euro zorggeld in casino~aafdb8d4

1 10 2 0 I 10 2 0

10 2 0

10 2 0

10 2 0 10 2 0 10 2 0

10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 4
10 2 0

10 2 0 |1O 2 0|
bult0n V0rzo0k

10 2 0

10 2 0 I I 10 2 0

10 2 0 10 2 0

10 2 4 I 10 2 0

10 2 4
10 2 0 I

0 2 4
10 2 0 10 2 0
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10 2 e

10 2 e I

10 2 4
bulten verzoek

10 2 8 10 2 8

10 2 8 10 2 8

10 2 4

10 2 4
10 2 8 I

07 08 2019 09 16 05ino 2 8 | |i0 2 8| belde me vanochtend

Ze gaan vandaag bij KSA melding maken van een groot incident in vestiging Amsterdam west

7 personen krijgen sanctie waarvan 3 ontslag
HC probeert het uit publiciteit te houden maar bereiden transparante woordvoering voor mocht het nodig zijn
Ik praat jullie eind van de ochtend bij heb wat ingepland
Groet I0 2 e

[07 08 2019 09 27 16lf^l 10 2 8 Dank voorje berichti

07 08 2019 09 29 42] 10 2 8 | Gaat trouwens over Centrum niet West had me in app vergist
07 08 2019 10 18 581 M^2 8 II I0 2 e | Qke dank je well

10 2 8 [

10 2 8 I

10 2 8 I buiten verzosk

10 2 8

10 2 8

10 2 8

10 2 8 10 2 8 10 2 8

31 08 2019 11 25 0311 i0 2 e | Kamerleden willen maatreqelen teqen sites die kinderen laten qokken

https nos nI l 2299697

[31 08 2019 11 25 2811 l Kinderen kunnen moeiteloos online gokken toezichthouder greep nog nooit in

https nos nI l 2299682

10 2 8 [ ]10 2 8[
10 2 8 10 2 8

10 2 8 10 2 8

10 2 8

10 2 8 10 2 8

I0 2

I0 2

10 2 8 10 2 8

10 2 8

10 2 8 10 2 8

I0 2

I0 2 10 2 8

10 2 8 10 2 8

10 2 8

10 2 8
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10 2 e I |l0 2 e|
1Q 2 e|

bulten verzoek

10 2 e 10 2 S

27 09 2019 12 18 47]

Uitspraak hoge raad rookruimtes is beduidend harder dan wie ook had verwacht

Het is van groot belang dat we voldoende tijd krijgen om dit zorgvuldig te kunnen opiossen
Zou enorm helpen als de Stas daar in kan steunen

We snappen dat 1 7 22 onmogelijk is geworden uiteraard maar per direct is onverantwoord

HG

|l0 2 e|

[27 09 2019 12 20 28] 10 2 e | Heb|i0 2 e| geappt dat ik ‘m maandag even bel

[27 09 2019 12 55 52] l0 2 ^ lQ 2 e T^ dank voor bericht

[27 09 2019 13 44 46] | lD 2 e |] I0 2 e | Voor de zekerheid in berichtgeving staat ook dat Blokhuis eerst in gesprek gaat en dat niet per

direct gehandhaafd gaat worden

[01 10 2019 16 07 55]

[01 10 2019 17 00 4011 102e

[01 10 2019 17 01 01] l0 2 e

[01 10 2019 17 01 04] IQ 2 ^ i0 2 e ll 10 2 e jheeft me al bijgepraat

[01 10 2019 17 01 09] 1Q 2 e [] 10 2 e j Kijk

[01 10 2019 17 01 09]

[01 10 2019 17 01 11] [M
[01 10 2019 17 01 18] 1Q 2 e [] I0 2 e I Bedankt

[01 10 2019 17 02 12] io 2 e I Heb nu aan de lijn gezamenlijk plan de campagne maken«

[01 10 2019 17 25 50] i0 2 e App van |io 2 6| Munsters van VWS

Ha I 10 2 e [ even een update Volgende week dinsdag heeft VWS overleg met horeca daarbij is ook HC uitgenodigd Ze horen dan uit de

eerste hand de svz

Half oktober brief naar de Kamer Is beleidsarm want uitspraak Hoge Raad geeft geen ruimte voor interpretatie Daarom niet via de MR

Groet |i0 2 e|

[01 10 2019 17 26 42] | 10 2 e | Geen formele stap via ME dus

Des te belangrijker om Stas wel tiidiq te informeren Zowel met|iO 2 4besproken graag uiterlijk donderdag stukkie in z’n tas

[17 10 2019 18 28 45] [jMZ] Hij 10 2 e |
Er komt brief van Blokhuis over rookruimtes Waarschijnlijk morgen na MR

Grote kans dat er morgen direct of indirect over gesproken wordt tijdens of rondom MR

io 2 e j |iQ 2 e| belde over het rookverbod Praat jullie graag even bij Vanmiddag ergens een gaatje
Ik ben tot einde middag bij lenW voor een overleg

io 2 e Anders kan ik het ook later van fo 2 4horen

Ik koppel terug aan johI0 2 e

Jou

SD is op de hoogte over de grote zorgen die wij hebben

de rookruimtes

Blokhuis wil vanaf 1 1 alles def sluiten

Daarmee jagen ze spelers direct het illegale circuit in ook on line waar ze wel kunnen roken en spelen

Daarnaast gaat het grote problemen geven voor de openbare orde en veiligheid omdat iedereen voor de deur gaat staan roken Gasten

hebben bij ons geld en fiches op zak en moeten altijd door de ID controle

Wij maar ook VNG hebben dat duidelijk gemaakt afgelopen week

Hoge raad uitspraak is helder Onomkeerbaar

Moeten we ons allemaal gewoon aan gaan houden

Maar geef ons wel 6 maanden minimaal om het te kunnen opiossen ook VNO NCW en KHN vragen tot 1 4

Heb er met Menno uitgebreid over gesproken op Minfin event Maar wel erg nuttig als hij deze laatste actuele details heeft voor morgen

wellicht

HG

10 2 e|
[17 10 2019 18 43 18] j iQ 2 e j Menno ik ontving zojuist dit bericht van Holland Casino Gaat over het rookverbod Wellicht kun je
morgen rondom MR Blokhuis nog wat zorgen onder de aandacht brengen HC vraagt om iets meertijd 6 mnd 1 apr i p v de 1 jan die

Blokhuis wil

Groet l0 2 e

Hi 10 2 6 I
Er komt brief van Blokhuis over rookruimtes Waarschijnlijk morgen na MR

Grote kans dat er morgen direct of indirect over gesproken wordt tijdens of rondom MR

1102072^
^^ ^ hoogte over de grote zorgen die wil hebben

00007



de rookruimtes

Blokhuis wil vanaf 1 1 alles def sluiten

Daarmee jagen ze spelers direct het illegale circuit in ook on line waar ze wel kunnen roken en spelen

Daarnaast gaat het grote problemen geven voor de openbare orde en veiligheid omdat iedereen voor de deur gaat staan roken Gasten

hebben bij ons geld en fiches op zak en moeten altijd door de ID controle

Wij maar ook VNG hebben dat duidelijk gemaakt afgelopen week

Hoge raad uitspraak is helder Onomkeerbaar

Moeten we ons allemaal gewoon aan gaan houden

Maar geef ons wel 6 maanden minimaal om het te kunnen opiossen ook VNO NCW en KHN vragen tot 1 4

Heb er met Menno uitgebreid over gesproken op Minfin event Maar wel erg nuttig als hij deze laatste actuele details heeft voor morgen

wellicht

HG

10 2 6

17 10 2019 21 04 29] iQ 2 e [ Qk^ weet niet of ik |lQ 2 e|spreek hij is niet vaak in MR maar anders zal ik punt zeker even opbrengen
18 10 2019 10 57 06] 10 2 41 1 Dankjewel Goede opiossing om het zote doen

18 10 2019 13 05 03] lQ 2 e

18 10 2019 13 05 14] 10 2 9

18 10 2019 13 05 14] l0 2 e

18 10 2019 13 05 14] 10 2 e

18 10 2019 13 11 221 i0 2 e

App wisseling met Stas

|i0 2 4 wil uitstellen tot 1 april Gaat dat vanmiddag ook aankondigen begrijp ik

Geef iij door aan [io^
Top dank voor je update Ik informeer|i0 2 e| Groetl 10 2 e

10 2 e I Goed nieuws

10 2 41
I0 2

I0 2

I0 2

10 2 6 10 2 6

10 2 e 10 2 e

10 2 4

10 2 6 10 2 6

10 2 e

10 2 6 10 2 6

10 2 e I

10 2 6 I

10 2 6 I 10 2 6

buiten verzo6k10 2 6

10 2 6 I |10 2 6|

10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 I

10 2 6 I
10 2 6 10 2 6

10 2 6 I
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10 2 e I [iQ Z ef

I 10 2 e

10 2 e I I 10 2 e

10 2 S

10 2 8 10 2 8

10 2 8

10 2 8 I
10 2 8 10 2 8

I 10 2 610 2 8

10 2 8

buiten verzo8k

10 2 8 I

10 2 6 I

I0 2

I0 2

10 2 6 I
10 2 4

10 2 4

10 2 6 I I 10 2 6

|l0 2 e|
I0 2

I0 2

10 2 8

10 2 8

Ik werd net gemformeerd doorho ^ e|[
verschijnt waarin negatief beeld over Holland Casino word geschetst
Het betreft een artlkel over een fraudegeval bij een woningbouwcorporatie in Amsterdam waarbij de betreffende manager 2 min euro heeft

verduisterd en dit allemaal naar Holland Casino zou hebben gebracht Holland Casino geeft aan mij aan dat dit verre van correct is

Holland Casino heeft richting de Telegraaf commentaar gegeven en de Kansspelautoriteit conform procedure gemformeerd
Holland Casino geeft aan dat het verhaal niet fijn qua beeldvorming is maar alle richtlijnen en regels in dit geval goed gevolgd zijn
Volgens HC was er geen aanleiding te veronderstellen dat dit een probleemspeler was

]van Holland Casino dat er naar verwachting morgen in de Telegraaf een artikel10 2 6

1102072 00007



Verwacht niel direct vragen voor MinFin maar het leek me gaedje hierover alvast even te informeren

Fijn weekend groeten io 2 e

~

10 2 e

10 2 e

10 2 ^
10 2 e I

10 2 e

I0 2

I0 2

I0 2 «

I0 2

I0 2

I 10 2 0 |l0 2 e|I0 2

10 2 e|I0 2

10 2 e I

|l0 2 e|
10 2 e I I 10 2 e

buiten verzoek

10 2 e

|l0 2 e|10 2 e

10 2 e

10 2 e I
I 10 2 e I |10 2 6|10 2 4

10 2 e

10 2 e|10 2 e

10 2 e I I 10 2 6 I

10 2 6

10 2 6

10 2 6 I |l0 2 e|

10 2 6 I
10 2 4
10 2 6 I |10 2 6|

10 2 6

I 10 2 6 |10 2 6|

10 2 6 10 2 6
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10 2 4

10 2 e

builen verzoek
10 2 e

1Q 2 e|| 10 2 i~~|
10 2 e

I0 2

I0 2

I0 2 «

\\02a

[02 07 2020 18 53 17] Hi| 10 2 e |
Telegraafkomt morgen of overmorgen met een naar verhaal over een casus van een meneerdie aangeeft dat wij onze zorgplicht zouden

hebben geschonden KSA is in maart al formeel geinformeerd over deze zaak HC heeft in deze correct gehandeld We worden al

maanden door hem gechanteerd
Dan overvalt hetjullie niet

HG

I0 2 e|
[02 07 2020 18 53 17] [jMZ] Dank voor informeren hO M
Wellicht neemt onze woordvoering even contact op met jullie woordvoering Groetl I0 2 e |

10 2 6 10 2 e

10 2 e I
I0 2

I0 2

I0 2

I0 2

10 2 e I

10 2 4
10 2 e I

10 2 6 10 2 6

I0 2

110 2 61I0 2

I0 2

I0 2

10 2 6 I
I0 2

10 2 6

110 2 61I0 2

bulten verzoek
10 2 6

IO 2 4
10 2 6 I |10 2 6|

10 2 6 I
I0 2

I0 2

10 2 6 I

I0 2

10 2 6 10 2 6

I0 2

I0 2

10 2 e|| 10 2 6 I
10 2

I0 2

I0 2

I0 2

10 2 6|| 10 2 6 I
10 2 6 I I 10 2 6 I
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buiten verzoek

[07 07 2020 20 17 27] r | i0 2 e verspeelde kwart miljoen in casino ’Ik bleef maar naar de pinautomaat lopen’

https www telegraaf nl financieel 13B2e40208 charles verspeelde kwart miljoen in casino ik bleef maar naar de pinautomaat
lopen utm source whatsapp utm medium referral utm campaiqn whatsapp

[07 07 2020 20 43 35] rro 2 e | Beste| 10 2 6~]
Telegraaf artikel is uit vanavond on line morgen in de krant

Lelijk Helaas zijn de feitelijke onjuistheden die wij hebben aangeleverd door de journalist niet of heel beperkt overgenomen

KSA is op de hoogte
HG

|10 2 €i

10 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 e

I0 2

10 2 e II0 2 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6 I
I0 2

I0 2

10 2 6 I
|l0 2 e|

10 2 4
10 2 6 I

I0 2

I0 2

buiten verzoek

10 2 6

10 2 6 I1O 2 4
10 2 6

IIO 2 4I 10 2 6 I

1Q 2 e|| 10 2 6 I
10 2 4

I0 2

I0 2

10 2 6 I 10 2 6

10 2 6

10 2 6 I

|10 2 6

1102072
10 2 6 I

00007



10 2 e I
10 24

1Q 2 e|| 10 2 e | |lQ 2 e

10 2 e

10 2 e

10 2 €|
10 2 e

10 2 e

10 2 e 10 2 S

10 2 S

10 2 ^| 10 2 e I
10 2 e I |l0 2 e|

buiten verzoek

10 2 e

10 2 e I I 10 2 e

10 2 e

10 2 e II0 2 e

10 2 6 |10 2 4 |10 2 6|10 2 6

10 2 e 10 2 6

|l0 2 e|10 2 e 10 2 6

|l0 2 e|10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

Goedemorqen Volqens mil voldoet HC aan de nieuwe aanqescherpte eisen |io 2 e| en ik spreken

Ms je op Twitter HC zoekt dan zijn sommige kritieken over dit openblijven niet mals ❖

[15 10 2020 08 31 321|iO 2 6

zo ook nog met de[
[15 10 2020 08 44 03] |10^I_|0^2^ |10 2 6| plaatste HC in de categorie schouwburgen en bioscopen kon ik op zich wel volgen
[21 10 2020 16 29 59] Beste

De Telegraaf heeft kritische vragen gesteld over onze “ruimtes Die hebben wij in lijn met de nieuwe noodverondeingen van eind vorige
week nogmaals verder terug gebracht In onze voile overtuiging voldoen wij daarmee aan de regels
Kan zijn dat daar morgen een artikel over verschijnt

Woordvoering bij ons heeft contact met woordvoering bij jullie en ook met JV I i0 2 e |

10 2 6

10 2 6

HG

|l0 2 e|
[21 10 2020 16 32 26] [lO H werk Pank|i0 2 4 [lO M en ik hebben hier diverse malen actief na gevraagd in de afgelopen weken bij |iQ 2 e

Die gaf aanalles in lijn te doen met ezk

Ik krijg |1Q 2 6| vandaag niette pakken maar hij gaf 2 uur geleden inderdaad aan dat er contact is met woordvoering

[21 10 2020 16 34 30] io 2 e| 10 2^ Moet ik nog iets vragen aan |1Q 2 6| of loopt alles

[21 10 2020 16 39 05] ho Z ej werk Lastig Ik ben wel nieuwsgierig om te weten of ze dit bij EZK veiligheidsregios hebben gecheckt Want

ik proef ergens een beetje “als we het zo doen is het wel goed genoeg’’ bij HC Misschien zo open mogelijk vragen of dit is gecheckt Met

in alle eerlijkheid ik weet niet hoe dit werkt Gaan overheden ervan uit dat bedrijven dit zelf begrijpen Is alles ten goede trouw

Ik verwacht dat ze a d hand van artikel in T verder moeten afschalen

I10 2 4
buiten verzoek

[21 10 2020 17 52 04] |io 2 6| werk En op een serieuze re noot COMM net nog gesproken evenals company secretary van HC HC

heeft eea gecheckt bij veiligheidsregio s Uit antwoorden die HC heeft gestuurd uit Telegraaf blijkt ook dat er controles zijn geweest en dat

daarbij geen overtredingen zijn geconstateerd Ik heb jullie deze antwoorden ook even doorgestuurd Daarmee lijkt er niet echt meer een

verhaal te zijn | | COMM heeft nog wel vragen uitstaan bij J V EZK Ze wacht even af en verwacht niet dat er nog iets uitkomt

Mocht dat wel het geval zijn of mochten zij toch nog een woordvoeringslijn opstellen dan nemen ze nog even contact met ons op
10 2 6 10 2 6

10 2 6 I |l0 2 e|10 2 6

10 2 6 10 2 6

buiten verzoek
10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

[10 2 ^| 10 2 e I
|T0^

1102072 00007
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10 2 e|
10 2 6|| 10 2^ 10 2 6

10 2 ^
10 2 6

10 2 6 I

buiten verzoek

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6|
10 2 6

10 2 6 I 10 2 6

10 2 6 I i0 2 f
0 2 1 10 2 6

0 2 1 10 2 6

10 2 6 I
0 2 1 10 2 6

0 2 1 10 2 6

10 2 6

10 2 6|| 10 2^6

30 03 2021 15 01 45]
Met name over verkiezingen gehad en hij begon ook nog over Koning Toto vindt hij echt helemaal niks maar toch ook inhoudelijke

vragen over PT hij blijft het eigenlijk niks vinden zo’n bedrijf dat in veel bijzondere buitenlanden zit Isle of Man bijv ❖ en weerwoord dat

dat voor al die bedrijven geldt bekt niet lekker hij had veel vragen wat nou precies de verschillende tussen de 2 varianten waren Maar

uiteindelijk wel paraaf qezet ❖

[30 03 2021 15 03 58l|0 2 ^^

10 2 6 | Stas in een goede bui

10 2 6 Koning TOTO komt vandaag in de tas Haha

0 2 f 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6 I10 2 6

10 2 6

0 2 ^ 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6
buiten verzoek

jl0 2 6|| 10 2 6 I

10 2 6

10 2 6

10 2 6 I I 10 2 6 I

10 2 6 I
10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6

1102072 00007



aruierziiek

10 2 e|J
27 09 2019 12 14 071 [i^
Uitspraak hoge raad rookruimtes is beduidend harder dan wie ook had verwacht

Het is van groot belang dat we voldoende tijd krijgen om dit zorgvuldig te kunnen opiossen
Zou enorm helpen als de Stas daar in kan steunen

We snappen dat 1 7 22 onmogelijk is geworden uiteraard maar per direct is onverantwoord

Hi I I0 2 e I10 2 e

HG

10 2 6

[27 09 2019 12 19 30] 10 2 e | Dat is zeker onverwacht

[27 09 2019 12 20 13] 10 2 e|

[07 10 2019 08 59 55] l0 2 e Goedemorgen h0 2 e| vorige week spraken we elkaar even over het rookverbod Vandaag even

telefonisch bijpraten Ik zou rond lunchtijd of eind van de middag even kunnen bellen watkomtjou qoed uit Groeten f I
07 10 2019 13 00 29]
io 2 e|
07 10 2019 13 01 28]n^e | Ikbeljeover een paar minuten

i7 10 2019 18 16 221^2^
Er komt brief van Blokhuis over rookruimtes Waarschijnlijk morgen na MR

Grote kans dat er morgen direct of indirect over gesproken wordt tijdens of rondom MR

10 2 6bulten verzoek

10 2 6

Hail 10 2 6 ik ben tot 15 00 goed bereikbaar10 2 6

1 Hi 10 2 610 2 6

SD is op de hoogte over de grote zorgen die wij hebben

de rookruimtes

Blokhuis wil vanaf 1 1 alles def sluiten

Daarmee jagen ze spelers direct het illegale circuit in ook on line waar ze wel kunnen roken en spelen

Daarnaast gaat het grote problemen geven voor de openbare orde en veiligheid omdat iedereen voor de deur gaat staan roken Gasten

hebben bij ons geld en fiches op zak en moeten altijd door de ID controle

Wij maar ook VNG hebben dat duidelijk gemaakt afgelopen week

Hoge raad uitspraak is helder Onomkeerbaar

Moeten we ons allemaal gewoon aan gaan houden

Maar geef ons wel 6 maanden minimaal om het te kunnen opiossen ook VNO NCW en KHN vragen tot 1 4

