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Geachte 
 
U heeft bij brief van 6 februari jl. een verzoek op grond van de Wet openbaarheid 
van bestuur (hierna: Wob) ingediend bij het ministerie van Justitie en Veiligheid. 
Aangezien uw verzoek ook betrekking heeft op informatie die berust bij het 
ministerie van Financiën, heb ik uw Wob-verzoek op 9 februari 2018 doorgestuurd 
gekregen. In uw verzoek heeft u, namens uw cliënte Loterijverlies.nl B.V., met een 
beroep op de Wob om een verscheidenheid aan informatie verzocht. U vroeg om 
de openbaarmaking van documenten inzake, kort gezegd, de correspondentie uit 
de periode van 1 januari 2013 tot 6 februari 2018 betreffende de misleiding van 
deelnemers door de Staatsloterij. Daarnaast stelt u een veelheid aan feitelijke 
vragen inzake, kort gezegd, de volgende aangelegenheden: 
 

a. de uitspraak van het Gerechtshof Den Haag van 28 mei 2013, zaaknummer 
200.078-01 (ECLI:NL:GHDHA:2013:CA0587);  

b. de uitspraak van de Hoge Raad van 30 januari 2015, zaaknummer 
13/04238 (ECLI:NL:HR:2015:178), en; 

c. de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland van 30 juni 2016, 
zaaknummer C/15/241190/HA RK 16-55 (ECLI:NL:RBNHO:2017:4695). 

 
Allereerst wil ik u erop attenderen dat documenten, vallend onder de reikwijdte 
van uw verzoek, over de periode van 30 januari 2015 tot en met 12 juni 2017, 
door mij reeds openbaar zijn gemaakt bij Wob-besluit van 23 augustus 2017. Voor 
de vindplaats van deze documenten verwijs ik u naar de inventarislijst. In 
onderhavig Wob-besluit zal ik mij dan ook beperken tot documenten, vallend onder 
de reikwijdte van uw verzoek, over de periode van 1 januari 2013 tot 30 januari 
2015 en van 13 juni 2017 tot 6 februari 2018.  
 
De ontvangst van uw verzoek is u schriftelijk bevestigd bij brief van 26 februari 
2018. Bij diezelfde brief is tevens de beslistermijn met vier weken verdaagd. 
 
In de brief van 4 april 2018 is aan u medegedeeld dat de beslistermijn is  
opgeschort vanwege het vragen van zienswijzen aan derden. 
Hiermee is de uiterlijke beslisdatum 23 april 2018 geworden. 
 
Met excuus voor de langere behandelduur, doe ik u hierbij mijn besluit toekomen. 
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Wettelijk kader 
Uw verzoek valt (deels) onder de reikwijdte van de Wob. Voor de relevante Wob-
artikelen verwijs ik u naar bijlage A. 
 
Inventarisatie documenten 
Op basis van uw verzoek zijn meerdere documenten aangetroffen. Deze 
documenten zijn opgenomen in een inventarisatielijst, die als bijlage B bij dit 
besluit is gevoegd. Middels deze inventarisatielijst wordt per document duidelijk 
wat is besloten. 
 
Bepaalde documenten zijn reeds in uw bezit. Zie hiertoe bijlage B. Deze betrek ik 
daarom niet bij mijn besluit.  
  
Ik ga er vanuit dat u zelf in het bezit bent van (een afschrift van) de documenten 
die van u afkomstig zijn. Zie hiertoe bijlage B. Deze betrek ik daarom niet bij mijn 
besluit.  
 
Zienswijzen 
U bent er in de brief van 4 april 2018 over geïnformeerd dat er 
derdebelanghebbenden zijn bij de openbaarmaking van diverse documenten en 
dat deze in de gelegenheid zijn gesteld hierover een zienswijze te geven. De 
zienswijzen van de derdebelanghebbenden heb ik in mijn belangenafweging 
meegenomen. Zie hiertoe mijn motivering als hieronder opgenomen.  
 
Besluit 
Ik besluit de door u gevraagde informatie (deels) openbaar te maken. Voor een 
nadere specificatie per document verwijs ik naar bijlage B en de documenten. De 
reden waarom ik deze informatie (deels) openbaar maak, volgt uit hetgeen ik 
hieronder heb opgenomen onder het kopje Motivering. 
 
Diverse documenten zijn reeds openbaar en vallen daarmee buiten de reikwijdte 
van de Wob. Voor de vindplaats van deze documenten verwijs ik naar bijlage B. 
 
Passages die buiten de reikwijdte van het verzoek vallen, omdat ze op andere 
onderwerpen zien, heb ik onleesbaar gemaakt. In de gelakte passages is 
opgemerkt dat het betreffende tekstdeel buiten de reikwijdte van het Wob-verzoek 
valt. 
 
Motivering 
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie 
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11 van de 
Wob. 
 
Het recht op openbaarmaking op grond van de Wob, dient het publieke belang van 
een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in gelijke 
mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid worden 
gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de verzoeker. 
Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook het algemene belang bij 
openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de weigeringsgronden te 
beschermen belangen betrokken, maar niet het specifieke belang van de 
verzoeker. 
 
Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit betekent dat 
openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op grond van de 
Wob niet mogelijk is. Indien ik aan u de betreffende documenten verstrek, moet ik 
deze ook aan anderen geven indien zij daarom verzoeken. In dat licht vindt de 
afweging dan ook plaats. 
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Bedrijfs- en fabricagegegevens  
Artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob bepaalt dat het verstrekken 
van informatie achterwege blijft voor zover dit bedrijfs- en fabricagegegevens 
betreft, die door natuurlijke personen of rechtspersonen vertrouwelijk aan de 
overheid zijn medegedeeld. Onder bedrijfsgegevens moet blijkens bestendige 
jurisprudentie worden verstaan: al die gegevens waaruit wetenswaardigheden 
kunnen worden afgelezen of afgeleid met betrekking tot de technische 
bedrijfsvoering of het productieproces dan wel met betrekking tot de afzet van 
producten of de kring van afnemers of leveranciers. Cijfers of gegevens die de 
financiële bedrijfsvoering en financiële stromen betreffen, worden eveneens als 
bedrijfs- en fabricagegegevens aangemerkt. 
 
In diverse documenten staan bedrijfsgegevens. Deze gegevens zijn vertrouwelijk 
medegedeeld. Uit deze gegevens kunnen wetenswaardigheden worden afgeleid 
met betrekking tot de technische bedrijfsvoering van betrokkenen.  
 
Het betreft onder andere informatie over een fusieovereenkomst tussen 
betrokkenen, waar het ministerie van Financiën bij betrokken was. Deze 
informatie behelsde concepten van en de afstemming omtrent het afsluiten van de 
fusieovereenkomst. Uit die informatie die in het kader van de afstemming over de 
inhoud van de fusieovereenkomst aan mij is overhandigd, kan worden afgeleid 
onder welke voorwaarden partijen een fusieovereenkomst met elkaar zijn 
aangegaan. Ik zal deze informatie dan ook niet openbaar maken. Waar van 
toepassing heb ik deze informatie weggelakt onder vermelding van: 10.1.c. 
 
Voor zover de derdebelanghebbenden met hun beroep op de weigeringsgrond van 
artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de Wob, op vorengenoemde 
informatie doelen, heb ik de zienswijze van de derdebelanghebbenden gevolgd en 
deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.1.c. Voor zover de 
derdebelanghebbenden op andere informatie doelen, heb ik de zienswijze van de 
derdebelanghebbenden niet gevolgd. 
 
Ten aanzien van deze informatie heb ik eveneens toepassing gegevens aan de 
weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, en artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob. Zie hiertoe het bepaalde onder het 
kopje ‘De economische of financiële belangen van de Staat, van andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen’ en onder het kopje ‘Het voorkomen van onevenredige 
bevoordeling of benadeling’. 
 
De economische of financiële belangen van de Staat, van andere 
publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, bedoelde 
bestuursorganen 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen de economische of financiële belangen van - onder meer- de Staat.  
In diverse documenten staat informatie waarbij het financiële belang van de Staat 
in het geding is. Ik ben van oordeel dat dit belang in onderhavig geval zwaarder 
moet wegen dan het belang van openbaarheid. 
 
Deze documenten bevatten, onder meer, informatie over afwegingen en adviezen 
ten aanzien van de positie van de Staat in het dossier over ‘misleidende reclame’ 
evenals informatie over concepten van en de afstemming omtrent het afsluiten 
van een fusieovereenkomst, waarbij het ministerie van Financiën betrokken was. 
Openbaarmaking van deze informatie zou derhalve inzage verschaffen in de 
afwegingen van het ministerie van Financiën ten aanzien van haar positie in het  
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dossier over ‘misleidende reclame’ evenals (bedrijfs)vertrouwelijke informatie van 
betrokkenen. Openbaarmaking van deze (bedrijfs)vertrouwelijke informatie zou 
het vertrouwen van derden in mijn ministerie als onderhandelingspartner kunnen 
schaden. Deze informatie maak ik derhalve niet openbaar. Waar van toepassing 
heb ik deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.2.b. 
 
Ten aanzien van deze informatie heb ik eveneens toepassing gegeven aan de 
weigeringsgrond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, artikel 10, tweede 
lid, aanhef en onder g, en artikel 11, eerste lid, van de Wob. Zie hiertoe het 
bepaalde onder het kopje ‘Bedrijfs- en fabricagegegevens’, het kopje ‘Het 
voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling’ en het kopje 
‘Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad’. 
 
De eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. 
In diverse documenten staan (in)directe identificerende persoonsgegevens. Dit 
betreft, onder meer, persoonsnamen, functienamen, e-mailadressen, 
telefoonnummers en handtekeningen van betrokkenen. Ik ben van oordeel dat ten 
aanzien van deze gegevens het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt 
geëerbiedigd, zwaarder moet wegen dan het belang van openbaarheid. Daarom 
heb ik de persoonsgegevens verwijderd uit deze documenten. Waar van 
toepassing heb ik deze informatie weggelakt onder vermelding van: 10.2.e. 
 
Voor zover het de namen van ambtenaren betreft, is hierbij het volgende van 
belang. Waar het gaat om beroepshalve functioneren van ambtenarenkan slechts 
in beperkte mate een beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van 
hun persoonlijke levenssfeer. Dit ligt echter anders indien het de openbaarmaking 
van namen van de ambtenaren betreft. Namen zijn immers persoonsgegevens en 
het belang van eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het 
openbaar maken daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat 
om het opgeven van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar 
in contact treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. 
 
Het voorkomen van onevenredige bevoordeling of benadeling 
Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob blijft 
verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet 
opweegt tegen het belang van het voorkomen van onevenredige bevoordeling of 
benadeling van bij de aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of 
rechtspersonen dan wel van derden. 
 
Ik ben van oordeel dat het belang van openbaarmaking in dit specifieke geval niet 
opweegt tegen dat van het voorkomen van onevenredige benadeling.  
 
Hiertoe merk ik het volgende op. Diverse documenten behelzen informatie inzake 
afstemming van de communicatiestrategie en het mediaoptreden van een 
betrokkene. Openbaarmaking van deze informatie zou vergaande inzage 
verschaffen in de communicatiestrategie van betrokkene. Hierdoor zou betrokkene 
onevenredig benadeeld kunnen worden, dan wel derden onevenredig bevoordeeld. 
 
Zoals reeds aangegeven, weiger ik de openbaarmaking van informatie betreffende 
afwegingen en adviezen inzake de positie van de Staat ten aanzien van het 
dossier ‘misleidende reclame’ evenals informatie over concepten van en de 
afstemming omtrent het afsluiten van een fusieovereenkomst, waarbij het 
ministerie van Financiën betrokken was. 
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Ten aanzien van deze informatie heb ik eveneens toepassing gegeven aan de 
weigeringsgrond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, en artikel 10, 
tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob. Zie hiertoe het bepaalde onder het 
kopje ‘Bedrijfs- en fabricagegegevens’ en het kopje ‘De economische of financiële 
belangen van de Staat, van andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, 
onder c en d, bedoelde bestuursorganen’. 
 
Voor zover de derdebelanghebbenden met hun beroep op de weigeringsgrond van 
artikel 10, tweede lid, aanhef en onder g, van de Wob, op vorengenoemde 
informatie doelen, heb ik de zienswijze van de derdebelanghebbenden gevolgd en 
deze informatie onleesbaar gemaakt onder vermelding van 10.1.c. Voor zover de 
derdebelanghebbenden op andere informatie doelen, heb ik de zienswijze van de 
derdebelanghebbenden niet gevolgd. 
 
Persoonlijke beleidsopvattingen in een stuk voor intern beraad 
Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval van een verzoek om 
informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern beraad, geen 
informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke 
beleidsopvattingen. 
 
Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip “documenten opgesteld ten 
behoeve van intern beraad” onder meer moet worden begrepen: nota’s van 
ambtenaren en hun politieke en ambtelijk leidinggevenden, correspondentie 
tussen de onderdelen van een ministerie en tussen ministeries onderling, 
concepten van stukken, agenda’s, notulen, samenvattingen en conclusies van 
interne besprekingen en rapporten van ambtelijke adviescommissies. Ten aanzien 
van deze stukken moet uitdrukkelijk blijken dat zij bedoeld zijn als stukken voor 
intern beraad, of men moet deze bedoeling redelijkerwijs kunnen vermoeden. 
Deze beperking op de informatieverplichting is in de Wob opgenomen omdat een 
ongehinderde bijdrage van ambtenaren en van hen die van buiten bij het intern 
beraad zijn betrokken bij de beleidsvorming en -voorbereiding gewaarborgd moet 
zijn. Zij moeten in alle openhartigheid onderling en met bewindspersonen kunnen 
communiceren. Staatsrechtelijk zijn slechts de standpunten die het 
bestuursorgaan voor zijn rekening wil nemen relevant. 
Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden verstaan: meningen, opinies, 
commentaren, voorstellen, conclusies met de daartoe aangevoerde argumenten.  
De desbetreffende documenten hebben betrekking op de interne bespreking en 
bespreking met de landsadvocaat van de verschillende scenario’s en de in te 
nemen standpunten in juridische procedures. 
 
