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1. Inleiding 

rat 22 uli 2011 van 15:00- 16:00 s reekt u met 
respectievelijk 

van De Lotto. U wordt tijdens het gesprek ondersteund door 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

1-1 

varkDe Lotto 

2. Aanleiding 
Aanleiding voor het gesprek Is de statutenwljziging van De Lotto, die op 29 Juni 
heett plaatsgevonden. De statutenwijziging voorziet in de toevoeging van een 
commissaris D aan de raad van commissarissen (die thans nog uit vhf personen 
bestaat). Deze commissaris D ziet toe op het kansspelbeleid, beschikt over 
bepaalde vetorechten en wordt door u benoemd. Hiermee wordt beoogd De Lotto 
(tot 2015) onder strenge overheidscontrole te brengen, zodat de vergunningen 
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van De Lotto, die niet op transparante wijze zijn verleend, voorlopig veilig warden 
gesteld. 	 willen graag met u bespreken hoe in de 
praktIjk invulling kan warden gegeven aan deze nieuwe situatie waarin sprake is 
van strenge overheidscontrole. Mogelijk komt nog enkele andere zaken ter sprake 
die min of meer verband houden met de nieuwe constellatie. Fileronder treft u per 
onderwerp een toelichting aan. 

3. Strenge overheidscontrole bij De Lotto 

com missaris   

Verlening Beschikking Instantloterit 
Op 30 april JI. verliep de geldigheid van de Beschikking Instantloterij (de 
krasloten). In beginsel lag verlening van een nieuwe vergunning tot elnd 2014 
voor de hand. Als gevolg van de uitspraak van de Raad van State van 23 maart 
2011, is er echter voor gekozen De Lotto voor twee maanden (tot en met 30 Juni 
ji.) vergunning te verlenen. Die tijdelijke vergunning had als doel de medewerking 
van De Lotto te verzekeren bij het realiseren van strenge overheidscontrole. 
Omdat de statutenwijziging eind Juni nog steeds niet rond was - de akte van 
statutenwijziging is op 29 juni jl. gepasseerd - is De Lotto opnieuw voor tijcielljke 
duur (1 jull - 30 september) vergunning verleend voor het organiseren van een 
instantloterij. 

4. De Lotto als organisatie in een veranderende markt 

Aloemeen   

Directoraat-Generaal 
Jeugd en 
Sanctletoepassing 

Duectie Sanctle en 
Preventlebeleid 

Datum 
20 Jull 2011 

Ons kenmerk 
DOS 5704804 
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nderdeel van de vernieuwing van het beleid is de regulering van kansspelen via 
internet, het (mogelijk) opheffen van het monopolie voor sportprijsvragen, een 
herziening van het loterljstelsel en de transparante verlening van vergunningen. 

DIrectoraat-Generaal 
laugd en 
Sanctletoepassing 
Carect , e Sanctie en 
Prevent1ebe;Od 

Datum 
20 jun 2011 

One kanmerk 
DDS 5704864 
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Binnenkort lea ik u over deze kwestie een aparte beslisnota voor. 

Directoraat-Generaal 
leugd en 
Sanctletoepassing 

Dream Sanctle- en 
Preventlebeleld 

Datum 

20 Jull 2011 

Ons kenmerk 

DDS 5204864 
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Mrectoraat-Generaal 
leugd en 
Sanctletoepassine 

Directle Sandie- an 
Preventlebeleid 

Datum 
20 lull 2011 

One kenmerk 
DDS 5704864 
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Aan 	 staatssecretaris F. Teeven 
Van 	 RvC Lotto 
Betreft 	reactie op gesprek d.d. 22 juli 2011 
Datum 	2 augustus 2011 

Vooraf. 

elc)cL.Lt-c■e rrt Z5 





Verlening beschikking instantloterij 

Bij brief van 30 juni is een nieuwe vergunning voor de periode van drie maanden 
toegekend. Er is besloten tot een vergunning voor drie maanden omdat de realisatie van 
"de strenge controle" nog niet gerealiseerd zou zijn. Indien daaraan voldaan is zal een 
vergunning worden verleend tot 31 december 2014. Bij brief d.d. 6 juli hebben wij er op 
gewezen dat reeds op 29 juni jongsleden de akte van statutenwijziging is gepasseerd en 
in afschrift van dezelfde datum is de akte aan het Ministerie verstuurd. Daarmee heeft de 
Lotto voldaan aan de gemaakte afspraken. De benoeming van Comnnissaris D is een zaak 
van het ministerie. lk heb begrepen dat het voornemen tot benoeming op zeer korte 
termijn te verwachten is (voornemen zodat nog een gesprek met de beneficianten en de 
commissarissen moeefiik 

Nu aan alle 
voorwaarden Is voldaan neem ik aan dat wij spoedig de beschikking tegemoet mogen 
zien. 



- BD/DSP/PS 

Van: 	 /1/ - BD/DSP/PS 
Verzonden: 	 vrijdag 12 au ustus 2011 13:52 
Aan: 	 - BD/DSP/PS 
Onderwerp: 	 Commissaris D De Lotto 

Gevoeligheid: 	 Vertrouwelijk 

Op 3 augustus jl. spraken 	en ik met 	 over zijn mogelijke aanstelling als commissaris D in 
de RvC van De Lotto. In dat gesprek kwamen een aantal onbeantwoorde vragen aan de orde. Zou jij mee willen 
denken met de beantwoording? 

3. Wie is de persoon die in artikei 8.2 wordi genoemd als belast met de naleving van het in Nederland vigerende 
kansspelbeleid? 

Op 30 of 31 augustus as. zou er een 'startgesprek' tussen de SVenJ, de voorzitter van de RvC en 
plaats kunnen vinden. Voor die tijd zouden bovenstaande vragen beantwoord moeten zijn en de procedures voor 
aanstelling van de commissaris D doorlopen zijn. 

Groet, 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Directie Sanctie- en Preventiebeleid 
Afdeling Preventie- en Slachtofferbeleid 
Schedeldoekshaven 100 I 2511 EX I Den Haag I H 17.24 
Postbus 20301 I 2500 EH I Den Haag 

T 070 370 
F 070 370 

SOVerh 	 nl!ven; 

Veiligheid en Justitie. Recht raakt mensen. 