Heb er met Menno uitgebreid over gesproken op Minfin event Maar wel erg nuttig als hi] deze laatste actuele details heeft voor morgen

wellicht

HG

|l0 2 e|
[17 10 2019 18 30 44] r 10 2 6 | Dank voor je update pio^ ik informeer de Stas Groeten | 10 2 6 |
[17 10 2019 19 18 581 lO^s eF 10 2 6 |»

[17 10 2019 21 17 211M0^ Reactie van Menno

Ok weet niet of ik|io 2 6|spreek hi is niet vaak in MR maar anders zal ik punt zeker even opbrengen
17 10 2019 21 19^1o 2 6| 10 2 6 ^Thanks

10 2 e|
18 10 2019 13 08 20] r 10 2 6 | Ha |i0 2 6[ krijg informeel hetsignaal dat Blokhuis bereid isuitte stellen naar 1 apr Zou hi] vanmiddag

gaan aankondigen Zou mooi nieuws zijnl
Groet 10 2 6

^^

[18 10 2019 13 27 041 I 10 2 6 | ❖

[18 10 2019 18 Q4 10ir I02 e | Verbod op rookruimtes in de horeca vanaf 1 april gehandhaafd

https nos nI l 2306676

[18 10 2019 18 04 58] 10 2 6 | Nog steeds best snel maar beter dan 1 januari

[18 10 2019 18 19 37] |ia2 ir 10 2 6 | Hi| 10 2 6

Zeker

Lobby was echt teamwork met goede afetemming van alle kanten

KHN VNO NCW HC VNG Ook signalen vanuit kabinet om 1 4 te doen hebben geholpen
Dank daarvoor ook aan Menno en aan jou
1 4 is maximaal haalbare en dat hebben we bereikt

Goed om weekend mee in te gaan toch

10 2 e|
18 10 2019 18 24 35] | 10 2 6 | Zekers Volgens mi] hebben jullie het zeer behendig aangepakt

bult6n v6rzo6k

10 2 6

10 2 6
bulten verzoek

10 2 6 I |10 2 6|
10 2 6 I

1102073 00008



10 2 6

10 2 e I

|l0 2 e| 10 2 e

10 2 6|

10 2 S

10 2 e

10 2 e [10 2 ^
10 2 e

10 2 9

10 2 9

10 2 9

bulten V9rz09k

|10 2 6| 10 2 0

10 2 9

I 10 2 910 2 6

|l0 2 e|10 2 0

10 2 0 I
|10 2 9| 10 2 6 I

10 2 9

|l0 2 e| 10 2 0 I

10 2 9

10 2 0

02 07 2020 18 51 24lh0 2 a| I 10 2 9 THTI [
Telegraaf komt morgen of overmorgen met een naar verhaal over een casus van een meneer die aangeeft dat wij onze zorgplicht zouden

hebben geschonden KSA is in maart al formeel geinformeerd over deze zaak HC heeft in deze correct gehandeld We worden al

maanden door hem gechanteerd
Dan overvalt hetjullie niet

HG

|10 2 9|
[02 07 2020 18 52 46] | 10 2 e | Dank voor informeren |10 2 9|
Wellicht neemt onze woordvoering even contact op met jullie woordvoering Groet | i0 2 e |

10 2 6

10 2 0 buil9n verzo9k

07 07 2020 20 35 301 |10 2 e|I 10 2 9 Beste | 10 2^
Telegraaf artikel is uit vanavond on line morgen in de krant

Lelijk Helaaszijn de feitelljke onjulstheden die wij hebben aangeleverd door dejournalistniet of heel beperkt overgenomen

KSA is op de hoogte
HG

|10 2 9|

[07 07 2020 20 43 25] | 10 2 e | Dank voor update |10 2 9[
Ik leg even liintje met onze woordvoering
Groet 10 2 I

10 2 9 I |10 2 9[
10 2 6

10 2 9
bult6n v9rzo9k

1102073 00008



I a^l 1Q 2 e | FIN DEELN ^ 10 2 e |@minfin nl1 | 10 2 6 |1p]6 [l0 2 6|]
fFIN DEELNFTKIll 10 2 e |@minfin nl1 |iO 2 e|lpM^ VDI DOUANE [1 iQ 2 e |@minfin nl1

From

Sent

Subject FW Memo NLO inzake NOS berichtgeving minderjarigen en gokken van vandaag
Sat 8 31 2019 10 28 53 PM

MEMO Deelname minderiarigen online kansspelen en leeftiidsverficatie 20190831 pdf

10 2 eTo

I0 2 e |jo 2 ^| 10 2 e I FIN

Sat 8 31 2019 10 28 52 PM

Received

Zie bijgaande mail van NLO

Verzonden met BlackBerry Work

1Q 2 e|| 10 2T 10 2 e

10 2 e 10 2 e 10 2 e 10 2 e

10 2 e

10 2 6 10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 I |l0 2 e|

10 2 S 10 2 6

Dubbel mat 10 1103262

1103260 00012



NEDERLANDSE

L0TERI3

Memo

Vanfa^no^

Aan Raad van Commissarissen Nederlandse Loterij

Stichting Kansspelbelangen NOC NSF ALN

Ministerie van Financien 110 ^ e lu ^^ e I]

Ministerie van

Onderwerp Deelname minderjarigen aan TOTO

Datum

31 augustus 2019 Deelname minderjarigen aan TOTO

Zaterdag 31 augustus 2019 heeft NOS bericht over Kinderen kunnen moeiteloos online gokken

toezichthouder greep nog nooit in De belangrijkste kritiek van NOS is dat ieeftijdscontrole bij het

aanmaken van een account bij aiie aanbieders van online kansspelen en sportweddenschappen

ontbreekt Volgens de NOS is er geen reden om weike termijn dan ook te hanteren Zeker TOTO

niet dat kan samenwerken met Nederlandse banken

Het artikel van NOS is hierte lezen https nos nl attikel 22996S2 kinderen kunnen moeiteloos

online gokken toezichthouder greep nog nooit in html

Na onderzoek van de KSA dat is gepubliceerd in oktober 2017 hebben de KSA en Nederlandse

Loterij vastgesteld dat er meer jongeren deelnemen aan Toto dan beide organisaties

veronderstelden Sindsdien is er veelvuldig contact geweest met de KSA overte nemen

maatregelen om de deelname van jongeren aan Toto te voorkomen

Dit heeft destijds direct geleid tot diverse aanpassingen op de website die ertoe bijdragen dat het

op het punt van registratie voor iedereen glashelder is dat alleen meegespeeld mag worden bij 18

jaar en ouder De consument moet bij registratie een geboortedatum invullen aanvinken dat de

registratie naar waarheid wordt ingevuld en het deelnemersreglement accepteren waarin staat

vermeld dat deelname alleen is toegestaan voor meerderjarigen

Ook is direct gestart met de implementatie van IDIN dit is een online tool waarbij de consument

via zijn bank aan Nederlandse Loterij kenbaar moet maken dat hij minimaal 18 jaar oud is de

working hiervan lijkt op IDEAL Slaagt de leeftijdsverificatie niet dan wordt het account

automatisch geblokkeerd Deze implementatie is in mei 2018 live gegaan in eerste instantie bij

uitbetaling om zo de minderjarige spelers uit de database te kunnen halen Hiertoe zijn actieve

spelers steeds door Nederlandse Loterij benaderd met het verzoek binnen 10 werkdagen te

verifieren Bleef verificatie uit dan werd het account geblokkeerd

Meer recent heeft Nederlandse Loterij ook IDIN bij registratie kunnen implementeren waarbij de

consument een termijn van 30 dagen krijgt om deze verificatie te voltooien Vanaf uiterlijk 1

oktober gelden er binnen deze 30 dagen beperkte speellimieten voor iedereen waarvan de leeftijd

nog niet is geverifieerd

I0 2 g

1 2 Classificatie vertrouwelijk

1103873 00013



NEDERLANDSE

L0TERI3

In de berichtgeving van NOS laat[
zijn met het feit dat Toto dat wel een vergunning heeft ook jongeren toelaat Dat moet in

oktober opgelost zijn

10 2 e } weten Wei zegt hij druk bezig te10 2 e

Nederlandse Loterij is en blijft in dialoog met de KSA over hoe invulling wordt gegeven aan de

maatschappelijke opdracht om het kansspelbeleid uit te voeren Dus ook over de maatregelen ter

voorkomen van deelname van mindeigarigen 10 2 g

10 2 g

In het artikel van de NOS wordt de 30 dagen termijn voor verificatie bekritiseerd Hoewel het

juist is dat minderjarigen wanneer zij zich voordoen als meerderjarigen mee kunnen spelen

gedurende 30 dagen worden de overwegingen om consumenten een termijn voor verificatie te

geven niet nader toegeiicht Toto is de enige legaie aanbieder van oniine sportweddenschappen

en mag vanuit de vergunning een beperkt aanbod doen Zo is live betting verboden wat door

veel spelers aantrekkelijk wordt gevonden Met dit beperkte aanbod moet Toto concurreren met

de iilegaal opererende aanbieders die geen van deze beperkingen kennen en consumenten dus

een veel aantrekkelijker aanbod kunnen doen In het geheel heeft Toto dus altijd de afweging te

maken tussen enerzijds de kanalisatieopdracht naar het legale aanbod en anderzijds de

consumentenbescherming Maken we het bij aanvang te ingewikkeld om mee te spelen dan gaat

de consument naar het iilegale aanbod Er zijn bijvoorbeeld banken Bung en Knab die niet met

iDIN werken en die consument moet langs een andere weg zijn leeftijd kunnen verifieren Maar

zonder enige vorm van beperking kunnen minderjarigen makkeiijk en ongehinderd meespelen

Het huidige stelsel van maatregelen heeft daar met instemming van de KSA een balans in

gevonden

2 2 Ciassificatie vertrouwelijk

1103873 00013



10 2 e I PI® BD DRC Gd 10 2 6 |@minienv nll | 10 2 e 10 2 e |l FIN DEELNFTK1[^ 10 2 e

10 2 e|
Mon 9 2 2019 1 27 22 PM

]@minfin nl]To

From

Sent

Subject RE Memo NLO inzake NOS berichtgeving minderjarigen en gokken van vandaag
Received

iaze I

Mon 9 2 2019 1 27 26 PM

BestejO 2 ^
Dank voor de informatie en wij zijn uiteraard graag bereid informatie verder aan te vullen indien gewenst

Hartelijke groet

10 2 e p]eBD DRC GCVan

Verzonden maandag 2 September 2019 14 14

Aan

Onderwerp FW Memo NLO inzake NOS berichtgeving minderjarigen en gokken van vandaag

Beste beiden

T i er is door CU een Mondelinge vraag ingediend over de berichtgeving
We zijn bezig met een dossier voor de Minister Mochten we vandaag of morgen nog vragen hebben dan weten we jullie
te vinden

Mvg

@minfin nl p0 2 e|10 2 6 10 2 6

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6

10 2 6

□ ubbel m6tlD 1103262

10 2 e|
10 2 6 10 2 6

1103234 00014



10 2 e 10 2 6 h FIN ri 10 2 e n@minfin nl]

]@minvenj nl]

To

10 2 e 110^ 10 2 e |
10 2 4
Mon 9 2 2019 10 01 16 PM

10 2 eCc

From

Sent

Subject FW Memo NLO inzake NOS berichtgeving minderjarigen en gokken van vandaag
Received

MEMO Deelname minderiariaen online kansspelen en leeftiidsverficatie 20190902 docx pdf

10 2 e ]

Mon 9 2 2019 10 01 22 PM

Beste I 10 2 6 [ het leek mij juist om jou te informeren over de nadere ioformatie inzake het Toto dossier die wi] vanmiddag met het ministerie van J V hebben

gedeeld Ditter ondersteuning van de voorbereiding door J V op het vragenuurtje morgen Groet fO ^

Van |l0 2 d 10 2 6

Verzonden maandag 2 September 2019 18 18

BD DBAenV lenK10 2 610 2 6Aan

CC | 10 2 e |j 10 2 6 [ BD DBAenV lenK

Onderwerp RE Memo NLO inzake NOS berichtgeving minderjarigen en gokken van vandaag
Bests |10 2 6|
Bijgaand een memo ter aanvulling op het vorige memo waarin wij jdlie vragen zogoed ais mogelijk hebben proberen te beantwoorden

Laat me graag weten als je nog verdere vragen hebt of informatie van ons nodig hebt

Hartelijk groet

Van lQ 2 e | p 10 2 6 | BD DBAenV lenK

Verzonden maandag 2 September 2019 14 46

Aan |l0 24 10 2 6

CC | 10 2 e | | I0 2 e | BD DBAenV lenK 10 2 e |@minienv nl

Onderwerp RE Memo NLO inzake NOS berichtgeving minderjarigen en gokken van vandaag

Beste |10 2 ^
Ik bel je zo even op Vragen inmiddels aangemeld voor mondeling vragenuur wij bereiden een dossier voor de minister voor

1 Kun je me in een tijdlijn aangeven wat de NLO heeft ondernomen om het spelen door minderjarigen te voorkomen en wat de

verklaring is voor de doorlooptijd om tot de verschillende deeloplossingen te komen De Kamer zal zich mogelijk afvragen waarom het zo

lang duurde voordat maatregelen getroffen zijn

2 Het memo spreekt van limieten gedurende de 30 dagen op de tijdelijke spelersrekening wat zijn dan concreet die limieten

3 Is er een beeld hoe groot percentage van de spelers achteraf gezien minderjarig was of anders welk percentage klanten achteraf zijn

account niet verifieert

10 2 6 ^minienv nl

H 10 2 6 5 nederlandseloterii nl

Dank

10 2 6

10 2 6 I BD DBAenV lenKFrom 10 2 6

Sent zondag 1 September 2019 21 18

10 2 4110 2 6To

10 2 6 |J 10 2 6 I BD DBAenV lenK |10 2 4| 10^Cc 10 2 6

Subject RE Memo NLO inzake NOS berichtgeving minderjarigen en gokken van vandaag

Dank 10 2 e We houden de toon van de kamervragen goed in de gaten en stemmen waar nodig bij de beantwoording af Groet

10 2 6

10 2 6

Van [
Datum zondag 01 sep 2019 6 35 PM

Aan [l0 2 4| 10 2 6 | | 10 2 6

Kopie I 10 2 6 II 10 2 6 I | I0 2 e |@minfin nl 10 2 6 | | 10 2 e BD DBAenV lenK |
@ nederlandseloterij nl

] 10 2 6 boardroomcompanions com10 2 6

@nederlandseloteri| nl

10 2 6 @min|env nl |l0 2 e

10 2 6 10 2 6

Onderwerp Re Memo NLO inzake NOS berichtgeving minderjarigen en gokken van vandaag

Dank je[l0 2 e|i
Ik bel de komende dagen even met 10 2 e|[buiten verzoek

Hartelijke groeten ^ 10 2 6 |

Met vriendelijke groeten

10 2 6

D031| I
Op 31 aug 2019 om 22 11 heeft ^0 2 e 10 2 6 10 2 6 S nederlandseloterii nl het volgende geschreven

Onderwerp Memo NLO inzake NOS berichtgeving minderjarigen en gokken van vandaag
Beste I 10 2 6 [ beste 110 2^ beste| 10 2 6

Aangehecht is een memo vanuit het bestuurvan NLO in relatie tot de berichtgeving over deelnemen aan kansspelen door minderjarigen bij de

1103262 00015



NOS vandaag Het is bedoeld om een overzicht te geven van de actuele situatie van het mee kunnen spelen door minderjarigen aan Toto^ wat

wij tot nu toe gedaan hebben in de afgelopen periode en de verdere te nemen stappen Ook de balans tussen aantrekkelijk Toto aanbod

houden kanalisatie en de volstrekte onwenselijkheid dat minderjarigen meespelen met Toto komt aan de orde in het memo

TerwijI de berichtgeving van vandaag in eerste instantie zich leek te richten op de KSA en haar toezicht en handhavingsbeleid is Toto maar

ook Unibet en anderen uitgebreid aan bod Helaas zijn \«ij onvoldoende geslaagd om de juiste nuancering overToto doorte laten klinken in de

rapportage van de NOS Een rondgang van de NOS in de opvolging van de berichtgeving van vandaag bij 2^ Kamerleden Radio 1 journaal gaf
een eenduidig negatief beeld Varierend van vergunning intrekken tot striktere handhaving Wellicht gaat derhalve er nog een

politiek vervolg komen

Wij hopen dat jullie door dit memo goed en volledig zijn geinformeerd over onderhavige zaak Indien er nog verder vragen zijn aarzel niet direct

contact op te nemen met [
Ik wens jullie nogeenfijne zondag

GroeV 0 2 ^

ondergetekende10 2 e

102^ 10 2 e

10 2 e|
NederlandseLoterijI Laan van Hoornwijck 55 2289 DG Rijswijk| Post bus 3074 2280 GB Rijswtjk |t 3170| 10 2~^
Staatsloterij bv Lotto bv en Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv | www nederlandseloterii nl

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 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 voortijdige ontvangst ervan

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd Indien u nietde 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 If 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 liabilityfor damage of any kind

resulting from the risks inherent in the electronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

1103262 00015



NEDERLANDSE

L0TERI3

Memo

VantffiZaf 10 2 6 ^
Aan Ministerie van Justitie Veiligheid l10 2 e|

Onderwerp Nadere toelichting voorkoming deelname minderjarigen online Toto

Nadat in oktober 2017 uit onderzoek naar voren kwam dat er meer minderjarigen meespelen met

Toto e commerce dan werd verondersteld heeft Nederlandse Loterij steeds in constructief

overleg met de KSA gewerkt aan een stelsel van maatregelen om dit te voorkomen Hierbij is

nauwkeurig gekeken naar een goede balans tussen de kanalisatiedoelstelling in het huidige

speelveld Toto als enige legale aanbieder tussen een groot lllegaal aanbod en

consumentenbescherming

Datum

2 September 2019

Uit het onderzoek kwam een geextrapoleerde schatting dat er circa | 10 1 C [minderjarigen in de

Toto database zouden zitten Dit getal leek Nederlandse Loterij een overschatting en is door

Nederlandse Loterij niet bevestigd Op basis van alle maatregelen die sindsdien zijn genomen

heeft Nederlandse Loterij vastgesteld dat het aantal minderjarige spelers minder danj0 l i|

bedraagt van deToto e commerce spelers Dit is aanzienlijk minder dan de geextrapoleerde

schatting

Om te voorkomen dat minderjarigen meespelen was het nodig om 1 de bestaande Toto

spelersdatabase te verifieren op leeftijd en 2 te ontmoedigen c q voorkomen dat nieuwe

minderjarige spelers mee kunnen spelen

Er is in eerste instantie gekozen voor implementatie van een technische maatregel bij uitbetalen

om 1 de bestaande spelersdatabase te verifieren op leeftijd 2 minderjarige spelers te

ontmoedigen mee te gaan doen verder te spelen [ 10 1 C

10 1 C

Er heeft marktonderzoek plaatsgevonden naar [ 10 1 C

10 1 C

uiteindelijk voor iDIN gekozen waarna met de leverancier een planning is afgesproken wat

haalbaar is voor een succesvolle implementatie

Nederlandse Loterij heeft in december 2017 besloten om iDIN te implementeren bij uitbetaling

live per 30 mei 20l8’ Dit betekent dat een Toto speler alleen geld uit zijn wallet terug op de

rekening kan storten nadat door iDIN meerderjarigheld Is vastgesteld Om te bewerkstelligen dat

spelers hun leeftijd ook daadwerkelijk via iDIN zouden verifieren en niet hun saldo bleven

rondspelen is de gehele Toto spelers database in batches aangeschreven om de leeftijd te

verifieren foestart per 2018 voor implementatie iDIN middels kopie paspoort Om te voorkomen

dat nieuwe spelers zich registreren is ingezet op verbeterde en versterkte communicatie foestart

waarbij de speler op voorhand weet dat het geen zin heeft om als minderjarige

mee te doen omdat je je geld niet zomaar terugkrijgt Daarvoor geldt een aparte procedure

waarbij ouders worden betrokken

1 3 Classificatie vertrouwelijk

1103890 00016



NEDERLANDSE

L0TERI3

Met een positieve iDIN ervaring is om de maatregelen ter voorkoming van deelname door

minderjarigen aan Toto nog vender te versterken in december 2018 besioten om iDIN ook aan de

voorkant te impiementeren nameiijk bij registratie Daarbij geidt tevens een maximaie termijn

van 30 dagen om de verificatie te voitooien Dit is op 16 aprii 2019 live gegaan

Deze termijn van 30 dagen hangt samen met een aantal factoren

1 Niet aile banken hanteren iDIN ais verificatiemiddei Bunq en Knab

2 Bij sommige banken is een aanvuiiende tooi nodig bijv Card reader die consumenten

niet altijd voor handen hebben

3 Het gegeven dat een hoogdrempeiige verificatie ertoe kan leiden dat consumenten

tijdens de registratie afhaken en kiezen voor het illegale aanbod

Uiteriijk 1 oktober 2019 zuiien er meer gegevens van de speler worden uitgevraagd om een

grotere zekerheid omtrent de verificatie te verkrijgen Ook uiteriijk 1 oktober is de maatregel

geimpiementeerd dat een speier waarvan de leeftijd nog niet is geverifieerd alleen kan speien

met de iimieten voor jongvoiwassenen Conform de vergunning zijn de limieten voor

jongvoiwassenen 18 24 jaar €100 per week Voor speiers van 24 jaar en ouder geidt een

iimiet van €1000 per week

2 3 Ciassificatie vertrouwelijk
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NEDERLANDSE

