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1. Gevraagde beslissing: 
a) Instemmen met het treffen van voorbereidingen om De Lotto en Sportech 

B.V. (alsnog) onder "strenge controle" van de overheid te brengen. 

b) Instemmen met het verlenen van de Beschikking Instantloterij aan De Lottcl 
(per 1 mei as.) voor een periode van zes maanden. Na afloop van deze 
termijn moet De Lotto voldoen aan de nog te stellen voorwaarden m.b.t. 
overheidstoezicht. 
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c) Het voeren van overleg met Betfair, gelet op het nog lopende bezwaar van 
Betfair tegen de Beschikking Totalisator 2008. 

2. Voorgeschiedenis 
Betfair heeft in 2004 aanvragen bij het Ministerie van Justitie ingediend voor 
vergunningen voor sportprijsvragen en een totalisator (weddenschappen op 
uitslagen van paardenrennen). Beide aanvragen zijn destijds afgewezen en de 
vergunningen zijn opnieuw (voor vijf jaar) aan de zittende vergunninghouders, De 
Lotto en Sportech By., verleend. Het geschil heeft zich gaandeweg toegespitst op 
de vragen: 
- 	of de eenvergunningstelsels voor sportprijsvragen en een totalisator als 

zodanig verenigbaar zijn met het Europese recht, en 
- 	of het Europese recht ertoe dwingt deze vergunningen op transparante wijze 

te verlenen. 

In het hoger beroep heeft de Afdeling bestuursrechtspraak de eerste vraag 
bevestigend beantwoord: het stelsel als zodanig is voldoende gerechtvaardigd. 
Over de tweede vraag heeft de Afdeling een prejudiciele vraag gesteld aan het 
Hof van Justitie van de Europese Unie. Het Hof heeft op 3 juni 2010 geoordeeld 
dat de verlening en verlenging van vergunningen in het kader van een 
eenvergunningstelsel in beginsel op transparante wijze moet plaatsvinden, tenzij 
het gaat om: 
- 	een openbare exploitant die onder strikt toezicht staat van de Staat, of 
- 	een particuliere exploitant op wiens activiteiten de overheid een strenge 

controle kan uitoefenen. 

Op 23 maart 2011 heeft de Afdeling bestuursrechtspraak einduitspraak gedaan 
(bijlage 1) en geoordeeld dat De Lotto en Sportech niet tot de door het Hof 
genoemde uitzonderingscategorieen behoren, aangezien er geen "bijzondere 
relatie" aanwezig is tussen de overheid en beide particuliWEERrilrelrer.7-  
Bifue 	de minister een van de vijf commissarissen benoemen. Volgens 
de Afdeling impliceert dit hooguit "zekere controle" maar geen "strenge controle" 
zoals bedoeld door het Hof). 

De Afdeling heeft de beslissingen op bezwaar vernietigd, 
zodat opnieuw op het bezwaar van Betfair moet worden beslist. 

3. Gevolgen van de uitspraak 
De uitspraak heeft gevolgen voor zowel lopende procedures en vergunningen als 
de in de toekomst af te geven vergunningen. Hieronder treft u daarvan een 
overzicht aan: 

1. De Beschikking sporttotalisator 2005 en de Beschikking Totalisator 2005  
De Afdeling bestuursrechtspraak heeft de beslissingen op bezwaar inzake beide 
vergunningen vernietigd. Strikt genomen moet nu o nieuw een beslissing worden 
genomen op het bezwaar van Betfair. 

2. De Beschikking sporttotalisator 2010 en de Beschikking Totalisator 2008  
Dit zijn de huidige aan De Lotto en Sportech verleende vergunningen. 
a) Vier partijen hebben in 2010 bezwaar gemaakt tegen de Beschikking 

sporttotalisator 2010. Hierop is in september 2010 een beslissing genomen. 
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Tegen deze beslissing hebben Betfair, Unibet, Eredivisie en ALN beroep 
ingesteld. Dat loopt thans bij de rechtbank Den Haag. 

b) Betfair en NDR hebben bezwaar gemaakt tegen de Beschikking Totalisator 
2008. De behandeling van dit bezwaar is v.w.b. Betfair aangehouden. Daarop 
moet nog warden beslist. Het beroep van de NDR tegen de niet-
ontvankelijkheid is door de rechtbank afgewezen. 

c) Unibet en Global Entertainment (Antigua) hebben in 2008 een aanvraag 
ingediend voor de vergunning van De Lotto. Tegen de afwijzing hebben beide 
vennootschapen bezwaar gemaakt. Oak dit bezwaar is in afwachting van de 
uitspraak van de Afdeling aangehouden. 

d) Betfair en NDR hebben bezwaar ingediend tegen de wijziging van de 
Beschikking Totalisator in 2010. Op bezwaar van Betfair moet nog warden 
beslist. Het bezwaar van de NDR zal naar verwachting voor eind april niet 
ontvankelijk warden verklaard. 

In alle gevallen kunnen partijen er op aandringen dat op korte termijn op de 
lopende bezwaren wordt beslist, met het risico dat zij dwangsommen gaan 
vorderen. 

3. De Beschikkino Instantloteril 
Op 1 mei 2011 verloopt de geldigheidsduur van de Beschikking Instantloterij 
(krasloten). Evenals bij sportprijsvragen en de totalisator gaat het bij deze 
spelvorm am een éénvergunningstelsel. De vergunning is tot nu toe steeds 
opnieuw aan De Lotto verleend. De Lotto heeft weer am een vergunning van vij 
jaar gevraagd. Als gevola van de uitspraak van de Afdeling zou deze vergunninq 
niet vanzelfsprekend aan De Lotto verleend moeten worden, maar  zou deze op  
transparante wijze moeten worden verleend (aan de meest gerede kandidaat). 