'Tc)c.L.L,(Y•Ne nt- 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Urgentie: 

Geachte 

Statuten 

- BD/DSP/PS 

donderda 

Hieronder beantwoord ik deze vragen. 

BD/DSP 
1 september 2011 17:01 

Hoog 

`3=oci-i_mc,17t-  Zt? 

- BD/DSP/PS;1111111111- BD/DSP/PS; 	 - BD/AL 
Beantwoording van je vragen ro 	enoeming tot commissaris D 

Op 3 augustus jl. spraken wij elkaar over het voornemen van de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie je tot 
commissaris D bij de Stichting de Nationale Sporttotalisator (hierna: De Lotto) te benoemen. Deze benoeming vomit 
het sluitstuk op een medio dit jaar gerealiseerde statutenwijziging bij De Lotto, die beoogt De Lotto alsnog onder 
strenge overheidscontrole te brengen. Tot ons genoegen rea eerde je in principe positief. Je vroeg mij echter eerst 
nog een drietal vraoen te beantwoorden. 

In overleg met de Beneficiantenraad, het bevoegde orgaan om tot statutenwijziging te besluiten, zouden 
bovengenoemde aanvullingen bij een eerstvolgende wijziging van de statuten kunnen worden meegenomen. 

Compliance officer 
Volgens artikel 8.2 (nieuw) stelt het bestuur onder goedkeuring van de raad van commissarissen een persoon aan die 
met en onder verantwoordelijkheid van het bestuur belast is met de naleving van het in Nederland vigerende 
kansspelbeleid. Het gaat hierbij om de zogenaamde "compliance officer". Het bestuur van De Lotto heeft mij 
meegedeeld dat 	 al enige jaren belast met 
in het vervolg tevens als compliance officer zal fungeren. Onlangs isEformeel als zodanig benoemd. 



tot het in Nederland vigerende kansspelbeleid voor zover dat bij of krachtens de wet op de stichting van toepassing is 
—  in het geding is. 

Ik hoop dat je op grond van bovenstaande informatie bereid bent de functie van commissaris D bij De Lotto te 
aanvaarden en zie je positieve bericht graag tegemoet. 

Verdere traject 
De staatssecretaris wil je graag uitnodigen voor een verdiepend kennismakingsgesprek, waarbij ook de wederzijdse 
verwachtingen t.a.v. de rolinvulling aan de orde kunnen komen. Daarover zal op korte termijn contact worden 
opgenomen. 

Zodra we je definitieve ja hebben, zal de staatssecretaris de beneficianten van De Lotto - de Stichting Aanwending 
Loterijgelden Nederland en de Vereniging Nederlands Olympisch Comite * Nederlandse Sport Federatie - per brief 
informeren over zijn voornemen Je als commissahs D te benoemen en vragen am hun zienswijzenswijze daarover 
kenbaar te maken. De statuten houden namelijk de verplichting daartoe in. In dat licht is het agendatechnisch 
wellicht zinvol nu al een datum voor een kennismakingsgesprek met vertegenwoordigers van beide beneficianten te 
prikken, zodat we daarna snel kunnen door exerceren. 

Ten slotte kan de formele benoeming van de commissaris D door de staatssecretaris plaatsvinden. Ik streef ernaar 
deze benoeming binnen enkele weken, in elk geval voor 1 oktober a.s. te hebben geformaliseerd. 

Met vriendelljke groet, 

2 



memo 

Met vriendelijke groet, 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Bijgevoegd ontvang je het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. 
Dit besluit vervangt het vroegere Vacatiegeldenbesluit en het Vergoedingenbesluit 
adviescolleges. De bedragen zijn inmiddels aanzienlijk verhoogd ten opzichte van 
het Vacatiegeldenbesluit (was C 135 voor een lid van een algemene commissie). 
Zo ontvangt een lid van een commissie inmiddels per vergadering C 256,24 en 
een voorzitter zelfs C 333,12. 

A._rr NI—  29 
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Staatssecretaris van Velligheid en Justitie 

memo Kennismakingsgesprek met 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Aanleiding 
Op maandag 12 september a.s., van 12:30 - 13:00, voert u een 

kennismakingsgesprek met 	 Het Is de bedoeling dat 

binnenkort tot commissar's D PI' De Lotto benoemt. Bij het gesprek 

wordt u ambtelijk ondersteund door 

Achtergrondinformatie 
Het doel van de benoeming van de commissar's D is om De Lotto onder strenge 
overheidscontrole te brengen. Vergunningen die worden verleend aan organisatles 

die onder strenge overheidscontrole staan hoeven namelijk nlet op openbare en 

transoarante wilze te worden verleend. 

Medio dit jaar zijn de statuten van De Lotto gewijzigd. Bij deze statutenwijziging 

is de commissar's D ingevoerd. Belangrijke elementen van de statutenwijziging 

zijn: 
- de commissar's D is een van de vijf leden van de raad van 

commissarissen; 
- de commissar's D wordt door u benoemd, nadat NOC*NSF en de Stichting 

ALN daarover zijn gehoord; 
- 	de commissaris D ziet in de uitoefening van zijn functie, naast zijn 

reguliere werkzaamheden, toe op het kansspelbeleid van De Lotto In 
relatie tot het In Nederland vigerende kansspelbeleid, voorzover dat bij of 
krachtens de wet op De Lotto van toepassing is; 

- de commissarls D kan besluiten dat bestuursbesluiten betreffende de 
nadere uitvoering van het jaarplan aan zijn goedkeuring worden 
onderworpen. Het kan daarbij gaan om besluiten omtrent werving- en 
reclameactiviteiten, het aantal verkooppunten, de modaliteiten van het 
aanbod, de samenwerking met andere kansspelaanbleders en het interne 
controlesyteem. Hij heeft daarbij bovendien een vetorecht. 

- De commissaris 0 heeft een vetorecht ten aanzien van besluiten van de 
raad van commissarlssen omtrent de vaststelling van de 
arbeidsvoorwaarden van bestuurders. 

Begin augustus had 	 (DSP) een gesprek met 

MEI 	 ad toen nog enkele vragen. Een vraag 1.11.  
betrekking op de statuten, waarover we even juridIsch advies hebben 

ingewonnen. Op 1 september zijn de vragen vanlIMEMeantwoord. 

Thcr nn,r-Tt- 50 
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Daags daarna heeft hij aangegeven bereid te zijn de functie van commissaris 
D te bekleden. 