L0TERI3

1 Kun je me in een tijdlijn aangeven wat de NLO heeft ondernomen om het spelen
door minderjarigen te voorkomen en wat de verkiaring is voor de doorlooptijd om

tot de verschitlende deeioplossingen te komen De Kamer zai zich mogelijk
afvragen waarom het zo lang duurde voordat maatregeien getroffen zijn

• Oktober 2017 KSA en Nederlandse Loterij stellen gezamenlijk vast dat het aandeel

minderjarigen in de Toto database groter is dan voorheen verondersteid

• Oktober December marktonderzoek naar mogeiijke technische opiossingen
• December 2017 Nederlandse Loterij besiuit om iDIN te impiementeren bij uitbetaiing
• December 2017 Nederlandse Loterij verbetert en versterkt communicatie inzake deeiname

18

• December Mei technische impiementatie in samenwerking met ieverancier

• lanuari 2018 NLO start met batchgewijze benadering van Toto database voor

ieeftijdsverificatie middeis kopie paspoort

• Mei 2018 iDIN is bij uitbetaiing ge i mpiementeerd batchgewijze benadering van Toto

database wordt gecontinueerd nu met iDIN

• December 2018 Nederlandse Loterij besiuit iDIN ook bij registratie te impiementeren

• December April technische impiementatie in samenwerking met ieverancier

• April 2019 iDIN is bij registratie geimpiementeerd
• Uiteriijk per 1 oktober 2019 uitbreiding iDIN zowei bij registratie als bij uitbetaiing

• Uiteriijk per 1 oktober 2019 insteiling jongvoiwassenen iimieten wanneer verificatie niet is

voitooid

2 Het memo spreekt van Iimieten gedurende de 30 dagen op de tijdeiijke
spelersrekening wat zijn dan concreet die iimieten

• Zoiang de verificatie niet is voitooid kan een speler vanaf uiteriijk 1 oktober 2019 aiieen

speien binnen de iimieten voor jongvoiwassenen Zonder verificatie kan niet worden

uitbetaald

• Conform de vergunning zijn de iimieten voor jongvoiwassenen 18 24 jaar €100 per

week Voor spelers van 24 jaar en ouder geldt een limiet van €1000 per week

3 Is er een beeld hoe groot percentage van de spelers achteraf gezien minderjarig
was of anders welk percentage klanten achteraf zijn account niet verifieert

• Op basis van aile opschoonmaatregeien die zijn ondernomen heeft Nederiandse Loterij

vastgesteld dat het aantai minderjarige speiers minder dar^Q l |t edraagt van de online Toto

spelers

3 3 Classificatie vertrouwelijk
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Ministerie van Financien

Inlichtingen
raww minfin nl

Datum

11 September 2019

Mummer verslag

Auteur

10 2 611 10 2 I

vers ag Verslag kwartaaloverleg Q2 2019

Vergsderdatum

Aanwezig

5 September 2019

I 102 6 [To^fo^
10 2 9 Iproa e I [io^l i^ e 1 1 10 2 r]o 2 j 10 2 6

10 2 e

Afwezjg

Kopie aan

1 Opening

• Actualiteit NLO heeft geen vragen gehad naar aanleiding van het NOS

bericht overToto en minderjarigen De woordvoerders stonden stand by maar

geen actie nodig NLO is teleurgesteld overde selectieve weergave van NOS

CU van der Graaff heeft een Kamerbrief aan Min JenV gevraagd De

Kamerbrief zal ingaan op het ingrijpen van de Ksa en er zal ook iets over de

aanbieders gezegd worden NLO gaat contact opnemen met CU

buiten verzoek

buiten verzoek

Paging 1 van 2
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Ministerie van Financien

dir P^wUXj iZjiejnjn^rL
Inlichtingan

TER INFORMATIE

Aan
10 2 e

de staatssecret
10 2 e Datum

6 november 2019

Notitienummer

2019 0000172758

Auteur

notitie
pio^l 10 2 6

TK brief over minderjarlgen die online gokken

Bijtagen

1 NOS bericht 31 08

o
2019

Aanieiding
Naar aanlelding van een NOS bericht over de deelname van minderjarigen aan

online sportweddenschappen inclusief Toto heeft minister Dekker besioten om

verdergaande maatregelen te treffen rondom leeftijd verificatie en de Kamer

hierover te informeren Deze maatregelen hebben consequenties voor de

Nederlandse Loterij NLO als aanbieder van Toto Het NOS bericht en de

Kamerbrief treft u In de bijiagen

2 Concept Kamerbrief dd

28 10 2019

Kern

In het NOS bericht van 31 augustus jl wordt genoemd dat minderjarigen
kunnen deelnemen aan sportprijsvragen van de Toto

De Kamer heeft om een reactie van minister Dekker gevraagd De Kamerbrief

bijiage 2 wordt momenteel porQltei aan minister Dekker aangeboden
Met de komst van de wet Kansspelen op Afstand Koa wordt een

vergunningstelsel voor online kansspelen geintroduceerd Cruciaal bij de

vergunningverlening is dat de aanbieder een systeem heeft om de identiteit

van nieuwe spelers te verifieren

Als het proces rond lagere regeigeving volgens planning verloopt zal de Koa

markt per 1 januari 2021 daadwerkelijk open gaan Vanaf dat moment

hebben online aanbieders de verplichting om de leeftijd direct bij de

inschrijving te verifieren Het was oorspronkelijk de bedoeling om voor deze

veriffcatie een termijn van maximaal 30 dagen te hanteren Echter minister

Dekker heeft besioten om dit terug te brengen naar 0 dagen
Tevens heeft minister Dekker besioten om vooruitiopend op de

inwerkingtreding van Koa aan Toto en alle online aanbieders te vragen om

de leeftijd van spelers een jaar eerder vanaf 1 ianuari 2020 direct te

verifieren bij inschrijving
Daarnaast heeft minister Dekker de Ksa gevraagd om het weren van

deelname door minderjarigen straks nadrukkelijk te betrekken in de

betrouwbaarheidstoets voor de Koa vergunningverlening
De Ksa heeft aangegeven hlervoor na te zuKen gaan of aanbieders vanaf 1

januari 2020 de leeftijd van spelers uit Nederland zichtbaar verifieren voordat

het inschrijvingsproces van de speier voltooid is De Ksa heeft aangegeven dit

in beleidsregels omtrent de betrouwbaarheidstoets nader vast te leggen
NLO verifleert momenteel al de leeftijd van spelers via IDIN binnen 30 dagen
en stapt half november over naar 7 dagen NLO heeft laten weten dat het

technisch haalbaar is om voor 1 januari 2020 de leeftijd verificatie bij

registratie 0 dagen in te bouwen Ook heeft NLO aangegeven achter deze

maatregelen te staan maar wel zorgen te hebben of de Ksa daadwerkelijk de

leeftijd verificatie per 1 januari 2020 bij illegale online aanbieders kan

controleren

Pagina 1 van 1
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Parafenoverzicht

Werkmap

Onderweip

Nummer

Afgemeen taakvetzoek

FIN 172758 Leeffijdverificatie Toto per 1 januari 2020

2019 0000022728

Docajment FIN 2019 172758 Leeftijdverificatie Toto per 1 januari 2020 2019 0000172758

Naam Datum en Tijd Inbox

06 11 2019 12 55 ^

06 11 2019 12 27

06 11 2019 13 16^^
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10 2 e Ill0 2 6r| 10 2 6 | FIN^ri e I@mintin nl1
10 2 e [ip]6^0 2 ^ FIN DEELN ^ 10 2 e |@minfin nl1

10 2 e

To

Cc

10 2 e I FIN DEELNFrom

Sent Mon 12 2 2019 11 54 19 AM

Subject Beleidsoverleg JenV en NLO

Mon 12 2 2019 11 54 20 AMReceived

Hoi I 10 2 e I
Morgen is het beleidsoverleg tussen NLO JenV en Financien aan KV7

Hieronder onze inbreng per agendapunt

buiten verzoek

V27 11 Kansspelen U kunt| lQ 2 e en| l0 2 e aan het woord laten Tijdens het AO Kansspelen zijn vragen gesteld over

Toto minderjarigen reclame beleidsvisie en gelijk speelveld qua afdrachtpercentage
4 NLO Business update 2019 en ontwikkelingen

10 2 S 10 2 e

buiten verzoek

Met vriendelijke groet

10 2 6 |^ 2| 10 2 6

Ministerie van Financien | Generale Thesaurie | Directie Financieringen

Korte Voorhout 7 | Den Haag

Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

M06 I 10 2 6

E 10 2 e @minfin nl

1103256 00027



10 2 e | 1o 2 ^| 10 2 6 h FIN]ri I@mintin nl1 l I0 2 e [ | 10 2 e FIN ADI i0 2 e |@minfin nl1

| io 2 feno 2 e I FIN DEELN ^ i0 2 e |@minfin nl1 | lQ 2 e |l|3 2|6f[lQ 2 ^y
@minfin nl]

10 2 I |l0 24y 10 2 en AL GT

Fri 12 20 2019 8 55 52 AM

To

10 2 eCc

FIN DEELN [l 10 2e

From

Sent

Subject RE MEMO inzake NLO item Zondag met Lubach

Received Fri 12 20 2019 8 55 54 AM

Hal 102 6 L
Ik sprak er al even over met sommigeii van juUie Ik vmd het een helder stuk en zeker voldoen aan de veiwaclitingen

Begreep dat jiillie nog wat aanpassiiigen gingen doen Afweging is even of dit nu nog in de tas vd minister moet Volgens
mij kan het prima maai’ met noodzakelijk Dus als jullie wat meer tijd iiodig denken te hebben dan lekker na de kerst

Groet

10 2 e

Veizondenmet BlackBerry Work
www blackbeny com

10 2 e | l|g^ 10 2 e | FIN

Datum dinsdag 17 dec 2019 5 50 PM

Aan

10 2 e @niiiifui iilVan

10 2 6 [ 0 2 ^ | 10 2 e | ALGT @uiiiifm nl lO Z e [ 1D 2 e | FIN AL ^ 10 2 e |@miiifm nl

10 2 6 | FIN DEELN 10 2 e |@minfill nl^ loi e p|f|o 2 ^ fin DEELN

10 2 6

10 2 6Kopie
10 2 6

OndeiTverp MEMO inzake NLO item Zondag met Lubach

Ha I 10 2 6 I en I I0 2 e |
|l0 2 4en| 10 2 6 I hebben noeste arbeid verricht en n a v het M staf verzoek van gisteren een memo gemaakt over de dilemma s

gokken reclame

Zie bijgaand concept ben benieuwd wat jullie ervan vinden

Groeten | 10 2 e |

1103227 00029
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Ministerie van Financien

Intichtingen
www mtnfin nl

Direct contact

TER INFORMATIE

Aan

de minister

M 06 | 10 2 e

Datum

8 januarl 2020

Notitienummer

2020 0000001348

notitie Nederiandse LoteriJ en Lubach Auteur

110 2 eir 10 2 e

Van

Aanleiding
Naar aanleiding van de uitzending van Zondag met Lubach van 15 december

2019 waarin een item was over de rol van de staat als aandeelhouder van

kansspelaanbieder Nederlandse Loterij NLO heeft u gevraagd naar een analyse
van de context van het loterijstelsel

10 2 e

Kopie aan

Kern

• In de uitzending van Lubach wordt het beeld geschetst dat de staat als

aandeelhouder van NLO zich inzet om via het reclame maken voor haar

producten meer mensen en specifiek jongeren aan het gokken te krijgen
• NLO heeft als publiek belang om de bestaande vraag naar kansspelen te

kanaliseren naarlegaal verantwoord betrouwbaar en attractief aanbod

• Doelstellingen van het kansspelbeleid zijn het voorkomen van

kansspelverslaving het beschermen van de consument en het tegengaan van

fraude en crimlnaliteit Tussen het uitvoeren van het kansspelbeleid het

aanbieden van een voldoende attractief spelaanbod kanalisatie en het

zorgen voor financiele continuiteit van de onderneming in een markt met

sterke concurrentie zit onmiskenbaar spanning

buiten verzoek

• In de uitzending van Lubach is het spanningsveld ook blootgelegd Het

programma richt zich onder andere op de reclame uitingen gericht op

jongvolwassenen Koning Toto en de mogelijke werving hierdoor van

mtnderjarigen De volgende maatregelen zijn in gang gezet om de deelname

van minderjarigen nog beter te weren

o Per 1 januari 2020 moeten alte spelers zich meteen bii reoistratie

identificeren voordatze kunnen deeinemen aan Toto t p v een

verificatietermijn van 30 dagen Het wordt dus onmogelijk om zonder

leeftijdsverificatie iiberhaupt mee te spelen
o Tevens zal de wet Kansspelen op Afstand Koa de toezlchthouder

Kansspelautoriteit meer handvatten geven om stronger toe te zien op de

deelname van minderjarigen waaronder mystery shopping Wet Koa

treedt medio 2021 in werking
o In onze gesprekken met de RvC en RvB zullen wij nog explicieter NLO

wijzen op hun rol als aanbieder van een verantwoord kansspelaanbod
zeker daar waar het gaat om minderjarigen en jongvolwassenen Hierdoor

ejt^

J

J C

Pagina 1 van 4
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geven wij ook invulling aan de motle van dhr Ronnes CDA en

toezegging aan dhr Alkaya SP van donderdag 19 december 2019 {VAO
Staatsdeelnemingen om de doelstellingen van het kansspelbeleid
expliclet te bespreken met de staatsdeelnemingen Dit zullen wij

dooriopend in de reguliere overieggen met IMLO doen ook tijdens de

aandeeihoudersvergadering en daarover rapporteren in het Jaarversiag
Beheer Staatsdeelnemingen 2019

1 —
~

Toelichting

buiten verzoek

buiten verzoek

Responsible gaming en bescherming minderjarigen
• Wij spreken NLO regelmatig over hun rol ais aanbieder van een verantwoord

kansspelaanbod zeker daar waar het gaat om minderjarigen en

jongvolwassenen NLO neemt dit signaal serleus en voert de voigende
maatregeien door in haar organisatle
o NLO heeft de intrinsieke ambitie om vanaf 2020 alle minderjarigen 100

te weren voor al hun spellen Primair vanuit het kansspeibeleid

Pagina 2 van 4
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mindeoarigen horen gewoon Diet In hun klaritenbestand thuis en

secundair vanwege het reputatierisico met het oog op media en politiek
o Alle medewerkers krijgen in hun werkafspraken acties mee op het gebied

van responsible gaming
o De reclames van Toto mogen zich binnen de huidige wet en regelgeving

nog we richten op spelers tussen 18 en 24 jaar Onder Wet Koa zal geen

gebruik meer gemaakt mogen worden van beroemdheden die aanspreken
tot de doelgroep 18 24 jaar NLO weet dat onder de Wet Koa reclames

met beroemdheden a Is

mogen NLO maakt daarom nu al aan switch naar beroemdheden die een

oudere doelgroep aanspreken zoals io 2 e ^en | i0 2 e |

o Wat betreft de december kalender de kalender getoond doorl i0 2 en
was van 2018 De versie uit 2019 is nog wei grafisch maar verder

aangepast om zich alleen maar te richten op volwassenen Er staat

expliciet op Geef Bewust 18

o Het weren van minderjarigen en reclame gericht op jongvolwassenen

krijgt momentee veel politieke aandacht Zo heeft minister Dekker in

een brief van 15 november 2019 aan de Kamer aangekondigd dat per 1

januart 2020 minderjarigen zich onmiddellijk bij reglstratie moeten

identificeren voordat ze kunnen deelnemen aan Toto i p v een

verificatietermijn van 30 dagen Het wordt voor hen dus onmogelijk om

uberhaupt mee te spelen
o Daarnaast heeft de Kamer tijdens het VAO Staatsdeelnemingen 19

december 2019 een motie Ronnes CDA ingediend waarin zij vraagt om

de doelstellingen van het kansspelbeleid expliciet te bespreken met de

staatsdeelnemingen Hoewel dit al gebeurt zullen wij dit nu explicieter

bespreken en de Tweede Kamer van terugkoppeling voorzien zodat er op

goede wijze invulling wordt gegeven aan de motie van| io 2 e en

toezegging aanl io 2 e

jiiet meer10 2 e

buiten verzoek

‘ TK 2016 2017 Handelingen nr 46 item 6 PvdA GroenLinks D66 Van Vliet 50PLUS

Klein Houwers Monasch WD Groep Bontes Van Klaveren en PW stemden voor

^
EK 2018 2019 34 471 J Pagina 3 van 4
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Ministerie van Financien

Directie Finanderingen

Inlichtingen

115 21^ I0 2 e I

TER ADVISERIHG

Aan

10 2 9

T 070

F 070
10 2 0

I 10 2 9 lemlnfn nl

www minfin nl

Datum

27 februarl 2020

notitie
Hotitienummer

2020 0000044116

Kwartaaloverleg HC d d 3 maart 2020
Auteur

1|5X 110 2 9|

buiten verzoek

Pagina 1 van S

1101690 00031



bulten uerzoek

10 2 g

5 Barging publieke belangen

U kunt aangeven bij de kwartaaloverleggen standaard stil te willen staan bij de

publieke belangen die met HC zijn gemoeid meer specifiek de publieke doelen

van het kansspelbeleid

Mede n a v het item van [
aandacht voor het kansspelbeleid Er is veel aandacht voor marketingactiviteiten
die kwetsbare groepen en jongeren bereiken Bij het VAO Staatsdeelnemingen in

december 2019 is een motie ingediend die de regering verzoekt om de lagere

regelgeving van de Wet Koa en in haar kabinetsvisie voldoende aandacht te

schenken aan kwetsbare groepen specifiek aan spelers tussen de 18 en 24 Deze

motie verzoekt de regering daarnaast om als aandeelhouder de doelstellingen van

het Nederlands kansspelbeleid expliciet en actief te bespreken metde

staatsdeelnemingen en hierover transparent te rapporteren in het Jaarverslag

Staatsdeelnemingen

is er in media en politiekveelI0 2 e

U kuntvragen naarde stand van zaken rondom het preventiebeleid

kansspel vers laving
U kunt aangeven een mail voorbij te hebben zien komen met een uitnodiging
voor een evenement waar de bij jong publiek bekende artiest I0 2 e zal

optreden
U kunt vragen hoe dit zich verhoudt tot de wet en regelgeving op dito

punt o a Ksa leidraad waarin is opgenomen dat reclame zich niet mag

uitstrekken tot branchvreemde nevenactiviteiten

o U kunt aangeven datde reclame activiteiten van staatsdeelnemingen
in de kansspelsector onder een vergrootglas liggen en dat u erop

rekent dat HC op verstandige wijze blijft omgaan met de soms dunne

scheidslijn tussen het bevorderen van de kanalisatie en het aanzetten

tot onmatige deelname aan kansspelen

Paging 4 van 5
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waardoor actief is gestuurd op het identificeren en

mitigeren van strategische risico’s

Onderstaande risico’s met maatregelen
worden op volgende pagina’s beschreven

Verlies beschikking non compliance1

e Verlies materiele rechtszaken

e Verandering in wetgeving impact op business

model
4

10 1 C

Verandering in concurrentie WOK KOA

Verlies consumentenvertrouwen

O
Onvoldoende executiekracht mensen middelen

7

Afhankelijkheid informatietechnologie

Verandering in klantgedrag

8

maart 2020 Samenvatting Business Performance 2019 29
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AGENDA

Holland^^
CASINO Kwartaaloverleg Ministerie van Financien Holland Casino

F
VERTROUWELIJK

Datum

3 maart 2020 13 30 17 00 uur

Locatie

Ministerie van Financien Den Haag

Aanwezig

Ministerie van Financien mevn i^l io 2 e | mevijcPr10 2 e | dhfl p|nMZ

Holland Casino dhr [ ] dhr 10 2 e dhr l 10 2 e10 2 e

Afwezig

buiten verzoek

4 WWFT

buiten verzoek

0
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10 2 e [IMJ 10 2 g I FIN^ri e I@mintin nl1