Deze persoonlijke beleidsopvattingen heb ik in het document onleesbaar gemaakt 
onder vermelding van: 11.1. 
 
Zoals eerder aangegeven, weiger ik eveneens op grond van artikel 11, eerste lid, 
van de Wob, de openbaarmaking van informatie inzake de afwegingen en adviezen 
inzake de positie van de Staat ten aanzien van het dossier ‘misleidende reclame’. 
 
Ten aanzien van deze informatie heb ik eveneens toepassing gegeven aan de 
weigeringsgrond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder b, van de Wob. Zie 
hiertoe het bepaalde onder het kopje ‘De economische of financiële belangen van 
de Staat, van andere publiekrechtelijke lichamen of de in artikel 1a, onder c en d, 
bedoelde bestuursorganen’. 
 
Voor zover de derdebelanghebbenden met hun beroep op de weigeringsgrond van 
artikel 11, eerste lid, van de Wob, op vorengenoemde informatie doelen, heb ik de 
zienswijze van de derdebelanghebbenden gevolgd en deze informatie onleesbaar 
gemaakt onder vermelding van 11.1. Voor zover de derdebelanghebbenden op 
andere informatie doelen, heb ik de zienswijze van de derdebelanghebbenden niet 
gevolgd. 



 

 

Directie Bestuurlijke en 
Juridische Zaken 

Ons kenmerk 
2018-0000045057  

 Pagina 6 van 9 

 
Op grond van artikel 11, tweede lid, van de Wob kan ik besluiten informatie te 
geven over persoonlijke beleidsopvattingen, indien ik dat in het belang acht van 
een goede en democratische bestuursvoering. Deze informatie wordt dan gegeven 
in niet tot personen herleidbare vorm, tenzij degenen die deze opvattingen hebben 
geuit of zich erachter hebben gesteld, ermee hebben ingestemd dat de informatie 
wel herleidbaar is tot hen. Gelet op de aard en de inhoud van de informatie acht ik 
in het onderhavige geval een dergelijk belang niet aanwezig. 
 
Daarbij acht ik het niet in het belang van een goede en democratische 
bestuursvoering indien de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden 
betrokken in de publieke discussie. Ik zie dan ook geen aanleiding om met 
toepassing van artikel 11, tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare 
vorm informatie te verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen. 
 
Wijze van openbaarmaking 
Conform het bepaalde in artikel 6, vijfde lid, van de Wob, worden 
de belanghebbenden in de gelegenheid gesteld om binnen twee weken na 
dagtekening van deze beschikking, aan te geven of men bedenkingen heeft tegen 
openbaarmaking van de door u gevraagde informatie. Dit kan door het indienen 
van een bezwaarschrift bij het ministerie van Financiën en door daarnaast bij de 
rechtbank te verzoeken om, bij wijze van voorlopige voorziening, het onderhavige 
besluit tot openbaarmaking te schorsen. Indien binnen twee weken na 
dagtekening van dit besluit een bezwaarschrift is ingediend en een voorlopige 
voorziening is aangevraagd, wordt de uitspraak van de voorzieningenrechter 
afgewacht, voordat tot daadwerkelijke openbaarmaking wordt overgegaan. 
Hebben de belanghebbenden geen bedenkingen tegen de openbaarmaking dan 
worden de betrokken documenten na twee weken na dagtekening van het besluit 
aan u verstrekt. 
 
Plaatsing op internet 
De stukken die met een geanonimiseerde versie van dit besluit voor een ieder  
openbaar worden, zullen op www.rijksoverheid.nl worden geplaatst. 
 
Een afschrift van dit besluit zend ik aan belanghebbenden. 
 
Hoogachtend, 
namens de minister van Financiën 
 
 
 
mr. O.F.V. de Bruijne 
De plv. directeur Bestuurlijke en Juridische Zaken 
 
 
 

  Deze brief is een besluit in de zin van de Algemene wet bestuursrecht.  
Op grond van die wet kunt u tegen dit besluit binnen zes weken na de dag waarop dit besluit 
aan u is verzonden een bezwaarschrift indienen.  
Het bezwaarschrift moet worden gericht aan de minister van Financiën, ter attentie van de 
directie Bestuurlijke en Juridische Zaken, Postbus 20201, 2500 EE Den Haag.  
Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste het volgende te 
bevatten:  

a. naam en adres van de indiener; 
b. de dagtekening; 
c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar zich richt;  
d. een opgave van de redenen waarom u zich met het besluit niet kunt verenigen. 
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Bijlage 1 – Relevante artikelen uit de Wob 
 
Artikel 1 
In deze wet en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
Artikel 6 
1. Het bestuursorgaan beslist op het verzoek om informatie zo spoedig mogelijk, 
doch uiterlijk binnen vier weken gerekend vanaf de dag na die waarop het verzoek 
is ontvangen. 
2. Het bestuursorgaan kan de beslissing voor ten hoogste vier weken verdagen. 
Van de verdaging wordt voor de afloop van de eerste termijn schriftelijk 
gemotiveerd mededeling gedaan aan de verzoeker. 
3. Onverminderd artikel 4:15 van de Algemene wet bestuursrecht wordt de 
termijn voor het geven van een beschikking opgeschort gerekend vanaf de dag na 
die waarop het bestuursorgaan de verzoeker meedeelt dat toepassing is gegeven 
aan artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, tot de dag waarop door de 
belanghebbende of belanghebbenden een zienswijze naar voren is gebracht of de 
daarvoor gestelde termijn ongebruikt is verstreken. 
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4. Indien de opschorting, bedoeld in het derde lid, eindigt, doet het 
bestuursorgaan daarvan zo spoedig mogelijk mededeling aan de verzoeker, onder 
vermelding van de termijn binnen welke de beschikking alsnog moet worden 
gegeven. 
5. Indien het bestuursorgaan heeft besloten informatie te verstrekken, wordt de 
informatie verstrekt tegelijk met de bekendmaking van het besluit, tenzij naar 
verwachting een belanghebbende bezwaar daar tegen heeft, in welk geval de 
informatie niet eerder wordt verstrekt dan twee weken nadat de beslissing is 
bekendgemaakt. 
6. Voor zover het verzoek betrekking heeft op het verstrekken van milieu-
informatie: 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

aangelegenheid betrokken natuurlijke personen of rechtspersonen dan 
wel van derden. 

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

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

8. Voorzover het vierde lid, eerste volzin, niet van toepassing is, wordt bij het 
toepassen van het eerste, tweede en zevende lid op milieu-informatie in 
aanmerking genomen of deze informatie betrekking heeft op emissies in het 
milieu. 
 
Artikel 11 
1. In geval van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten 

behoeve van intern beraad, wordt geen informatie verstrekt over daarin 
opgenomen persoonlijke beleidsopvattingen. 

2. Over persoonlijke beleidsopvattingen kan met het oog op een goede en 
democratische bestuursvoering informatie worden verstrekt in niet tot 
personen herleidbare vorm. Indien degene die deze opvattingen heeft geuit of 
zich erachter heeft gesteld, daarmee heeft ingestemd, kan de informatie in tot 
personen herleidbare vorm worden verstrekt. 

3. Met betrekking tot adviezen van een ambtelijke of gemengd samengestelde 
adviescommissie kan het verstrekken van informatie over de daarin opge-
nomen persoonlijke beleidsopvattingen plaatsvinden, indien het voornemen 
daartoe door het bestuursorgaan dat het rechtstreeks aangaat aan de leden 
van de adviescommissie voor de aanvang van hun werkzaamheden kenbaar is 
gemaakt. 

4. In afwijking van het eerste lid wordt bij milieu-informatie het belang van de 
bescherming van de persoonlijke beleidsopvattingen afgewogen tegen het 
belang van openbaarmaking. Informatie over persoonlijke beleidsopvattingen 
kan worden verstrekt in niet tot personen herleidbare vorm. Het tweede lid, 
tweede volzin, is van overeenkomstige toepassing. 



1.

FIN/DEELN)

Van: 102.e (EM/ES)
Verzonden: vrijdag 28juni 2013 9:06
Aan: 102e kFlN/DEELN)
CC: 110.2e I(FIN/DEELN)
Onderwerp: FW: Perscommunique n.a.v. beslaglegging bij de Staatsloterij

1102e 1
Lukt het jou vandaag om hierover een korte notitie in de tas van de stas te doen?

Groeten,

1102e 1
Van: 110.2e 10.2.e staatsloterii.com]
Verzonden:_donderdag 27juni 2013 20:17

___________________ ______________

Aan:1i 0.2.e 1 BD/DSP/PS 11 0.2,e I(FIN/DEELN);Il 0.2.e

(FIN/DEELN); 1 0,2.e (FIN/DEELN);

__________I-Kansspelautoriteit

CC: ‘
0.2.e -Kansspelautoriteit’; Ii 0.2.e I-Kansspelautoriteit

Onderwerp: Perscommunique n.a.v. beslaglegging bij de Staatsloterij

10.2.e

Onderstaand het perscommunique, zoals het na telefonisch overleg met de Raad van Commissarissen hedenavond
om 19.25 uur is verzonden n.a.v. de beslaglegging hedenmiddag welke ruim krijgt cq heeft gekregen in de media.
Ondanks het feit dat de Staatsloterij eerder door de rechtbank Den Haag volledig in het gelijk werd gesteld heeft het
Hof Den Haag op 28 mei jI. 2 van de 14 punten aangevoerd door de Stichting Loterijverlies gegrond verklaard.
Een cassatieberoep wordt momenteel, met instemming van de Raad, onderzocht.
Bij vragen ben ik bereikbaar op 06110.2e
Groet
10.2.e

Stichting Loterijverlies, de stichting die zegt op te treden namens een groot
aantal spelers die zich tussen 2000 en 2008 misleid hebben gevoeld door de
Staatsloterij, heeft hedenmiddag (donderdag 27juni) beslag laten leggen op de
administratie van de loterijorganisatie. Als reden hiervoor geeft deze stichting
aan dat de Nederlandse Staatsloterij sinds het arrest van het gerechtshof Den
Haag van 28 mei ji. ineens weigert veel van haar deelnemers inzicht te geven
in hun speelgeschiedenis. De Nederlandse Staatsloterj neemt afstand van
deze uitspraak en vindt de beslaglegging een buitenproportionele maatregel.

Alle deelnemers krijgen op verzoek altijd inzage in hun speelhistorie. Dit is
corisistent beleid sinds jaar en dag. Ter bescherming van haar spelers gaat de
loterij organisatie wel uitermate zorgvuldig om met het verstrekken van
gegevens van haar spelers. Daarom heeft de Organisatie voor het verstrekken
hiervan sinds 2010 haar procedures aangescherpt aan de eisen die de Wet
bescherming persoonsgegevens hieraan stelt. Dit houdt in dat alle spelers de
eigen spelgeschiedenis kunnen ontvangen na vertoon van geldige legitimatie.

De Nederlandse Staatsloterj heeft uiteraard haar volledige medewerking
verleend en doet er alles aan om de privacy van haar spelers in de afgestane

1



informatie te waarborgen. De loterjorganisatie benadrukt dat gegevens in
gerechtelijke bewaring worden gesteld en niet aan derden verstrekt.

De uitspraak van het gerechtshof in Den Haag van 2$ mei ji. is nog niet
definitief en de Nederlandse Staatsloterij onderzoekt de mogelijkheden voor
cassatie, dit mede omdat zij door de rechtbank Den Haag aanvankelijk
volledig in het gelijk werd gesteld. De verwachting is dat binnen twee weken
duidelijkheid over het cassatieberoep verstrekt kan worden. De stichting
Loterijverlies lijkt dus op de zaken vooruit te lopen omdat de kwestie nog
onder de rechter is.

2



2.

1102e I(FIN/DEELN)

Van: 110.2e kFM!FS)
Verzonden: donderdag 11 juli 2013 13:04

______________

Aan: 110.2e I(FIN/DEELN)J1 0.2.e kFIN!DEELN)
CC: 110.2e j(FlN/DEELN)
Onderwerp: FW: agendapunten voor overleg maandag 15juli om 14.00 uur

Hol 1102e len 1102e 1.
Kunnen jullie voor onderstaande onderwerpen kort aangeven wat de stand van zaken is?

Groeten,
10.2.e

Van: 1102e 1 [TeE]istaatsloterij corn]
Verzonden: donderdag 11 juli 2013 12:36
Aan: 110.2e I(FIN/DEELN)
CC: 1102e I;110.2e
Onderwerp: agendapunten voor overleg maandag 15 juli om 14.00 uur

Geachte 110.2e l

Bijgaand treft u punten aan, welkellO_2.e_len 110 2,e graag op maandag 15juli as. met u willen bespreken, deze
datum heb ik kortgesloten met uw secretariaat.