Het kansspelbeleid 
De commissarls D ziet naast zijn reguliere toezichtswerkzaamheden toe op 
het kansspelbeleid van De Lotto In relatie tot het Nederlandse kansspelbeleid. 

Verdere tra'ect 
Voordat oor u tot commissaris D wordt benoemd, moeten 
nog een paar stappen warden gezet. 
- Op 12 september 2011 maaktill ennis met de voorzitter 

van de raad van commissarissen 
-  Op 16 september 2011 spreekt 	 met vertegenwoordigers 

van de beneficlanten van De Lotto: NOC*NSF en de Stichting ALN. 
- Vervolgens moeten wij de beneficianten horen over de voorgenomen 

benoeming. 
- Daarna kan door u worden benoemd. 

Directoraat-Generaal 
leugd en 
SanctletoepassIng 
Directle Sanctie- en 
Preventebeleld 

Datum 
9 september 2011 

Ons kenmerk 
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g /DcS 3/ 
STICHTING AAN WENDING LOTERDGELD 	ERLAND (ALN) 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
De heer mr. F. Teeven MPM 
Postbus 20301 
2500 EH 's-GRAVENHAGE 

Betreft: RvC De Lotto 

Geachte heer Teeven, 

Hoogachtend, 

Mede namens 

ranje Fonds en 	 ALN 

1)6 I OSP 

(jq 	 IILIIIMINUM111■11 

Ministerie van justitie 
DBOB/DIV/OAB/AL-00 

' 	Dossifxr 

4/ ■ • 

11110111111011110 

Ntr, 
arc • 

esavat -v, 

Datum: 16-09-2011 

7.17.9 0/5•  

Hedenmiddag heb ik, mede namens 	 van het 

NOC*NSF, een kennismakingsgesprek gehad met de door u 

beoogde zogenoemde "commissar's D", ter voorbereiding op zijn benoeming in de 

Raad van Commissarissen van De Lotto. Namens ALN en NOC*NSF heb ik 

geInformeerd over het inmiddels al 50-jarige gezamenlijke belang van De 

Lotto voor onze organisaties. We zijn ervan overtuigd dat 	 als nieuw 

lid van de Raad van Commissarissen de belangen van Lotto en zijn beneficianten op 

onbevooroordeelde en deskundige wijze zal dienen. We willen u dan ook bij deze 

gaarne mededelen dat zijn benoeming onze steun heeft. 

NOC*NSF 

Postadres: p/a Oranje Fonds, Postbus 90, 3500 AB Utrecht 
Bezoekadres: Maliebaan 18, 3581 CP Utrecht 

.-1--=-C_A-LrYNer-11-  31 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

- BD/DSP/PS 

Groet, 

-  BD/DSP/PS 
vrijdaQ 23 	2011 12,39 

-  BD/D: 
FW: relatie Justitie en Lotto 

Zie mail van li= Ik heb zelf de cruciale zinnen even dikgedrukt gemaakt. 

Van: 
Verzonden: vrijdag 23 september 2011 12:24 
Aan: 	 - BD/DSP/PS 
CC: 
Onderwerp: relatie Justitle en Lotto 

Geachte 

- BD/DSP/PS 

3L).. 

Af elo en woensdag hebben we telefonisch teruggeblikt op het gesprek van maandag met staatssecretaris Teeven en 

In het gesprek maandag heeft de staatssecretaris mij gewezen op het feit dat we vanaf nu onder staatstoezicht 
staan. 1k heb daarop gereageerd door dit te bevestigen voorzover het gaat om de uitvoering van het 
kansspelbeleid. lk heb dit gedaan omdat in de betreffende bepalingen daarover geen misverstand bestaat 
art. 8.5. ... "voorzover die uitvoering van het kansspelbeleid van de stichting betreft"... 
art. 11.2. ..."toezicht op het kansspelbeleid van de stichting in relatie tot het in Nederland vigerende kansspelbeleid voor 
zover dat bij cf krachtens de wet op de stichting van toepassing 
art. 11.6. "en daarbij heeft aangegeven dat te hebben gedaan op grond van het feit dat het besluit in strijd is met het in 
Nederland vigerende kansspelbeleid voor zover dat bij of krachtens de wet op de stichting van toepassing is," 	 

lk heb met 	 gesproken en we hebben daarbij geconcludeerd dat een goed functionerende RvC er belang bij 
heeft om als een team te functioneren en dat niet voortdurend centraal dient te staan binnen dat functioneren de 
bijzondere positie die commissaris "D" heeft in de statuten. 





> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Geachte 

De Staatssecretaris 	eijj.g.Ii Justitie, 
namens deze. 

Aan de Stichting Aanwending Loterijgeden Nederland 
t.a.v. 
Postbus 90 
3500 AB UTRECHT 

Datum 	23 september 2011 
Onderwerp Benoeming commissaris D blj De Lotto 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Hierbij bericht ik u per hedenl illa kantoorhoud end te 
Amsterdam, tot commissaris D bij de Stichting de Nationale Sporttotalisator te 
hebben benoemd. 

Een afschrift van het benoemingsbesluit treft u bijgaand aan. 

1k vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hooga chtend, 

Kopie 	 27/09/2011 

35 

DIrectoraat-Generaal 
Jeugd an 
SanctletoepassIng 

Directie Sanctle- en 

Preventlebeleed 

Schedeldoekshaven 100 

2511 EX Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

www.r1jksoverheld.nlivenj 

Contactpersoon 

One kenmeric 

5711230/11/0SP 

flipagen 
1 

BiJ beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts een zaak In uw 

brief behandeIen. 



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Aan de vereniging NOC * NSF 
t.a.v. 
Postbus 302 
6800 AH ARNHEM 

irtWIN 
..411■ 

Datum 	23 september 2011 
Onderwerp Benoeming commissaris D bij De Lotto 

Geachte 

Hierbij bericht ik u per heden.....111111.= kantoorhoudend te 
Amsterdam, tot commissaris D bij de Stichting de Nationale Sporttotalisator te 
hebben benoemd. 