4. Advies Landsadvocaat 
Naar aanleiding van de uitspraak en de bij 3 genoemde procedures en 
vergunningen is de Landsadvocaat am advies gevraagd, die inmiddels advies 
uitgebracht heeft uitgebracht (bijlagen 2 en 3). Op 12 april 2011 heeft over dit 
advies overleg plaatsgevonden tussen DSP, Ksa i.o., CBJ/JIZ en de 
landsadvocaat. 
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Gevolgen uitspraak Betfair II 

Ministerie van Veiligheid en Justine 
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1. Aanleiding 
Bij nota van 12 april 2011 heb ik u ger'nformeerd over de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State In de zaak Betfair en de 
(mogelijke) gevolgen daarvan voor een aantal lopende procedures en 
vergunningen. Naar aanleiding van deze nota heeft u enkele vragen gesteld. 

Herstelmadtreoelen  
• Hoe verhouden zich herstelmaatregelen bij De Lotto en Sportech tot het 

voorgestane beleid (dat gericht Is op het vergroten van marktwerking en het 
transparant gunner)? 

`J)c.),c_o_o(mc-I-rt- 4 
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Nee, de insteek blijft dat alle nog te verlenen vergunningen tot ulterlijk eind 2014 
worden verlengd. Dat heeft u ook in uw beleidsvisie meegedeeld. 

Met De Lotto en Sportech B.V. (en hun advocaten) heeft de afgelopen week 
constructief overleg plaatsgevonden. 1k ga hierop nader in bij punt 3. 

Looende prod r 

Advies landsadvOCaat 
• 	Nadere uitleg over passage ad a (onderaan pagina 3 in nota d.d. 12 april 

2011) 
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De tweede boodschap is dat het Hof van Justitie onlangs in een arrest heeft 
geoordeeld dat lidstaten, van wie het Hof van Justitie heeft geconstateerd dat zij 
wetgeving hebben die niet verenigbaar is met het Europese recht, geen beroep 
kunnen doen op een op een overgangsperiode om hun wetgeving aan te passen. 
In het onderhavige geval betekent dat dat de Nederlandse overheid ofwel de Wet 
op de kansspelen direct moet aanpassen, ofwel een overgangsperiode moet zien 
te creeren door gebruik te maken van de door het Hof geformuleerde 
utzonderingsmogelijkheid (namelijk dat vergunnrngen aan private exploitanten 
die onder strenge overheidscontrole staan niet op transparante wijze verleend 
hoeven worden). Een eventuele overgangsperiode, zoals beoogd tot eind 2014, 
kan dan oak alleen maar In combinatie met de aangegeven herstelmaatregelen 
worden gerealiseerd. 

3. Overleg met De Lotto en Sportech B.V. over herstelmaatregelen 
Op 18 en 19 april 2011 heeft overleg met respectievelijk Sportech B.V. en De 
Lotto (en hun advocaten en notarissen) plaatsgevonden over het doorvoeren van 
mogelijke herstelmaatregelen. Dat levert het volgende (voorloplge) beeld op: 

Soortech 

Net huidige wettelijke regime, inclusief vergunningsvoorwaarden 
en toezicht op de nalevIng, is volgens de Raad van State immers onvoldoende om 
te kunnen spreken van 'strenge overheidscontrole'. 

Pe Lotto 
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Met betrekking tot de wijze waarop deze bijzondere (overheids) commissaris 
wordt ingebed in de bestaande raad van commissarissen zijn twee modellen 
denkbaar: 

1) Het eerste model gaat uit van de RvC in zijn huidige vorm. Deze heeft vijf 
leden: twee commissarissen A (benoemd door NOC*NSF), twee 
commissarissen B (benoemd door ALN) en een commissaris C (voorzitter, 
door u benoemd). In deze opzet zou de commissaris C een bi zondere 

taakomschrijving en bevoegdheden krijgen. 

2) Het tweede model heeft dezelfde samenstelling als het eerste model, maar 
voegt daaraan een commissaris D toe. Volgens dat model wordt de 
commissaris D, evenals de commissar's C, door u benoemd, maar krijgt 
eerstgenoemde commissaris bljzondere taken en bevoegdheden toebedeeld 
ter behartiging van het kansspelbeleid. 

De notaris heeft inmiddels een voorstel voor een statutenwljzigIng ultgewerkt, dat 
thans is voorgelegd aan de raad van commissarissen en eden van de 
beneficiantenraad. Dinsdag 26 apnl, na de middag Is het voorstel aan het 
ministerie van Veiligheid en 3ustitie voorgelegt(zie bijlage). Dit voorstel wordt nu 
bestudeerd. Er wordt naar gestreefd de nieuwe opzet in de loop van juni 2011 te 
lmplementeren. Zodat vanaf 1 jun de nieuwe governance structuur van kracht kan 
zijn. 
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Der Haag 

Stichting de Nationale S orttotalisator 

Postbus 
2280 GB RIJSWIJK 

Geachte 

Datum 	28 april 2011 
Onderwerp VerlenIng Beschikking Instantloterij 2011 

Bij brieven van 7 en 22 februari 2011 verzocht u mij Stichting de Nationale 
Sporttotalisator (hierna: De Lotto) met ingang van 1 mei 2011 opnieuw een 
kansspelvergunning te verlenen voor het organiseren van de Instantloterij voor 
de duur van vijf jaar tot 30 april 2016. 

Het College van toezicht op de kansspelen heeft in zijn advies van 23 maart jl. 
geadviseerd bovengenoemde vergunning te verlenen voor de duur van vijf jaar, 
maar heeft bij dat advies geen rekening kunnen houden met de uitspraak van de 
Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (hierna: Raad van State) van 
23 maart jl. 

De Raad van State heeft op bovengenoemde datum ultspraak gedaan in de zaak 
Staat/Betfair, die heeft geleid tot vernietiging van onder andere de beslissing op 
bezwaar in verband met de vergunningverlening aan De Lotto (Sporttotalisator) in 
2004. Deze uitspraak heeft ook gevolgen voor de al verleende en opnieuw te 
verlenen (semi-)permanente vergunningen. 