FIN DEELN ll i0 2 e 7@minfin nl1

To

10 2 e I10 2 eCc 10 2 e

FIN DEELN [| 10 2 e |@minfin nl]
From

Sent

10 2 e |lt3 2|6^0 2 ^ FIN DEELN

Thur 3 26 2020 11 46 35 AM

Subject reactie stas op ronnes en verzamelbrief

Thur 3 26 2020 11 46 36 AMReceived

49574a Stas pdf

Zie bijgaand met reactie van Stas erop nu

|l0 2 eh^ 2 r 10 2 g I
10 2 e

Directie Fine icieringen Afdeling Deelnemingen

Ministerie cT Financien

t 07Q | 10 2 6 I
m 06 I 10 2 ^

10 2 8 |[nMninfin nl

a Korte Voorhout 7 2511CW Den Hagg

e
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■iii Ministerie vki Financier

m

2M 2 l4 OO ccclc

Directle Financieringen

Inlichtingen

dhrj|0 2 | 1 J 2 e

TER BESPREKING

Aan

de staatssecretaris van Financien Fiscaliteit en

Bela^ingdienst
T

10 2 e 10 2 e

F

m 2 e lgimlnfin nl

www mlnnn nt

Datum

6 maart 2020

notitie
Notitianummer

2020 0000049574

Uitvoering mode Ronnes inzake kansspelen
Auteur

1072^10 2 6

o
Aanleiding
In het VAO Staatsdeelnemingen 19 12 2019 heeft dhr Ronnes de regering via

een mode verzocht ais aandeelhouder van Nederlandse Loterij NLO en Holland

Casino HC de doeisteiiingen van het Nederlands kansspelbeleid expllctet en

acdef te bespreken en hierover transparant te rapporteren in het Jaarverslag

Staatsdeelnemingen zie tekst mode in bijiage

Van

Deelnemingen

Bljlagen
1 Notitie NLO en Lubach

2 Mode Ronnes

3 Motie Aikaya
4 Motiehrief Min JenV n a v

VAO Kansspelen

Wij adviseren u om de moties Ronnes en Aikaya als voIgt uit te voeren

Gaat u akkoord

1 Opname van een paragraaf in de verzamelbrief ten behoeve van het AO

Staatsdeelnemingen van medio april waarin u onder meer verwijst naar de

motiebrief van JenV en ingaat op de uitkomsten van uw gesprekken en op de

motie Aikaya en

2 Rapportage in het Jaarverslag Staatsdeelnemingen zoals de motie ook

vraagt
5

Kern

• De motie Ronnes CDA is ingediend in een periode waarin de kansspelsector
met name MLO aandacht kreeg van de Tweede Kamer vanwege een

uitzending van Zondag met Lubach Ook heeft dhr Aikaya SP een motie op

dit terrein ingediend tijdens het VAO van 18 december 2019 zie motie in

bijiage
• In die uitzending 15 december 2019 werd het beeld geschetst dat de staat

als aandeelhouder van NLO zich inzet om via het reclame maken voor haar

producten meer mensen en spedflek jongeren aan het gokken te krijgen
• In reactie op die uitzending is de minister gelnformeerd over de context en

het spanningsveld tussen het publieke aandeelhouderschap het

kansspelbeleid en commerciele doeisteiiingen zie bijiage
• De minister heeft in zijn reactie gevraagd een Kamerbrief voor te bereiden

met daarin munitie om het beeld van een overheid die zich inzet om

jongeren aan een gokverslaving te krijgen weg te nemen Hij was toen

tijdeiijk verantwoordelijk voor het dossier NLO vanwege het vertrek van uw

voorganger
• In reactie op het verzoek van de minister zouden wij u willen adviseren om

oeen separate brief over dit onderwero aan de Kamer te sturen omdat

De minister voor Rechtsbescherming beleldsverantwoordelijk is JenV is

daarmee ook verantwoordelijk voor de wet en regelgeving JenV kan dus

zorgen voor de munitie en heeft dit ook al deels opgenomen in de

motiebrief die minister Dekker 3 maart jl aan de TK heeft gestuurd zie

bijiage

O 10 2 6
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De motie Ronnes vraagt niet om een brief maar rapportage van onze

gesprekken met NLO en HC in het Jaarverslag Staatsdeeinemingen

De aandacht voor de kansspelsector is inmiddels wat afgenomen Een

aparte brief zou opnieuw en wat ons betreft onnodtg extra aandacht op de

sector vestigen Er wordt immers invulling gegeven aan de motie

Toelichting

Verzamelbrief tb v AO Staatsdeeinemingen
• Op 15 aprti a s vindt er een AO Staatsdeeinemingen plaats met het doel

vooruit te kijken Het AO Staatsdeeinemingen in het najaar is om terug te

kijken op het voorgaande kalenderjaar aan de hand van het Jaarverslag

Staatsdeeinemingen
• Voorafgaand aan dit AO zal een verzamelbrief aan de Kamer worden gestuurd

waarin op de voortgang van een aantal thema s dossiers zal worden

ingegaan
• De paragraaf die wij willen opnemen in de verzamelbrief over ontwikkelingen

in het kansspelbeleid zal worden benut om uitvoenng te geven aan de motie

Ronnes en kan ook worden gezien als een reactie op de opmerking van de

minister op de notitie

• Ook zullen we ingaan op de motie Alkaya waarin de regering wordt verzocht

om er zorg voor te dragen dat het minder gemakkelijk wordt om in een keer

veel geld te besteden via de website van de Staatsloterij
• In deze paragraaf zullen we aangeven dat we met de deelnemingen in

gesprek zijn gegaan over de doelstellingen van het Nederlands kansspelbeleid
en de uitvoering die zij daaraan geven Ook zullen we een beschrijving

opnemen wat NLO en HC op dit moment doen aan responsible gaming

O

MotlebriefJenV

• Kort voorafgaand aan het VAO Staatsdeeinemingen vond op 17 december

2019 het VAO Kansspelen plaats met verantwoordelijke minister Dekker In

dit VAO zijn meerdere modes ingediend en later aangenomen die vragen om

een aanscherping van regelgeving op het gebied van het reclame maken door

kansspelaanbieders met name gericht op jongeren en jongvolwassenen
onder andere

De motie Van der Graaf c s Kamerstukken II2019 20 24 557 nr l60

verzoekt de regering het verbod om het tijdstip van het uitzenden van

reclame door vergunnlnghouders van kansspelautomaten casinospelen
krasloten en sportweddenschappen ult te breiden te wljzigen van 19 00

uur naar 21 00 uur

De motie Van der Graaf c s Kamerstukken II2019 20 24 557 nr l61

verzoekt de regering In regelgeving vast te leggen dat beroemdheden in

reclame uitingen voor kansspelen ten minste 25 jaar moeten zijn en dat

tevens aangetoond moet worden dat zij geen substantieel bereik hebben

onder jongeren van 24 jaar of jonger

O

• De motiebrief is ingegaan op de uitvoering van deze modes In de paragraaf
in de verzamelbrief zullen we naar deze motiebrief verwijzen

Pagina 1 van 2
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Werkmap

Onderwerp

Nummer

Algameen taakvarzoek

FIN 49574 NLO invulling uitvoefing moties Ronnes en Alkaya inzake Kansspelen

2020 0000003498

Document NO ■ invulling uitvoering moties Ronnes en Alkaya inzake kansspelen 2020 0000049574

Naam Datum en Tijd Inbox
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Ministerie van Financien

Directie Finanderingen

Inlichtingen

115 21^ I0 2 e I

TER ADVISERIHG

Aan

10 2 e
T 070

F 070
10 2 e

I 10 2 e l@imlnfln nl

www minfln nl

Datum

3 april 2020

notitie
Hotitienummer

2020 0000065816
AvA Holland Casino d d 7 april 2020

Auteur

1|5X j10 2 e|

Van

Aanleiding

Op dinsdag 7 april vindt de AvA van Holland Casino HC plaats Vanwege de

Covid 19 maatregelen ditjaar via een ZOOM vergadering
buit^n ver^^ voltallige bestuur en de voltallige RvC van HC bellen in U wordt

ondersteund door|lO 2 4| 10 2 e |

10 2 0

buiten verzoek

bulten verzoek

buiten verzoek
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builen verzoek

o aorging puDneKe oeiangen responsiDie gaming HUK

Er is in nnedia en politiek veel aandacht voor het kansspelbeleid onder andere

voor marketingactiviteiten die kwetsbare groepen en jongeren bereiken Bij het

VAO Staatsdeelnemingen in december2019 is een motie ingediend die de

regering verzoekt om de lagere regelgeving van de Wet Koa en in haar

kabinetsvisie voldoende aandacht te schenken aan kwetsbare groepen specifiek
aan spelers tussen de 18 en 24 Ook wordt verzocht om als aandeelhouder de

doelstellingen van het Nederlands kansspelbeleid expliciet en actief te bespreken
met de staatsdeelnemingen en hierover transparent te rapporteren in het

Jaarverslag Staatsdeelnemingen

U kunt de RvB en RvC een algemene toelichting op dlt punt laten geven

U kunt aangeven dat de maatschappelijke taak van HC mede in het licht

van ontwikkelingen in media en poiitiek onverminderd beiangrijk biijft
U kunt aangeven dat de reciame activiteiten van staatsdeelnemingen in de

kansspelsector onder een vergrootglas iiggen en dat u erop rekent dat HC op

verstandige wijze biijft omgaan met de soms dunne scheidsiijn tussen het

bedrijfsbelang het bevorderen van de kanalisatie en het aanzetten tot

onmatige deelname aan kansspelen

bulten verzoek

Paging 4 van 5
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10 2 e I@minfin nl1 | I0 2 e |1p1^| 10 2 e |]
1 1^ I0 2 e HFIN DEELN l^ 2 e |@minfin nl1

10 2 e I |l0 2 e |0 2 4 FIN DEELN P

fFIN DEELNl io 2 e |@minfin nl1 1
FIN DEELN || I0 2 e |@minfin nl] | I0 2 e~[| FIN C l0 2 e |@mintin nl]

To

10 2 e

Cc 10 2 e

10 2 e |1tJ 2|6^0 2 ^ FIN DEELN

Fri 4 3 2020 10 34 03 AM

From

Sent

Subject RE terugkoppeling call met Stas uitvoering matle Ronnes inzake Kansspelen
Received

Ontwikkellncen Kansspelen uitvoering Ronnes tbvAO verzamelbriefi docx

Fri 4 3 2020 10 34 04 AM

Beste I 10 2 6 | 10 2 4 I 10 2 e |
Zie in bijgaand bestand een eerste aanzet voor de stevige pagina zoals verzocht door de Stas als invulling uitvoering motie

Ronnes

| 10 2 e I en [10 2 4 speciflek aan jullie het verzoek nog enkele voorbeelden van Flolland Casino toe te voegen waaruit hun

responsible gaming beleid initiatieven blijkt Zie in bestand plek aangegeven \waarin dat kan Uiteraard ook jullie blik op

rest de tekst

Lukt het jullie maandag op deze 1 5 paoina te reaaeren

Groet

m
10 2 e FIN DEELN

Verzonden dinsdag 24 maart 2020 14 33

Aan | lQ 2 e | |lQ 2 e| |l^ FIN DEELN | I0 2 e [l^4l0 2 e| fin DEELN

] FIN DEELN 10 2 a |o 2 ^ 10 2 e | fin

Onderwerp terugkoppeling call met Stas uitvoering motie Ronnes inzake Kansspelen

Zie hieronder korte samenvatting van de call met de Stas van zojuist

Uitvoering moties Ronnes

VIk heb intro gedaan van Lubach tot verzamelbrief AO

VStas kon het goed volgen maar zit er vrij stevig in net als Wopke Ik nog aangestipt dilemma van NLO bij uitvoering en

dat Lubach op onderdelen niet hele verhaal vertelde

VZat niet geharnast in aparte brief of verzamelbrief We kunnen verder met passage in verzamelbrief tbv AO

VMoet wel een stevige en uitgebreide pagina virorden Stas contact met Wopke gehad ook Intuitie zegt inderdaad een

dilemma het aanbieden van de spellen kan maar het moet verantwoord

VGeen halfbakken maatregelen voor de buhne gelooft bijvoorbeeld niet zo in de aanscherping voor de reclametijd en

verbod gebruik beroemdheden onder 25 jr leeftijdsgroep 18 24 jr wordt pas wakker na 21 00 uur

VStas wril nadrukkelijk beroep doen op organisaties zelf dan bewegingsvrijheid door wetgeving inperken Ik noemde nog mn

favoriete CDA woorden moreel appel
VIn brief dus opnemen welke maatregelen er op terrein van responsible gaming al liepen en nu worden genomen Tot slot

ook opmerken dat als na bepaalde periode blijkt dat het toch nog niet voldoende is er verdere maatregelen gesprekken
volgen

VStas attenderen op de brief passage Denkt overigens dat AO wordt uitgesteld

Van

1^ 10 2 e ] FIN DEELN10 2 e

CC 10 2 0

Groet

I 10 2 1tl^ 2 10 2 0

10 2 6

Directie Fi ic
‘

c e i Tge i Afdeling Deeinemingen
Ministerie VcT Finanden

t 07G

m 06
10 2 e

10 2 6 |C5 min fin nl

a Korte Voorhout 1 2511CW Den Haag

e
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^ 10 2 6 IHFIN DEELNFTK ^ 10 2 e |@minfin nl1

BD DBAenV lenK

10 2 €iTo

10 2 eFrom

Sent Thur 4 23 2020 7 03 16 PM

Subject Hierbij de suggesties Inderdaad vergeten te verzenden

Received

Ontwikkelingen Kansspelen uitvoering Ronnes versie 21 04 opml0 2 ^ocx

10 2 e

Thur 4 23 2020 7 03 20 PM

Dit bericht kaii iiifonnatie bevatten die iiiet voor u is bestemd Iiidieii u met de geadiesseeide beiit of dit beiieht abusievelijk
aaii u is toegezonden wordt u verzoclit dat aan de afzender te melden eii bet bericht te verwijdereii De Staat aaiivaardt geeii

aansprakelijklieid voor schade van welke aaid ook die verbaiid lioudt met lisico’s verbonden aan liet elektoniscli

verzenden van berichten

Ministerie van Justitie en Veibgheid

Tliis message may contain information tliat is not intended for you If you are not tlie addressee or if tliis message was sent

to you by mistake you are requested to inform tlie sender’ and delete tlie message The State accepts no liability for damage
of any kind resulting from tlie risks inlierent in tlie electr’onic transmission of messages

Ministiy of Justice and Secmity

1103239 00041



10 2 e I 0 2 ^| 10 2 6 I FIN^ri e I@minfin nl1
10 2 e | |10 2 e| |I0 2 4HFIN DEELN |1
10 2 e |lt3 2|4l0 2 ^ FIN DEELN

Mon 6 22 2020 8 20 56 PM

To

J@minfin nl]10 2 eCc

From

Sent

Subject Kwartaaloverleg HC 23 juni 2020

Mon 6 22 2020 8 21 00 PMReceived

Kwartaaloverleg HC 23 luni 2020 docx

hiilane 1 Anemia kwartaainverlen 23 iuni 2020 ndf

bulten verzoeK

Hoi I 10 2 e I
Hier nog een keeralle dociimenten behorend bij bet Q overleg met HC morgen in een mail

Groet

lOXbl 10 2 e

10 2 S ]
Directie Financieringen Afdeling Deelnemingen
Ministerle vai Financien

t 07Q | 10 2Ten
m 06 | 10 2 e |

10 2 6 I Ca min fin nle

a Korte Voornout 7 2511CW Den Haag

1100390 00043



Ministerie van Financien

Directie Finanderingen
TER BESPREKING

Inlichtingen
dhr 1|0 2J 1Q 2T

T 070

F 070

Aan

10 2 6

10 2 6

I 10 2 6 ^gimlnfn nl

www minfin nl

Datum

22 juni 2020

notitie
Hotitienummer

2020 0000112315

Kwartaaloverleg HC 23 juni 2020
Auteur

1I5XB 10 2 6

115 21110 2 61

Van

Deelnemingen
Inleiding

Op 23 juni a s 10 00 12 00 uur vindt een kwartaaloverleg met Holland Casino

plaats Vanuit Holland Casino zullen hO S el

f|l0 2 ^ en|l0 2 6||l0 2 6]
dooryo 2 4rI en ^0 2 41 10 2^

diOZ^I piO^I 10 2 610 2 6
Bijfagen
1 Agenda
2 Managementrapportage

mei 2020

3 Heropening scenario s

2020 2021

4 Kamerbnef beheer

staatsdeelnemingen 2020

] aanwezig zijn U wordt ondersteund10 2 6

Agenda
Met Holland Casino is de volgende agenda afgestemd

bulten V6rz06k

5 Publieke belangen
6 Wvttk

Toelichting
Onderstaand voIgt per agendapunt een korte toelichting en eventuele

spreekpunten vragen

buiten verzoek

Paging 1 van 3
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buiten verzoek

bulten verzoek

5 Publieke belangen
• In het kwartaaloverleg staan we standaard stil bij de publieke belangen

die met HC zijn gemoeid meer specifiek de publieke doelen van het

kansspelbeleid

Ronnes

Op 16 juni jl is de Kamerbrief beheer staatsdeelnemingen aan de Kamer

gestuurd zie bijiage Daarin staat ook een passage over kansspelen in

reactie op de motie Ronnes Daarin moedigt de Staatssecretaris de

staatsdeelnemingen aan een voorbeeldrol in te nemen als het gaat om

veilig en verantwoord aanbod van kansspelen
• U kunt aanaeven dat Holland Casino wat ons betreft op dit moment al

qoed invullinq oeeft aan de oproep in de brief Pit onderwerp zal de

komende tiid onder het politieke verqrootqias bliiven liqqen

Pagina 2 van 3
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ii

AGENDA

Holland^^
CASINO Kwartaaloverleg Ministerie van Financien Holland Casino

F
VERTROUWELIJK

Datum

23 juni 2020 10 00 12 00 uur

Locatie

Video conference

Aanwezig

Ministerie van Financien \ 10 2 e po 2 e | pl0 2 e|| io 2 i~| |lo 2 er io 2 e

Holland Casino [ 10 2 e 10 2 e J| 10 2 e

Afwezig
Ministerie van Financien[ g ll io 2 e

buiten verzoek

Borging publieke belangen5

buiten verzoek

Pagina 1 van 1
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10 2 e 10 2 6 I FIN i
10 2 e |f^ 0 2 ^ |i^ FIN DEELN1f1

10 2 e I 0 2 e | FIN ALl I0 2 e ^minfin nl]

I 10 2 e |lp4^0 2 ^ FIN DEELN

Thur 10 1 2020 8 22 13 PM

l@minfin nl]10 2 eTo

l@minfin nl] | io 2 e FIN DEELNiJ iP 2e |@minfin nl110 2 eCc

From

Sent

Subject FW Reactie Flolland Casino

Received Thur 10 1 2020 8 22 15 PM

Zie liieronder de reactie van HC aan de Telegraaf over de commotie die is ontstaan over liet liandelen van HC mbt de

Horeca aansclieipmgen

Veizonden met BlackBerry Work
www blackberiv com

Van |l0 2 e|p 2 6| BST HKI |lO 2 6|@hollaiidcasiuQ ul

Datum donderdaa 01 okt 2020 8 24 PM

10 2 6 PIN DEELN

Ul0 2 eHlol2 e|p y^FIN DEELN
10 2 6 l@miiifm iilAan

Kopie

OndeiTverp FW Reactie Holland Casino

|@minfui iil10 2 6 10 2 6

Hi|i^
Er is contact geweest met woordvoering

Zie onderstaand ter informatie onie reactie richting de Telegraaf

Hartelijke groet

10 2 6|| 10 2 6

10 2 6

10 2 6 @hollandcasino nl

Headoffice

Neptunusstraat 71

2132 JP Hoofddorp
PO Box 355

2130 AJ Hoofddorp

M 31 0 6r 10 2 6

fc

Holland Casino houdt zich strikt aan de richtlijnen zoals die sinds maandagavond zijn uitgevaardigd en is daar zelfs 24 uur voor

dicht gegaan om zich goed te kunnen voorbereiden

1100369 00047



De regels

Bedrijven waarvan de hoofdfunctie geen horecafunctie is dienen hun horeca activiteiten vanaf22 00 uur volledig te staken De

hoofdtaak mag tot uiterlijk 01 00 uur warden uitgeoefend

Dit is exact wat Holland Casino in al hoar 14 vestigingen doet{en overigens ook de 300 speelautomatenhallen theaters

bioscopen etc etc

Dus

• Vanaf21 00 uur mogen gasten bij Holland Casino niet meer in de restaurants plaatsnemen en deze warden om 22 00

stipt gesloten
• Datzelfde is van taepassing op de bars en de buffetten deze warden stipt om 22 00 uur gesloten waarbij om 21 45 uur

reeds de laatste ronde wordt gegeven

• IVe waren tot vanmiddag in de veronderstelling dot we wel om 21 45 uur eenmalig koffie thee en water neer nog

mochten neerzetten voor onze gasten wat ze dan zeifkonden pakken waarbij op is op zou gelden gelijk aan

bijvoorbeeld de speelautomatenhallen of de watercontainers in sportscholen Dit past ook bij goed gastheerschap Maar

er is onduidelijkheid over ontstaan Daarom zullen we dit per heden direct niet meer aanbieden totdat daar volledige

duidelijkheid over is gekomen
• Om 01 00 uur zijn de deuren van alle vestigingen gesloten waar wij normaliter afhankelijk van de gemeente tot 03 00

uur 05 00 uur ofin een enkele gemeente 24 uur open zouden zijn geweest
• Alle gasten dienen uiteraard van te voren te reserveren en de overige maatregelen in acht te nemen en wij laten slechts

onder strikte controle 30 personen per aparte ruimte toe

• Wij verzoeken sinds gisteren zowel onze gasten als onze medewerkers dringend om een mondkapje te dragen als zij zich

binnen onze vestigingen verplaatsen maar conform richtlijn is dit geen verplichting
• Alle overige maatregelen gebaseerd op de strikte 1 5 meter zijn volledig in tact gebleven