Een afschrift van het benoemingsbesluit treft u bijgaand aan. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

De Staatssecretarls van Veheid ejJitTè, 

Kopie 	 27/09/2011 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

mock.1/4._mer-Tt-  .36 

Directoraat-Generaal 

leugd en 
Sanctletoepassing 
Direche Sanctle- en 
Preventlebeleld 

Schedeldoekshaven 100 

2511 EX Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

www.hpcsoverheld.n1/venj 

Contacipersoon 

Ons kenmerk 
5711230/11/DSP 

Bljlag en 
1 

BIj beantwoording de datum 
en one kenmerk vermelden. 
Wilt u stechts Oen zaak in uw 

brief behandelen. 



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Aan de Stichting de Nationale Sporttotalisator 
t.a.v. 
Postbus 3074 
2280 GB RIJSWIJK 

.11ttf 
etwrs 

Datum 	23 september 2011 
Onderwerp Benoeming commissaris D blj De Lotto 

Geachte 

Een afschrift van het benoemingsbesluit treft u bijgaand aan. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Veiligheid en J 	e, 
namens deze, 

Kople 	 27/09/2011 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Hierbij bericht ik u per heden 	 kantoorhoudend te 
Amsterdam, tot commissaris D bij de Stichting de Nationale Sporttotalisator 
(hierna: De Lotto) te hebben benoemd. 

`Dcx---uLn,Thn-r 

Directoraat-Generaal 

leued en 

Sanctletoepassing 
DIrectle Sanctle- en 
Preventlebeleld 

Schedeldoekshaven 100 
2511 EX Den Haag 
Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
www.djksoverheld.nlivenj 

Contactoersoon 

Ons kenmerk 
5711230/1I/DSP 

Bljlag an 

1 

131J beantwoording de datum 

en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u slechts den zaak In uw 

brief behandelen. 



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Aan 
aad van commissarissen van de Stichting de Nationale 

porttota Isator 

Datum 	23 september 2011 
Onderwerp Benoeming commissaris D bij De Lotto 

Geachte 

Hierbij bericht ik u per heden 	 kantoorhoudend te 
Amsterdam, tot commissarls D bij de Stichting de Nationale Sporttotalisator te 
hebben benoemd. 

Een afschrift van het benoemingsbesluit treft u bijgaand aan. 

Voor de goede orde merk lk op dat de commissaris D thans deel ultmaakt van uw 
raad van commissarissen en dientengevolge voor de voor commissarissen 
gebruikelijke vergoeding in aanmerking komt. Ik vernek u vriendelijk ervoor zorg 
te dragen dat hierover namens De Lotto contact wordt opgenomen met 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze, 

Kopie 	 27/09/2011 

Ministerie van Veiligheid en histide 

Directoraat-Generaal 

Jeugd an 
SanctletoepassIng 
DIrectle Sancde- en 

Preven tl ebe I eld 

Schedeldoekshaven 100 

2511 EX Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

www.rIjksoverheld.nlivenj 

Contactpersoon 

Ons kenmerk 
5711230/11/DSP 

Bljlagen 
1 

øij beantwoordlng de datum 

en ons kenmerk vermeiden. 
Wilt u slechts een zaak in uw 

brief Dehandelen. 



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Datum 	23 september 2011 
Onderwerp Uw benoeming tot commissaris D bij De Lotto 

Geachte 

Hierbij doe ik u het besluit toekomen waarbij u tot commissaris D bij de Stichting 
de Nationale Sporttotalisator (hiema: De Lotto) wordt benoemd. 

De benoeming geldt voor de periode van 23 september 2011 tot en met 22 
september 2015. 

Een afschrift van het benoemingsbeslult zend ik aan het bestuur en de raad van 
commissarissen van De Lotto, de vereniging NOC*NSF en de Stichting ALN. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Veili 	• 	n Justitie, 
namens deze. 

Kopie 	 27/09/2011 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

rf■crii 

Directoraat-Generaal 
leugd in 
Sanctletoepassing 
DIrectle Sanctie- en 

Preyenbebeleid 

SchedelOoekshaven 100 

2511 EX Den Haag 
Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 
w WIC njksoverheld.nlivenj 

Contactpersoon 

Orts kenmerk 
5711230 

Bljlagen 

1 

beantwoording de datum 

en ens kenmerk vermelden 

Wilt u slechts een zaak in uw 

brief behandelen. 



STAATSCOURANT 
Officiele uitgave van het Koninkrilk der Nederlanden sinds 1814 

Benoemingsbesluit commissaris D bij de Stichting de Nationale 

Sporttotalisator 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie; 

-Ix--c--urr•e r-I-  fc 

Gelet op artikel 10 van de statuten van de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting de Nationale 
Sporttotalisator, 

Gehoord hebbende de te Arnhem gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Neder-
lands Olympisch Comite * Nederlandse Sport Federatie en de te Den Haag gevestigde stichting: 
Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland, 

Besluit: 

De beer mr. P.W.L. Russell, kantoorhoudend to Amsterdam, tot commissaris D bij de Stichting de 
Nationale Sporttotalisator to benoemen. 

De benoeming geldt voor de periode van 23 september 2011 tot en met 22 september 2015. 

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. 

Den Haag, 23 september 2011 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens doze: 
M.C.J. Groothuizen, 
Dire cteur Sanctie- en Preventiebeleid. 

Staatscourant 2011 nr. 21821 	6 december 2011 

Nr. 21827 

6 december 

2011 



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Datum 	29 september 2011 
Onderwerp liltleg statuten De Lotto 

Elljlagen 

Geachte 	 1 

Hierbij doe ik u een kopie toekomen van de brief die ik heden aan 
voorzitter van de raad van commissarissen van de Stichting de 

Nationale Sporttotalisator, stuurde. Ik verwijs u kortheidshalve naar de inhoud 
van die brief, 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze. 

Kopre 	 04/10/2011 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

41 

Directoraat-Generaal 

Jeugd en 

Sanctfetoepassing 

Direche Sanctle- en 

Preventlebeleid 

Schedeldoekshaven 100 

2511 EX Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

www.rijksoverheid.nl/venj  

Contactpersoon 

One kenmerk 
5711915/11/DSP 

Sij beantwoording de datum 

en one kenmerk verrnelden. 
Wilt u slechts een zaak In uw 
brief behandelen. 



rimuut statuten De Lotto 

Hilirarchische Iljn 
DSP 
Datum/eIndrarsaf 

IP[11 
Over e aanv41 .1zIngen 

Parninco 

Gevrande beslissing/doel 

ToehchtIng op het concept 

Reden voor terugzending 

conclpient 

Datum/pareal 

2 )/, 

- C C_ 

_ 
.•ftle.1•1 

Instemmen met en ondertekenen van brief 
Eind vorige week is 	 tot commissaris 
D bij De Lotto benoennd. In de statuten van De Lotto zijn 
aan de commissar's D een aantal biJzonder 

bevoegdheden toegekend, o.a. een vetorecht ten aanzien 
van bepaalde beslulten van de RvC. 