In de uitspraak komt naar voren dat de veriening en verlenging van vergunningen 
in het kader van een eenvergunningstelsel op transparante wijze moet 
plaatsvinden, tenzij er sprake is van een van de twee uitzonderingssituaties, 
namelijk: 

- 	een openbare exploitant die onder strikt toezicht staat van de Staat, of 
- 	een particuliere exploltant op wiens activiteiten de overheid een strenge 

controle kan uitoefenen. 

Omdat De Lotto nu niet onder bovengenoemde uitzondering valt, heeft deze 
uitspraak tot gevolg dat de vergunning voor de Instantloterij via een transparante 
wijze moet worden verleend, tenzij op de activiteiten van De Lotto strenge 
overheidscontrole gewaarborgd is. 

In mijn brief van 19 maart jl. aan de Tweede Kamer heb ik mijn visie op het 
kansspelbeleid weergegeven (hierna: beleidsbrief) en ben ik ingegaan op het 
voomemen de mogelijkheden te onderzoeken meer marktwerking in te voeren bij 
de instantloterij, sportprijsvragen, de totalisator en speelcasino's en op de 
invoering van de transparante gunningprocedures. Ik heb hierbij aangegeven de 
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bestaande en toekomstige vergunninghouders voldoende tijd te willen geven zich 
op de nteuwe situatie voor te bereiden en de vergunningen binnen het huidige 
stelsel alleen nog af te geven met 31 december 2014 als einddatum. 

Omdat een transparante procedure nog niet voorhanden is, zal De Lotto tijdelijk 
ander strenge overheidscontrole moeten worden gebracht, zodat alsnog wordt 
voldaan aan de eis van de Raad van State. Op deze manier wordt een redelijke 
overgangstermijn gecreeerd waarbinnen de transparante gunningprocedures 
nader kunnen worden uitgewerkt. 
Omdat deze strenge controle niet voor de afloop van de huidige vergunning, 1 
mei as., kan worden gerealiseerd, heb ik besloten u een nieuwe vergunning te 
verlenen voor de duur van twee maanden. Dit betekent dat de beschikking ingaat 
op 1 mei 2011 en eindigt op 30 juni 2011. 

Bij de verlening van de vergunning geldt als voorwaarde dat De Lotto deze 
periode dient te gebruiken am de benodigde maatregelen te treffen om 'de 
strenge controle' te kunnen realiseren. Alleen indien hieraan is voldaan, is 
verlening van een nieuwe vergunning tot 31 december 2014 aan de orde. Verder 
gelden er bij deze vergunning dezelfde voorwaarden als die van de Beschikking 
Instantloterij 2006. 

Bijgaand treft u de Beschikking Instantloterij 2011 aan. 

Voor de goede orde wijs ik u er nogmaals op dat mijn voornemen is de 
vergunningen voor kansspelen met ingang van 1 januari 2015 transparant en in 
open competitie van aanbieders te gunnen. Vergunningveriening tot deze datum 
garandeert op geen enkele wijze gunning nadien. Aan welke partijen te zijner tijd 
toegestaan wordt bepaalde kansspelen te exploiteren is eveneens een open 
proces. 

Ik vertrouw crop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Een afsch rift van 
deze brief en van de beschikking zend ik aan het College van toezicht op de 
kansspelen. Tevens zal de beschikking worden gepubliceerd in de Staatscourant. 

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Veiligheid en lustitie, 
namens deze. 

Binnen zes weken no de dog van verzending van Mt besluit kan een ieder wiens belong 

rechtstreeks bij dit besiult is betrokken, bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de 

indlener ztjn ondertekend en bevat ten minste zdn naam en adres, de dagtekening, een 

omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gron den waarop het 

bezwaar rust. Dit bewaarschrift meet worden gericht aan: de Staatssecretaris van Veiligheid 

en Just/tie, to. v. Directie Sanctie- en Preventiebeleid, postbus 20301, 2500 EH Den Haag. 

Kopie 	 28/04/2011 
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Van: 	 -BD/OSP/PS 
Verzonden: 	 dinsdaQ 17 m i 2011 17.38 
Aan: 
CC: 	 - BD/DSP/PS 
Onderwerp: 
Bijlagen: 	 11.056c.pdf; 11O56b.pdf, 11.O56a.pdf, 1l.O56.pdf  

Urgentie: 	 Hoog 

ik snap nu waar de verwarring zit. Voel je vrij om mij as veroorzaker daarvan aan te wijzen... 

Hoop dat het hiermee verduidelijkt is. 

Groet, 

- BD/DS P/PS 

Van: 
Verzonden: dinsdag 17 mei 2011 14:07 
Aan: 	 - BD/DSP/PS 
CC: 
Onderwerp: 

Geachte 
Op verzoek van 	 doe ik u bijgevoegde brief met bijlagen toekomen. 

Met vriendelijke groet, 



TOT°.  
De Informatie In tilt bericht en eventuele bijlagen zlin vertrouwelljk en zir mogelijk wettelijk beschermd. De 
Informatie verzonden met Mt e-mail bertcht Is uttsluttend bestemd voor de geadresseerde. Gebrulk van deze 
Informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden OpenbaarmakIng, vermenigvuldtging, verspreIding 
en/of verstrekking van deze informatie aan derden is Met toegestaan De Lotto staat niet in voor de juiste en 
voltedlge overbrenging van de inhoud van een verzonden noch voor ttidige ontvangst daarvan. 

Van: 
Verzonden: dinsdag 17 mei 2011 13:53 
Aan: 
CC: 
Onderwerp: 

Geachte heer Teeven, 

De Lotto 

Lean van Hoornwijck 

Postbus 3074 

2280 GB Rijswijk 

Per gelijke post is u de brief met bijlagen toegezonden. 