- buiten reikwijdte verzoek

- Loterijverlies
- buiten reikwijdte verzoek

Ik vertrouw erop u hiermee van dienst te zijn geweest

Met vriendelijke groet,
10.2.e

nederlandsestaatsloterii
Paleisstraat 5
2514JA Den Haag
Postbus 16625
2500 BP Den Haag

Telefoonhlo2e
Mobiel 1102e
Fax 1102e
www.staatsloterij nl

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is mogelijk wettelijk 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. De Nederlandse Staatsloterij staat niet in



voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

Deze voetnoot geeft mede aan dat deze e-mail gescand is door een actuele virus scanner op de aanwezigheid
van computer virussen.

Met vriendelijke groet,
Dc Nederlandse $taatsloterj.
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3.

10.2.e (EI NIDEE LN)

Van:
Verzonden:
Aan:
Onderwerp:
Bijlagen:

Ter info.
10.2.e

10.2.e I(FM/FS)
vrijdag 12juli2013 14:43
110.2e

_______________________

(FIN/PPI); 10 2.e I(IRF/AL)
i-vv: ivieaia taatsioterij - Loterijverlies VERTROUWELIJK
brief aan deelnemers.pdf; FAQ Loterijverlies 7-7-20 13.doc; brief aan retailers.pdf;
Statement Nederlandse Staatsloterij inzake inbeslagneming administratie; Statement
Nederlandse Staatsloterij; Concept artikel Telegraaf 130713.docx

Van: 10 2.e rmailtoll 0.2.e staatsloterii.com]
Verzonden: vridag 12 juli 2013 14:31
Aan: 11 0.2.e kansstelautoriteit.nl); ji 02.e

Irrn\’eni.r); 10.2.e veni.nI; 1102e
(FIN/DEELN)
CC: 110 2.e 1; 10.2e

Onderwerp: Media Staatsloterij - Loterijverlies 1 VERTROUWELIJK

Beste allen,

Morgen volgt, zoals met enkelen van u reeds besproken, een interview met Staatsloterij in de Telegraaf over het
dossier Loterijverlies. Om u nu reeds de informatie te kunnen zenden zodat u zich kunt inlezen/voorbereiden, heb ik
de vrijheid genomen het concept van het artikel bij te voegen waarin onze opmerkingen nog zijn verwerkt. Op dit
moment worden deze nog met de auteur overlegd. Mag ik uw begrip vragen voor het feit dat we er alles aan doen
deze verduidelijkingen door te laten voeren, maar daar van de wil van de journalist afhankelijk zijn.
Vertrouwelijkheid speelt hier vanzelf een centrale rol.

Ook valt er morgen een brief bij 1,2 miljoen deelnemers op de (al dan niet digitale) mat. De brief treft u hierbij aan.
Bij de brief ook onze interne Q&A/FAQ waarmee onze klantenservice gaat werken. Er is ecxtra bezetting voorzien en
de social media wordt ook gevolgd. Ook de (gelijkluidende) brief aan onze verkooppunten is bijgevoegd.

Ter informatie ook nog eens de statements rondom het arrest van het Hof en de recente inbeslagname van de
adminstratie.

Mijn collega1020 lis morgen het eerste aanspreekpunt voor de media. 10.2. is telefonisch te bereiken
via 06 110,2e 1. Onderaan deze email treft u mijn gegevens aan. e

Namensllü2 e Jank voor uw aandacht en betrokkenheid!
Vriendelijke groet

nederlandse staatsloterij
10.2.e

i0.2.e

Paleisstraat 5
2514iA Den Haag
Postbus 16625
2500 BP Den Haag

T 1102e
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De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is mogelijk wettelijk 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. De Nederlandse Staatsloterij staat niet in
voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

Deze voetnoot geeft mede aan dat deze e-mail gescand is door een actuele virus scanner op de aanwezigheid
van computer virussen.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Staatsloterj.
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Staatsloterij

1O.2.e

Den Haag, 12 juli 2013

Geachte deelnemer,

In de afgelopen periode was de Staatsloterij veel in het nieuws. Al dat nieuws raakt u wellicht als
trouwe deelnemer aan de Staatsloterij. Dat nieuws raakt ook de Staatsloterij-organisatie. We zijn
daarom van mening dat we er goed aan doen onze kant van de zaak met u te delen. Omdat u er
recht op heeft. We vinden het vervelend dat dit even heeft geduurd en daarvoor onze excuses.

Rechtszaak
In de berichten in de krant en op televisie wordt gesproken over een al lang lopende rechtszaak
tegen de Staatsloterij. Een rechtszaak over wel of niet uitbetaalde prijzen en andere mogelijke
onregelmatigheden in de periode 2000-2008. Die rechtszaak loopt en is nog niet ten einde. Omdat
we oprecht geloven dat we niet onjuist hebben gehandeld, vragen we binnenkort aan de hoogste
rechter in Nederland, de Hoge Raad, een oordeel te geven.

Prijzen
Er wordt ook het nodige gezegd en geschreven over prijzen die door ons in het verleden niet zouden
zijn uitgekeerd. Die bewering klopt niet. Alle prijzen die we moesten uitkeren aan winnaars zijn ook
daadwerkelijk uitgekeerd. Alle jaren, dus ook de periode 2000-2008, is 60 procent of meer van de
totale inleg als prijzengeld weer uitgekeerd. Dat zijn we overigens wettelijk verplicht. Elke maand zijn
dat gemiddeld zo’n 1,5 miljoen prijzen.

Overigens is het wellicht voor u nuttig te weten wat er met het geld gebeurt dat niet wordt uitgekeerd.
Daar betalen we onze kosten uit en bovendien dragen we jaarlijks ook nog een fors bedrag af aan
de samenleving, via het ministerie van Financiën.

Speelgegevens
Ten slotte merken we dat er, mede naar aanleiding van de discussie over de speelgegevens bij de
Staatsloterij en de eerder genoemde rechtszaak, zorgen en vragen bestaan over de wijze waarop er
met uw speelgegevens wordt omgegaan. Om u gerust te stellen: wij verzekeren dat uw gegevens bij
ons in goede handen zijn. Er worden geen gegevens onnodig gewist en er worden geen gegevens
vrijwillig aan wie dan ook gegeven. En wie om inzicht in zijn speelgegevens vroeg of vraagt kreeg en
krijgt dat van ons.

Wij stellen het bijzonder op prijs dat u de tijd heeft willen nemen om deze brief te lezen. Heeft u nog
vragen? Neem dan gerust contact met ons op via 0800 - 0231 303 (gratis) of stuur een e-mail aan
klantenservice@staatsloterij.nl.

Hoogachtend,
namens alle medewerkers van de Staatsloterj
1O.2e





5.

FAQ Loterijverlies n.a.v. brief.

0: Waarom heeft de Staatsloterij gewacht tot het moment dat er beslag op hun administratie is
gelegd, om ons hierover te informeren?
A: de hele situatie is zorgvuldig beoordeeld. Dat vroeg tijd. We zetten nu stappen waarbij alle
belangen zijn afgewogen

0: Als de rechter de Staatsloterij schuldig heeft bevonden, waarom denkt de Staatsloterij dat er
oprecht gehandeld is? Heeft de Staatsloterij ons al die tijd voor de gek gehouden?
A: de Staatsloterij is eerst in het gelijk gesteld en nu denkt een andere rechter daar anders
over. Dit gaan we nu aan de hoogste rechter voorleggen. We zijn oprecht van mening dat we
niets onjuist hebben gedaan

0: Als u het oordeel aan de rechter overlaat wat betekent dat voor mij?
A: de hoogste rechter zal duidelijkheid geven.

0: Binnen een periode van hoeveel weken wordt er meer bekend over het oordeel of Wanneer is de
uitspraak van de Hoge raad?
A: deze procedure duurt ongeveer 18 maanden

0: Wanneer de rechter zijn uitspraak heeft gedaan, ontvang ik dan een brief met de uitslag?
A: de uitspraak wordt gepubliceerd op www.rechtspraak.nl

0: Wat wordt bedoeld met een fors bedrag dat de Staatsloterij aan het ministerie van Financiën

moet overdragen voor de samenleving? Aan wat voor bedrag moet ik denken?
A: Dit wordt jaarlijks vermeld in het jaarverslag. U kunt dit bekijken op onze website
www.staatsloterii.nl

0: Met het geld dat niet wordt uitgekeerd worden de kosten betaald en fors overgedragen aan het

ministerie van Financiën. En wat gebeurt er met het prijzengeld die niet wordt uitgekeerd?

A: alle gewonnen prijzen worden uitgekeerd.

0: Worden de spelers op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen rondom deze zaak door de
Staatsloterij?
A: ja

0: Als een speler zich niet aanmeldt bij Loterijverlies, kan hij/zij dan wel in aanmerking komen voor
een (mogelijke) compensatie van de Staatsloterij?
A: ja

0: Waarom is de administratie in beslag genomen? Mag dat zomaar?
A: daar zijn spelregels aan verbonden. De afweging de gegevens in beslag te nemen lag bij
Loterijverlies

0: Welke gegevens zijn door de deurwaarder in beslag genomen?
A: de speelgegevens

Q: Wat is de intentie van de inbeslagname? Welke rol heeft Loterijverlies hierin?
A: dat is ons niet bekend

0: Wat heeft de Staatsloterij er aan gedaan, zodat we zeker weten dat alle trekkingen eerlijk
plaatsvinden?
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A: elke trekking is openbaar en vindt plaats onder toezicht van de notaris

0: Als de Staatsloterij heeft getrokken uit niet verkochte loten, dan heeft de Staatsloterij toch niet
alle prijzen uitgekeerd?
A: prijzen die op verkochte loten zijn gevallen zijn en worden uitbetaald

Q: De Staatsloterij is toch ook wettelijk verplicht om alleen maar te trekken uit niet verkochte loten?
A: dat is nu zo géregeld, maar was voor 2008 niet zo
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Staatsloterij 6

1O.2.e

Den Haag, 12 juli 2013

Geachte relatie,

In de afgelopen periode was de Staatsloterij veel in het nieuws. Al dat nieuws raakt onze spelers. En
u als retailpartner, die dagelijks deze spelers in uw winkel te woord staat. Dat levert emotie op in uw
winkels. Wij bedanken u allereerst bijzonder voor uw support en loyaliteit in de afgelopen periode.
Dat nieuws echter raakt ook de Staatsloterij-organisatie. We zijn daarom van mening dat we er goed
aan doen onze kant van de zaak met u te delen. Omdat u er recht op heeft. We vinden het vervelend
dat dit even heeft geduurd en daarvoor onze excuses.

Rechtszaak
In de berichten in de krant en op televisie wordt gesproken over een al lang lopende rechtszaak
tegen de Staatsloterj. Een rechtszaak over wel of niet uitbetaalde prijzen en andere mogelijke
onregelmatigheden in de periode 2000-2008. Die rechtszaak loopt en is nog niet ten einde. Omdat
we oprecht geloven dat we niet onjuist hebben gehandeld, vragen we binnenkort aan de hoogste
rechter in Nederland, de Hoge Raad, een oordeel te geven.

Prijzen
Er wordt ook het nodige gezegd en geschreven over prijzen die door ons in het verleden niet zouden
zijn uitgekeerd. Die bewering klopt niet. Alle prijzen die we moesten uitkeren aan winnaars zijn ook
daadwerkelijk uitgekeerd. Alle jaren, dus ook de periode 2000-2008, is 60 procent of meer van de
totale inleg als prijzengeld weer uitgekeerd. Dat zijn we overigens wettelijk verplicht. Elke maand zijn
dat gemiddeld zo’n 1,5 miljoen prijzen.

Overigens is het wellicht voor u nuttig te weten wat er met het geld gebeurt dat niet wordt uitgekeerd.
Daar betalen we onze kosten uit en bovendien dragen we jaarlijks ook nog een fors bedrag af aan
de samenleving, via het ministerie van Financiën.

We begrijpen uw emoties over deze zaak, maar’de klant is Koning. Als hij vragen heeft, ook al zijn
ze gebaseerd op verkeerde informatie, moeten wij die vragen als legitiem beschouwen en serieus
beantwoorden. Daarom vragen we u bovenstaande feiten met ze te delen. Voor die klanten die
expliciet vragen om uitleg, kunt u de bijgevoegde brieven uitreiken; deze brief is vandaag gestuurd
aan al onze abonneespelers. Dat is de beste manier om deze vervelende affaire zo spoedig mogelijk
achter ons te kunnen laten. Dank voor uw begrip en steun.

Heeft u nog andere vragen? Neem dan gerust contact op met uw regionaal accountmanager.

Met vriendelijke groet,
namens alle medewerkers van de Nederlandse Staatsloterj
1O2.e 102.e

p.S.
Al onze abonneespelers hebben vandaag een brief ontvangen waarin we de situatie uitleggen. Deze
brief ontvangt u in veelvoud, zodat u deze kunt uitreiken aan uw klant als deze vragen heeft.
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1O.2.e 8.

1102e FIN/DEELN)

Van: 1102e staatsloterij.com]
Verzonden: dinsdag 28 mei 2013 15:26
Aan: 110.2e j@nos.nI
Onderwerp: Statement Nederlandse Staatsloterij

BesteIlO2.e

Hierbij het nieuwe statement, wat jullie kunnen gebruiken voor jullie uitzending.

De Nederlandse Staatsloterij heeft vandaag de beslissing van het Hof in Den Haag in de zaak Loterijverlies
ontvangen.
Het is een complexe uitspraak die we uitgebreid bestuderen.
De Rechtbank in Den Haag heeft in 2010 alle door Loterijverlies geëiste vorderingen afgewezen. Het Hof heeft
echter nu enkele vorderingen in Hoger Beroep wel toegewezen.
We kijken nu naar de mogelijkheden voor cassatie. Daarna bepalen we onze positie.