Herhaaldell k is echter gebleken dat 

e RvC, een nogal beperkte uitleg 

voorstaat van het vetorecht van de commissaris D. Hij 
leidt dit af ult de statuten, waarin staat dat de 

commissaris D tegen een bepaald - besluit kan 

stemmen mits hi) daarbij aangeeft dat te hebben gedaan 

omdat het besluit in kwestie in strijd is met het in NL 

vigerende kansspelbeleid voor zover dat bij of krachtens  
de wet oo De Lotto van koepassino is. 

Uit de onderstreepte bijzin leidt=1111.1af dat de 

commissars D uitsluitend tegen besluiten kan stemmen 
die in strijd met de wet zijn genomen Hij heeft dat al een 
paar keer verkondigd, kennelijk oak op de vergadering 

van de RvC van afgelopen maandag. 

De uitleg van 	 is te beperkt en niet beoogd 

door de opstellers van de statuten. Met de 

(onderstreepte) bijzin is slechts bedoeld am de relatie 

tussen het kansspelbeleld en De Lotto (als 

vergunninghouder) tot ultdrukkng te brengen. M.a.w. 

slechts besluiten die in strijd zijn met het kansspelbeleid 

voorzover dat van toepassing is op De Lotto kunnen door 

het veto worden geraakt. Deze brief licht dat nog eens 

duidelijk toe. 

o Paraaf in hierarchische lijn ontbreekt 

CI Kan hierarchisch afgedaan warden 
o Stukken niet compleet/geordend 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

`Thcc_uLx-rsont LIZ 

Directoraat-Generaal 

Jeugd en 

Sanctietoepassing 

Directle Sanctie en 

Prevertiebeleld 

Contactpersoon 

Datum ultgaande brief 
29 september 2011 

Mummer ultgaande brief 
5711915/11/DP 

Ondertekenaar 

Uitsturen veer 
30 september 2011 
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

Aan 
Voorzitter van de raad van commissarissen van de Stichting de Nationale 
Sporttotalisator 

Datum 	29 september 2011 
Onderwerp statuten De Lotto 

GeachtellIME 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Op 19 september j.l. voerden 	 u en ondergetekende overleg 
over de - toen nog - voorgenomen benoemlng van 	 ils 

commissaris D bij de Stichting de Nationale Sporttotalisor (hierna: De Lotto). Wij 
spraken onder andere over de taken en bevoegdheden van deze nieuwe 
functionaris. Na dit gesprek is de indruk ontstaan dat er binnen de verschillende 
geledingen van De Lotto mogelijk verschillend wordt gedacht over de reikwijdte 
van de taken en bevoegdheden van de nieuwe commissaris D. Het gaat in het 
bijzonder om de bevoegdheden die zijn neergelegd in artikel 11.6 van de 
statuten. Op 21 en 23 september jl. is daarover nog verschillende malen contact 
geweest tussen het departement, uzelf en (vertegenwoordigers van) De Lotto. 
Met deze brief wit ik graag nog eens bevestigen welke positie commissaris D 
heeft. 

Op 29 juni jl. heeft de statutenwijziging bij De Lotto plaatsgevonden, die voorziet 
in de introductie van de commissaris D. Zowel de landsadvocaat, medewerkers 
van mijn ministerie als medewerkers van De Lotto zijn zeer nauw betrokken 
geweest bij de voorbereiding van bedoelde statutenwijziging, waaronder de 
invulling van de taken van de commissaris D. Zoals u weet is met de invoering 
van de commissaris D beoogd De Lotto (alsnog) onder strenge overheidscontrole 
te brengen - dit naar aanleiding van de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State van 23 maart 2011. 

Naast zijn reguliere taak als lid van de raad van commissarissen, ziet de 
commissaris D toe op het kansspelbeleid van De Lotto in relatie tot het in 
Nederland vigerende kansspelbeleid. In andere woorden: de commissaris D ziet 
erop toe of het door De Lotto gevoerde beleid voldoende binnen het Nederlandse 
kansspelbeleid past. 

Om zijn bijzondere taak te kunnen uitvoeren, beschikt de commissarls D over een 
aantal aanvullende bevoegdheden. In de eerste plaats kan hij besluiten dat voor 
een aantal (in artikel 8.5 genoemde) bestuursbesluiten de goedkeuring van de 
raad van commissarissen nodig is. In de tweede plaats heeft hij met betrekking 
tot een aantal besluiten van de raad van commissarissen een vetorecht (zie 

Kopie 	artikel 11.6). 	 04/10/2011 

-IxDo,..kry-cr)-1--  43 

Directoraat-Generaa I 
Jeugd an 

Sanctietoepassing 

Directie Sanctle- en 

Preventlebeleid 

Schedeldoekshaven 100 

2511 EX Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

www.rijksoverheid nliverd 

Contactpersoon 

Ons kenmerk 
5711915/11/DSP 

811 beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermeiden. 
Wilt u slechts eEn zaak in uw 
brief behandelen. 



Om dat vetorecht ging het in bovengenoemde dIscussie. De derde volzin van 
artikel 11.6 bepaalt: "Besluiten als bedoeld In artikel 8, leden 2, 4 en 5 zijn geldig 
tenzij de commissaris D heeft tegengestemd en daarbij heeft aangegeven dat te 
hebben gedaan op grond van het felt dat het besluit In strijd is met het in 
Nederland vigerende kansspelbeleid voor zover dat bij of krachtens de wet op de 
stichting van toepassing is, in welk geval geen besluit tot stand Is gekomen". 

De bijzin "voor zover dat bij of krachtens de wet op de stichting van toepassing 
is" leek te worden misverstaan, In die zin dat ten onrechte verondersteld werd dat 
daarmee bedoeld zou zijn te regelen dat de commlssaris D zljn vetorecht 
ultsluitend zou kunnen inroepen ten aanzien van besluiten van de raad van 
commissarissen die strijdig zijn met de wet. 