Met vrlendelijke groet, 

De Lotto 

Laan van Hoornvvijck 55 

Postbus 3074 

2280 GB Rijswijk 

vv .44.delottO.n1 
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Datum 

17 mel 2011 

Referentle 

DTR/TV/11-056 

Doorkiesnummer 

Directe fax 

E-mail 

Betreft: Aanvraag verlenging BeschikkIng Instantloterij 2011 

Excellentie, 

Blj brief van 29 aprll 2011 heeft u de Stichting de Nationale Sporttotalisator (hiema: 
De Lotto) met Ingang van 1 mei 2011 een kansspelvergunning verleend voor de duur 
van 2 maanden en eindigend op 30 juni 2011. 

De verlening van een nleuwe vergunnIng tot 31 december 2014 is volgens uw 
schrijven aan de orde zodra De Lotto aan de voorwaarde heeft voldaan om zodanIge 
maatregelen te treffen dat sprake is van het kunnen uitoefenen van strenge controle, 
zoals bedoeld In de ultspraak van de Raad van State van 23 maart jl. 

Hierover is met uw ministerie overleg gevoerd. Dit heeft geresulteerd In een voorstel 
tot wijzIging van de statuten van De Lotto die ons inziens voldoet aan de voorwaarden 
zoals die in uw brief zijn verwoord. Daarom vragen wij, conform artikel 14 van de 
statuten van De Lotto, uw goedkeuring voor de bij deze brief gevoegde concept 
wijziging van de statuten( 11.056c). 

In brieven van De Lotto van 7 en 22 februari 2011 (11.056a en 11.056b) hebben wlj u 
voorstellen voorgelegd voor enkele inhoudelijke wijzIgIngen In de Beschlkking. Daar is 
bij de tussentijcise verlengIng van twee maanden am begrljpelljke redenen nog geen 
rekenIng mee gehouden. 

WIj handhaven de verzoeken zoals vastgelegd In de genoemde brieven en verzoeken u 
derhalve deze voorstellen te betrekken bij het opstellen van de nieuwe Beschikking 
Instantioterij, 

Met vriendelijke groet, 

De Lotto 

Stichting de Nationale Sporttotalisator is de statutaire naam van De Lotto 

I 	I 

Aan de Staatssecretaris van Veiligheid en JustItle 

De heer mr. F. Teeven 

Postbus 20301 

2500 EH DEN HAAG 



- BD/DSP/PS 

Van: 
Verzonden: 	 18 7:18 
Aan: 	 - /DSP/PS 
CC: 	 - BD/DSP/PS 
Onderwerp: 	 s a u en 

Beste 

Uiteraard wil ik graag een en ander nader toelichten. 

Met vriendelijke groet, 

De Lotto 

1 

rct-- 



LOWE TOTO 

Laan van Hoornwijck 55 

Postbus 3074 

2280 GB Rijswijk www.delotto.n1 
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- BD/DSP/PS 

Ttcpc .A.._rnent 

Van: 
Verzonden: 	 maandag 23 mei 2011 13:56  
Aan: 	 - BD/DSP/PS; 	 - BD/DSP/PS 
Onderwerp: 	 Lotto - wijziging statuten 
Bijlagen: 	 stw Lotto 23-5-2011.DOC: WS_BinaryComparison_#10180289v1_MATTERS_ - huidige 

statuten-#10335533vl_MATTERS_ - stw Lotto 23-5-20.DOC 

Hierbij de gewijzigde verse. Beneficiantenraad is akkoord met aanpassing artikel 11.6 conform jullie verzoek. Ten 
opzichte van de door jullie ontvangen zijn twee veranderingen doorgevoerd. Ten eerste artikel 11.6 en ten tweede de 
veranderde naam van de ALN. Dit laatste was per abuis nog niet doorgevoerd. 
Graag jullie akkoord gezien de bijeenkomst bij het College. 



Van: 	 111.11- BD/DSP/PS 
Verzonden: 	 maandag 23 mei 2011 15:06 
Aan: 
CC: 	 - BD/DSP/PS: 	 - BD/CBJ/JIZ; 

BD/DSP/PS 
Onderwerp: 	 Adviesaanvraag 

Urgentie: 	 Hoog 

Geacht college, 

- BD/DSP/PS 

Zoals hedenmiddag telefonisch besproken met 	 doe ik u hierbij bijgevoegde adviesaanvraag 
toekomen. 

1k hoop u hiermee voldoende geInformeerd te hebben. 

Met vriendelijke groet, 

,04,16,11;1...t.liitn11.• ■ •01 1J 	 0:0;0J 	WO); Nilli.11'24::1114111.... 

'Pur 	.) 	 : 

Ministerie van Veiligheid en lustitie 
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 

Veiligheid en Justitie. Recht raakt mensen. 

1 
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College van toezicht op de kansspelen 
Lange Voorhout 86, 2514 El Den -iaag, telefoon (070) 361 44 22, fax (070) 361 43 56 
e-mail college@toeziohtkansspelen nl, website www.toeochtkansspelen.n1 

Geachte heer Teeven, 

Met vriendelijke groet, 

de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie 
de heer ITU. F. Teeven 

c 	Postbus 20301 
2500 EH DEN HAAG 

Datum: 	25 mei 2011 
Ors kenmerk: C.415/11 
Uw kenmerk 5697441/11/DSP 
Bijtage(r): 	1 

Onderwerp 	wijziging statuten De Lotto en Beschikking instantloterij 2011 

Bijgaand treft u aan een exemplaar van het advies van het College d.d. heden inzake wijziging 
statuten De Lotto en Beschilcking instantloterij 2011. 

Graag ontvangt het College te zijner tijd een afschrift van de beslissing inzake wijziging 
statuten De Lotto en Beschilcicing instantloterij 2011. 