Wij begrijpen de diepe teleurstelling en boosheid van o a horecaondernemers over de afgekondigde strikte maatregelen Ook

wij als Holland Casino worden net als onze collega s van de speelautomatenhallen bioscopen theaters en vele andere sectoren

opnieuw extreem hard geraakt

Wij zijn de komende weken onder deze situatie stevig verliesgevend open maar gezien de belangrijke maatschappelijke functie

die wij hebben te vervullen hebben wij desondanks toch besloten conform de geldende richtlijnen open te zijn We willen echt

voorkomen dat gasten ook nu weer net als in het voorjaar worden veroordeeld om illegaal online te gaan spelen of illegale

locaties op te zoeken

Dit bericht is uitsluitend bedoeld voor de geadresseerde Het bericbt kao vertrouwelijke of geprivilegieerde informatie bevatteo U mag deze informatie

niet aan een onbevoegde derde partij verstrekken Mocbt dit bericbt niet voor u bestemd zijn dan wordt u verzocbt de inboud niet te gebruiken en ons

direct te informeren door het bericbt te retourneren

Holland Casino staat ingeschreven bij de KvK onder nr 68662289

This communication is intended for the exclusive use of the addressee It may contain confidential or privileged information You may not divulge this

information to any unauthorized third party Should you receive this message unintentionally please do not use the contents herein and notify the sender

immediately by return e mail

Holland Casino is registered at the Chamber of Commerce under nr 68662289

1100369 00047
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Bij uitvoering van het Business Plan 2021 wordt actief

gestuurd op het beheersen van de strategische risico s

y oor elk van onderstaande risico s zijn mitigerende
maatregelen gedefinieerd

Verlies beschikking non compliance

^ Verlies materiele rechtszaken

A Verandering in wetgeving impact op business

model

Verandering in concurrentie WOK KOA

^ Verlies consumentenvertrouwen

Onvoldoende executiekracht mensen

middelen

Afhankelijkheidinformatietechnologie

^ Verandering in klantgedrag

De uitgebreide versie van de strategische risico

inventarisatie is besproken en geaccordeerd door de

Directie en de Audit Committee

r
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e
r
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Business Plan 202148

1103182 10048



NEDERLANDSE

LOTERID
1

• ^

Vertrouwelijk

Business Plan

2021

AvA 10 december 2020

I NEDERLAND
LOTERIJ

IRijswijk

10049



tlLlI

IV

mi
Inhoudsopgaveir\

ft
\

•

■JK
JMw

1\

jmih

Wm

\ \

17

r
vv

i
buiten verzoek

»^p4»
V 1

7^^ y

a
1

Vi

r YB
r • Beheersing strategische risico s

NEDERimOS^

L0TER\3

Business Plan 2021 3

00049



Gerespecteerd en

geliqfd
j v

Beheersing strategische
risico s

Hoe worden de inherente risico s gemitigeerd door

preventieve detectieve en correctieve maatregelen

\ BE1049



Bij uitvoering van het Business Plan 2021 wordt actief

gestuurd op het beheersen van de strategische risico s

Voor elk van onderstaande risico s zijn mitigerende
maatregelen gedefinieerd

Verlies beschikking non compliance

^ Verlies materiele rechtszaken

A Verandering in wetgeving impact op business

model

Verandering in concurrentie WOK KOA

^ Verlies consumentenvertrouwen

Onvoldoende executiekracht mensen

middelen

Afhankelijkheidinformatietechnologie

^ Verandering in klantgedrag

De uitgebreide versie van de strategische risico

inventarisatie is besproken en geaccordeerd door de

Directie en de Audit Committee
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10 2 e I
10 2 e|jlo 2 4 10 2 e I

10 2 e I
10 2 e 0 2 i

10 2 e 0 2 1

10 2 e 0 2 i

10 2 e 0 2 i

10 2 e 0 2 1

buiten verzoek
I0 2 e 0 2 i

10 2 S 0 2 1

10 2 e 0 2 i

10 2 6 0 2 1

10 2 6 0 2

10 2 6 0 2 1

10 2 6 0 2

10 2 6 0 2 i 10 2 6

10 2 e|
[25 01 2021 16 25 32] |10 2 6|]0 2 ^ Quote heeft innige connecties met[
https www loteriiverlies nl CDA zet Kamervragen in als ongeoorloofd wapen voor belangenbehartiging

[25 01 2021 16 27 25] Hoi

aanleiding van kamervragen CDA naar Corona claim door |io 2 e| We houden het in de gaten Wellicht verstandig om even politiek
assistent Hoekstra te berichten Groet|i0 2^
[02 03 2021 15 02 13] r i0 2 e | Over eventueel uitstel uitspraak RvS

Ksaweetvan niks en gaat nog steeds uit van 10 maart

[02 03 2021 15 02 28] I0 2 6|f^ ok

En ik met Rutte en Financien10 2 6

10 2 6 yraaqt in ziin nieuwsbrief aandacht voor de relatie Ploum CDA loterij incasso naar

10 2 6 0 2 1

10 2 6 I
10 2 6|1I0 2 4
10 2 6 I

10 2 6|jl0 2 4

10 2 6 I |l0 2 e|

10 2 6 I I 10 2 6

10 2 e|jl 0 2 4
10 2 6

|l0 2 6|jl0 2 4
buiten verzoek

|l0 2 6|jl0 2 4

10 2 6

10 2 6| 0 2 4

10 2 6

10 2 6

10 2 6

10 2 6 0 2

27 05 2021 09 03 02] A Hoi| [ eind vorige week heeft rechtbank Eindhoven onverwacht bij vervroeging vonnis gewezen

in de zaak lQ 2 e ^ zijnde groepje van 6 claimanten die onderdeel zijn van de landelijke uitrol van

zijn oordeel afetand genomen van het hof Den Bosch de welbekende zaak | 10 2 6 |en gesteld dat er nog geen sprake is om omkering
bewijslast en dat het dus aan de consument is om te bewijzen dat er bij juiste mededeling niet zou zijn meegespeeld De rechter stelt

vervolgens dat ] 10 2 6 ^cs hierin niet zijn geslaagd en heeft de vorderingen bij gebrek aan causaal verband afgewezen Een zeer

belangrijke overwinning in de 1 e zaak na het verlies van zaak| 10 2 6 ^xtra belang bij deze overwinning is het feit dat | 10 2 6 ^niet in

hoger beroep kan gaan Kortom heel fijn slagroom op de taart is eind vorige week 00k de Hoge Raad arrest heeft gewezen in een

incident in de cassatie zaak in dit arrest hebben zij het verzoek van Stichting Loterij Incasso om zich te voegen in zaak| 10 2 6 |
afgewezen derhalve ons verweer volgend

[27 05 2021 09 06 54] e Wow klinkt heel prettig Goed gedaan ❖❖ En het geeft moed en hoop voor andere cases succes

10 2 6

10 2 6II10 2 4
10 2 6 I |l0 2 e|

3 De rechter heeft in10 2 6

10 2 6buiten verzoek

buiten verzoek

110 2 6 I 10 2 6 I
10 2 e I

1104804 00050



10 2 e 0 2 I

10 2 e 0 2 1

10 2 e I
10 2 e| 0 2 ^
10 2 0

10 2 0

10 2 6|jl0 2 4
10 2 0 I

10 2 0 0 2 1

10 2 0 0 2 i

buit0n verzoek

10 2 0

10 2 6|1I0 2 4
10 2 0 I

10 2 0 I

1O 2 0|jlO 2 4 10 2 0

|1O 2 0|

24 11 2021 13 57 02] |iO 2 0|^O 2 4rH^ 10 2 e ik zit hier weer in Zwolle bij de strafeaak omtrent|1O 2 0| We zijn nu 4 5 uur beziq » en het

gaat nog wel even duren Ik haal onze call niet Mag ikje later vandaag morgenvroeg bellen Dan kunnen we even wat punten
doorspreken Hoor graag |io 2 0|

[24 11 2021 21 45 58]^M3[
https www telegraaf nl financieel 547705759 ferdy roet verwacht geen miljoenen van de staatsloterij
meer utm_source whatsapp utm_medium referral utm_campaign whatsapp

]verwacht geen miljoenen van de Staatsloterij meer10 2 0

[
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If^l 10 2 6 I FIN]^ I0 2 e I@mintin nl1
3 2jffl 2 ^10 2 ehirQ 2 5^ |N DEELN l|0 2 te minfin nl1 1 10 2 e I |10 2 ^ I 10 2 e | j^FIN DEELNlf

10 2 e |lt3 2|4l0 2 ^ FIN DEELN

Thur 2 11 2021 4 46 37 PM

10 2 €iTo

]@minfin nl]1 10 2 eCc

From

Sent

Subject FW Info NLO tbvtoezegging Stas

Thur 2 11 2021 4 46 38 PMReceived

Ter info

Van |l0 2 e|| 10 2 e

Verzonden donderdag 11 februari 2021 15 59

Aan | 10 2 e FIN DEELN

CC | 10 2 6 ||l0 2 e|jp|^jl0 2 e| i^ FIN DEELN

Onderwerp Re Info NLO tbvtoezegging Stas

Beste 10 2 4
Hier wordt momenteel aan gewerkt en de ambitie was om dat deze week aan jullie te sturen

Groet |l0 2 e

Met vriendelijke groet
I0 2 e10 2 e

I0 2 e

M 31 0 6 10 2 e

NEDERLANDSE
LOTERIJ

Nederlandse Loterij | Laan van Hoornwijck 55 | 2289 DG Rijswijk Postbus 3074 2280 GB Rijswijk
Staatsloterij bv Lotto bv en Nederlandse LoteriJ Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv | www nederlandseloterii nl

De informatie in dit bericht en eventuele bij lagen zijn vertrouwelijk en zijn mogelijk beschermd De informatie verzonden metdit e mail bericht is uitsluitend bestemd

VQor 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 onWangst ervan

I0 2 e FIN DEELN

Datum donderdag 11 februari 2021 om 14 57

Aan ho 2 e

10 2 e f5 nninfin nlVan

10 2 e @nederlandseloterii nl

@nederland5elQterii nl i^^2]^[ta^]io 2 e| FlN DEELN fo^2 4@minfin nl

10 2 6

10 2 6 10 2 6 10 2 6CC

Onderwerp Info NLO tbvtoezegging Stas

Beste |10 2 6|
In het Q4 overleg van vorige week donderdag heeft [10 2 4 toegezegd deze week verschillende data met ons te kunnen delen

inzake de koning TOTO reclames t b v de brief van de Staatssecretaris aan de Kamer Dit zou dan volgens mij gaan om zaken

als doelgroep wie kijkt er en wat spreekt hen aan leeftijdsopbouw Mochten er daarnaast nog andere noemenswaardige
initiatieven op het terrein van responsible gaming binnen NLO zijn die goed zijn om in de brief terug te laten komen dan zeer

welkom om ze te sturen

Laat je mij weten wanneer jullie denken de informatie te kunnen leveren Begin volgende week wil ik starten met de

conceptbrief
Groet

ioO

10 2 6 L
10 Z 6

Directie Finanderingen Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Financien

t 07Q

m 06

e | 10 2 6 kcVminfin nl

a Korte Voo lojt 7 2511CW Den Flaag

10 2 6

Dit bericht ksn 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

afzenderte 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 verzonden 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 i«u are requested to infonri 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

1103246 00051



10 2 e 0 2 ^ 10 2 e | FINlf| 10 2 e

10 2 e [ 10 2 ^ I 10 2 rh[T0 2 6|fFIN DEELN1[|
10 2 e |lt3 2|4l0 2 ^ FIN DEELN

Thur 2 11 2021 7 00 21 PM

|@minfin nilTo

]@minfin nl]10 2 eCc

From

Sent

Subject FW Info NLO tbvtoezegging Stas

Thur 2 11 2021 7 00 23 PMReceived

MemoVraaen MinFin TOTO docx

Ter info Nog niet gelezen Ga ei morgen meer verder Fijne avond alien

Veizondenmet BlackBeny Work
www blackbeiiy com

10 2 6 10 2 6 10 2 6 @iiederlaiidseloterii nlVan

Datum douderdaa 11 feb 2021 6 45 PM

Aan | 10 2 e FIN DEELN ^ 10 2 e |@minfm iil

Kopiej| 2|^^10 2 6[ jo ^FIN DEELN ■^0 2 fe uiinfin iil h0 2 6|| 10 2 e

OndeiTverp Re Info NLO tbv toezegging Stas

10 2 6 @nederlaiidseloterii ul

Beste |l 0 2 4
In de bijiage tref je de memo aan

Voor aanvullende vragen kan je altijd contact met mi] opnemen
Met vriendelijke groet

10 2 6

10 2 6

M t31 016l 10 2 6

10 2 6 5 nederlandseloterii nl

Werkdagen ma di wo do vrij

NEDERLANDSE
LOTERU

Nederlandse Loterij | Laan van Hoornwijck55 2289 DG Rijswijk ] T 31 070]| 10 2 6 ||
Staatsloterij bv Lotto bven Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv | www nederlandseloterii nl

De informatie in dit bericht en eventuele bijiagen zijn vertrouwelijk en zijn mogelijk beschermd De informatie verzonden met dit e mail bericht is oitsluitend

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

10 2 6

10 2 6 10 2610 2 6

10 2 6 10 2 6 1 2 6 10 2 6

10 2 6

Dubb6l metlD 10324e

10 2 6|

1103245 00052



NEDERLANDSE

LOTERI]

Memo

Van Nederlandse Loterij

Aan Ministerie van Financien

CC

Datum

1 2
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NEDERLANDSE

LOTERI]

Tijdens het AO Staatsdeelnemingen heeft het Tweede Kamerlld Alkaya [SP Kamervragen gesteld
aan Staatssecretaris VIjIbrief over de Koning TOTO reclame In zijn beantwoording heeft de

Staatssecretaris aangegeven daar op korte termijn over in gesprek te gaan met Nederlandse

Loterij

Op donderdag 4 februari 2021 stond dit onderwerp geagendeerd op het regullere kwartaaloverleg
van Nederlandse Loterij en het Ministerie van Financier Nederlandse Loterij heeft aangegeven
dat zij zicht niet richt op jongeren en dat dit bij campagnes steeds opnieuw goed in de gaten
wordt gehouden

In dit memo geeft Nederlandse Loterij geeft een overzicht van de maatregelen die zij treft om

zich niet te richten op jongeren met de Koning TOTO campagnes

Koning TOTO campagne
Het reclamebureau wordt gebriefd dat de doelgroep vooriedere TOTO campagne 24 jaar en

ouder Is Bij de concept ontwikkeling en keuze voor artlesten rolmodellen wordt gescreend op de

leeftijd van de artiest de uitstraling en de samenstelling van zijn haar volgers op social media

Leeftlid rolmodellen

• De leeftijd van de artiesten in de laatste TOTO campagne

In het laatste concept van 1
de volgende leeftijden en rollen

10 2 e J hebben de gekozen artiesten rolmodellen

10 2 e 10 2 eo en

10 2 e

]10 2 e 10 2 eo

I 10 2 6 Hen 10 2 6o

Volgers social media rolmodellen

• Nederlandse Loterij hanteert de volgende richtlijnen rondom de volgersbase van rolmodellen

op social media

o Minimaat|0 1 |fe van de volgers is 18 jaar of ouder

o MinimaalPTTte van de volgers is ouder dan 24 jaar

• De volgersbase van de gekozen rolmodellen in de huidige campagne ziet er als voIgt uit

10 2 eo

37i]tb van zijn volgers is 18 jaar of ouder

l0 1 tlP o van zijn volgers is 24 jaar of ouder

Jheeft geen social media

1

10 2 eo

10 2 6o

’
o van zijn volgers Is 18 jaar of ouder

van zijn volgers is 24 jaar of ouder
1

10 1 C

Marktonderzoek

o Reclame uitingen van TOTO worden voordat deze worden gelanceerd onderworpen
aan een marktonderzoek waarin het campagne concept wordt onderzocht onder

2 2 Classificatie vertrouwelljk
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10 2 e |j^| 10 2 6 I FIN^ri
~

^min fin nl]
10 2 e |lt3 2|4l0 2 ^ FIN DEELN

Thur 2 25 2021 8 19 00 AM

]@minfin nl] I0 2 e [ |10 2 ^ i\ 10 2 e10 2 eTo

{FIN DEELiilll
From

Sent

Subject FW Memo vragen TOTO

Thur 2 25 2021 8 19 02 AM

10 2 0

Received

Memo Vragen MinFin TOTO pdf

Ookaan iullie Gisteravond ontvanaen

10 2 0 10 2 0

r^ 4o 2 ^I0 2 e

10 2 0 10 2 0 10 2 0 13 2 0 10 2 0

10 2 0 Ipia^

10 2 0

Dubbel met 10 1103283

1103263 00054



10 2 e J0 2 ^| 10 2 6 I FINlfl
10 2 e [|10 2 ^ | 10 2 rhjo 2^FIN DEELNMl
10 2 e |lt3 2|4l0 2 ^ FIN DEELN

Fri 2 26 2021 10 40 15 AM

|@minfin nilTo

1@minfin nl11^^iO 2 e| f^FIN DEELN lfo^minfin nl110 2 eCc

From

Sent

Subject FW Memo vragen TOTO

Fri 2 26 2021 10 40 17 AMReceived

Memo Vragen MinFin TOTO pdf

Hoi alien

Stukken beter al dit MEMO Realistisch en laat echt wel zien dat NLO werk maakt van beleid om zich niet te richten op jongeren
Goed ook dat ze voor zichzelf al acties naar de toekomst toe hebben geformuleerd als het gaat om bereik van reclames

Uiteraard blijft altijd het gevoel van de specifiek koning TOTO reclame maar dat is toch ook subjectief het krantenartikel van

de telegraaf van die rapper is ook niet echt opgepikt Ik denk dat we in lijn met de lijn die JenV steevast blijft hanteren tot

KoA en gezien het felt dat NLO binnen de wettelijke kaders handelt hier mee uit de voeten moeten kunnen Ik ga aan de slag
met de brief

|10 2 e|
builen varzoek

Groet

m
Van 10 2 e 10 2 e

Verzonden woensdag 24 februari 2021 20 32

Aan

CC 10 2 e|[
Onderwerp Memo vragen TOTO

Bestefo^
In de bijiage tref je de eerder toegezegde memo inzake de TOTO campagnes aan

Voor vragen kan je contact met mij opnemen
Met vriendelijke groet

10 2 e FIM DEELN
_

10 2 e j[’0 2 €|| 10 2 9 | jp]4^ ^Tci^^10 2 e[FIN DEELN

10 2 e N 10 2 6 I

10 2 e

M 31 0 6|
I0 2 e [ ffinederlandseloteri1 nl

Werkdagen ma di wo do vrij

NEDERLANDSE

LOTERU

Nederlandse Loterij [ Laan van Hoomwijck 55 2289 DG Rijswijk | T 31 070 | I0 2 e ||
Staatsloterij bv Lotto bv en Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv

www nederlandseloterii nl

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 voor de geadresseerde Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is

verboden Openbaarmaking vermenigvuldigingi venspreiding 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

1103283 00055



NEDERLANDSE

LOTERU

Memo

Van Nederlandse Lolerij

Aan Ministerie van Finanden

CC

Onderwerp Kamervragen Koning TOTO

Tijdens het AO Staatsdeelnemingen heeft hetTweede Kamerlid Alkaya SP Kamervragen gesteld

aan Staatssecretaris Vijibrief over de Koning TOTO reclame In zijn beantwoording heeft de

Staatssecretaris aangegeven daar op korte termijn over in gesprek te gaan met Nederlandse