Dat is niet het geval. Met bedoelde bepaling Is uitdrukkelijk beoogd de 
commissaris D - in voorkomende gevallen - een vetorecht te verschaffen ten 
aanzien van besluiten die in strijd met het kansspelbeleld zijn genomen. Met de 
woorden "bij of krachtens de wet" is slechts bedoeld de vergunningsrelatle tussen 
de overheld en De Lotto tot uitdrukking te brengen. Met andere woorden: 
besluiten die in strijd zijn met het kansspelbeleid voorzover dat OD De Lotto van 
toepassing Is  kunnen door een vetorecht van de commissaris D worden getroffen. 
Overigens zou een beperkte uitleg van het vetorecht weinig zinvol zljn, aangezien 
ik er vanuit ga dat de raad van commissarlssen sowieso geen besluiten neemt die 
strijdig met de wet zijn. 

De bovengenoemde uitleg van het vetorecht volgt nlet alleen uit de tekst van de 
statuten, maar doet ook recht aan het beoogde doel van de statutenwijzIgIng, 
namelijk om De Lotto onder strenge overheidscontrole te brengen. 

1k vertrouw erop hiermee elke onduidelijkheid over de wijze van Interpretatie te 
hebben weggenomen. 

Hoogachtend, 

De Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, 
namens deze,_ 

CC. 

Kopie 	 04/10/2011 

Directoraat-Generaal 
Jeugd en 
Sanctietoepassing 
Directie Sanctre en 
Preventiebeletd 

Datum 
29 septernber 2011 

Ons kenmerk 
5711915/11/DSP 



- BD/DSP/PS 

Van: 
Verzonden: 	 vrudaQ 4 november 201111:56 
Aan: 	 - BO/DSP 
CC: 	 - BD/DSP/PS, 	 - BD/DSP/PS, 
Onderwerp: 

Gaarne vernemend, en U alien een heel goed weekend wensend, 

Met vriendelijke groet, 

1 

a)CDC_LAXDC 

- BD/AL 



	Oorspronkelijk bericht 	 
Van: 	 - BD/DSP 
Verzonden: don erdag 1 september 2011 17:01 
Aan: 
CC 	 - BD/DSP/PS; 	 - BD/DSP/PS; 
Onderwerp: Beantwoording van je vragen rand benoeming tot commissaris D 
Urgentie: Hoog 

=20 

Geachte 

- BD/AL 

Op 3 augustus jl. spraken wij elkaar over het voornemen van de = staatssecretaris van Veiligheid en 
Justitie je tot commissaris D bij de = Stichting de Nationale Sporttotalisator (hierna: De Lotto) te 
benoemen. = Deze benoeming vormt het sluitstuk op een media dit jaar gerealiseerde = statutenwijziging 
bij De Lotto, die beoogt De Lotto alsnog ander strenge = overheidscontrole te brengen. Tot ons genoegen 
reageerde je in principe = positief. Je vroeg mij echter eerst nog een drietal vragen te = beantwoorden. 

2 



Hieronder beantwoord lk deze vragen. 

Statuten 

In overleg met de Beneficiantenraad, het bevoegde orgaan om tot = statutenwijziging te besluiten, 
zouden bovengenoemde aanvullingen bij = een eerstvolgende wijziging van de statuten kunnen warden 
meegenomen. 

Compliance officer 
Volgens artikel 8.2 (nieuw) stelt het bestuur onder goedkeuring van de = raad van commissarissen een 
persoon aan die met en onder = verantwoordelijkheid van het bestuur belast is met de naleving van het 
= in Nederland vigerende kansspelbeleid. Het gaat hierbij cm de zogenaamde = "compliance officer". Het 
bestuur van De Lotto heeft mij mee edeeld dat 	 at enige jaren belast 
met 	 in het vervo g tevens a s compliance officer = zal fungeren. 
Onlangs isformeel a s zo anig benoem d.  

Dit bericht kan informatie bevatten die niet veer 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 

3 



te verwijderen. De Staat aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, van welke aard ook, die verband 
houdt met risico's verbonden aan het elektronisch verzenden van berichten. 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this 
message was sent to you by mistake, you are requested to Inform the sender and delete the message. 
The State accepts no liability for damage of any kind resulting from the risks inherent in the electronic 
transmission of messages. 

Ministry of Security and Justice 

4 



Van: 
Verzonden: 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Beste=, 

vriendelijke groet, 

- BD/DSP/PS 

Van: 
Verzon er9/r1,1.1milL.F.n er 1 : 
Aan: 	 - BD DSP PS .  
Onderwerp: 

november 
groet, 

- BD/DSP 
58 
BD/DSP/PS 

- BD/DSP/PS 

BD/DSP 

Over de status van dit stuk in iullie dossier wil ik wan noa even overle 

heb net uitvoeria sms contact met 	hierover oehad . 

ThccuLmc 



Van: 
Verzon en: v a 11 no9 1...11)e!irri er 2011 9:53  
Aan: 

CC: 
Onderwerp: 

Mijne heren, 

Met vriendelijke groet, 

De Lotto 

Laan van Hoornwijck 55 

Postbus 3074 

2280 GB Rijswijk www.delotto.n1 

De tnformatie in tilt bericht en eventuele bijlagen zijn vertrouvvelgk en ni , 1 mogehji; weLtelijk beschermd. De 
informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitstuitend 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 net toegestaan. De Lotto staat met In voor de julste en 
volledige overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 
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Staatssecretaris van Veiljaheid en hstitie 

nota 

Van 

OSP 

Concipient 

Toelichting 

Overleg met directie en RvC De Lotto 

Ministerie van Veiligheid en lustitie 

Doel 
U voor te bereiden op uw gesprek met de directie en de Raad van 
Commissarissen van De Lotto op 21 maart 2012 van 11.00 - 11.45 uur. U wordt 
bij dit gesprek ondersteund door 	 (DSP). 

Agenda 
1. Kennismaking 
2. Vaststellen agenda 
3. Relatie tussen yen) en De Lotto na de uitspraak van de Raad van State van 

23 maart 2011 
4. Voorzitterschap RvC 
5. Toekomst van het loterijstelsel en de positie van De Lotto daarin 
6. Uitspraak van de Hoge Raad inzake Ladbrokes 

Ad 1. Kennismaking 
Aanwezig zijn de heren: 
• (commissaris C); per 1 januari 2009 voor een derde termijn 

benoernd door toenmalig minister Hirsch Bailin. Zijn zittingstermijn loopt tot 
31 december 2012. 