Minpirrie ,  van Just 
1)Cs-r oi . 0 .zeil 

..24_,m 	26 MEI 2011 
Nulniner  1 ic-6 g ig74)  

643 1007-08 Brief 
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College van toezicht op de kansspelen 

advies nr.: 	C.416/11 
datum: 	25 mei 2011 
betreffende: wijziging statuten De Lotto en Beschikldng instantloterij 2011 

Bij brief van 23 mei 2011, kenmerk 5697441/11/DSP, heeft de Staatssecretaris van 
Veiligheid en Justitie aan het College ter advies voorgelegd, overeenkomstig artikel 34, 
vierde lid, van de Wet op de kansspelen, een voorstel van De Lotto d.d. 23 mei 2011 tot 
wijziging van haax statuten. Het College leest deze adviesaanvraag aldus dat bedoeld zal 
zijn dat ter advies wordt voorgelegd, overeenkomstig artikel 34, eerste en vierde lid, van 
de Wet op de kansspelen, een voorstel d.d. 17 mei 2011 van De Lotto tot wijziging van 
de aan haar verleende vergunning als bedoeld in artikel 14b van de Wet op de kansspelen, 
alsmede van haar statuten, zoals voorzover het de statuten betreft nader gewijzigd d.d. 
23 mei 2011. Het betreft de instemming met een statutenwijziging als bedoeld in artikel 3, 
tweede lid, van de Beschikking instantloterij 2011 (nog niet gepubliceerd in de Staatscourant) 
en in artikel 3, tweede lid, van de Beschikking Sporttotalisator 2010 (Stcrt. 2010, 1190, d.d. 
28 januari 2010), zoals gewijzigd als gevolg van de beslissing op bezwaar van de Minister 
van Justitie van 30 september 2010 (Stcrt. 2010, 19402, d.d. 7 december 2010). 

Met een brief van 23 mei 2011, nr. C.404111, heeft het College overeenkomstig artikel 3, 
eerste lid, van het Besluit College van toezicht op de Icansspelen, De Lotto in de gelegenheid 
gesteld haar zienswijze kenbaar te maken. Narnens De Lotto is ter vergadering van het 
College d.d. 23 mei 2011 een mondelinge toelichting gegeven door 

en 

Het College merIct ten aanzien van de voorstellen het volgende op. 

1. Met de statutenwijziging van De Lotto worth beoogd te voldoen aan het door het Hof van 
Justitie van de Europese Unie ontwilckelde criterium in zijn arrest van 3 juni 2010 dat een 
transparante gunningprocedure Met verplicht is indien het om een particuliere exploitant 
gaat op wiens activiteiten de overheid een strenge controle lun uitoefenen. Daar wordt 
thans blijkens de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State d.d. 
23 maart 2011 niet aan voldaan ten opzichte van De Lotto. De voorgestelde statutenwijziging 
komt er in essentie op neer dat de raad van commissarissen wordt uitgebreid met een door 
de Minister van Veiligheid en Justine te benoemen regeringscommissaris, met een vetorecht 
waar het gaat om de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders, de benoeming van een 
compliance officer, het opstellen van het jaarplan, alsmede de uitvoering van het jaarplan 
voorzover die uitvoering het kansspelbeleid van De Lotto betreft, daaronder begrepen max 
niet beperkt tot besluiten betreffende wervings- en reclameactiviteiten, het aantal 
verkooppunten, de modaliteiten van het aanbieden van kansspelen aan het publiek, de 
samenwerking met andere aanbieders van kansspelen en het interne controlesysteem 

(

betreffende de naleving van het in Nederland vigerende kansspelbeleid. Naar de opvatting van 
het College wordt met deze voorgestelde statutenwijziging alsnog voldaan aan het criterium 
van het Hof van Justine van de Europese Unie. Overigens tekent het College hierbij nog aan 
dat waar het gaat om de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders, deze dan wel in lijn dienen 
te worden gebracht met de °Wangs aangepaste bezoldiging van de bestuurders van Holland 
Casino en van de Nederlandse Staatsloterij. 

464 , DV-09 Ver<NOlicl 
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College van toezicht op de kansspelen 

2. Ten aanzien van de voorstellen van De Lotto met betrekking tot wijziging van de 
Beschilcicing instantloterij 2011 verwijst het College naar zijn advies van 23 maart 2011, 
nr. C.256111, inzake Beschikking instantloterij 2011. 

&GC 1307-09 Verwat 01 ad 
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Staatssecretaris van Veiligheld en JustitIe 

nota 

Algemene leading 
Staatssecretans 	 SG 
Datum/emdparaar 	 Datum/paraaf 

Door tussenkomst van 
DGP1S 
Daturn/parae 

WnVi 

t 

In afachrlftfaan 

nsspelen 
Datum/paraa 

Concipiant 

Gevraagde beslissin 

t 

IV/ 

Benoeminq commlssaris D bii De Lotto 

Ministerie van Veiligheid en Justiti 

-Docu_or-cf:rct-  16 

reALOC-f 

Directoraat-Generaal 
Preventle, leugd en 
Sanctles 
Directle Sanctle en 
Preventlebeleid 

Schecleidoekshaven 100 

2511 EX Den Haag 
Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 
www rijksoverrield.rX/vem 

Contactparsoon 

Datum 
14 Juni 2011 

Ons kenmerk 
DOS 5699896 
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Toelichting 
Na de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State in de 
zaak Betfair van 23 maart 2011, waarin onder andere is geoordeeld dat de 
vergunning van De Lotto ten onrechte niet op transparante wijze is verleend, zijn 
(zoals u bekend) - in overleg met De Lotto - voorbereidingen getroffen om De 
Lotto (alsnog) onder strenge overheidscontrole te brengen. Op die manier blijven 
de verleende en nog aan De Lotto te verlenen vergunningen (voorlopig) in rechte 
onaantastbaar. Het is de bedoeling de strenge overheidscontrole tot 2015 te 
realiseren; daarna is een herziening van het loterijstelsel voorzien. 