Loterij

Datum

24 februari 2021

Op donderdag 4 februari 2021 stond dit onderwerp geagendeerd op het reguliere kwartaaloverleg

van Nederlandse Loterij en het Ministerie van Financien Nederlandse Loterij heeft aangegeven

dat zij zicht niet richt op jongeren en dat dit bij campagnes steeds opnieuw goed in de gaten

wordt gehouden

Nederlandse Loterij is een betrouwbare en verantwoorde aanbieder van kansspelen Daar hoort

bij dat Nederlandse Loterij als uitvoerder van het Nederlands kansspelbeleid maatregelen neemt

om te voorkomen dat minderjarigen meedoen aan haar spellen en zij zich in haar uitingen richt

op volwassenen

TOTO is de enige legale aanbieder van online sportweddenschappen en mag vanuit de

vergunning op dit moment een beperkt aanbod doen in de winkel en via e commerce Een echt

online aanbod met het populaire live betting is op dit moment nog verboden Met dit beperkte

aanbod moet TOTO concurreren met de illegaal opererende aanbieders die geen van deze

beperkingen kennen en consumenten dus een veel aantrekkelijker aanbod kunnen doen Flet is

goed hier te vermelden dat sportweddenschappen in de praktijk voor een belangrijk deel door

relatief jonge mannen wordt gespeeld en dat de vraag van deze groep moet worden

gekanaliseerd door een commercieel aantrekkelijk en voor hen aansprekend aanbod TOTO sluit

aanbod aan spelers onder de IS jaar uit en richt zich in de media en reclame nooit specifiek op

de doelgroep 18 tot 24 jaar Flet is hierbij technisch nooit voor 100 uit te sluiten dat deze

laatste groep toch wordt bereikt Ter illustratie er kunnen altijd jongeren zelfs onder 18 jaar

naar Veronica Inside kijken

Vooruitlopend op de marktopening voor kansspelen op afstand heeft TOTO al de nodige

maatregelen genomen om te voorkomen dat zij zich met reclame specifiek richt op 18 tot 24

jarigen dit is echter op dit moment geen wettelijke vereiste waaraan TOTO moet voldoen anders

dan speelcasino s en speelhallen Hierover lijkt in de Kamervragen nog wel eens verwarring te

zijn Wij hechten eraan te benadrukken dat TOTO niet in strijd met de wet handelt heeft

gehandeld of zal handelen

Nederlandse Loterij is dan ook van mening dat TOTO binnen het huidige wettelijke stelsel

passende maatregelen heeft getroffen en daarin onder toezicht van de KSA een balans in heeft

gevonden De maatregelen die Nederlandse Loterij heeft ontwikkeld ontvangen ook Internationale

erkenning Nederlandse Loterij is gecertificeerd voor haar Responsible Gaming beleid bij zowel

1 4 Classificatie vertrouwelijk
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NEDERLANDSE

LOTERU

European Lotteries als bij de World Lottery Association Bij deze iaatste behaaide zij een

certificaat op ievel 4 wat het hoogste niveau is

In deze memo gaat Nederlandse Loterij in op de maatregelen die zi] treft om minderjarigen uit te

siuiten van deelname aan haar kansspeien de beperkingen in de deeiname door

jongvoiwassenen en de maatregeien om te voorkomen dat TOTO reciame zich specifiek richt op

18 tot 24 jarigen Zo borgt Nederiandse Loterij dat er in de praktijk geen minderjarigen meedoen

met onze kansspeien en dat jongvolwassen enkel met strenge beperkingen kunnen meespelen

Daarna zullen wij ingaan op de maatregelen die door Nederlandse Loterij zijn getroffen om

responsible gaming aw areness te vergroten order spelers medewerkers en retailers Ookstaan

wij stil bij de responsible gaming maatregelen die Nederlandse Loterij ter beschikking stelt aan

haar spelers Omdat de TOTO campagnes binnen de totale context van eerder uiteengezette

maatregelen meet worden bezien siuiten wij af met de maatregelen die TOTO neemt om zich te

richten op de doelgroep 24

Maatregelen om te voorkomen dat minderjarigen deelnemen

In 2018 was Nederlandse Loterij de eerste aanbieder op de Nederlandse markt die het

gebruik bij iDIN implementeerde om de leeftijd van haar deelnemers te controleren

Tegenwoordig gebruiken andere aanbieders die op dit moment nog niet actief mogen

zijn op de Nederlandse markt zoals bijvoorbeeldl 10 2 e | deze tool eveneens

iDIN is door Nederlandse Loterij in eerste instantie geintroduceerd bij uitbetaling zodat

alle bestaande spelers hier ook op gecontroleerd werden

In 2019 is de implementatie van IDIN vender ontwikkeld naar een leeftijdsverificatie bij

TOTO voordat een speler een deelname kon plaatsen Dit houdt in dat de geboortedatum

van de speler wordt geverifieerd aan de hand van de IBAN van de speler Indien deze

niet overeenkomen wordt het account direct geblokkeerd voor verder gebruik

Indien iDIN verificatie niet mogelijk is speler bankiert ergens waar dit niet kan vraagt

Nederlandse Loterij een kopie van een geldig identificatiebewijs op

Maatregelen om deelname door 18 tot 24 jarigen te controleren en speellimiet

• Aan de hand van een iDIN verificatie zoals hierboven omschreven wordt vastgesteld

dat een speler meerderjarig is Indien een speler in de leeftijdscategorie 18 tot 24 jaar

valt geldt voor hem of haar automatisch de hierna vermelde strengere maximale

inzetlimiet

• Voor spelers in de leeftijd van 18 tot 24 jaar hanteert TOTO een verplichte maximale

inzetlimiet van € 100 per week

• Nederlandse Loterij wijst haar spelers op de mogelijkheid om hun speellimiet per dag of

week aan te passen Voor de spelersgroep van 18 tot 24 jaar geldt overigens dat zij hun

speellimiet nooit boven de verplichte maximale speellimiet van € 100 per week kunnen

aanpassen naar beneden aanpassen is wel mogelijk
• Wanneer spelers een door hen ingestelde llmlet verder verlagen dan gaat dit direct in

• Wanneer spelers een door hen ingestelde limiet verhogen duurt het 48 uur voordat deze

verhoging ingaat

Maatregelen voor verantwoorde deelname kansspeien maatregelen voor spelers

Spelers kunnen zichzelf eenvoudig uitsluiten van deelname via hun spelersaccount dan

wel door contact op te nemen met de Klantenservice die dit voor hen in orde maken

Nederlandse Loterij stelt een zelftest beschikbaar voor spelers waardoor zij inzage

krijgen in hun speelgedrag en of zij hiermee mogelijk een risico lopen Indien uit deze

test naar voren komt dat een speler een risico loopt of problemen heeft wordt direct

2 4 Classificatie vertrouwelijk
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NEDERLANDSE

LOTERU

hulp aangeboden door spelers te wijzen op bovengenoemde mogelijkheden Daarnaast

wordt hen geadviseerd om contact op te nemen met Hervitas Nederlandse Loterij werkt

nauw samen met Hervitas dit is een stichting die gespeciaiiseerd is in de behandeiing

van game en gokverslaving

• Spelers die veelvuldig tegen hun speellimiet aanzitten en mogelijk andere kenmerken

van risicogedrag vertonen w orden telefonisch benaderd door Nederlandse Loterij om

hun speeigedrag bespreekbaar te maken en mogeiijk bepaalde afspraken te maken over

hun toekomstige speeigedrag zoais het instellen van een dag of weeklimiet Indien dit

onvoidoende iijkt worden zij indien zij hiermee instemmen uiteraard stuurt

Nederlandse Loterij aan op een doorverwijzing naar Hervitas

Maatregelen awareness Responsible Gaming bij spelers medewerkers van Nederlandse

Loterij en retaiiers

• TOTO heeft in oktober 2020 de campagne Bewaar je rust speei bewust met Nathan

Rutjes geianceerd Hierin zijn vijf lessen opgenomen die spelers kunnen hanteren om

hun speeigedrag in de hand te houden Deze lessen bevatten praktische handvatten

voor spelers en de campagne draagt bij aan de bewustwording over de risico s van

deelname aan kansspeien voor iedereen De effecten van deze campagne worden

gemonitord

• Voor alie medewerkers van Nederiandse Loterij is een opieidingsprogramma ontwikkeld

waar Responsible Gaming een belangrijk onderdeel van is Zij volgen een verplichte

e learning met een test aan het einde worden uitgenodigd voor inspiratiesessies

• Nederlandse Loterij heeft een onboarding programma ontwikkeld voor nieuwe

medewerkers waar het onderwerp Responsible Gaming staat geagendeerd Hier worden

medewerkers aanvullend gewezen op de geldende leeftijdsvereisten voor deelname aan

kansspeien en de bijzondere kwetsbaarheid van jongvolwassenen

• De medewerkers van het TOTO team de directie medewerkers die met spelers in

contact zijn krijgen aanvuiiende training over de risico s van kansspeiversiaving

• Alie verkooppunten die kansspeien van Nederlandse Loterij verkopen volgen een

verplichte e learning met eveneens een test aan het einde Hierin wordt aandacht

besteed aan de geidende leeftijdsvereisten van 18 1 voor deelname aan de kansspeien

van Nederlandse Loterij Indien zij hiervoor siagen mogen zij pas de kansspeien van

Nederlandse Loterij verkopen

• Er is een groep retaiiers die als TOTO specialisten wordt aangeduid deze groep heeft

een aanvuiiende e learning gevolgd waarin eveneens een aantal cases zijn opgenomen

rondom TOTO en verantwoord spelen specifiek

Maatregelen rondom de creatie van TOTO campagnes

10 1 C

lO l c |Bij de concept ontwikkeiing en keuze voor artiesten rolmodeilen wordt gescreend op de

leeftijd van de artiest de uitstraling en de samenstelling van zijn haar volgers op social media

Leeftiid rolmodellen

De leeftijd van de artiesten in de laatste TOTO campagne

In het laatste concept van

volgende leeftijden en rollen

J hebben de gekozen artiesten rolmodeilen de10 2 e

r [ 10 2 e10 2 e len en

10 2 e

]en[ 10 2 e10 2 e

10 2 e ^ en 10 2 e

3 4 Classificatie vertrouwelijk
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Volaers social media rolmodellen

Nederlandse Loterij hanteert de volgende richtlijnen rondom de volgersbase van rolmodellen op

social media

Minimaalp r| van de volgers is 18 jaar of ouder

MinimaalpXteb van de volgers is ouder dan 24 jaar

De volgersbase van de gekozen rolmodellen in de huidige campagne ziet er als voIgt ult

aantal volgers 272 000 96 van zijn volgers is 18 jaar of ouder10 2 e

70 5 van zijn volgers is 24 jaar of ouder

^ geen social media

] aantal volgers 8 167 95 van zijn volgers is 18 jaar of ouder 54

10 2 e

10 2 e

van zijn volgers is 24 jaar of ouder

10 1 C

Marktonderzoek

Reclame uitingen van TOTO worden voordat deze worden gelanceerd onderworpen aan een

marktonderzoek waarin het campagne concept wordt onderzocht onder een representatieve

doelgroep van 24 jaar en ouder om te borgen dat deze doelgroep wordt bereikt 10 1 C

10 1 C

4 4 Classificatie vertrouwelijk
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10 2 e |1plsj10 2 ^ FIN DEELN iozi |@minfin nnj 10 2 e I0 2 e| BOA Advies [^ 10 2 e |@minfin nl]
10 2 e Ifa2 ^| io 2 e | finii1 i0 2 e |@minfin nl1 ip]feMl^iO 2e| |i^k^FIN DEELN lfo^minfin nl1 1 io 2 en

@minfin nl]

To

Cc

I 10 2 e | f0X^FIN DEELN1[
From

Sent

10 2 6

10 2 e I COMM

Fri 3 5 2021 1 21 38 PM

Subject RE Koning TOTO Kamerbrief

Received

koningtotobrief^elocx
Fri 3 5 2021 1 21 39 PM

Laatste alinea is prima van toon ik heb wel nog een paar vragen en opmerkingen

Met vriendelijke groet
10 2 6

10 2 e

06 10 2 6

10 2 e|gi mi nfin nl

10 2 6 FIN DEELN

Verzonden vrijdag 5 maart 2021 12 1^
Aan

CC I 10 2 6 10 2 6 I FIN N4lh° ^ ^r^^FIN DEELN | 10 2 e | [l0 2 ^ j 10 2 6 |]jo^FIN DEELN

Onderwerp Koning TOTO Kamerbrief

Beste|l0 2 ^n 110 2 6|
In het AO Staatsdeelnemingen van drie februari jl heeft de Stas de TK toegezegd om met Nederlandse Loterij NLO in gesprek
te gaan over hun beleid om jongvolwassenen te beschermen 18 24 jr en zich in reclame uitingen niet primairop deze groep

te richten Meer specifiek ging het daarbij om de Koning TOTO reclames In deze Kamerbrief informeert de Stas de Kamer over

de uitkomsten van dit gesprek
Begin volgende week gaat dit de tas in Graag jullie blik met name op de laatste alinea

Groet

Van

] COMM | 10 2 6 tjj jlOjjj BOA Advies10 2 6

10 2 6

10 2 6

Directie Finanderingen Afdeling Deelnemingen

Ministerie van Financien

t Q7a | 10 2 6 I
m 051 10 2 6 I

10 2 6 I [Smin lin nl

a Ko te Voo iojt 2511CW Den Flaag

e
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10 2 e |1plsj10 2 ^ FIN DEELN [f
13 2|^^l0 2 e| ^^FIN DEELN l|0 2 te minlin nl1 r i0 2^ |i0 2 ^ I i0 2 e | f^FIN DEELN C

10 2 e [p 2^ 10 2 6 I FIN

Sun 3 21 2021 3 25 24 PM

10 2 6To @mintin nl1

]@minfin nl]10 2 eCc

From

Sent

Subject RE Kamerbrief Koning TOTO

Sun 3 21 2021 3 25 00 PMReceived

10 1 C

Groeten I io ^ „|

Van {FIN DEELN

Verzonden zondag 21 maart 2021 13 05

Aan | 10 2 e |jo^ 10 2 |] FIN
^

caM|^10 2 e| fio 2 ¥|FIM DEELM p 0 2 e 10 2e | [o^FIM DEELM

Onderwerp FW Kamerbrief Koning TOTO

10 2 e

10 1 C

oroer7

m
Van 10 2 e 10 2 6 10 2 6 5inederlandseloterii nl

Verzonden vrijdag 19 maart 2021 18 12

Aan | 10 2 e ^i^ FIN DEELN ^
CC h0 2 6|

10 2 6 @minfin nl

^nederlandseloteri| nl 112|6 ^10 2 e 0 2 ^FIN DEELN ■j0 2 ^minfin nl10 2 6 10 2 610 2 e

10 2 ^ I 10 2 6 | |io 2 ^ FIM DEELM

Onderwerp Re Kamerbrief Koning TOTO

Beste |iO 2 4
In de bijiage tref je ons reactie aan

Ik zou maandag graag nog even met je overleggen over de vraag over de cijfers percentages

Fijn weekend toegewenst

Met vriendelijke groet

10 2 6 ^minfin nl

I0 2 e 10 2 e

10 2 6

M 31 0 6 I10 2 6

1 g nederlandseloteri1 nl10 2 6

Werkdagen ma di wo do vrij

NEDERLANDSE

LOTERIJ

Nederlandse Loterij \ Laan van Floornwijck 55 2289 DG Rijswijk | T 31 070 | 10 2 6 ||
Staatsloterij bv Lotto bv en Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv |
www nederlandseloterii nl

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 voor de geadresseerde Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is

verboden Openbaarmaking vermenigvuldiging venspreiding en of verstrekking van deze informatie aan derden is niet

toegestaan Nederlandse Loterij staat niet in voordejuiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor tijdige ontvangst ervan

10 2 6 10 2 6 10 2 6 @nederlandseloterij nlVan

Datum dinsdag 16 nnaart 2021 onn 10 4^
Aan

CC Ro 2 6

lf^ ^i^ FIN DEELN10 2 6 10 2 6 @nninfin nl

@nederland5eloterij nl i^fe^^^|pio^ |io 2 e| FIN DEELN fo^2^nninfin nl

5 minfin nl

10 2 6 10 2 6

^ 10 2 6 | ^ FIN DEELNr10 2 6 10 2 6
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Onderwerp Re Kamerbrief KoningTOTO

Correctie we reageren uiterlijk vrijdag 19 maart

Met vriendelijke groet

10 2 6 ||10 2 e|
10 2 6

M 31 0 6] 10 2 6

10 2 6 [giinederlandseloteri1 nl

Werkdagen ma di wo do vrij

NEDERLAND5E

LOTERU

Nederlandse Loterij | Laan van Hoornwijck 55 2289 DG Rijswijk | T 31 070
^

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

10 2 6

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 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 voordejuiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor tijdige ontvangst ervan

10 2 6 10 2 6 10 2 6 5 nederlandseloterii nlVan

Datum dinsdag 16 maart 2021 om 10 41

Aan

CC [l0 2 e

lf^ ^i^ FIN DEELN}10 2 6 10 2 6 @minfin n[

@nederlandseloterii nl i^ ^2j^i^i0 2 6| |io 2 ^ FIN DEELN |o ^4@minfin nl

@minfin nl

10 2 6 10 2 6

10 2 6 10 2 6 | [I0 2 4fIN DEELN

Onderwerp Re Kamerbrief KoningTOTO

10 2 6

Hi|i^
Prima we reageren voor 19 maart

Met vriendelijke groet

10 2 6 N 10 2 6 I

10 2 6

M 31 0 6| 10 2 6

10 2 6 [ ainederlandseloteri1 nl

Werkdagen ma di wo do vrij

NEDERLANDSE

LOTERIJ

Nederlandse Loterij [ Laan van Hoornwijck 55 2289 DG Rijswijk | T 31 070 | 10 2 e

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

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 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 voordejuiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail

noch voor tijdige ontvangst ervan

fin deeln}
Datum dinsdag 16 maart 2021 om 08 55

Aan

CC [i0’2 6

10 2 6 10 2 6 @minfin nlVan

10 2 6 10 2 6 10 2 6 @nederlandseloterii nl

@nederlandseloterij nl i^^ ^ 10 2 61 io 2 ^ fin DEELN Q 2 ^minfin nl

5 minfin nl

10 2 610 2 6

iQ 2 6 |io 2 6| ^ 10 2 6 ||io 2 6[fin DEELN

Onderwerp Kamerbrief KoningTOTO

10 2 6

Beste I 10 2 6 1
1103216 00059



Zie bijgaand de concept kamerbrief inzake de toezegging van de Staatssecretaris inzake Koning TOTO reclames Ik heb hierin

nog twee vragen aan jullie opgenomen zouden jullie die willen beantwoorden

Dit concept leggen we ter info aan jullie voor maar uiteraard vragen we ook een feitelijk check Zouden jullie uiterliik vriidaq 19

maart jullie reactie willen geven

Mochten jullie nog vragen hebben n a v dit concept dan ben ik goed bereikbaar vandaag
Groet

□it bericht ksn infbrmatie 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

afzenderte melden en hot 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 message may contain infbmiation that is not intended for you If you are not the addressee or ifthis message was sent to you bymistake iiou 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

1103216 00059



Ministerie van Finanden

Djrectie Financieringen

Inlichtingeti
T£R BESLISSING

Aan
lO Z e

de staatssecretaris van Fitii Fiscallteit en Belastinadienst
T 070

F 070
10 2 e

I IQ Z e ^@minfin n[

www minfln nl

Datum

26 maart 2021

notitie
Notitlenummer

2021 0000032691

Koning TOTO reclame en jongvolwassenen
Auteur

Van

Deelnemingen
Aanleiding
In het AO Staatsdeelnemingen van 3 februari jl heeft u de TK toegezegd om met

Nederlandse Loterij NLO in gesprek te gaan over hun beleid om

jongvolwassenen 18 24 jr te beschermen en zich in reclame uitingen niet

primair op deze groep te richten Meer specifiek ging het daarbij om de Koning
TOTO reclames In deze Kamerbrief informeert u de Kamer over de uitkomsten

van dit gesprek

Bijiagen
1 Kamerbrief

2 Memo NLO

Beslispunt
Indien u akkoord gaat met de inhoud van de Kamerbrief wordt u verzocht deze

te ondertekenen Wii adviseren positief

Kern

• In deze Kamerbrief zie bijiage 1 refereert u aan uw oproep uit de

Kamerbrief beheer staatsdeelnemingen 2020 waarin u hebt benadrukt dat

NLO expliciet aandacht moet besteden aan de bescherming van

jongvolwassenen U vraagt hier opnieuw aandacht voor nu ook specifiek in

relatie tot de Koning TOTO reclames

• In antwoord op deze oproep geeft NLO aan dat het uitgangspunt van haar

beleid is dat jongvolwassen enkel met strenge beperkingen kunnen

meespelen Wat betreft de Koning TOTO reclames laat NLO weten dat zij deze

reclames onderwerpen aan een marktonderzoek om te borgen dat

jongvolwassenen zo min mogelijk worden bereikt Dit onderzoek wordt ook op

social media gedaan zie memo NLO in bijiage 2

• In reactie hierop geeft u aan dat u ziet dat NLO inspanningen doet om

jongvolwassenen te beschermen Wei geeft u aan dat wat betreft de Koning
TOTO reclames het beleid van NLO nog behoedzamer kan