Met vriendelijke groet,

110.2e

110.2e
Nederlandse Staatsloterij

Van:I10.2.e
Verzonden:_dinsdag 28 mei 2013 13:24
Aan:llo.2.e Lnos.nl’
Onderwerp: Statement Nederlandse Staatsloterij

BesteIlO.2.e 1

Hierbij ons statement:

De Nederlandse Staatsloterij heeft vandaag de beslissing van het Hof in Den Haag in de zaak Loterijverlies
ontvangen. De Rechtbank in Den Haag heeft in 2010 alle door Loterijverlies geëiste vorderingen afgewezen. Het
Hof heeft echter nu enkele vorderingen in Hoger Beroep wel toegewezen. De beslissing wordt momenteel door
ons en onze advocaten bestudeerd om te bepalen wat de impact van de uitspraak is.

Ook te lezen op:
http://nieuws.nederla ndestaatsloterii.nl/statement-inzake-uitspraak-hoger-beroep-loteriiverIies/

met vriendelijke groet,

110.2e
[10.2.e
Nederlandse Staatsloterij

nedertandsestaatsloterij
Paleisstraat 5
2514 JA Den Haag
Postbus 16625
2500 BP Den Haag



Telefoon 110.2e
Mobiel jlO.2.e j
www. nederlandsestaatsloterij. nl

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is mogelijk wettelijk 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 enlof
verstrekidng van deze informatie aan derden is niet toegestaan. De Nederlandse Staatsloterj staat niet in
voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

Deze voetnoot geeft mede aan dat deze e-mail gescand is door een actuele virus scanner op de aanwezigheid
van computer virussen.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Staatsloterj.
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11.
102e IFIN/DEELN

Van: 1102e
- I(FIN/DEELN)

Verzonden: maandag 1 december 2014 16:58
Aan: 10.2.e ](IRF/AL)
CC: 10.2.e FtFM/FS’l: j10.2.e ItFIN/PPD: 110.2e

(FIN/DEELN);IlO2.e 1 (BJZ/JZ); 1102e I(BJZ!JZ)
Onderwerp: RE: Notitie SENS-fusie
Bijlagen: NO FIN 2014-1273 Notitie aan Stas Stavazafusie 1dec2014 doc.docx; NO FIN 2014-1273

Notitie aan stas stavaza Bijlagen.docx; NO FIN 2014-1272 Bijlage 3 Geldstromen
verrekening.pptx

1 10.2.e

Bijgevoegd een geüpdate versie van de notitie. Ik had ‘m voor je willen uitprinten in het vliegtuig of trein, maar
dat lukte niet tijdig.
Zou je hier naar kunnen kijken indien je daar tijd voor hebt? We zouden ‘m graag morgen of woensdag in de tas
doen.

_______

Groet, 110.2e I

Van: 1102e I(FIN/DEELN)
Verzonden: vrijdag 28 november 2014 19:41
Aan:1102.e

(FIN)

_________________
______________

_________

CC: 102e I(FIN!DEELN); 110 2.e 1 (FIN/PPI);110.2.e 1 (FIN/DEELN); 110.2e 1
1102e B)Z/]Z)
Onderwerp: Notitie SENS-fusie

10.2.e

Op de valreep voor het weekend, vind je bijgevoegd een notitie die volgende week naar de staatssecretaris moet
over de fusie met Lotto.
Buiten reikwijdte verzoek
Buiten reikwijdte verzoek

In de bijlagen zitten nog enkele punten die we maandagochtend zullen uitwerken. Leek ons echter goed als jij
deze versie alvast leest, zodat je kunt aangeven ofje je kunt vinden in de lijn en/of anderszins opmerkingen hebt.

Goed weekend!
Team SENS

1





12.

Ministerie van Financiën

1O.2.e, tenzij anders aangegeven

TER BESLISSING

Aan

Staatssecretaris

Directie Financieringen

Inlichtingen 53

minfin.nl

Eict 1 t e Stand van zaken fusie SENS-De Lotto

Beslispunten

Datum
Of december 2014

NoUtienummer
9N/2014/1273 -

Rubriek
SENS-Transactie Staat

Auteur

Van
Afdeling Deelneming

Paraat Via
Staatssecretaris \ Secretaris Generaal

.7.

__ __

Via
Thesaurler

Buiten reikwijdte verzoek

Kopie aan
MT FIN/MT B]Z/MTFEZ

Buiten reikwijdte verzoek
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Buiten reikwijdte verzoek

b) 1O.2.b + 1O.2.g + 11.1 11.1

c)

/.

/

cl) Buiten reikwijdte verzoek

Buiten reikwijdte verzoek

//
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Buiten reikwijdte verzoek
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Buiten reikwijdte verzoek
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Buiten reikwijdte verzoek 1

— 1O.2.b + 1O.2.g + 11.1

b) Stichting Loterlive%ies
In mei 2013 verloor SENS bij het hof een rechtszaak van de Stichting
Loterijverlies. SENS heeft in de jaren 2000-2008 prijzen getrokken uit het totale
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aantal uitgegeven loten in plaats van uit het totale verkochte aantal loten. Het
Hof oordeelde dat SENS zich schuldig heeft gemaakt aan misleidende reclame en
consumenten hier niet goed over heeft geïnformeerd. Dit overigens in
tegenstelling tot de rechtbank die SENS in eerste instantie in het gelijk stelde.
SENS stelde cassatie in bi] de Hoge Raad, die op 5 december a.s. uitspraak doet.

Bij de onderhandelingen met de Lotto is de potentiële claim van Stichting
Loterijverlies aan de orde gekomen en is vastgelegd dat na de Lol uitgewerkt
moest worden hoe hiermee om te gaan. De staat zou in een stand-alone situatie
te maken hebben met een eventuele claim van de Stichting Loterijverlies op
SENS en dat zou na een fusie ook het geval zou zijn. Dit was alle partijen
bekend.

11.1

1O.2.b + 1O.2.g

Gegeven deze randvoorwaarden schetsen we hieronder twee mogelijk situaties
waar wij als aandeelhouder mee te maken kunnen krijgen.

11O.2.b+ 1O.2.g + 11.1

2.
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1O.2.b + 1O.2.g + 11.1

Buiten reikwijdte verzoek
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Buiten reikwijdte verzoek
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10.2.e, tenzij anders aangegeven 1 3.

1102e IfFIN/DEELN)

Van: 102e I(FIN/DEELN)
Verzonden: dinsdag 2december 2014 17:16
Aan:

102,e

____________ __________________ ___________

CC: 102.e I;1b02e staatsloterij.com’;I10.2.e kFM/FS);1102e t
102.e 1(FIN/DEELN);110.2.e I(COMM)

Onderwerp: RE: Plan 5 december

Hi1102e 1
Bedankt voor het toesturen van de persstrategie. Laten we hier morgen bij stilstaan tijdens onze bespreking,
niettemin leek het ons verstandig om alvast een eerste reactie te geven op het stuk:

Slide 3:
1O.2.g

Slide 4:

1O.2.g

SlideS:

1O.2.g

Slide 6:

1O.2.g

Slide 7:

1O.2.g

Slide 8:
1O.2.g

Slide 9:
• Zie tweede opmerking bij slide 4; is het nodig om een advertentie te plaatsen in een dagblad?

Slide 10:
1O.2.g

Slide 12:

1



1O.2.g

Tot morgen,

1O.2.e

102.e

Ministerie van Financiën 1 Generale Thesaurie Directie Financieringen 1 Deelnemingen

T 110.2e
EjlO.2.e minfin.nl

_____________________________ _________________l(FIN/DEELN);

10.2e I(FIN/DEELN); 1102e

Zoals beloofd hierbij het communicatieplan tan aanzien van Loterijverlies/5december en de dagen daarna.
Woensdag spreken we nog over dit stuk.

Fijne avond
10.2.e

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is mogelijk wettelijk 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.

De Nederlandse Staatsloterij staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een
verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Deze voetnoot geeft mede aan dat deze e-mail gescand is door een actuele virus scanner op de aanwezigheid van
computer virussen.

Met vriendelijke groet,

De Nederlandse Staatsloterij.

Oorspronkelijk bericht
Van: 10.2e I[mailto :1102e staatsloterii.comJ
Verzonden: maandag i december 2014 21:35
Aan:110.2e LELN/DEELN);110.2.e
102,e [1102e
Onderwerp: Plan 5 december

Beste 10.2e
,

allen
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10.2.e, tenzij anders aangegeven
1 4

Van:

________________I(FIN/DEELN)

Verzonden: donderdaa 4december 2014 14:12
Aan:

______________________________I(COMM)

Onderwerp: FW: Persstatements

Van:I I(FIN/DEELN)
Verzonden:_donderdag 4 december 2014 14:11
Aan________
Onderwerp: RE: Persstatements

1O.2.g

Van:I staatsloterij.comJ
Verzonden: donderdag 4 december 2014 12:14
Aan: 1 (FIN! DEELN)
Onderwerp: RE: Persstatements

Bestel_______

Die nemen we zeker over.

Groeten,

Van:I I(FIN/DEELN)[1rninfinnl]
Verzonden: donderdaa 4 decembr 2014 12:13
Aan] [IEI1N/DEELN)
CC: 1 (0MM); ItNIN)
Onderwerp: RE: Persstatements

Dagi____
Er staan ook enkele outjes in met betrekking tot jaartallen. Neem aan dat jullie die wijzingingen sowieso
overnemen.
Ik moet deze statements voor 13.00 richting de staatssecretaris sturen. Zal hem erop attenderen dat er nog
wijzigingen kunnen worden doorgevoerd.

Van: [J@staatsloterij.comj
Verzonden: donderdag 4 december 2014 12:05
Aan: I(FIN/DEELN); 1 I(FIN/DEELN)
CC:I 1 (COMM);I I(FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: Persstatements

Best_______

Dank voor de mails. Zoals gezegd maken we de statements morgen na de uitspraak en na overleg met onze juristen
definitief. We nemen jullie opmerkingen in dat overleg zeker mee.

Met vriendelijke groet,

1



Van:I jFIN/DEELN)[7rninfjanl]
Verzonden: donderdag 4 december 2014 12:02
Aani I(EIN/DEELN)______________
CC 1 (COMM);l I(FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: Persstatements

10.2.9

Van: IFIN/DEELN)
Verzonden: donderdag 4 december 2014 11:57
Aan: 1 I(FIN/DEELN)
CC: 1 (FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: Persstatements

Bestel______

10.2.g

Hebben jullie verder al een conceptartikel van de Telegraaf ontvangen? We houden ons aanbevolen.

Groet,L

Van staatsloteri.com]
Verzon en: on er ag 4 ecem er 2014 11:32
Aan: 1 1 (FIN/DEELN)__________________ (FIN/DEELN)
CC:I____________
Onderwerp: FW: Persstatements

Bestel____________

NamensLl stuur ik jullie deze mail.

Hierbij de twee statements die we voorbereid hebben. Deze zullen we morgen, wanneer we de uitspraak binnen
hebben en in goed overleg met onze juristen, definitief maken.

Ik heb gisteren ooki Ihierover geïnformeerd.

is druk doende met de afstemming met de KSA.

Met vriendelijke groet,

2



Begin doorgestuurd bericht:

Van:

_____________

(FIN/DEELN)

__________________

Datum: 4 december 2014 11:19:50 CEl
Aan: staatsloterï .com
Ko (fIN/DEELN)”
Onderwerp: Antw.: Persstatements

Ru

___

De twee statements in relatie tot de uitspraak van morgen (positief en negatief scenario) en
het afgestemde KsA persbericht.

Oors ronkelïk bericht
Van Wstaatsloterï .cornl
Verzonden: Thursday, December 04, 2014 11:15 AM
Aan:l l(fIN/DEELN); 1
Cc:I
(I1I’/UtfLP’)

Onderwerp: Re: Persstatements

@
staatsloteri j .com>

Bestel________

Welke statements bedoel je precies?

Groe______

0p4 dec. 2014 om 11:12 heeft______
volgende geschreven:

Oorspronkelijk bericht

] (FIN/DEELN) 1 het

Van: 1 J(FIN/DEELN)

Verzonden: Thursday, December 04, 2014 11:10 AM

Aan:I

Cc: 1

staatsloterij .com’

1 staatsloteri 1 .corn>

1 (FIN/DEELN)

Onderwerp: Persstatements

Hij____

We zouden graag de persstatements ontvangen; willen zo naar de stas ermee
namelijk. Lukt dit voor 1200?

staatsloterij .corn>

Erniiifiuui>
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Groeten,

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is mogelijk wettelijk 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.
De Nederlandse Staatsloterj staat niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de
inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan.

Deze voetnoot geeft mede aan dat deze e-mail gescand is door een actuele virus scanner op
de aanwezigheid van computer virussen.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Staatsloterj.

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is mogelijk wettelijk 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. De Nederlandse Staatsloterj staat niet in
voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

Deze voetnoot geeft mede aan dat deze e-mail gescand is door een actuele virus scanner op de aanwezigheid
van computer virussen.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Staatsloterj.

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is mogelijk wettelijk 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. De Nederlandse Staatsloterj staat niet in
voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

Deze voetnoot geeft mede aan dat deze e-mail gescand is door een actuele virus scanner op de aanwezigheid
van computer virussen.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Staatsloterj.