Realisatie strenge overheidscontrole bij De Lotto 
De strenge overheidscontrole wordt gerealiseerd door aan de raad van 
commissarissen van De Lotto (thans vijf leden) een zogenaamde commissar's D 
toe te voegen. Deze - door u te benoemen - commissar's D krijgt, naast zip 
algemene toezichtstaak, een bijzondere taak op het gebied van het 
kansspelbeleid. 
De commissaris D krljgt een vetorecht ten aanzien van bepaalde besluiten van de 
RvC (m.n. waar het kansspelbeleid kan worden geraakt, maar ook over 
bijvoorbeeld veranderingen in de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders). Over 
de invulling van zijn taak voert u regelmatig overleg met deze commissar's. 

Voor de invoering van de commissar's D en de omschrijving van zip taak is eon 
wijziging van de statuten van De Lotto nodig. Het is de bedoeling deze op korte 
termijn te reallseren. Daarvoor Is onder andere uw instemming nodig (hierover 
leg ik u binnen enkele dagen een aparte nota voor). Nadat u heeft ingestemd, 
dient de Beneficiantenraad een beslult te nemen de statuten te wijzigen en dient 
de notaris de akte van statuterwijzIging te passeren. Vervolgens kan de 
benoemIng van de commissaris D plaatsvinden. 

Nieuwe Beschikking Instantloterij 
Om De Lotto te stimuleren mee te werken aan de totstandbrenging van strenge 
overheidscontrole, is haar, nadat de Beschikking Instantloterij (krasloten) op 30 
aprll jl. was verlopen, een tijdelijke vergunning voor twee maanden verleend. 
Deze tijdellIke vergunning loopt op 30 Juni as. af. Zodra de organisatorische 
wljzigingen bij De Lotto op de rails staan, kan aan De Lotto per 1 juli a.s. eon 
nleuwe verounnino voor de instantloterli worden verleend. 

aparte nota voor. 
aarover leg lk u dezer dagen nog eon 

• Benoeming commissaris D 
Het is zaak nu voorbereidingen te treffen voor de benoeming van de 
overheidscommissaris bij De Lotto. Deze commissaris wordt door u benoemd. De 
benoeming kan direct per 1 juli as. (maar eventueel ook lets later) plaatsvinden. 

Directoraat-Generaal 
Preventle, Jeugd en 
Sanctles 
Dream Sanctie- en 
Preventlebelefd 

Datum 
14 junl 2011 

Ons kenmerk 
DOS 5699896 
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U dient, om als staatssecretaris 'strenge controle' op de activiteiten van De Lotto 

te kunnen uitoefenen, directe invloed op de organisatle te hebben. Aileen In dat 

geval kan immers worden voldaan aan de door het Hof van lustitie geformuleerde 
ultzondering op de hoofdregel (dat kansspelvergunningen op transparante wIjze 

worden verleend). Dat betekent dat bij de keuze voor een persoon op iets grotere 
afstand voIstrekt helder zal moeten worden afgesproken dat deze uw 'verlengde 
arm' Is. 

Directoraat-Generaal 
Preventie, leugd en 
Sanctles 
Drectie Sanctle- en 
Preventlebeleld 

Datum 
14 Jun 2011 

One kenmerk 
DDS 5699896 
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Staatssecretans van Vellioheld en 3ustitle 

) 

n ota 

Algemene 'aiding 
Staatssecretarls 

Datum/ea 

No 

Door tussenkomst van 
DGP3S 

Daturn/paraaf 

Van 
OSP 

D um a f 

Conciptent 

a I.Wi  

0, 

Statutenwijziging Stichting de Nationale Sporttotalisator 

Fl 	 ii 

SG /1 

Daturrfildalrag 

Kansspeten 

Datum/paraaf 

lc/ie• 

Gevraagde beslissing 
Instemmen met de statutenwljziging van Stichting de Nationale Sporttotalisator 
(hierna: De Lotto). 

Toelichting 
Zeer recent heb ik u per nota van 14 jun' 2011, DDS 5699896, nader 
geinformeerd over de in te stellen commissars D bij De Lotto (bijlage 1). Het 
instellen van de commissar's D is een van de maatregelen die getroffen wordt om 
De Lotto onder strenge overheidscontrole te brengen. 

Zoals ik u reeds eerder heb geinformeerd, Is dit bovengenoemde traject het 
gevolg geweest van de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de 
Raad van State in de zaak Betfair van 23 maart 2011, waarin naar voren 

Kopie 	 22/06/2011 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

3:ccLA...fr-Nent- 

1"--et{ 
eX p 

Directoraat-Generaal 
Preventie, 3eu9d en 
Sanctles 
Dnectie Sanctie- en 

Preventiebeleld 

Kalvermarkt 53 

2511 CB Den Haag 

Postbus 20301 

2500EH Den Haag 
www.rtjksoverheld.rd/venj 

Contadp_ersoon 

Datum 
15 Junl 2011 

Ons kenmerk 
DOS 5700031 

Bijlagen 
3 
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gekomen dat kansspelvergunningen in beginsel transparant dienen te warden 
gegund, tenzij er sprake is van een uitzonderingssituatie, zoals een onder strenge 
overheidscontrole zijnde kansspelaanbieder. 
Door De Lotto tot 2015' onder strenge overheidscontrole te brengen blijven op 
deze manier de verleende en nog aan De Lotto te verlenen vergunningen 
(voorlopig) in rechte onaantastbaar. 