• commissarissen A, benoemd door NOC*NSF  
• commissarissen B, benoemd door de Stichting ALN 
• commissaris D door u benoemd in 2011. 
• bij De Lotto. 

irectoraat-Generaal 

eugd en 

rot—cc_ 	 anctletoepassing 

irectie Sanche-  en 

Preventiebelerd 

Schedeldoekshaven 100 

2511 EX Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

www.rijksoverhetd.nliven1 

Contactpersoon 

Datum 

20 maart 2012 

Ons kenmerk 

244390 

Dossiernummer 

244388 
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Ad 2. Aaenda 

Ad 3. Relatie tussen Ver.)] en de Lotto 
De uitspraak van de Raad van State van maart 2011 heeft duidelijk gemaakt dat 
de in het verleden aan De Lotto verleende vergunningen op transparante wijze 
verleend hadden moeten worden. Een monopolist kan slechts aanspraak maken 
op een uitzondering op transparante gunning als zij eigendom is van de Staat of 
onder strenge controle van de Staat staat. Om de bestaande vergunning 
(sporttotalisator) van De Lotto zoveel mogelijk veilig te stellen en omdat er na de 
uitspraak van maart 2011 geen tijd meer was om de vergunning van de krasloten 
(in april 2011) op transparante wijze te verlenen, is in de loop van 2011 voor 
gekozen de directe overheidscontrole op De Lotto flink te versterken door de 
benoeming van een (overheids)commissaris D. Daartoe heeft u 

benoemd. Met De Lotto (i.h.b. met 	 zijn 
vervolgens enkele gesprekken gevoerd over de precieze betekenis van de 
statuten en de wijze waarop 	 commissariaat invult. 

Ad 4. Voorzitterschap RvC 

Ad 5. Toekomst loterijstelsel en rol Lotto 
In de toekomst dienen vergunningen voor loterijen transparant gegund te 
worden, dit is al door het vorige kabinet uitgesproken. Het gaat daarbij primair 
om de goede doelenloterijen en het lottospel. Tot 31 december 2014 zijn de 
meeste van deze vergunningen nu verlengd. De vergunningen voor de 
postcodeloterij en de bankgiroloterij lopen eind 2012 respectievelijk medio 2013 
af 

voor de toekomst van de loterijen ontwikkeld. 
Op dit moment wordt het beleid 

Directoraat-Generaal 
leugd en 
Sanctietoepassing 
Directie Sanct,e er 
Preventlebeleid 

Datum 
20 maart 2012 

Ons kenmerk 
244390 
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Ad 6. Uitspraak Hoge Raad inzake Ladbrokes 

Directoraat-Generaal 
leugd en 
Sanctletoepassing 
Directie Sanctie en 
Preventlebeleid 

Datum 
20 maart 2012 

Ons kenmerk 
244390 
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Directoraat-Generaal 
leugd en 
Sanctietoepassing 
Directe Sanctie- en 
Preventiebeleid 

Datum 
20 maart 2012 

Ons kenmerk 
244390 
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Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 

Gesprekspunten 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Doe! 
Woensdag 24 oktober 2012 heeft u om 18.00 uur op zijn verzoek a deux een 
gesprek met 	 commissaris D bij de Lotto. Doel van het gesprek is om 
zijn functioneren bij de Lotto te evalueren. 

Achtergrondinformatie 
U heeft 	 in het najaar van 2011 benoemd als commissaris D in de 
Raad van Commissarissen (RvC) bij de Lotto. In reactie op de uitspraak van de 
Raad van State in de zaak Betfair diende de vrijkomende krasloterij-vergunning 
ofwel transparant vergund te worden ofwel diende de Lotto onder streng 
staatstoezicht te komen. Voor dit laatste is gekozen, de statuten van de Lotto zijn 
aangepast en u heeft 	 benoemd. De cornmissaris D heeft -naast 
zijn gewone commissarisverantwoordelijkheid- extra bevoegdheden. Hi) kan een 
veto uitspreken over beslissingen van de RvC die te maken hebben met het 
kansspelbeleid en met het beloningsbeleid. 

3)CCLAAN-Neft- 

Directoraat-Generaal 
leugd en 
Sanctietoepassing 
Direche Sanche- en 

Preventiebeleid 

2-DSP 

Schedeldoekshaven 100 

2511 EX Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

www.rijksoverheid.nliven) 

contactparsoon 

Datum 
24 oktober 2012 
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De Lotto als bedrijf 
De Lotto heeft op dit moment drie vergunningen: 

• loterij - Lottospel 
• weddenschappen - Toto 
)1. short-odd spel - Krasloterij. 
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From: 	 - BDIDSP/PS 
Sent: 	 vriidag 23 se tember 201119:18 
To: 
Cc: 	 - BD/DSP/PS 
Subject: 	 Agenda rvc 

Dag, mbt de agenda van de rvc: 

Punt 6: hierbij schuift 

Ad 6e. 

Punt 9 

Punt 10. 

Groet, 

aan. Is goed bekend met 	en 

[Paginanumrner] 

-J4Dc'u_ (Y-)c 



From: 	 - BDIDSP/PS 
Sent: 	 vrijdaq 17 februari 2012 16:57 
To: 
Subject: 	 lotto 

Dag =, 

we hebben gister nog even met de staatssecretaris gesproken over de Lotto. Drie punten: 

Harteluke groet, 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Postbus 20301 
2500 EH DEN HAAG 
tel. +31 70 370 
mob. +316 
mail: 

[Pagmanummer] 



From: 	 - BD/DSPiPS 
Sent: 	 woensdag 22 februari 2012 8:51 
To: 
Cc: 	 - BD/DSP; 	 de mr. - BD/DSP/PS 

Subject: 	 Verg. 

Dag 

ik heb gisteravond de stukken doorgenomen en nog de volgende informatie voor jou: 

* Het gesprek met 	en III heeft nog geen vervolg gekregen meta/M. Wij hebben twee weken 
geleden proberen te bellen, met als laatste stap 	bericht dat hij me zou terugbellen. (Ook 
kreeg hem trouwens niet aan de telefoon, zei hij me vorige week). 