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is mogelijk wettelijk 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. De Nederlandse Staatsloterj staat niet in
voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.
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Deze voetnoot geeft mede aan dat deze e-mail gescand is door een actuele virus scanner op de aanwezigheid
van computer virussen.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Staatsloterij.
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10.2.e, tenzij anders aangegeven
22

Van:

__________________IFIN/DEELN)

Verzonden: dinsdag 27januari 2015 17:11

____________________

Aan:

_______________I(COMM)I

(FIN/PPI);_____________________
Onderwerp: FW: Voorbereiding 30januari
Bijlagen: NO FIN 2014-1281 Uitspraak Hoge Raad zaak Stichting Loterijverlies.pdf; NO FIN

2015-63 Uitspraak Hoge Raad zaak Stichting Loterijverlies.docx

Allen,
Bijgevoegd een conceptnotitie voor de tas van morgen over stichting loterijverlies.

Van:I 1 (FIN/DEELN)
Verzonden: dinsdag 27 januari 2015 9:28
Aan:l___________

___________ ___________

cc:I kFIN/DEELN); [COMM);j FIN/DEELN);

___________________I(FIN/PPI)

Onderwerp: RE: Voorbereiding 30 januari

Dank voor je reactie.

buiten reikwijdte verzoek

Van: 1 staatsloterij.com]
Verzonden: maandag 26 januari 2015 17:47
Aan: 1 1 (FIN/DEELN)

________________ _____________________________

cc:I I(FIN/DEELN);I ICOMM);l____________________________
(FIN/DEELN)I
Onderwerp: Re: Voorbereiding 30 januari

Besti_________

Langs deze weg in antwoord;

Het eerste punt hangt natuurlijk (ook) sterk af van de werkelijke tekst van het arrest. Die gaan we bezien met in het
achterhoofd de gemaakte opmerking.

Ten aanzien van het tweede punt willen we slechts benadrukken dat we niet onze verantwoordelijkheden zullen
verzaken.j O.2.g

buiten reikwijdte verzoek

Ik vraag een moment te prikken. Telefonisch overleg kan antuurlijk vrijdag al. Los daarvan sturen we jullie
direct de uitspraak!

Groet



Op 26jan. 2015 om 16:28 heefi FIN/DEELN) het volgende
geschreven:

Bestel________

Dank voor de geüpdate tekst.

Nog enkele vragen daarover:

- 1O.2.g

- buiten reikwijdte verzoek

buiten reikwijdte verzoek

Groet,

Verzonden: maandag 26 lanuari 2015 9:48

_________________

Aan:i .I(FIN/DEELN);I lF1N/DEELN l(C0MM)
CC: 1 (FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: Voorbereiding 30 januari

Bestel_____

Dank voor je mail. Ik stel voor om de formulering van scenario A als volgt te doen:

<imageoo2.png>

In de bijlage tref je de laatste versie van het plan aan. Als de uitspraak inderdaad vrijdag wordt
gedaan zullen we de uitspraak bestuderen en de statements waar nodig aanpassen.

buiten reikwijdte verzoek

Met vriendelijke groet,

Van:

__________________IFIN/DEELN)

Verzonden: vrijdag 23 januari 2015 14:45
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Aani I(FIN/DEELN);I COMM)
cC:I tFIN/DEELN)
Onderwerp: RE: Voorbereiding 30 januari

Dagi______

Dank voor het toesturen. Wij zullen onze staatssecretaris komende week informeren. In dat kader
nog een aantal vragen.

Met betrekking tot de persstatements bij de twee scenario’s vroeg ik me af of jullie nog hebben
kunnen kijken naar onze eerdere opmerkingen bij de teksten. Zie bijgevoegde mail.
1O.2.g

buiten reikwijdte verzoek

Groet,

Van: 1 staatsloterii.com]
Verzonden: donderdag 22 januari 2015 12:57

_________________

Aan:I JFIN/DEELN);I
- tFIN/DEELN);I________________

(FIN!DEELN); 1 I(COMM)
CC:I__________
Onderwerp: Voorbereiding 30 januari

Goedemiddag,

Hierbij stuur ik jullie namensi nogmaals ons plan richting de uitspraak van de Hoge Raad inzake
Loterijverlies die volgende week vrijdag 30januari verwacht wordt. Dit plan is reeds met jullie
gedeeld en afgestemd rondom de eerder geplande uitspraak op 5 decemberjl.

Met vriendelijke groet,

<imagèoo3.png>

Paleisstraat 5
2514iA Den Haag
Postbus 16625
2500 BP Den Haag

Telefoon

_______________

Mobieli_______________
www. nede rIa ndsestaatslote ri i . n 1

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is mogelijk wettelijk 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 enlof verstrekking van deze informatie
aan derden is niet toegestaan. De Nederlandse $taatsloterij staat niet in voor de juiste en
volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst
daarvan.



Deze voetnoot geeft mede aan dat deze e-mail gescand is door een actuele virus scanner op
de aanwezigheid van computer virussen.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Staatsloterij.

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is mogelijk wettelijk 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. De Nederlandse Staatsloterij staat niet in voor de juiste en
volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst
daarvan.

Deze voetnoot geeft mede aan dat deze e-mail gescand is door een actuele virus scanner op
de aanwezigheid van computer virussen.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Staatsloterij.

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is mogelijk wettelijk 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. De Nederlandse Staatsloterij staat niet in
voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

Deze voetnoot geeft mede aan dat deze e-mail gescand is door een actuele virus scanner op de aanwezigheid
van computer virussen.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Staatsloterj.
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23

Ministerie van Financiën

Vfx-cc.4.ii jI<
TER INFORMATIE, HEDEN

Aan

Staatssecretaris

Directie Financieringen

Inlichtingen

__________mlnfln.nI

Aanleiding
Morgen, vrijdag S december, doet de Hoge Raad (HR) uitspraak in de zaak
tussen SENS en de Stichting Loterijverlies. SENS heeft persstatements met ons

de uitspraak.
uiten reikwijdte verzoek

Kern punten

‘ 1O.2.g+11.1

Van
Afdeling Deelnemingen)

Kopie aan
Mr FIN

Bijlagen
Persstatements 5ENS en Ksa

1O.2.e, tenzij anders aangegeven

notitie
Paraaf

Datum
4 december 2014

Notitlenu mmer
FJN/20 14/ 1281

Voorbereiding uitspraak HR in zaak Loterijverlies Rubriek
SENS-Beleid algemeen

Auteur

Via
Secretaris Generaal

Via
Dit. Flnai

Via

11

.

Toelichting
Achtergrond
SENS heeft in de periode 2000 tot en met 2007 ook niet verkochte loten laten
meedoen in de trekkingen voor prijzen van €50.000,- en €100.000,-. Dat is

Pagina 1 van 3



volgens de vergunning toegestaan. De regels bepalen louter dat SENS 60% van
de inleg als prijzengeld moet uitkeren. In reclame-uitingen zou echter de indruk
zijn gewekt dat er louter uit verkochte loten werd getrokken. Daardoor was de
winstkans voor de spelers kleiner dan zij wellicht dachten. De Stichting
Loterijverlies heeft — namens bij de stichting aangesloten spelers - een zaak
tegen SENS aangespannen om de schade vergoed te krijgen. SENS heeft zich
verweerd door te stellen dat de organisatie de geldende regels heeft gevolgd en
dat het uitkeringspercentage aan de spelers conform de wettelijke eisen was. De
rechtbank Den Haag gaf SENS in eerste aanleg gelijk, maar in hoger beroep
oordeelde het Hof dat er sprake was van misleiding. SENS is vervolgens in
cassatie gegaan tegen de uitspraak van het Hof en daarop heeft de Stichting ook
enkele cassatiemiddelen ingesteld. De Procureur-Generaal heeft een advies
gegeven aan de Hoge Raad waarin wordt geoordeeld dat SENS inderdaad
misleidend heeft gecommuniceerd.

Mogelijke scenario ‘s uitspraak en reactie SENS
A. SENS wordt niet in het gelijk gesteld.

11.1

B. SENS wordt in het gelijk gesteld.

11.1

buiten reikwijdte verzoek
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Inlichtingen

Datum
25januari 2015

Notltlenummer
FIN/2015/00063 4

Uitspraak Hoge Raad in zaak Loterijverlies Rubriek
SENS-Beleïd algemeen

Paraaf Via Via

f
Th,. (,...

Auteur

Via Bijlagen
COMfr Persstatementa SENS

2 NO FIN 2014-128;

Aanleiding
Op vrijdag 30 januari wordt rond het middaguur de uitspraak van de Hoge Raad
(HR) verwacht in de zaak van SENS tegen de Stichting Loterijverlies.

Kernpu nten
• Eerder is bijgevoegde notitie aan u verstuurd toen er een uitspraak van de

HR op 5 decemberji. stond gepland. Deze uitspraak werd vervolgens
aangehouden tot 30 januari. Zie bijgevoegd de persstatements in het geval
van een voor SENS negatieve danwel positieve uitspraak.

• 11.1

Ministerie van Financiën

10.2e, tenzij anders aangegeven

11.1
TER INFORMATIE, VOOR 30 JANUARI 2015

Aan

Staatssecretaris

notitie

Directie Financienngen

Van 11.1
Afdeling Deelnemingen

Kopie aan
MT FIN

3 Eerder uitgegeven
nleuwsbericht SENS Inzake Ksa
onderzoek.

11.1

U wordt vrijdag zo snel mogelijk geïnformeerd over de uitspraak. Begin
volgende week voeren we overleg met SENS, waarna u wordt geïnformeerd
over de consequenties van de uitspraak en vervolgstappen.

11.1
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Nieuwsbericht SENS inzake Ksa-onderzoek

Den Haag, 06 december 2014

TREKKINGEN $TAATSLOTERIJ OP
ORDE
Het trekkingsproces van de Staatsloterij is op orde. Dat blijkt uit onderzoek van
het onafhankelijke onderzoeksbureau Software Improvement Group (SIG). Ook
heeft de Kansspelautoriteît (KSA) onderzoek gedaan. Uit de onderzoeken
komen geen aanwijzingen voor fraude of malversaties of pogingen daartoe. Dit
in tegenstelling wat er de afgelopen periode in de media over de trekkingen van
de Staatsloterij is verschenen.

Aan de onderzoeken is de afgelopen maanden door de Nederlandse Staatsloterj
volledig meegewerkt. Uit het onderzoek van SIG komen geen aanwijzingen waaruit
zou blijken dat de systemen en processen van de Nederlandse Staatsloterij voor
fraude vatbaar zijn. Het alles omvattende control-framework van de Nederlandse
Staatsloterj op haar (trekkings)processen voldoet aan alle standaarden en is
daarmee op orde.

De KSA heeft aangegeven dat zij als gevolg van het eigen onderzoek geen
aanleiding heeft gezien om de Staatsloterj-trekkingen op te schorten. Daarmee kan
de consument alle vertrouwen hebben in het spel van de Staatsloterij. De KSA heeft
de Staatsloterj geen maatregelen opgelegd, maar aanbevelingen gedaan. De
Nederlandse Staatsloterij heeft aangegeven deze aanbevelingen ovér te nemen om
haar zorgplicht en haar controles nog verder te versterken.

jr
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Van:

________________________________Lstaatsloterij.com]

Verzonden: vrijdag 30januari 2015 11:52

____________ ___________ ________________

Aan:

__________________

I;I__________________

_______________ ________________________

CC:

____________________________________I(FIN/DEELN)

Onderwerp: FW: Cassatie beroep Staatssloterij is verworpen
Bijlagen: 1 3.04238.docx; Persbericht 13.04238 Staatsloterij.docx

Geachte Leden van de Raad,

Bijgesloten de uitspraak van de Hoge Raad van hedenochtend met het bijbehorend persbericht van de Hoge Raad.
De woordvoeringslijn van de Staatsloterij is de afgelopen dagen afgestemd met het Ministerie van Financien en
wordt op dit moment waar nodig bijgesteld op basis van de uitspraak.

1O.2.g

In de vroege middag ontvangen jullie het commentaar en aanbevelingen van Van Doorne advocaten.

Groet en wordt vervolgd,

van:I_______________ vandoorne.com>
Datum: 30januari 2015

t)staatsloteri[.com>,

Onderwerp: Cassatie beroep Staatssloterij is verworpen

Ter info, het cassatieberoep van Staatsloterij is helaas verworpen. Wij gaan nu lezen: Laten we
straks even bellen. Gr,I________

Advocaat

De informatie in dit bericht is vertrouwelijk en is mogelijk wettelijk 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. De Nederlandse Staatsloterij staat niet in
voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige
ontvangst daarvan.

Deze voetnoot geeft mede aan dat deze e-mail gescand is door een actuele virus scanner op de aanwezigheid
van computer virussen.

Met vriendelijke groet,
De Nederlandse Staatsloterij.

1
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Van:
Verzonden:
Aan:

cc:

_________________

Onderwerp:

Beste 1
len ik hebben de concept conclusie doorgenomen. (jiJ

Vriendelijke groet,

Van: itiicien.ni]
Verzonden: zondag 11juni 2017 20:08

_________________

Aan IFIN/DEELN); 1
CC:!
Onderwerp: Loterijverlies; concept voor in incident te nemen conclusie

Beste allen,

advocaat 1 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 1 Bezuidenhoutseweg 57 1 Postbus 11756, 2502 AT Den Haag

ri 1 tC C_t t 1 IUUI9

I©oelsriickennl 1 www.pelsrijcken.nl

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn Nv., gevestigd te Den Haag en
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene
voorwaarden zijn te raadplegen op www.oelsriicken.nl/aloemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. 1f you are not
the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by viftue of an
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
N.V. and the dient. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with

donderdag 15juni2017 11:12
IBJZ/JZ)

1
(FIN/DEELN);[

RE: Loterijverlies; concept voor in incident te nemen conclusie

11.1

IBJZIJZ);

Zullen we dit bijvoorbeeld as. dinsdagmiddag kort bespreken? Dan kan! klaar ook bij zijn. Hoe laat schikt
het?