In de hierboven vermelde nota heb ik u reeds geinformeerd dat de strenge 
overheidscontrole wordt gerealiseerd door aan de raad van commissarissen van 
De Lotto (thans vijf leden) een zogenaamde commissaris D, die door u wordt 
benoemd, toe te voegen. 
Deze commissaris D krijgt, naast zijn algemene toezichtstaak, een bijzondere 
taak op het gebied van het kansspelbeleid. De commIssaris D krljgt een vetorecht 
(artikel 11.6 van de statuten) ten aanzien van bepaalde besluiten van de Raad 
van Commissarissen (vooral besluiten waardoor het kansspelbeleid kan warden 
geraakt, maar ook besluiten tot vaststelling van de arbeidsvoorwaarden van de 
bestuurders). 
De toebedeling van deze taken aan commIssaris D (en zijn instelling) hebben 
geleid tot een voorstel tot wijziging van de statuten (bijlage 2). Dit voorstel Is 
door De Lotto na telefonisch onderhoud met het Ministerie van Velligheid en 
lustitie nog aangepast en vervolgens voor advies naar het College toegestuurd. 

Het College heeft op 25 mei jl, zijn advies uitgebracht en aangegeven dat er met 
deze voorgestelde statutenwijziging alsnog voldaan wordt aan het onder strenge 
overheidscontrole brengen van De Lotto en daarmee aan de door het Hof van 
Justitie ontwikkelde criterlum. Het College tekende hierbij nog wel aan dat waar 
het gaat am de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders, deze dan wel in lijn 
dienen te worden gebracht met de onlangs aangepaste bezoldiging van de 
bestuurders van Holland Casino en van de Nederlandse Staatsloterij (bijlage 3). 

Wat de aantekenIng van het College betreft: het is aan de Raad van 
CommIssarlssen daarover - desgewenst - een besluit te nemen, waarbij op grond 
van artikel 17 van de statuten geldt dat bestaande overeenkomsten met 
bestuurders niet door deze statutenwijziging kunnen warden aangetast. 

In verband met de herzfening van het loterijstelsel, welke vanaf 2015 een transparante 

gunningprocedure zal inhouden 

Kopie 	 22/06/2011 

DIrectoraat-Genereal 
Preventie, Jeugd en 
Sanctles 

Directie Sandie- en 
Preventreneled 

Datum 
15 Junl 2011 

Ons kenmerk 
DDS 5700031 
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> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 

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

Datum 	20 juni 2011 
Onderwerp Verzoek tot wijziging statuten van De Lotto 

Geachte 

Ministerie van Veiligheid en Iustitie 

Per brief van 17 mei 2011 verzocht u mij in te stemmen met een aanpassing van 
de statuten van Stichting de Nationale Sporttotalisator (hierna: De Lotto). 

De voorgestelde statutenwijziging heeft betrekking op de samenstelling van de 
Raad van Commissarissen (hierna: RvC) van De Lotto en een uitbreiding daarvan 
met een commissaris benoemd door de Minister van Veiligheid en Justitie. Met 
deze wijziging wordt beoogd De Lotto onder strenge overheidscontrole te brengen 
en daardoor te voldoen aan het criterium uit het arrest van 3 juni 2010 van het 
Hof van Justitie, waarnaar is verwezen in de uitspraak van de Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State in de zaak Betfair van 23 maart 
2011. 

De in uw verzoek voorgestelde statutenwijziging heeft u per e-mail van 23 mei 
2011 nog aangepast. 

College van toezicht op de kansspelen 
Ik heb uw verzoek (en de toegezonden aangepaste statutenwijziging van 23 mei 
2011) voor advies voorgelegd aan het College van toezicht op de kansspelen 
(hierna: College). Bij brief van 25 mei 2011 (kenmerk advies C.415/11) heeft het 
College het gevraagde advies uitgebracht. 
Het College heeft aangegeven dat er met deze voorgestelde statutenwijziging 
alsnog voldaan wordt aan het onder strenge overheidscontrole brengen van De 
Lotto en daarmee aan het door het Hof van Justitie ontwikkelde criterium. Het 
College tekende hierbij nog wel aan dat waar het gaat om de arbeidsvoorwaarden 
van de bestuurders, deze dan wel in lijn dienen te worden gebracht met de 
onlangs aangepaste bezoldiging van de bestuurders van Holland Casino en van de 
Nederlandse Staatsloterij. 

ryle 	te 

Directoraat-Generaal 

Preventle, Jeugd en 
Sancties 
Directte Sanctie en 
Preventiebeleld 

Kalvermarkt 53 

2511C8 Den Haag 

Postbus 20301 

2500 EH Den Haag 

www.rnksoverheid .nl/venj  

Contactpersoon 

Ons kenmerk 
5697441/11/D5P 

Bij beantwoording de datum 
en ons kenmerk vermelden. 

Wilt u siechts Oen zaak in uev 
brief behandelen. 
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Beslissing naar aanleiding van de gevraagde wijziging 
In antwoord op uw verzoek van 17 mei 2011, aangevuld door de e-mail van 23 
mei 2011, bericht ik u als volgt. 

Ik stem in met uw verzoek en de voorgestelde statutenwijziging, zoals laatstelijk 
op 23 mei 2011 voorgelegd. 

Betreffende de aantekening van het College over de arbeidsvoorwaarden van de 
bestuurders zij nog opgemerkt dat daarin in de voorgestelde statuten wordt 
voorzien, doordat de Raad van Commissarissen daarover desgewenst een besluit 
kan nemen. Hierbij geldt op grond van artikel 17 van de statuten nog wel dat 
bestaande overeenkomsten met bestuurders door deze statutenwijziging niet 
kunnen worden aangetast. 

Ik verzoek u het College en mij binnen zes weken een exemplaar van de 
aangepaste statuten toe te sturen. 

Een afschrift van deze brief zend ik aan het College van toezicht op de 
kansspelen. 

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Veiligheid en lustitie, 
namens deze, 

Binnen zes weken no de dog van verzending van dit besluit kan een ieder wiens belong 

rechtstreeks bej dit besluit is betrokken, bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de 

indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een 

omschryving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het 

bezwaar rust. Dit bewaarschrift moet warden gericht aan: de Staatssecretaris van Veiligheid 

en Justitie, t.a.v. Directie Sanctie- en Preventiebeleid, postbus 20301, 2500 EH Den Haag. 
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rDe 
Lottoi  

De Lotto 

Laan van Hoornwilck 

Postbus 3074 

7280 08 Rowijk 

www.delotto.nt 

KVK 41151075 

_■:41 

50 iddr 
winst voor 
Nederland 

Betreft: statuten De Lotto 	 Datum: Rijswijk, 29 juni 2011 

Kenmerk: DIR/bbn-wp/11.082 

Geachte 

Op verzoek van 	 zend ik u hierbij een afschrift van de statuten 

van De Lotto per 29 juni 2011. 