ThccLJ- -cnt-  5G 

* In relatie tot de 	 heb ik geen input 
gekregen. 

Ik ben telefonisch goed bereikbaar tussen by. 12 en 1, mocht je nog even nader willen spreken. 

Hartelijke groet, 

Directie Sanctie en Preventiebeleid 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Postbus 20301 

[Pagonanummer] 



From: 
Sent: 
To: 
Subject: 

Dag 1111, 

Ik mail je even tbv de RvC vergadering van morgen. 
Relevant ztjn de volgende zaken (mocht jij punten hebben, dan hoor ik het wel): 

2. Juridische procedures. 
Dit is (kort) ter sprake geweest1111M1111111. Afgelopen donderdag heeft 	 met 

gesproken en het volgende gezegd: 

3. De Kansspelautoriteit is per 1 april van start gegaan. Het bestuur bestaat uit 
(voorzitter), 	 en 	1111 

4. ICT 
Op de agenda staat o.a. de accountantsrapporten en de certificering van de apparatuur en software en 
zo. 

Groet, 

RvC 

P.S. Zie overigens mijn mailtje aan 	ian hieronder. 

Van: 	 - BD/DSP/PS 
Verzonden: dinsdag 3 april 2012 15:20 
Aan: 
Onderwerp: RE: 

- BD/DSP/PS 
dinsdaci 3 a ril 2012 16:20 

[Paginanummerl 



Dag awn 

Ik heb nog even nagegaan. 

Ha rtelgke groet, 

Van: 	 fmailt0 11111.11 
Verzonden: dmsdag 3 april 2012 12:17 
Aan: 	 - BD/DSP/PS 
Onderwerp: 

We hebben gisteren gesproken over de voortgang inzak€ 1111.111111111111 
Hij zou dit 

zou weten. Jij gaf aan daar meer nog nader onderzoeken omdat hij niet precies het standpunt van 
informatie over te hebben en dat met 	op te nemen. 
Morgen 17 uur heb ik een vergadering van de Raad van commissarissen waarbij dit onderwerp aan de orde komt. 

Met vriendelijke groet, 

Lotto  

De Lotto 

Laan van Hoornwijck 55 

Postbus 3074 

2280 GB Rijswijk 

070 

www.delotto.nl  

[Paginanummer] 

De informatie in Ott bericht en eventuele bijlagen zljri vertrouwelijk en zijn mogelijk wettelijk bescherrnd. De 
informatie verzonden met dit e-mail bericht is uitsluitend bestervid 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 Lotto staat met in voor de Juiste en volledige 
overbrenging van de inhoud van een verzonden e-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. 



From: 
Sent: 
To: 
Cc: 
Subject: 

Dag 

Groet, 

Directie Sainctie en Preventiebeleid 
Ministerie van Veiligheid en Justitie 
Postbus 20301 
2500 EH DEN HAAG 
tel. +31 70 370 
mob. +316 
mail: 

- BDIDSP/PS 
dinsdaa 5 iuni 2012 9:13 

je eerste vraag 

P.S. Antwoord op je tweede vraag volgt snel. 

- BD/DSP 

[Pagtnanummer] 

`3)(pL.re■en1-- 



From: 	 - BD/DSP/PS 
Sent: 	 woensdag 26 september 2012 18:59 
To: 
Subject: 	 RE: De lotto 

Dank voor de stukken. Kom er net achter dat ik ze op kantoor heb laten liggen.. Betekent dat ik vrijdag ga 
lezen en commentaar geven. 

	Original Message 	 
From: 
Sent: Wednesday, September 26, 2012 08:38 AM W. Europe Standard Time 
To: 	 -  BD/DSP/PS 
Subject: De lotto 

BestellIM 

hedenochtend stuurde ik je de vergaderstukken voor de komende vergadering van de Raad van Commissarissen van 
de Lotto. 

Denk je ook nog even aan de eerstejaars evaluatie bespreking met' 

dank en groet, 

paginanummel 

LA_rnt: 



From: 	 - BDIDSP/PS 
Sent: 	 woensda 3 oktober 2012 12:09 
To: 
Subject: 	 RE: Salaris 

Verzonden: woensdag 3 oktober 2012 10:26 
Aan: 	 - BD/DSP/PS 
Onderwerp: RE: SaCans 

MEM 

Elk 

[Paginanummerl 



Van: 	 - BD/DSP/PS 
Verzonden: woensdag 3 oktober 2012 7:06 
Aan: 
CC:1111111111 - BD/DSP 
Onderwerp: Salanc 

in reactie op je sms en voicemail. Gisteren heb ik nog met=gesproken en met hem afgestemd dat: 

Groet. 

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

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

This message may contain information that is not intended for you. If you are not the addressee or if this message was sent to you by 
mistake, you are requested to inform the sender and delete the message. The State accepts no liability for damage of any kind resulting 
from the risks inherent in the electronic transmission of messages. 

Ministry of Security and Justice 

[Paginanumrner] 



From: 	 - BDIDSP/PS 
Sent: 	 dinsdaç 23 oktober 2012 12:40 
To: 
Subject: 	 RE: opvolging 

Tj a.. 

T: +31 
F: +31 
E: 
W:MEN 

Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: dinsdag 23 oktober 2012 10:07 
Aan: 	 - BD/DSP/PS 
Onderwerp: FW: opvolging 

Gaarne even overleg. 

[Paginanumrner] 

ThCcAmy-NerThl- 



Oorspronkelijk bericht 
Van: 
Verzonden: maandag 22 oktober 2012 22:14 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: Re: opvolging 

Beste ME, 

Dank voor je e-mailbericht. 

[Paginanumrner] 



Groet, 

Op 22 okt 2012, om 12:33 heeft1111111111111/1het volgende geschreven: 

> Beste IM, 
> 

> 

> 

> 

> 
1 
1 
> 

[Paginanumrner] 



> Met vriendelijke groet, 
> 

>MI 
> 
> _ 
> 	 

> 
> T: +31 
> F: +31 
> E: II/ 
> W: MI 
> 

> 

> 
> 
> 
> 

[Paginanummer] 



• Oorspronkeluk bericht 	 

> Van : 
> Verzonden: zondag 21 oktober 2012 21:20 
> Aan1111 11 

> Onderwerp: opvolging 

> Leden van de RvC, 

[Paginanummer] 