JBJZ/]Z); 1

in het incident.l1 1 1

B]Z/]Z);j

Hierbij doe ik jullie, mede namens 1 Igraag een eerste concept toekomen voor de conclusie van antwoord

Vriendelijke groet,



the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions
which inciude a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 19/2015. Our general
terms and conditions can be found on our website www.elsriicken.eu/alemene-voorwaarden and upon request we will provide you with
a copy, free of charge.

2
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Van:

_______________________________pelsrijcken.nl]

Verzonden: maandaa 3 juli 2017 19:47
Aan: I(BJZIJZ)

________________ _______

cc rB]Z/Zij lfFlN/DEELN); 1
1 1 (BJZ/JZ)

Onderwerp: RE: Staat / Loterijverlies BV [PRDF-1 1001212]

0K, dank voor de snelle terugkoppeling. Wij zullen zorg dragen voor de indiening.
Groet,

Ïi iH,nct 1 ppç PiicL’pn R flrnnnIwr Fnrh lijn N V 1 RP7lliHPnhnjitseweg 57 Postbus 11756,

____________________________________________________________________________pelsrijcken.nl

www.pelsrijcken.nl

Oorspronkelijk bericht
Van: 1 [BJZ/]Z) 1 I@minfin.nl]
Verzonden: maanda 3 uh 2017 17:50

1 FIN/DEELN);

______________________________

Onderwerp: RE: Staat / Loterijverlies BV [PRDF-11001212]

Hal__________

Hier iedereen akkoord, dus klaar om in te dienen.

Groet,

Verzonden met BlackBerry Work
(www. blackberry.com)

Van:

__________________________________jpelsrijcken.nhI

pelsrijcken.nl»
Datum: maandag 03 lul. 2017 2:56 PM
Aan: 1 IB]Z/]Z) 1 minfin.nl»
KopieT] l(B]Z/JZ) [ hminfin.nl tminfin.nl»,l

L IFIN/DEELNI l@minfini1 @minfin.nl»[

___________1@

pels rij cke n. ni . pelsrijcken. fl1»
Onderwerp: Staat! Loterijverlies BV {PRDF-11001212]

Best________

Zoals zojuist besproken, gaat hierbij het aangepaste concept voor de conclusie van antwoord.r11
Als jullie akkoord zijn met het aangepaste concept, zullen we het morgen indienen. Veel dank alvast!

Vriendelijke groet,

Ii advocaat 1 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 1 Bezuidenhoutseweg 57 1 Postbus 11756,
2502 AT Den Haag

______________________________________________________@pelsrijcken.nl

1
www. pelsrijcken. nk littp://www. pelsrijcken.nI/>

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten
waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u
verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een

1



overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze
vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het
Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nl/algemene-voorwaarden en
worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally
privileged. 1f you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All
our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of
the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the dient. Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with the Chamber of
Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and
conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague
under number 19/2015. Our general terms and conditions can be found on OUt website
www.pelsrijcken.eu/algemene-voorwaarden and upon request we will provide you with a copy, free of charge.
Dit bericht kan informatie bevatten die niet voor u is bestemd. Indien u niet de geadresseerde bent of dit bericht
abusievelijk aan u is toegezonden, wordt u verzocht dat aan de afzender te melden en het bericht te verwijderen.
De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband houdt met risicos
verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten.
This message may contain information that is not intended for you. 1f you are not the addressee or if this
message was sent to you by mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State
accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic transmission of
messages.

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten
waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u
verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een
overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze
vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het
Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nI/algemene-voorwaarden en
worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally
privileged. 1f you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All
our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of
the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. and the dient. Pels Rijcken & Droogleever
Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague andregistered with the Chamber of
Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and
conditions which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague
under number 19/2015. Our general terms and conditions can be found on our website
www.pelsrijcken.eu/algemene-voorwaarden and upon request we will provide you with a copy, free of charge.

2



1O.2.e 33

dinSdag 4 JUli 2077 16:26
I(R.17/.17\ t

pelsrijcken.nl]

• (FIN/DEELN);I

Staat! Loterijverlies BV. [PHUI—7 1007212]
20170705 CvA in 843a-incident Staat - Loterijverlies.pdf

Ter completering van uw dossier zend ik u in bovenvermelde zaak hierbij een scan van de conclusie van antwoord in
het incident ex art. 843a Rv met producties 1 t/m 2B. Deze conclusie is vanmiddag bezorgd bij de rechtbank alhier.

Met vriendelijke groet,

________________

senior assistant 1 1 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV. Bezuidenhoutseweg 57 1 Postbus
11756, 2502 AT Den Haag pelsrijcken.nl 1 www.pelsrijcken.nl

Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene
voorwaarden zijn te raadplegen op www.oelsriicken.nl/algemene-voorwaprden en worden op verzoek langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. 1f you are not
the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
NV. and the dient. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with
the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions
which inciude a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 19/2015. Our general
terms and conditions can be found on our website www.oelsriicken.eu/alpemene-voorwaarden and upon request we will provide you with
a copy, free of charge.

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste allen,

(BJZ/JZ); 1
I(BJZ!JZ)

1
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]fFIN/DEELN)

Van:

______________________________tpelsrijcken.nl]

Verzonden: donderdag 6 juli 2017 1 1:31

____________________

Aan: IBJZJJZ:I 1 (BJZ/JZ)j______________________

(FIN/DEELN);I [BJZ/JZ)

CC:

_____________________________

Onderwerp: Staat c.s. / Loterijverlies.nl BV. [PRDF-11001212J
Bijlagen: 20170705 CvA incident KPMG.PDF

Beste allen,

Hierbij zend ik u in bovenvermelde zaak een scan van de conclusie van antwoord in het incident ex art. 843a Rv
zijdens KPMG.

Met vriendelijke groet,

Isecretaressel
-

_________________enior

assistanti l Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 1 Bezuidenhoutseweg 57 1 Postbus
11756, 2502 AT Den Haag It pelsriicken.nl 1 www.pelsrijcken.nl

Printen, echt nodig2

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit beticht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprekelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene
voorwaarden zijn te raadplegen op www.oelsriicken.nl/alpemene-vpprwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. 1f you are not
the intended recipient please notify the sender ïmmediately and delete this message. All our services are performed by virtue of en
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
N.V. and the dient. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with
the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions
which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 19/2015. Our general
terms and conditions can be found on our website www.pelsriicken.eu/aIpemenevoorwaarden and upon request we will provide you with
a copy, free of charge.
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Van:

______________________________@pelsrijcken.nl]

Verzonden: donderdag 6 juli 2017 13:08

____________________

Aan: ItBJZ/JZ);I IBJZ/JZ);I
(FIN/DEELN);I (BJZ/JZ)

CC:

____________________________

Onderwerp: Staatc.s. / Loterijverlies.nl B.V. [PRDF-11001212J
Bijlagen: 20170705 rb Den Haag vonnis Staat - Loterijverlies.pdf

Beste allen,

Hierbij zend ik u in bovenvermelde zaak een scan van het tussenvonnis (bijlage) van de rechtbank Den Haag van 5
juli ji. waarin wordt bevestigd dat de rechtbank de comparitie van partijen heeft bepaald op dinsdag 5 september

2017 om 9.30 uur in de rechtbank alhier..

Met vriendelijke groet,

II senior assistant 1 IPels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV. 1 Bezuidènhoutseweg 57 1 Postbus
11756, 2502 Al Den Haag

______

oeIsriicken.nl 1 www.pelsrijcken,nl
Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV., gevestigd te Den Haag en
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene
voorwaarden zijn te raadplegen op www.Ielsriicken.nl/alqemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. 1f you are not
the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
NV. and the dient. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with
the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions
which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 19/2015. Our general
terms and conditions can be found on our website www.oelsriicken.eufplqemene-vpprwaarden and upon request we will provide you with
a copy, free of charge.





10.2.e, tenzij anders aangegeven 40

Van: 1BJZ/JZ)
Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 17:26

__________________

Aan:

____________ __________I(BJZ/JZ);____________________

(FlN/DEELNI
CC:

______________

Onderwerp: RE: Staat/Loterijverlies [PRDF-11001212]

11 1
.

Tot dinsdag!

Groet,

Van: telsriicken.nlJ
Verzonden: donderdag 31 augustus 2017 9:59

__________________ _________

Apn!

____________________________________________I(BJZ/JZ);

1 [FIN/DEELN); 1 1
I(B]Z/]Z:I

Onderwerp: RE: Staat! Loterijverlies [PRDF-11001212]

Beste allen,

Hierbij gaat een beknopt concept voor onze spreekaantekeningen ten behoeve van de comparitie. Als jullie nog
aanvullingen of opmerkingen hebben, horen we dat graag uiterlijk maandag. Veel dank alvast en in ieder geval tot
dinsdag.

Hartelijke groet,

Ii advocaat 1 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV. 1 Bezuidenhoutseweg 57 1 Postbus 11756, 2502 AT Den Haag 1
peIsriicken.nl 1 www.pelsrijcken.nl

Van:

____________________

Verzonden: vrijdag 25 augustus 2017 14:46

_________________ _______

Aan:I I(BJZ!JZ); 1 IFIN/DEELN); 1 BJZ/JZ)’; 1

Onderwerp: Staat / Loterijverlies [PRDF-11001212]

Beste allen,

Zoals afgelopen woensdag besproken, zullen wij ten behoeve van de comparitie van 5 september nog beknopte
spreekaantekeningen opstellen. Ons streven is dat we jullie eind volgende week een concept sturen. Zouden jullie
gelegenheid hebben om daar vervolgens uiterlijk 4 september naar te kijken?

11.1

Groet en voor nu een goed weekend!



advocaat 1 Pels Rijcken & Droogleever Fortui)n NV. Bezuidenhoutseweg 57 1 Postbus 11756, 2502 AT Den Haag 1
elsrijcken.nl www.pelsrijcken.nl

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene
voorwaarden zijn te raadplegen op www.oelsriicken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. 1f you are not
the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
NV. and the dient. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. is a public limited company that is based in The Hague and registered with
the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions
which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Couft of The Hague under number 19/2015. Our general
terms and conditions can be found on our website www.elsriicken.eu/aloemene-voorwaarden and upon request we will provide you with
a copy, free of charge.
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10.2.e

Ter completering van uw dossier zend ik u hierbij een scan van de drie pleitaantekeningen die vanochtend ter zitting
zijn gehanteerd.

Met vriendelijke groet,

_________________

senior assistantj Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV. 1 Bezuidenhoutseweg 57 1 Postbus
11756, 2502 AT Den Haag IoeIsriicken.n1 1 www.pelsrijcken.nI

Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV., gevestigd te Den Haag en
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene
voorwaarden zijn te raadplegen op www.oelsriicken.nl/aloemene-voorwaprden en worden op verzoek langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally privileged. 1f you are not
the intended recipient pleese notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
N.V. and the dient. Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn NV. is a public limited company that is based in The Hague and registered with
the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions
which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Couft of The Hague under number 19/2015. Our general
terms and conditions can be found on our website www.pelsrijcken.eu/algemene-voorwaarden and upon request we will provide you with
a copy, free of charge.

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste allen,

jpelsrijcken.nl]
dinsdag 5 september 2017 16:37

IBJZ/JZ);[

43

1 ItBJZïJT
J(FIN/DEELN);I___________

Staat c.s. / Loterijverlies.nl B.V. [PRDF-1 10012121
20170905 spreekaantekeningen 1 Icomparitie Staat -. . ..pdf;
20170905 pleitaant Staatsloterij - Loterijverli....pdt; 20170905

- Loterijverli. . . .pdf

1





-- Jpelsrijcken.nl]
woensdag 11 oktober 2017 11:48

___________

lBJZIJZ);
1 1 (BJZJJZ

taat C.S. / Loterljverlles.nl b.v.; proces-veroaal comparitie van partijen [PRDF-11001212]
20170905 rb Den Haag proces-verbaal Staatsloterij - Loterijverlies.pdf

Hierbij zend ik u een scan van het proces-verbaal (bijlage) dat is opgemaakt van de comparitie gehouden op 5
septemberji.

Met vriendelijke groet,

_____________

senior assistanti IPels Rijcken & Droogleever Fortuijn Nv. 1 Bezuidenhoutseweg 57 1 Postbus
11756, 2502 AT Den Haag 1 pelsrilcken.nl 1 www.pelsrijcken.nl

Printen, echt nodig?

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten waarvoor het
beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u verzocht het te vernietigen en de
afzender te informeren, Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400
van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en
ingeschreven in het Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking opgenomen. De algemene
voorwaarden zijn te raadplegen op www.oelsriicken.nl/algemene-voorwaarden en worden op verzoek langs elektronische weg of op
andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidentïal and legally privileged. 1f you are not
the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All our services are performed by virtue of an
agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of the Dutch Civil Code between Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn
N.V. and the dient. Pels Rijken & Droogleever Fortuijn NV. is a public limited company that is based, in The Hague and registered with
the Chamber of Commerce Haaglanden under number 27283716. All services provided are subject to our general terms and conditions
which include a limitation of liability clause and are deposited with the District Court of The Hague under number 19/2015. Our general
terms and conditions can be found on our website www.oelsriicken.eu/alpemene-voorwaarden and upon request we will provide you with
a copy, free of charge.