Staatsdeelnemingen dienen niet alleen naar de letter van de wet maar ook

naar de geest ervan te handelen

• U stelt dat discussie of een reclame zich wel of niet op jongvolwassenen richt

of wel of niet aansprekend is voor die groep zoveel als mogelijk dient te

worden vermeden U doet met klem een oproep aan NLO om bovenstaande

boodschap bij volgende campagnes ter harte te nemen

• In dit kader is het goed om oog te hebben voor ieders rol en

verantwoordelijkheid Een aanscherping van het wettelijk kader rondom

reclames is primair aan beleidsdepartement JenV of op initiatief van de

Kamer De Kansspelautorlteit beoordeelt uitelndelijk of de reclames zich

verenigen met wet en regelgeving en is verantwoordelijk voor de

handhaving

Pagina 1 van 1

1103298 00060



Ministerie van Financien

Directie Finanderingen

Inlichtingen
TER BESPREKING

Aan

10 2 e

10 2 6

I 10 2 e ^eimlnfn nl

www minfln nl

Datum

29 maart 2021

notitie
Hotitienummer

2021 0000063256
Pre AvA HC

Auteur

1I0 2 H 10 2 6 I
■

^0 2 1 10 2 6 I
1^i 2 d 10 2 6 I

Aanleiding

Dinsdag 30 maart a s 10 00 11 30 uur] vindt de pre AvA van Holland Casino

HC met de raad van commissarissen rvc plaats Van de rvc zijn aanwezig

1en [

Van

Deelnemingen

10 2 6 10 2 6
bulten verzoek

schuift aan U wordt ondersteund door 1P 2 ^
[i^ 10 2 6 IJO 2 41 10 2 6 lenfaate ^ | Hierbij vindt

geannoteerde agenda voor dit overleg De agenda is vooraf afgestemd

Ook 10 2 6

u een

bulten verzoek

Pagina 1 van 3
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NATIONALE GOEDE DQELEN LOTERIJEN

BankCiro
Loterij

NEDERLANDSE

LOTERIJ

1
■NATIONALEI

0OPOSTCODE
■

■ LOTERIJB

Kansspelautoriteit
T a v de raad van bestuur Kansspelautoriteit
Postbus 298

2501 CG Den Haag
Per e mail | I0 2 e | S kanssDelautoriteit nl en 110 2 e l 5 kanssDelautoriteit nl

Datum 29 maart 2021

Betreft wijziging Wet op de kansspelen en aanverwante regelgeving per 1 april 2021 in verband met invoering

kansspelen op afstand

Geachte[ 10 2 e Jgeachte [ 10 2 e

Graag vragen wij uw aandacht voor het volgende

Sinds enkele weken is de lagere regelgeving definitief die in het kader van de inwerkingtreding van de Wet

kansspelen op afstand per 1 april 2021 zal gaan gelden Deze lagere regelgeving bevat in hoofdzaak

voorwaarden voor het aanbieden van kansspelen op afstand na vergunningverlening per 1 oktober 2021

Echter bepaalde nieuwe verplichtingen treden al in working per 1 april 2021 De implementatie van deze

nieuwe verplichtingen lijkt meer impact te hebben op de loterijen dan verwacht en eerder voorzien Dit betreft

met name de regels rond reclame en wen ing die het gevolg zijn van de wijziging van de Regeling Werving
Reclame en Verslavingspreventie Kansspelen RWRVK Hieronder gaan wij hier nader op in

Wij maken ons zorgen dat het onderscheid tussen loterijen en risicovolle kansspelen dat op steeds meer

plekken niet alleen in de kansspelwetgeving maar ook in de Mediawet geland en erkend is verwatert als blijkt
dat regelgeving als gevolg van de legalisering van online kansspelen doorgetrokken wordt naar alle kansspelen
en dus ook naar loterijen Deze verwatering staat haaks op een van de geschetste contouren voor een

toekomstig loterijstelsel door het kabinet namelijk het onderscheid tussen risicovolle en risicoarme

kansspelen
1 Ook de Kansspelautoriteit gaf er oorspronkelijk blijk van zich ervan bewust te zijn dat het ene

kansspel meer risico s op problematisch speelgedrag met zich meebrengt dan het andere En dat met dat

onderscheid bij verantwoord reclame maken rekening gehouden mag worden zie p 2 van de Leidraad reclame

De Leidraad wordt per 1 april as vervangen door de Beleidsregels Verantwoord Spelen waarin deze notie

verdwenen is Dit en een recente discussie met de Kansspelautoriteit met betrekking tot onderstaand artikel

maakt dat wij in grote onzekerheid verkeren en ons ernstige zorgen maken over de negatieve impact die dit

kan hebben op onze fondsenwerving voor goede doelen

In artikel 4 eerste lid RWRVK^ zijn voorwaarden opgenomen over het gebruik van beroepssporters en andere

rolmodellen ten behoeve van reclame en werving Gelet op de totstandkomingsgeschiedenis van dit artikel en

de aard en strekking van de wettelijke bepalingen rond kansspelen op afstand ligt het voor de hand dat deze

regelgeving van toepassing wordt op houders van een vergunning voor risicovolle kansspelen zoals kansspelen
op afstand KOA

Uit een antwoord dat Nederlandse Loterij op 3 maart jl van de Kansspelautoriteit ontving op vragen overde

lagere KOA regelgeving lijkt te volgen dat de Kansspelautoriteit een onbeperkt toepassingsbereik voor deze

^ Kamertirief Loterilstejsel 5 full 2Q19
^ Arfike 4 Verbod op redame door beroepssporters en andere rolmodellen

1 De vergunninghouder maakt voor wervings en redamedoefeinden In iedergeval geen gebruik van indivsduele beroepssporters of een team

bestaande uit beroepssporters Hij maakt tevens geen gebruik van andere roimodelien voor zover die rolmodeWen

a jonger dan 25 jaar zijn of

b substantieel bereik hebben onder minderjarigen ofjongvotwassenen
2 Ter beoordeYing van het substantieel bereik als bedoeld in het eerste lid onder a onderzoekt de vergunninghouder voorafgaand aan de

samenwerking met een rolmodel onder welke leeftijdsgroepen dat rolmodel bereik heeft en hoe groot dat bereik is en hij fegt de uitkomsten van dat

onderzoek en de gegevens waarop die uitkomsten zijn gebaseerd schrifteSijk vast Hij betrekt bij het onderzoek in iedergevat gegevens over

a de ieefdjd van het publiek dat het rolmodel aantrekt en

b de doelgroepen van de producten of diensten vjaarvoor het rolmodel eerder heeft gewerkt of reclame voor heeft gemaakt
3 Het eerste lid is niet van toepassing op de sponsoring van individuele beroepssporters en teams bestaande uit beroepssporters

1103931 00062



NATfOr^ALE C50EDE DOELEN LOTERIJEN

BiinkCiro
Loterij

NEDERLANDSE

LOTERIJ

VAiEN[K MLcrrcRM

®v 1n ||
■NATIONALEI

00POSTCODE
■LOTERIJB

bepaling ziet Deze bepaling zou gelden voor alle kansspelreclame ongeacht hettype kansspelvergunning Uit

de uitleg van de Kansspelautoriteit lijkt dus ook te volgen dat bij het maken van reclame voor loterijen met

ingang van 1 april a s geen gebruik gemaakt mag worden van beroepssporters en andere rolmodellen binnen

de in artikel 4 RWRVK gestelde voorwaarden

Wij wijzen erop dat de uitleg van de Kansspelautoriteit tegenstrijdig is met het onderscheid tussen risicovolle en

risicoarme kansspelen Hiervoor voeren wij de volgende argumenten aan

• Deze wettelijke regel is gebaseerd op een tweetal modes een van Mei Li Vos en een van Van der Graaf

Deze moties zijn destijds gedaan in het kader van discussies over reclame voor kansspelen op afstand

• De formulering van de regelgeving sluit tekstueel en inhoudelijk aan bij het verbod om reclame voor

risicovolle kansspelen te richten op jongvolwassenen welk verbod we van toepassing is op kansspelen op

afstand maar n et op loterijen
• De toelichting bij dit artikel wijst in de richting dat deze bepaling uitsluitend ziet op risicovolle kansspelen
• De informatie op de website van de Kansspelautoriteit geeft ook aan dat de werking van dit artikel beperkt

blijft tot de risicovolle kansspelen Extra eisen reclame Kansspelautoriteit Dit dus in tegenstelling tot het

door de Kansspelautoriteit ingenomen standpunt hierover

Zoals bekend is Nederlandse Loterij een organisatie die veel geld afdraagt aan de sport en die een beleid heeft

om de deelname door de Nederlandse bevolking aan sport te stimuleren Voor Lotto BV geldt zelfs dat dit een

onderdeel is van haar doel en bestaansrecht het specifiek geld generen voor de sport en overige goede doelen

Nederlandse Loterij is een van de grootste sportsponsor in Nederland in welk kader sporters gebruikt worden

om aan dit feit meer bekendheid te geven Deze activiteiten worden verricht om deelnemers te informeren over

de wijze waarop de afdracht wordt besteed Maar dit is ook van belang om zichtbaarheid te geven aan de

aandeelhouders van Nederlandse Loterij Nederlandse Loterij heeft hiertoe diverse langlopende contractuele

verplichtingen met sporters sportorganisaties en andere rolmodellen

In dit licht hebben wij besloten om in overleg te treden met het Ministerie van lustitie en Veiligheid om

zekerheid te krijgen over de bedoeling en reikwijdte van deze regelgeving Wij zijn van mening dat de uitleg
van de Kansspelautoriteit geen bijdrage levert aan het doel van deze regelgeving namelijk de bescherming van

jongvolwassenen tegen risicovolle kansspelen

In het gesprek zal nadrukkelijk aandacht gevraagd worden voor de bijzondere positie en de relatie met de

sport waardoor Nederlandse Loterij extra hard geraakt wordt door de interpretatie van de regelgeving die de

Kansspelautoriteit voorstaat voor zowel Nederlandse Loterij als de Goede Doelen Loterijen geldt bovendien dat

een verwatering van het onderscheid grote gevolgen heeft voor onze wervingskanalen en daarmee voor de

afdracht aan de samenleving De schade voor het maatschappelijk middenveld in Nederland zou 10 tallen

miljoenen euro s bedragen wanneer de wervingskanalen van loterijen verder beperkt worden de jaarlijkse

maatschappelijke opbrengst uit loterijen circa 700 miljoen euro per jaar wordt hierdoor ernstig bedreigd
Gezien het grote belang hiervan sturen wij een afschrift van deze brief naar het Goede Doelen Platform

Voor nu verzoeken wij de Kansspelautoriteit op de hierboven beschreven punten geen handhaving toe te

passen tot l oktober 2021 als ook de markt voor online kansspelen opengaat Op die wijze is er voldoende tijd
om helderheid te krijgen over de duiding van de nieuwe regelgeving en tevens te zorgen voorcorrecte en

efficiente implementatie daarvan

Hoogachtend

10 2 e

10 2 e

10 2 e 10 2 e

10 2 e
10 2 e
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NATIONALE GOEDE DQELEN LOTERIJEN

BankCiro
Loterij

NEDERLANDSE

LOTERIJ

1
■NATIONALEI

0OPOSTCODE
■LOTERIJB

cc

Goededoelenplatform
Dhr 10 2 e 10 2 e I [
Mevi1 p 2|r 10 2 e ||
Finanden

] Ministerie van Justitie Si Veiligheid

I Ministerie van

10 2 e

10 2 e

Meer informatie

Ii0 2 e 10 2 e I 1 io 2 e ^©nederlandseloterii nl

io 2 e l@postcodeloterii nllia2J| lorze
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BOA adviseur Toelichting

10 2 e Goed om zelfte lezen zowel politick als mediagevoelig

onderwerp
Brief nav toezegging tijdensAO Staatsdeelnemingen van 3 febjl
over beleid om in gesprek te gaan met NLO over hun beleid om

jonvolwassenen te beschermen en zich in reclame uitingen niet

primair tot de groep 18 24 jaar te richten

Bnef schetst beleid NLO tav jongvolwassenen en de koning toto

reclame Conclusie van de brief is dat het goed is dat NLO de

bescherming van jongvolwassenen op verschiUende terreinen in

haar beleid heeft verankerd maar dat wat de Koning Toto

reclames betreft het beleid om je niet op jongvolwassenen te

richten behoedzamer kan

Lubach heeft eind 2019 met een item ook ai aandacht gevraagd
voor gokreclames gericht op jongeren Koning Toto werd in dat

item als expiiciet voorbeeld aangehaald
COMM en FEZ zijn akkoord metde brief Brief is afgestemd met

I0 2 e

Notitienummer

32691

Datum

30 maart 2021

Regulier

PA

Advies bestuurlijk adviseur

E Zelf lezen voordat het wordt voorgelegd

□ Later kennis van nemen

□ Ongezien doorzetten

SG bij overleg aanwezig□

1103299 00063



Concept verslag

Beleidsoverleg NLO Ministerie van Justitie en Veiligheid en Ministerie van Financien

1

8 april 2021 13 30 15 00 uur

Webex

Vergaderdatum en tijd

Vergaderplaats

Aanwezig Nederlandse Loterij
t0 2 6|| 10 2 e I fcr^Jl0 2 6Hl0^ |0 2 ^ | 1D 2 e |
10 2 e[ 10 2 e

10 2 e n rf[ 10 2 e

Ministerie van Justitie en Veiligheid

I 10 2 6 |10 2 ^ 10 2 e I 10 2 6

10 2 6

10 2 6 p

10 2 6 10 2 e | [ 10 2 6

Ministerie van Financien

10 2 e Ifl

|10 2 4| 10 2 6 I |10 2 6| |0 21^^n | 10 2 lo 2 6

I 10 2 6 10 2 6

10 2 6

|10 2 6| 10 2 6 10 2 6Afwezig

|l0 2 6|jl0 2 4

buiten verzo6k

|10 2 6|| 10 ^
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10 2 e |pTo 2 e |
I 10 2 e10 2 e

[10 2 6|| 1Q 2 e I

bulten verzoek

|io 2 €|| I0 2 e I

I 10 2 e10 2 e

5 Kansspelen op afstand

[io ^| lO Ze I

bulten verzoek

I 10 2 910 2 6

builen verzoek

1103193 00064



10 2 e ipIO^

buiten verzoek

^0 2 6|| 1Q 2 e I

10 2 8 10 2 8

10 2 8 IpToI^

I 10 2 810 2 8

|10 2 €|| 10 2 8 I
buiten verzoek

10 2 e I10 2 e

10 2 e ipIO^

I 10 2 610 2 8

buiten verzoek

b NLO inzake reclamebeleid voor loterijen in relatie tot KoA regelgeving
was agendapunt 5d

NLO is verrast door de interpretatie van de KSA en probeert hierdoor met hen in overleg te

treden Met kan volgens NLO niet waar zijn dat de politiek ooit heeft bedoeld als het gaat

1103193 00064



om loterijen dat het niet is toegestaan om celebrities rolmodellen als ambassadeur aan te

stellen Dat gaat NLO en ook andere aanbieders beperken in hun basisactiviteit NLO

heeft namelijk sportkernwaarden en ambassadeurs random team NL KNVB en ook

bijvoorbeeld de Schaatsbond

10 1 C

I 10 2 9 ||io 2 j 10 2 6 geeft aan dat de moties in algemene termen spreken over

rolmodellen en in het bijzonder ralmodellen die zich richten op jongeren als onwenselijk
worden genoemd Daarnaast vraagt hij zich af hoe belangrijk het is voor de identiteit van

NLO hoe houd je de submerken gescheiden en hoe zou je met onderscheid laag en

hoogrisicospelen om kunnen gaan

|10 2 €|| 10 2 e [ beschrijft het corporate brand NLO Waar NLO de spelmerken moet

versterken en ook de omgeving eromheen managed Daarnaast is er een employer brand

om bijvoorbeeld goede data scientists aan te trekken

I 10 2 6 I I0 2 e Hdeelt mede dat ereen aantal zorgen is die wel afgepeld moeten

worden Hij wil ook op de korte termijn van MRb horen wat de politieke punten zijn

Afgesproken dat | 10 2 ^ eerst met minister Dekkerzal spreken en daarna bij NLO terug zal

komen met een reactie op de brief

10 2 e 10 2 e

bulten verzoek

1103193 00064



10 2 e |1|0 2 ^| 10 2 6 h FIN L_|^ |@minfin nil
iQ 2 e l@nederlandseloterii nl1 |io 2 e||io 2 ^[| io 2 e |@nederlandseloteri| nl1

To

10 2 ei0 2Cc

From 10 2

|l0 2 e| Wed 5 26 2021 8 02 11 AM

Subject Openstaande vragen MinFin uit strategic sessie

Wed 5 26 2021 8 02 17 AM

20210525 Memo Teruakoppelina vragen strategiesessie DEF pdf

Received

Dag I 10 2 e I
Na aanleiding van de gezamenlijk strategiesessie hier bij Nederlandser Loterij vorige maand kwamen er een paar algemene vragen

en punten op van jullie zijde

buiten verzoek

2 Graag expliciet geinformeerd worden over de praktijkvoorbeelden en best practices van Nederlandse Loterij in toepassing

van responsible gaming en responsible marketing in haar hedendaagse business

buiten verzoek

De aangehechte documentatie weike door|l0 2 6||l0 2 e| js verzorg spreekt hopelijk voor zichzeif Aarzel niet mi] te bellen indien er

nadere bemerkingen en of vragen zijn

Groet 10 2 e|
10 2 s^ 10 2 6

10 2 e~^

NEDERLANDSE

LOTERIJ

Nederlandse Loterij I Laan van Hoornwijck 55 2289 DG Rijswijk| Postbus 3074 2280 GB Rijswijk | 3170 10 2 e

Staatsloterij bv Lotto bven Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv I www nederiandseloterii nl

De informatie in dit bericht en eventuele bijiagen zijn vertrouwelijk en zijn mogelijk bescbermd 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

1103202 00065



NEDERLANDSE

L0TERI3

Memo

Van DirectieTeam Nederlandse Loterij

Aan Ministerie van Financien

CC
10 2 e

Onderwerp Terugkoppeling vragen strategiesessie 23 maart 2021

Inleiding
Datum

30 april 2021

buiten verzoek

2 Het ministerie wil graag expliciet geinformeerd worden over de praktijkvoorbeelden en

best practices van Nederlandse Loterij in toepassing van responsible gaming en

responsible marketing in haar hedendaagse business Wens is om dit beknopt toegelicht

met concrete voorbeelden in enkele A4 s te ontvanqen

buiten verzoek

Naast bovenstaande vler verklarende vragen heeft het ministerie nog nuttige toevoegingen en

opmerkingen gemaakt over de gepresenteerde uitwerkingen van de strategie Nederlandse Loterij

heeft deze feedback verwerkt in een volgende versie van haar strategiedocument

in het vervolg van deze memo voorziet Nederlandse Loterij het ministerie van de additionele

informatle via antwoord op de gestelde vragen

buiten verzoek

1^
Goede doelen

loterijen ontwikkeling

1 10 Classificatie vertrouwelijk

1103802 00066



NEDERLANDSE

L0TERI3

4 Nedertandse Loterij wil dat consumenten voor Nederlandse Loterij kiezen vanwege haar

betrouwbare aanbod Het is dus belangrijk om consumenten hierop te wijzen

In oktober 2020 lanceerde TOTO haar eerste Responsible Gaming campagne met Nathan

Rutjes In deze campagne zitten 5 concrete lessen voor spelers om hun speelgedrag onder

controle te houden Een mijipaal en primeur voor zowel TOTO als de Nederlandse

kansspelmarkt

o Doel van de campagne was het creeren van bewustwording over de risico s die

ook verbonden kunnen zijn aan het deelnemen aan kansspelen Nederlandse

Loterij heeft aan de hand van input van experts op het gebied van

verslavingszorg deze lessen samengesteld

i

i

9

util m
4tdW

Responsible gaming campagne TOTO

buiten verzoek

5 10 Classificatie vertrouwelijk

1103802 00066



10 2 e | ||^ 10 2 6 | FIN]^ l@minfin nl]10 2 e 10 2 6 10 2 6To

J@cbr nl]
io 2 6| |0 2 | 10 2 6 |@n ederlan dseloterij nl]
10 2 e|| 10 2 6 ^
Thur 6 3 2021 10 03 16 PM

l@cbr nnff10 2 6 10 2 6

Cc

From

Sent

Subject FW Afepraak
Received

Reactie op brief 10 mei 2021 Kenmerk 33008091 pdf

Thur 6 3 2021 10 03 22 PM

Ter info en illustratie dat het dossier reclame sporters rolmodellen nog verre van afgerond was de brief die ik namens NLO en