1O.2.e

Van:
Verzonden:
Aan:

CC:
Onderwerp:
Bijlagen:

Beste allen,

47

](FIN/DEELN);I_________
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Van:

___________________nederlandseloterij.nl]

Verzonden: vrildag 15 december 2017 15:58

_____________

Aan: ,l(FIN); 1 (FIN/DEELN);_____________
[(FIN/DEELN)

CC: II
Onderwerp: nadere toelichting uitspraak le bodemprocedure Loterijverlies BV - Staatsloterij BV
Bijlagen: 16-1049[1J.pdf

Beste

Zoals ik reeds bijl Imeldde, hebben we afgelopen woensdag een zeer positieve uitspraak van de
rechtbank Den Haag mogen ontvangen in de 1e bodemprocedure die Loterijverlies BV tegen ons had
aangespannen. Onderstaand heb ik de achtergronden van deze zaak in meer detail uitgewerkt. Voor de
geïnteresseerden is het eindvonnis integraal bijgevoegd. We hebben overigens ook de landsadvocaat het
vonnis doen toekomen.

Vordering Lotertjverlies en aanpak
In deze zaak vordert Loterijverlies BV dat de Staatsloterij aan haar een bedrag betaalt gelijk aan de
nominale waarde van de loten die destijds zijn gekocht door de achterban van Loterijverlies BV.
Loterjverlies BV heeft deze vordering eerder begroot op EUR 377 miljoen.

Zoals ik u eerder liet weten, heeft de rechtbank op ons verzoek toegestaan om eerst het punt van de
ontvankeljkheid van Loterjverlies BV af te procederen voordat wordt ingegaan wordt op de vordering zelf.
Tegen die ontvankeljkheid heeft de Staatsloterj in de kern twee verweren ingebracht: (i) de manier waarop
Loterjverlies BV heeft getracht over de rechten te beschikken van haar deelnemers is niet rechtsgeldig en
(ii) Loterjverlies BV maakt misbruik van haar gepretendeerde bevoegdheden.

De inhoud van het vonnis
In het eindvonnis van 13 decemberjl. volgt de rechtbank de Staatsloterij in dit tweede verweer (het eerste
verweer wordt onbesproken gelaten). Dat betekent dat Loterijverlies BV niet ontvankelijk is verklaard in
haar vorderingen, waarmee de procedure bij de rechtbank nu is geëindigd.

De rechtbank oordeelt, kort gezegd, dat Loterjverlies B.V. de procedure tegen de Staatsloterij op
oneigenlijke gronden is gestart. Zij wijst daarbij onder meer op de rol van de directeur die feitelijk aan het
roer staat van Loterijverlies B.V (de heer Roet). De procedure van Loterijverlies B.V. is volgens
de rechtbank slechts gestart omdat deze directeur zijn feitelijke zeggenschap in de Stichting Loterjverlies is
kwijtgeraakt. Dat gebeurde nadat de door hem aangestuurde bestuurder van die stichting door
de rechtbank Noord-Holland was vervangen wegens vermoedens van financieel wanbeheer (de rechtbank
spreekt in haar toelichting in het vonnis zelfs van ‘het vernietigende rapport van Van den Emster’).

De rechtbank vreest dat, op grond van de handel en wandel van de directeur van Loterjverlies B.V. in deze
kwestie, de belangen van de deelnemers aan de Staatsloterj onvoldoende gewaarborgd zijn in de door
Loterjverlies B.V. gestarte procedure. Enkele interessante passages in het vonnis zijn:

• de handelswijze van Loterijverlies kan niet worden losgezien van de persoonlijke en financiële
belangen van haar bestuurder Roet en diens pogingen om zijn eigen belangen na de schorsing van de
door hem aangewezen bestuurder van de Stichting Loterjverlies veilig te stellen (r.o. 5.16)

• er diverse “aanwijzingen” zijn, waaronder het doorsluizen van inleggelden van deelnemers aan
Loterijverlies teneinde een dure villa in Bergen te kopen, alsmede de pogingen van Loterjverlies BV
om de collectieve regeling te laten verbieden, die de rechtbank “ernstig redenen geven te vermoeden

1



dat een deel van de inleggelden niet zijn aangewend ter behartiging van de belangen van de
deelnemers, maar dat Roet hierover heeft beschikt als het ware het zijn eigen gelden” (r.o. 5.16);
er gegronde redenen bestaan om ernstig te twijfelen aan de kwaliteit en integriteit van het bestuttr

en de bedrijfsvoering van Loterijverlies BV’ (r.o. 5.18);

De rechtbank komt dan ook tot de conclusie dat Loterijverlies B.V. onder de gegeven omstandigheden
misbruik van bevoegdheid maakt en daarom niet ontvankelijk moet worden verklaard.

De media
Verschillende kranten hebben de uitspraak opgepikt en via internet verspreid, er zijn geen artikelen in
‘fysieke’ kranten gesignaleerd. Toonzetting van de berichten was merendeel neutraal! feitelijk. De
toelichting van de Telegraaf had als kop ‘Rechtbank geeft Loterijverliesoprichter draai om de oren’. We
hebben onze monitoringsystemen benut om het social sentiment rondom berichtgeving Loterijverlies de
afgelopen dagen te meten. Uit deze metingen blijkt minimale impact, hetgeen, gelet op de verkoop van onze
Decemberkalender Krasloten en de Oudejaarstrekking, positief nieuws is!

Hoe nu verder?
Vandaag ontvingen we bericht van de advocaat van Loterjverlies BV dat zij hoger beroep gaan aantekenen
tegen dit vonnis. We verwachten dat pas begin 2019 het Hof een oordeel (een zogenaamd eindarrest) zal
wijzen. Wij zijn overigens vol vertrouwen dat dit hoger beroep wordt verworpen. Tot slot, met deze
uitspraak zal de afwikkeling van de 2de bodemprocedure, waarin naast Staatsloterij en haar oud
toezichthouders en oud-bestuurders, ook de Staat is gedagvaard, op de nog langere baan worden geschoven.

Hoop hiermee voldoende ‘veldoverzicht’ te hebben gegeven,

Met vriendelijke groet,

TL

NEDErANÛSE
COTERIJ

Nederlandse Loterij 1 Laan van Hoornwijck 55, 2289 DG Rijswijk
Staatsloterj bv, Lotto bv en Nederlandse Loterij Organisatie bv zijn onderdeel van Nederlandse Loterij bv
1 www.nederlandseloterij.nI

2
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Van:
Verzonden:
Aan:

Onderwerp:
Bijlagen:

__________________kBJZIJZ)

maandag 15januari 2018 15:44
VFIN/DEELN);L_

______________________IBJZ!JZ)

RE: brief van Loterijverlies BV
antwoordbrief Loterijverlies BV JM.docx

]FIN!DEELN);

Eén schrapsuggestie

Van:I tFIN/DEELN)
Verzonden: maandag 15 januari 2018 15:36

_______________

Aan:I I(FIN/DEELN); 1 I(B]Z/)Z);L
(B]Z/]Z)
Onderwerp: RE: brief van Loterijverlies BV

Zie bijgevoegd een voorstel voor het antwoord. Graag uw commentaar.

Groet,

Van:I I(flN/DEELN)
Verzonden: woensdag 10 januari 2018 10:48

________________________________ItFIN/DEELN);

Aan:l
(BJZ/JZ);I I(FIN)
Onderwerp: brief van Loterijverlies BV

Ha allen,

Loterijverlies BV heeft een brief aan de minister gestuurd. Hierin doet Loterijverlies een bod op de aandelen van
de staat in Nederlandse Loterij (ik kan overigens niet duidelijk terugvinden wat het bod precies inhoudt), waarmee
Staatsloterij van de ‘claim’ van Loterijverlies af zou zijn.

11.1

Groet,

1(Z/z); [

1
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Van: 1(BJZ!JZ)
Verzonden: woensdag 17januari 2018 15:49

Aan:

___________________ __________________________

CC: •1 l(FINLÇEELN); (FINIDEELN);

___________________________I(BJZ/JZ________________________

Onderwerp: RE: Staat / Loterijverlies [PRDF-1 1001212]

Hal_________

Dank je voor je uitleg. Wat ons betreft helder zo, maar anders weten we jullie zeker te vinden.

Groet,

Oorspronkelijk bericht
Van:

________________________________________pelsrijcken.nl]

Verzonden: dinsdag 16januari 2018 17:00
Aan (B]Z/]Z)

____________________________ ____________________

CC: (FIN/DEELN);I 1 (FIN/DEELN);I

Onderwerp: RE: Staat / Loterijverlies [PRDF-11001212]

Hal____

Zoals gisteren aangekondigd, gaat hierbij ons (beknopte) antwoord op onderstaande vragen.

- 111.1
11.1

- 11.1
11.1 ..,..

.. -.

Kunnen jullie hiermee uit de voeten? Voor een nadere toelichting weet je ons wel te vinden.

Hartelijke groet,
Mede namens 1

______________

1 advocaat 1 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 1 Bezuidenhoutseweg 57 1 Postbus 11756,
2502 AT Den Haag II pelsrijcken.nl 1
www. pelsrijcken.nl

Oorspronkelijk bericht
Van:l 1 (B]Z/]Z) 1 minfin.nl]
Verzonden: woensdao 20 december 2017 15:57
Aan: 1 I(BJZ/JZ
CC:I l(FIN/DEELN)I I(FIN/DEELN)
Onderwerp: RE: Staat! Loterijverlies LPRDF-11001212J

1



Hal________

We hebben nog contact gehad met NLO hierover en naar aanleiding daarvan zijn er voor ons twee vragen waar

we graag van jullie een antwoord op zouden willen. Deze vragen zijn:

11.1

Mocht het voor jullie handig zijn de vragen nog even te bespreken, dan weet je ons te vinden (ik ben bereikbaar

opi__________

Zien jullie kans hier ergens eerste helft januari antwoord op te hebben? Wellicht ten overvloede: zoals altijd mag
het (graag zelfs) kort.

Groet,

Oorspronkelijk bericht
Van: 1
Verzonden: woensdag 13 december 2017 16:56

:1 kR17I17Aan
CC: I(FIN/DEELN);I 1 (B]Z/]Z
Onderwerp: RE: Staat / Loterijverlies [PRDF-11001212J

Bestel_______
Wij zagen het ook. De uitspraak staat op rechtspraak.nl:
http://deeplink.rechtspraak.nl/uitspraak?id=ECLI: NL: RBDHA:2017: 14512.

Ii 1 .1 Aangenomen wordt dat, wat er ook zij van de
beweerdelijke bevoegdheid van Loterijverlies BV. om op te treden voor de deelnemers, sprake is van misbruik

van bevoegdheid, omdat in feite de schorsing van Breton (lees: Roet) als bestuurder van de Stichting wordt
omzeild.
Laten we op een later moment, na bestudering van het vonnis, nog even contact hebben.

Hartelijke groet,

111.1

Ii advocaat 1 Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V. 1 Bezuidenhoutseweg 57 1 Postbus 11756,
2502 AT Den Haag

_________________________________________________________I@pelsriicken.nl

1
www. pelsrijcken.nl

Oorspronkelijk bericht

________________

Vani l(B]Z/JZ)I Ï@minfin.nl]
Verzonden: woensdao 13 december 2017 16:47
Aan:I
CC:l 1 (FIN/DEELN)I I(B]Z/JZ)
Onderwerp: RE: Staat! Loterijverlies [PRDF-11001212]

Goed nieuws volgens nu.nl? Jullie al iets gehoord?

Verzonden met BlackBerry Work
(www.blackberry.com)

Van:I ]@pelsrijcken. nI[

Datum: dinsdag 05 dec. 2017 10:22 AM

_____________

Aan:

__________________________BJZ,’JZ)l

Knnjpl (TFI/rIZI ftfll

_______I(B]Z!]Z) ______________________________

Onderwerp: Staat Loterijverlies [PRUI--11UU11Lj
n1»

Jpelsrijcken.nl»

Ipiinfin.nl»

_________

I@minfin.n1»,I_________

Beste

________

buiten het verzoek

pelsrijcken.nl]



De bodemprocedure Loterijverlies BV/Staatsloterij staat overigens volgende week voor vonnis (in het
ontvankelijkheidsincident). We zijn benieuwd wat de rechtbank gaat doen!