GPL heb gestuurd Mu dus vanavond pas een reactie vanuit J V

I0 2 g

Ik houd juilie op de hoogte

Groet |i0 2 €|
10 2 6^ 10 2 6

NEDERLANDSE

LOTERIJ

Nederlandse LoterijI Laan van Hoornwijck 55 2289 DG Rijswijk| Postbus 3074 2280GB Rijsw ijk | 31 7 J 10 2 6 |

Staatsloterij bv Lotto bven Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv | www nederlandseloterii nl

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 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 noth voor tijdige ontvangst ervan

Van

Verzonden donderdag 3 juni 2021 21 28

Aan 10 2 6j0 2 l0 2 6 [i0 2 € I0 2 e

CC 10 2 6 |^ 2 6 I |10 2 6| 102 ^ I

BD DBAenV lenK10 2 6 10 2 6

I 10 2 6 ^0 2 il 10 2 6 ~| BD DBAenV10 2 6 ^1^ BD CBJ BV 10 2 e

Onderwerp Afspraak

Beste |iO 2 H
Op 10 mei heeft het ministerie gereageerd op de brief van de Nederlandse Loterij en de Goededoelenloterijen over de

reciameregels inzake sporters Op 21 mei ontvingen wij juiiie reactie met het verzoek om een gesprek Hoewei de aangekondigde

inhoudelijke reactie nog niet is ontvangen begrepen wij dat het wenselijk is om op korte termijn om tafei te gaan

Jnodigt juiiie daarom uit voor een gesprek OnsI 10 2 6 I 10 2 6 10 2 6

secretariaat cc zal contact opnemen voor een afspraak

Met vriendeiijke groet

10 2 6 10 2 ^ 10 2 6

Verzonden met BlackBerry Work

www biackberrv com

Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd indien u nietde geadresseerde bent of dit bericht abusieveiijk aan u

is toegezonden wordt u verzocht dat aan de afzender te meiden en het bericht te verwijderen De Staat aanvaardt geen

aansprakeiijkheid voor schade van welke aard ook die verband houdt met risico s verbonden aan het elektronisch verzenden van

berichten

Ministerie van Justitie en Veiiigheid

This message may contain information that is not intended for you if 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 liabilityfor damage of any kind

resulting from the risks inherent in the eiectronic transmission of messages

Ministry of Justice and Security

1103249 00067



10 2 €i I ^B^BAenV lenK[[
1@minienv nl1

]@min venj nl]10 2 e 10 2 6To

J@minjenv nll10 2 e 10 2 6

10 2 e|| 10 2 6 @nederlandseloterij nll I i0 2 e ||l0 2 e| 10 2 e

I 10 2 6 10 2 6 I FIN DEELNFTK ^ I0 2 e 1@minfin nl]
From [io 2 ^| 10 2 in

10 2 6Cc @nederlandseloterij nl]

Sent

Subject Motie beroepsporters laag risico kansspelen aangenomen vervolg
Received

Motie van het lid Rudmer Heerema pdf

Fri 7 9 2021 12 06 47 PM

Fri 7 9 2021 12 06 52 PM

Beste|l0 2 ^ Bestel lO ^ e

Wij zij natuurlijk bijionder verheugd dat deTweede Kamer vannacht bij meerderheid {113 voor ingestemd heeft met de motie van

Rudmer Heerema VVD waarin de regering wordt verzocht de regelgeving op korte termijn zodanig aan te passen dat het verbod

op reclame door beroepssporters alleen van toepassing is op risicovolle kansspelen zie bijlage Dit is natuurlijk een geweldige

ontwikkeling voor ons waaraan door betrokkenen incluis NOC NSF hard aan is gewerkt

Ik hoop dat de eerdere toezegging van Sander Dekker als verwoord naar mij door| 10 2 6 | om de regels daadwerkelijk aan te

passsen nu de motie van de kamer en overduidelijkl ligt dan op tempo gestand wordt gedaan 10 1 C

10 1 C

Ik zou het waarderen om op de hoogte te geraken welke termijn Jullie zelf in gedachten hebben

Hartelijke groet en een fijn weekeinde

10 2 6

10 2 6|^ 10 2 6

10 2 6

NEDERLANDSE
LOTERIJ

Nederlandse Loterij[ Laan van Hoornwijck 55 2289 DG Rijswijki Postbus 3074 2280GB Rijswijk | 31 70| 10 2 6

Staatsloterij bv Lotto bven Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse LoteriJ bv | www nederlandseloterii nl

De informatie in dit bericht en eventuele bijiagen zijn vertrouwelijk en zijn mogelijk beschermd De informatie verzonden met dit e mail bericht is uitsiuitend

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

1103208 00069



Ministerie van Financien

Directie Financieringen
TER BESLISSING

InlichtingenAan
I U ^ 0l llL^ 6

de staatssecretaris van Financien Fisci 10 2 e elastinqdienst
T 088

F 088

10 2JBminFin nl

www minfin nl

10 2 e

Direct contact

i10 2 e I 10 2 e

notitie
M 316| 1Q 2 e

NLO Kamervragen van de leden Bikker en Grinwls over

het bericht Gezondheidslobby casht jackpot in
Datum

12 augustus 2021

Notitienummer

2021 0000166263
Aanleiding

Op 24 juni 2021 hebben de leden Bikker en Grinwis beiden ChristenUnie vragen

gesteld over een artikel van journalistiek platform Follow the Money getiteld

Gezondheidslobby casht jackpot in gokbranche De vragen zijn gericht aan de

minister voor Rechtsbescherming de staatssecretaris van Volksgezondheid

Welzijn en Sport en aan de minister van Financien Hierbij ontvangt u als

aandeelhouder van Nederlandse Loterij NLO de voorgestelde beantwoording van

de Kamervragen Voorstel is dat de staatssecretaris van VWS de antwoorden

mede namens u en de minister voor Rechtsbescherming verzendt

Auteur

I l0 2 el~Dr3 e

Van

Kopie aan

Bijiagen
1

Beslispunt
Stemt u in met het versturen van bijgevoegde beantwoording Indien u

instemt wordt de brief mede namens u ondertekend

Kern

Op de website van MIND de belangenorganisatie voor mensen met GGZ

problematiek vindt promotie plaats voor de Vriendenloterij en NLO

Tijdens het schrijfproces heeft Follow the Money NLO benaderd met

vragen over de afdracht over verantwoord spelen en over

marketing uitingen
Follow the Money en ook de leden Bikker en Grinwis vestigen onder

andere de aandacht op het feit dat NLO een staatsdeelneming is Daarbij
stellen zij de vraag in hoeverre het wenselijk is dat kansspelaanbieders
zich laten promoten op websites van instellingen die gericht zijn op

verslavingszorg
Een bijkomend vraagstuk dat vaker de revue passeert is de wijze

waarop jongvolwassenen en andere kwetsbare groepen beschermd

zouden moeten worden tegen gokverslaving
De vragen 10 12 en 14 zijn beantwoord namens u Deze vragen zien met

name op de rol en bijzondere verantwoordelijkheid van NLO als

staatsdeelneming

C

Concept

Paging 1 van 3

1225779 00071



Pagina 1 van 1

Geprint met Digidoc 2 op 13 08 2021 10 46

Parafenoverzicht

Werkmap

Onderwerp

Nummer

Algemeen taakverzoek

FIN 166263 Kamervragen Follow the Money 2021

2021 0000017804

DocumenI NLO Kamervragen van de leden Bikkeren Grinwis over het berichl Gezondheldslobby cash jackpot in gokbranche 2021

0000166268

Datum enTIjdNaam

i0 2 e | I^^ FM} _
13 08 2021 10 19

m22] FIN DEELNFTK

13 08 2021 09I
13 08 2021 09 55 FIN Paraferen

lu kd e

r

\

r

1225779 00071



BOA adviseur Toelichting

Beantwoording conform eerdere Hjnen hoeft u geen kennis van te

nemen

10 2 0

Notitienummer

166268

Datum

13 augustus 2021

Regulier

Advies bestuurlijk adviseur

□ Zelf lezen

K Ongezien doorzetten

SG bij overleg aanwezig□

1103320 00072



NEDERLANDSE

LOTERID
4

Vertrouwelijk i 1

Business Performance

YtD Q2 2021

Ministerie van Financien 25 augustus

1

■4

I NEDERLAND
LOTERI3

Rijswijk juli



iHighlights Q2

i
I

i
buiten verzoek

• Rondom het EK voetbal de lancering van de TOTO en Staatsloterij campagne Door aanmaning KSa

genoodzaakt om de Staatsloterij EK campagne aan te passen In Tweede Kamer motie aangenomen
die minister oproept om regeling aan te passen zodat actieve sporters wel mogen worden ingezet
voor loterijen maar niet voor risicovolle kansspelen

buiten verzoek

Business Performance YtD 022

1104902 I0073



Ministerie van Financien

Directie Financieringen
TER BESPREKING

Aari Inlichtinqen

110 2 ^ 1072 9~|10 2 S

10 2 e

10 2 e lpmnfln nl

Auteu r

110 2 ^ 10 2 ^

nota Datum

21 September 2021Kwartaaloverleg Holland Casino Q2 2021

Notanummer

2021 00001B90B7

UStUS

10 2 e 10 2 e

I10 2 4I I0 2 e I I 10 2 I I0 2 e

buiten verzoek

2 Update actualiteit

• De vestigingen van HC zijn sinds begin juni weer open zij het beperkt door de

coronannaatregeien Hierdoor is er een lager maxitnaal aantal gasten

toegestaan in de casino s dient een bezoek vooraf te worden gereserveerd en

siuitde horeca om middernacht In navolging van de persconferentie van het

kabinet zai op 25 September in ieder geval de 1 5 meter maatregel worden

iosgeiaten De bezetting aan speeitafels en automaten zal hierdoor weer

kunnen worden uitgebreid

10 2 e zai een toelichting geven bij de actualiteiten

• Li kunt vragen wat de verwachtingen van HC zijn voor de komende periode

Pagina 1 van 3

1105025 00074



]@nederlandseloterij nl] 10 2 e |l^6 [i0 2 ^|l0 2 e|| 10 2 e 10 2 eTo

fFIN DEELNFTKIll i0 2 e |@minfin nl1
~

10 2 e |lt3 2|^0 2 ^ FIN DEELNFTK ti 10 2 6 1@mintin nl] l^^2]^l0 2 e] |l^ FIN DEELNFTK ^a^mintin nl]
10 2 e | fo 2 ^| 10 2 r| FIN DEELNFTK

Fri 10 15 2021 7 49 56 PM

Cc

From

Sent

Subject RE Kassa over Toto

Received Fri 10 15 2021 7 49 57 PM

Daiik voor je beiichtnO ^ ^L prettig om er vooiaf op geatteiideerd te wordeii

Jij ook fijii weekend

Groeten 10 2 e

Veizoiideiimet BlackBeny Work
www blackbeiiy com

Van h0 2 e

Datum vrijdag 15 okt 2021 8 44 PM

Aan | I0 2 e |}i^ I0 2 e | FIN DEELNFTK

|@niiiifm iil

OndeiTverp Kassa over Toto

10 2 e @iiederlaiidseloterii nl10 2 6

te miiifiii iil I 10 2 6 FIN DEELNFTK10 2 6

10 2 6

Beste I 10 2 e | beste |l0 2 4
Vandaag zijn wij benaderd door de redactie van Kassa In de uitzending van morgenavond 19h05 wordt een reportage van i s m

Jellinek getoond waarvan de strekking is dat Toto met de inzet van BN ers in reclame de randjes teveel opzoekt Wij zijn gevraagd

om in de studio aanwezig te zijn om een reactie op de rapportage te geven

Na uitvoerig intern overleg is besloten om geen gehoor te geven aan het verzoek morgen naar de studio te komen Dit is

voornamelijk ingegeven door hetfeit dat wij niet opvoorhand de reportage kunnen bekijken maar slechts kort voor uitzending in

de studio Dit betekent dat ons geen voorbereidingstijd is gegeven Aan Kassa is gevraagd om het item volgende week te

programmeren maar daar is de redactie niet op ingegaan

Fijn weekend

Met vriendelijke groet
10 2 e| 10 2 e

10 2 6

M 31 0 61 10 2 6

NEDERLANDSE
LOTERIJ

Nederlands Lot rij | l^an van Hoornwijck55 | 2289 DG Rijswijk Postbus 3074 2280 GB Rijswijk

Staatsloterij bv Lotto bv er Nederlandse Loterij Organisatie bvzijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv | www nederlandseloterii nl

De irformatie in dit bericbt en eventuele bijiagen 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 ver bod en Openbaarmaking vermenigvuldiging verspreiding en of verstrekking van deze informatie aan derden is niettoegestaan Nederlandse

Loterij staat niet invoor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e mail noch voor tijdige ontvangst ervan

1103217 00075



10 2 e I ^^10 2 6 I FIN DEELNFTK ^ 10 2 e |@minfin nl1
10 2 e 1 113 2^10 2 ^ FIN DEELNFTK r i0 2 e |@minfin nl1

3 2 ^ 2 ^10 2 e|il^{FIN DEELNFTK

Thur 10 21 2021 3 03 54 PM

To

Cc

From i

Sent

Subject NLO Beleidsoverleg 25 oktober voorbereiding
Thur 10 21 2021 3 03 56 PMReceived

10 2 e IdocxConcept verslag beleidsoverleg NLO JenV FIN 8 april 2021 MvO

Ha I i0 2 e I
Zoals gister besproken bij deze per e mail een korte voorbereiding voor het beleidsoverleg van maandag 25 oktober aanstaande

lO^en ik zullen allebei aansluiten NLO is deze keer voorzitter

Als je nog opmerkingen hebt of nogteiefonisch wii overleggen kan dat uiteraard

Groet

10 2 e

l Vaststelling agenda {1 minuut]

10 2 e

10 2 S

10 2 ^

10 2 e

buiten verzoek

10 2 e||0 2 4
10 2 ^

10 2 e

5 Kansspelen op afstand 10 minuten]
10 2 0 10 2 e 10 2 0 Nederiandse Loterij

Ervaringen KOA

Reciamecode

Branchevereniging VNLOK en verhouding VNLOK Nederiandse Loterij KOA aangelegenheden

Toelichting RvO

V Wat betreft de sub onderwerpen zools onder agendapunt 5 geagendeerd stellen wij voor dat we bet verbaal van

NLO en JenV aanboren

VBinds de opening van de markt bebben gokreciames niet gebeel onverwacbt veel aandacbt Dit geldt voor zowel

de politiek als de media De reclamediscussie blijft een complexe discussie Hetfeit dat de KSA ons jou beeft

benaderd over de TOTO reclames geeft een extra dimensie aan dit onderwerp Wij zijn ook erg benieuwd boe

JenVnaar deze discussie kijkt

10 2 0
10 2 g

1103207 00076



10 2 g

6 Responsible Gaming 15 minuten

Presentatie van 10 2 e buiten verzoel
^ [ jNederlandse Loterij

V Toelichting RvO inmiddels gebruikelijke update Deze keer interessant am te Horen of NLO er een standaard

puntje van maakt ofdat NLO echt met een reievante actuele update komt We zouden kunnen vragen naar

hoe NLO kijkt tegen bijvoorbeeld de recente uitzending van radar in relatie tot het RG beleid

10 2 e

10 2 e|^ 10 2 y 10 2 e10 2 6
en

10 2 e

iTo 2 6| fo 2ig2|e

Directie Financieringen | Afdeling Deelnemingen
Ministerie van Financien | Generale Thesaurie

Korte Voorhout 7 | Den Haag
Postbus 20201 I 2500 EE | Den Haag

T 070 1 10 2 e~|

M OSJ 10 2 e~|

El[o 2]@minfin nl

1103207 00076



10 2 e 1 10 2 6 10 2 6 I FIN DEELNFTK ^ 10 2 e |@minfin nl11p1f^l0 2 e| p ^FIN DEELNFTK l Q^minfin nl1
10 2 e M^O 2 ^ FIN DEELNFTK

Fri 10 22 2021 10 53 48 AM

To

From

Sent

Subject FW Ter info brief NLO

Received

20211021 01 249 652 Brief reclame TOTO online B V pdf

Fri 10 22 2021 10 53 49 AM

Hi I 1Q 2 e I
Zie bijgaande brief van de Ksa aan NLO gister in mijn mailbox nu pas bij aanbeland

Bel mij op mn prive nummer als nodig 06[
Groet

10 2 e

m
Van 10 2 e 0 2

Verzonden donderdag 21 oktober 2021 16 23

Aan | I0 2 e
Fpi DEELNFTK

|e| 10 2~^P^
Onderwerp Ter info brief NLO

Geachte beer

CC 10 2 6 10 2

beste|l 0 2 4
Bijgaand stuur ik u ter informatie een afschrift van de brief die vandaag namens de Raad van Bestuur van de Kansspelautoriteit aan

Nederlandse Loterij werd verzonden

Mocht u naar aanleiding van deze e mail vragen hebben neem dan gerust contact op

Met vriendeliike groet

10 2 e

10 2 e 10 2 6

10 2 6

Afdeling Toezicht Consument

Kansspelautoriteit
Rijnstraat 50 | 2515 XP | Den Haag
Postbus 298 I 2501 CG 1 Den Haag
M H 31 6| 10 2 6

EI 10 2 6 [ dikansspelautoriteit nl

W \ww\w kanssDelautoriteit nl

Veilig spelen

Alle e mail bericliteii mclusief bijlageii van de Kansspelautoriteit zijii met grote zorgvuldigheid samengesteld De

Kansspelautoriteit kan voor mogelijke onjuistlieden en of onvollediglieid van de hieriii veistekte infomiatie geen

aansprakelijklieid aanvaarden evenmtu kmmen aan de tnlioud van dit bericlit mclusief bijlageii rechten worden

ontleend De inlioud van dit bericlit iiiclusief bijlageii kan vertiouwelijke infomiatie bevatten en is uitsluitend bestemd

voor de geadresseerde van dit bericlit Indien u niet de beoogde ontvanger van dit bericlit bent verzoekt de

Kansspelautoriteit u dit bericlit te veiwijderen eventuele bijlageii met te openen en wijst de Kansspelautoriteit u op de

omeclitmatiglieid van liet gebmiken kopieren of verspreiden van de inlioud van dit bericlit inclusief bijlageii
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dwangsom van 100 000 per dag tot 3 5 mio totaal Bizarhoog
03 06 2021 20 12 351 hQ 2 ^| lQ 2 e | pagl iQ 2 e |[

10 2 g

https www postcodelo1erij nl over ons over de lo1erijmark1
En het besluit liegt er niet om we hebben tot maandag 10 00 uur om alles weg te halen

^esproken vanavond Zie boven bericht van

Ik kan uiteraard in 6500 verkoop punten niet de materialen terughalen bijvoorbeeld

Grappig dat ze Unibet lekker laten doorgaan met iDeal betalingen in NL en samen presentaties geven en NLO te grazen nemen

Schiet mij maar lek

Groet [io 2

[03 06 2021 20 13 45] | i0 2 e | Werd vanavond gebeld door KSA hun standpunt ‘we konden niet anders’

Vanavond even bellen

03 06 2021 20 14 14] [io 2 d| io 2 e We hebben de commercial aangepast
03 06 2021 20 14 39] 10 2 ^| 10 2 e Tot hoe laatben ke bereikbaar

03 06 2021 20 15 35] I0 2 e | 22 u

10 06 2021 13 09 391 | Terugkoppeling |10 2 e |[io 2 ^ I0 2 e | J V zojuist
io 2 e I Dekker staat welwillend tegenover aanpassing reclame regels
In gesprek met J V deze week hebben wij de casus en issues zeer overtuigend gebracht nog duidelijker dan eerdere brief

initiatief moet uit de kamer komen motie ivm met tegenstrijdige posities in 2e kamer en voorhang proces dat tot huidige regels heefl

geleid

geen noodzaak nu voor afspraak Dekker

Wordt vervoigd Groet |i0 2 4

[10 06 2021 13 10 24] I0 2 a | Klinkt goed dank voor je update

[10 06 2021 21 35 59] ^0 2 4 10 2 ^ ^ Ha | io 2 e [ krijg net van I ^het bericht dat KSA in tegenstelling tot een eerdere

melding alsnoq be^oten heeft de LOD te publiceren
10 2 g

Groet

[10 06 2021 22 12 56] I io 2 e |
[01 07 2021 18 31 23] 10 2 d| 10 2 e | https twitter com Ksa Nederland status 1410495447148470273 s 20

[01 07 2021 18 31 35] 10 2 e Geen readies verder

[10 09 2021 11 02 08]|io^| i0 2 e prie online gokreclames per blok wordt de limiet als het aan deze gokbedrijven ligt

https nos nI l 2397227

[10 09 2021 11 02 081^^1 I02 e | bijgevoegd 00000185 VIPEO 2021 09 10 11 02 08 mp4

10 2 610 2 e

jaangezien 1 e punt Vol nu achter de 2e kamer dus aan10 2 6

We zijn de appel mogelijkheden te bekijken

10 2 g
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