Hartelijke groet,

1 advocaat 1 Pels Rijcken & Droog leever Fortuijn N.V. 1 Bezuidenhoutseweg 57 Postbus 11756,
2502 AT Den Haag 1 I@pelsrijcken.nl 1
www.pelsrijcken. nl< https ://clicktime.symantec.com/a/1/cNRKZW-D-
SoOo0MHcPSbRwssCuf4h80ElCTyUybZY58=d=eSd2PWscVaLNBRNZhjeM71hY_HmB5dLGFmOtQ2KnuHc_8A3yPwf
F4HnPS3BSfxPIROf_x] FUEjq EUS 1TUNt4BYeIN_5HvDanvM2RivyKN bNdj6R2iZq DQ2Dd N NIWzOxnCF4-
jp21CTfRNSnaT-
wKQ0XPCV_MQB9zC9KW3hm hcpsLtQDOtbdPfZi9XbCKJaK8Ak_i]xBOjAbXhO_EN_tkgvnWX38HltK34usqqqs5l6rPm
om846Dwe9yiFzUSXushMbknA2m ng DIVUAmVemE2B_bvkkA_]_kU6uaRTS4FyGhX]cw_r8D9fnNqx6]3RZNZzK5vO-
4C4hr7OaPGYcrrbXurT6DAd7HfJGP4-ByhptvM-C2-umZVzS Be9RTA-
wvXaMnjBmP4xNuLW0IaFS4mHGeCTBXkLGYg_V]A5zhTx7IwHiUj_g%3D%3D&u=http°h3A°h2F°h2Fwww.pelsrijcke
n. nl %2 F>

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Het bericht kan vertrouwelijke informatie bevatten
waarvoor het beroepsgeheim van advocaat of notaris geldt. Als u dit bericht per abuis hebt ontvangen, wordt u
verzocht het te vernietigen en de afzender te informeren. Alle werkzaamheden worden verricht op grond van een
overeenkomst van opdracht als bedoeld in artikel 7:400 van het Burgerlijk Wetboek met de naamloze
vennootschap Pels Rijcken & Droogleever Fortuijn N.V., gevestigd te Den Haag en ingeschreven in het
Handelsregister onder nr. 27283716. Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden van toepassing, die zijn
gedeponeerd ter griffie rechtbank Den Haag onder nr. 19/2015. Daarin is een aansprakelijkheidsbeperking
opgenomen. De algemene voorwaarden zijn te raadplegen op www.pelsrijcken.nh/algemene-voorwaarden en
worden op verzoek langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos aan u toegezonden.

This message is solely intended for the addressee and may contain information that is confidential and legally
privileged. 1f you are not the intended recipient please notify the sender immediately and delete this message. All
our services are performed by virtue of an agreement for the supply of services as referred to in Section 7:400 of
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Nr. Document Wob-gronden Beoordeling Communicatie tussen Toelichting

1 Email dd 28 juni 2013 - perscommunicque n.a.v. beslaglegging 10.2.e Deels openbaar Ministerie van Financiën, 

Staatsloterij, Kansspelautoriteit

2 Email dd 11 juli 2013 - agendapunten overleg Staatsloterij 10.2.e +         

buiten reikwijdte 

verzoek

Deels openbaar Ministerie van Financiën, Staatsloterij

3 Email dd 12 juli 2013 - media Loterijverlies 10.2.e Deels openbaar Ministerie van Financiën, Ministerie 

van Justitie & Veiligheid, 

Staatsloterij, Kansspelautoriteit

4 Bijlage 1 bij email dd 12 juli 2013 - deelnemersbrief 10.2.e Deels openbaar Staatsloterij aan deelnemers

5 Bijlage 2 bij email dd 12 juli 2013 Q&A's Openbaar Staatsloterij

6 Bijlage 3 bij email dd 12 juli 2013 10.2.e Deels openbaar Staatsloterij aan relaties

7 Bijlage 4 bij email dd 12 juli 2013 - Mail Staatsloterij behelzende 

statement inzake inbeslagneming administratie

Reeds openbaar Geweigerd Mail van Staatsloterij aan FIN, 

bestaat enkel uit statement inzake 

inbeslagneming administratie.

8 Bijlage 5 bij email dd 12 juli 2013 10.2.e Deels openbaar Staatsloterij en NOS

9 Bijlage 6 bij email dd 12 juli 2013 - concept mediainterview 10.2.g Geweigerd Staatsloterij Concept media interview. Zie voor definitieve 

versie de mediainterview.

10 Interne mail dd 11 augustus 2013 - Loterijverlies in de media 10.2.e +            

11.1

Geweigerd Ministerie van Financiën Na toepassing van weigeringsgronden, blijft geen 

zelfstandig leesbaar document over.

11 Interne mail dd 1 december 2014 - inz notitie fusie Staatsloterij-Lotto 10.2.e +         

buiten reikwijdte 

verzoek

Deels openbaar Ministerie van Financiën

12 Bijlage 1 bij email dd 1 december 2014 - interne memo 10.2.b + 10.2.e + 

10.2.g + 11.1 + 

buiten reikwijdte 

verzoek

Deels openbaar Interne memo Financiën

13 Email dd 2 december 2014 - plan 5 december 2014 10.2.e + 10.2.g Deels openbaar Ministerie van Financiën, Staatsloterij

14 Email dd 4 december 2014 - persstatements 10.2.e + 10.2.g Deels openbaar Ministerie van Financiën, Staatsloterij

15 Bijlage bij email dd 4 december 2014 - concept persstatement 10.2.g Geweigerd Ministerie van Financien, Staatsloterij Na toepassing van weigeringsgronden, blijft geen 

zelfstandig leesbaar document over.

16 Email dd 11 december 2014 - tekstvoorstel fusiedocumentatie Reeds openbaar Geweigerd

17 Bijlage bij email dd 11 december 2014 Reeds openbaar Geweigerd

18 Email dd 8 januari 2015 - tekst artikel fusieovereenkomst 10.1.c + 10.2.b + 

10.2.e + 10.2.g

Geweigerd Ministerie van Financiën, 

Allen&Overy, Van Doorne, De Brauw, 

Staatsloterij, Lotto

10.1.c + 10.2.b + 10.2.g = betreft informatie 

over de inrichting van de fusieovereenkomst en 

de inhoud daarvan. Na toepassing van de 

weigeringsgronden, blijft geen zelfstandig 

leesbaar document over.

19 Bijlage 1 bij email dd 8 januari 2014 - conceptversie 

fusieovereenkomst

10.1.c + 10.2.b + 

10.2.g

Geweigerd

20 Bijlage 2 bij email dd 8 januari 2014 - conceptversie 

fusieovereenkomst

10.1.c + 10.2.b + 

10.2.g

Geweigerd

21 Email dd 26 januari 2015 - afstemming conceptversie 

fusieovereenkomst

10.1.c + 10.2.b + 

10.2.e + 10.2.g + 

dubbel met doc. 18

Geweigerd Ministerie van Financiën, 

Allen&Overy, Van Doorne, De Brauw, 

Staatsloterij, Lotto

Document overlapt grotendeels met document 

18. Na toepassing van de weigeringsgronden, 

blijft geen zelfstandig leesbaar document over.

Reeds verstrekt in Wob-verzoek NRC inzak fusie 

tussen Staatsloterij en Lotto: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministeri

e-van-financien/documenten/wob-

verzoeken/2017/03/01/besluit-wob-verzoek-fusie-

staatsloterij-lotto

Ministerie van Financiën, 

Allen&Overy, Van Doorne, De Brauw, 

Staatsloterij, Lotto



22 Email dd 27 januari 2015 - voorbereiding uitspraak Hoge Raad 10.2.e + 10.2.g + 

buiten reikwijdte 

verzoek

Deels openbaar Ministerie van Financiën, Staatsloterij 10.2.g = betreft afstemming press release en de 

punten die als belangrijk worden aangemerkt.

23 Bijlage 1 bij email dd 27 januari 2015 - interne notitie FIN 10.2.e + 10.2.g + 

11.1 + buiten 

reikwijdte verzoek

Deels openbaar

24 Bijlage 2 bij email dd 27 januari 2015 - Interne notitie FIN 10.2.e + 11.1 + 

buiten reikwijdte 

verzoek

Deels openbaar

25 Email dd 30 januari 2015 inz. uitspraak Hoge Raad 10.2.e + 10.2.g Deels openbaar Ministerie van Financiën, 

Staatsloterij, Van Doorne

26 Bijlage 1 bij email dd 30 januari 2015 - uitspraak Hoge Raad Reeds openbaar Geweigerd Uitspraak van de Hoge Raad is openbaar: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument

?id=ECLI:NL:HR:2015:178&showbutton=true&ke

yword=ECLI%3aNL%3aHR%3a2015%3a178

27 Bijlage 2 bij email dd 30 januari 2015 - nieuwsbericht Hoge Raad 

n.a.v. arrest

Reeds openbaar Geweigerd Nieuwsbericht Hoge Raad is openbaar: 

https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-

contact/Organisatie/Hoge-Raad-der-

Nederlanden/Nieuws/Paginas/Informatie-van-

Staatsloterij-was-misleidend.aspx

28 Email d.d. 15 juni 2017 inz conclusie van antwoord 10.2.e + 11.1 Deels openbaar Ministerie van Financiën, Pels Rijcken

29 Email d.d. 22 juli 2017 - conclusie van antwoord 10.2.e + 11.1 Geweigerd Na toepassing van weigeringsgronden, blijft geen 

zelfstandig leesbaar document over.

30 Bijlage bij email d.d. 22 juni 2017 - concept conclusie van antwoord 

Landsadvocaat

11.1 Geweigerd Concept, integraal geweigerd. Document 34 bevat 

de definitieve versie

31 Interne mail FIN d.d. 30 juni 2017 inz. conclusie van antwoord 

Landsadvocaat

10.2.e + 11.1 Geweigerd Ministerie van Financiën intern Na toepassing van weigeringsgronden, blijft geen 

zelfstandig leesbaar document over.

32 Email d.d. 3 juli 2017 inz indienen cva 10.2.e + 11.1 Deels openbaar Ministerie van Financiën, Pels Rijcken

33 Email d.d. 4 juli 2017 inz. conclusie van antwoord 10.2.e Deels openbaar Ministerie van Financiën, Pels Rijcken

34 Bijlage bij email d.d. 4 juli 2017 - conclusie van antwoord Reeds in bezit 

verzoeker

Geweigerd

35 Email d.d. 6 juli 2017 - conclusie van antwoord 10.2.e Deels openbaar Ministerie van Financiën, Pels 

Rijcken, KPMG

36 Bijlage bij email d.d. 6 juli 2017 - conclusie van antwoord Reeds in bezit 

verzoeker

Geweigerd

37 Email d.d. 6 juli 2017 inz tussenvonnis 10.2.e Deels openbaar Ministerie van Financiën, Pels Rijcken

38 Bijlage bij email d.d. 6 juli 2017 - tussenvonnis rechtbank Reeds in bezit 

verzoeker

Geweigerd

39 Email d.d. 27 juli 2017 - Overleg 10.2.e + 10.2.g + 

11.1 + buiten 

reikwijdte verzoek

Geweigerd Ministerie van Financiën, Pels 

Rijcken, Van Doorne, Blaisse

Mailwisseling tussen Van Doorne en Blaisse = 

10.2.g en mailwisseling tussen Pels Rijcken en 

FIN = 11.1 + buiten reikwijdte verzoek. Na 

toepassing van weigeringsgronden, blijft geen 

zelfstandig leesbaar document over.

40 Email d.d. 31 augustus 2018 - Zaak Staat-Loterijverlies 10.2.e + 11.1 Deels openbaar Ministerie van Financiën, Pels Rijcken

41 Bijlage 1 bij email dd 31 augustus 2017 - door verzoeker overlegde 

stukken aan de rechtbank

Van verzoeker 

afkomstig

Geweigerd

42 Bijlage 2 bij email dd 31 augustus 2017 - concept spreektekst 

landsadvocaat

11.1 Geweigerd Zie voor definitieve versie doc. 46

43 Email d.d. 5 september 2017 inz Pleitaantekeningen 10.2.e Deels openbaar Ministerie van Financiën, Pels Rijcken



44 Bijlage 1 bij email dd 5 september 2017 - pleitaantekeningen van een 

partij t.b.v. comparitie

Reeds in bezit 

verzoeker

Geweigerd

45 Bijlage 2 bij email dd 5 september 2017 - concept spreeknotitie van 

verzoeker

Van verzoeker 

afkomstig

Geweigerd

46 Bijlage 3 bij email dd 5 september 2017 - spreeknotitie t.b.v. 

comparitie na antwoord

Reeds in bezit 

verzoeker

Geweigerd

47 Email d.d. 11 oktober 2017 - Proces verbaal 10.2.e Deels openbaar Ministerie van Financiën, Pels Rijcken

48 Bijlage bij email dd 11 oktober 2017 - proces verbaal van comparitie 

van partijen

Reeds in bezit 

verzoeker

Geweigerd

49 Email d.d. 15 december 2017 - Toelichting uitspraak bodemprocedure 10.2.e Deels openbaar Ministerie van Financiën, Staatsloterij

50 Bijlage bij email dd 15 december 2017 - uitspraak rechtbank Reeds openbaar Geweigerd Uitspraak van de rechtbank is openbaar: 

https://uitspraken.rechtspraak.nl/inziendocument

?id=ECLI:NL:RBDHA:2017:14512&showbutton=tr

ue&keyword=loterijverlies

51 Email d.d. 15 januari 2018 - Antwoordbrief Loterijverlies 10.2.e + 11.1 Deels openbaar Ministerie van Financiën intern

52 Bijlage 1 bij email dd 15 januari 2018 Reeds in bezit 

verzoeker

Geweigerd

53 Email dd 17 januari 2018 - Uitspraak Staat-Loterijverlies 10.2.e + 11.1 + 

buiten reikwijdte 

verzoek

Deels openbaar Ministerie van Financiën, Pels Rijcken

54 Zie voor documenten uit de periode 30 januari 2015 - 12 juni 2017 

inventarislijst Wob-verzoek Volkskrant

Reeds openbaar Geweigerd Documenten zijn reeds gepubliceerd: 

https://www.rijksoverheid.nl/ministeries/ministeri

e-van-financien/documenten/wob-

verzoeken/2017/08/23/besluit-op-wob-verzoek-

over-informatievoorziening-van-de-staatsloterij
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