Met vriendelijke groet, 

De Lotto 

Stichting de Nationale Sporttotalisator is de statutaire naain van De Lotto 

mor 
AANTEKENEN 
Ministerie van Justitie en Veiligheid 

T.a.v. 

Postbus 20301 
2500 EH Den Haag 
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De ondergetekende: 

111EMM 	 notaris met plaats van vestiging te Amsterdam, ver- 

klaart over de statuten (de "Statuten") van de stichting: Stichting de Nationale 

Sporttotalisator, gevestigd te 's-Gravenhage (de "Stichting"), het volgende. 

(i) de Statuten luiden overeenkomstig de aan deze verklaring gehechte tekst; 

(ii) de Statuten zijn voor het laatst gewijzigd bij akte (de *Akte"), verteden voor 

notaris te 's-Gravenhage, op 29 juni 2011. 

lk, notaris, heb mij bij het afgeven van de hiervoor onder (i) en (ii) opgenomen verkla-

ringen uitsluitend gebaseerd op de gegevens die zijn vermeld in het uittreksel uit het 

handelsregister van de inschrijving van de Stichting en een afschrift van de Akte. 

Getekend te Amsterdam op 29 juni 2011. 

DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 
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STATUTEN  

van. 

Stichtino de Nationale Soorttotalisator 

clevesticid te 's-Gravenhage  

d.d. 29 juni 2011 

DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 

SV/MT/CvG 

F: \ondwerk\dt\DT2011\74653440.zstats.DOC 

Naam. Zetel.  

Artikel 1.  

De stichting draagt de naarry Stichting de Nationale Sporttotalisator en is gevestigd in de gemeen-

te Den Haag. 

Doe I. 

Artikel 2.  

De stichting heeft ten doel: 

a. de verwerving van gelden door middel van het (doen) organiseren en het (doen) houden 

van kansspelen, het (doen) verlenen van diensten aan derden bij de organisatie van kans-

spelen en het in samenwerking met derden (doen) organiseren en/of houden van kansspe-

len; 

b. de verdeling van de aldus verworven gelden in het belang van instellingen werkzaam ten 

algemene nutte, in het bijzonder op het gebied van de sport, de lichamelijke vorming, het 

maatschappelijk welzijn, de volksgezondheid en de cultuur: en 

c. al hetgeen met het hiervoor in dit lid bepaalde verband houdt of daartoe bevorderlijk kan 

zijn. 

een en ander met inachtneming van de toepasselijke wetgeving, de daarop gebaseerde regelge-

ving en de krachtens die regelgeving verleende vergunningen. 

Middelen. Netto-opbrenqst Kansspelen. 

Artikel 3.  

3 1 	De middelen van de stichting worden gevormd door: 

a 	de opbrengst van de kansspelen; 

b. 	de opbrengst van het vermogen van de stichting; 

overige baten. 

3.2. 	De netto-opbrengst van de kansspelen wordt met inachtneming van de daartoe verstrek- 

te vergunningen zodanig verdeeld dat: 

a. 	de netto-opbrengst van de stichting uit de door de stichting georganiseerde in- 

stantloterijen, zijnde de bruto-opbrengst van alle werkzaamheden die verband 

houden met die instantloterijen na aftrek van de voor prijzen bestemde bedragen 

en de exploitatiekosten die verband houden met die instantloterijen: 

(i) 	voor vijfendertig procent (35%) ten goede komt aan die instellingen en 

personen werkzaam op het gebied van de cultuur, het maatschappelijk 



DE BRAUW 
BLACKSTONE 

WESTBROEK 
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welzijn en de volksgezondheid, die beneficianten zijn van de te Den Haag 

gevestigde stichting: Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland; en 

(ii) voor vijfenzestig procent (65%) ten goede komt aan de te Arnhem geves-

tigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Nederlands Olympisch 

Comae • Nedertandse Sport Federatie ten einde daaruit structurele of inci-

dentele uitkeringen te verstrekken aan instellingen en personen werkzaam 

op het terrein van de sport en de lichameliike vorming, 

b. 	de netto-opbrengst van de stichting uit de overige kansspel produkten van de 

stichting, zijnde de bruto-opbrengst van alle overige kansspel produkten van de 

stichting, na aftrek van de voor prijzen bestemde bedragen en exploitatiekosten 

die verband houden met die overige kansspel produkten: 

(i) voor zesentwintig en een half procent (26,5%) ten goede komt aan de te 

Den Haag gevestigde stichting: Stichting Aanwending Loterijgelden Neder-

land; en 

(ii) voor drieenzeventig en een half procent (73,5%) ten goede komt aan de te 

Arnhem gevestigde vereniging met volledige rechtsbevoegdheid: Neder-

lands Olympisch Comite Nederlandse Sport Federatie. 

3.3. 	De netto-opbrengst van de stichting uit andere activiteiten dan de exploitatie van kans- 

spelen wordt in de verhouding van de in lid 2 sub a en b bedoelde netto-opbrengsten 

aan die netto-opbrengsten toegevoegd en eveneens verdeeld op de wijze als in lid 2 sub 

a respectievelijk b is bepaald. 

Bestuur. Raad van commissarissen. Beneficiantenraad.  

Artikel 4.  

	

4.1. 	De stichting wordt bestuurd door het bestuur onder toezicht van de raad van commissa- 

rissen. 

	

4 2. 	De raad van commissarissen houcft toezicht op het beleid van het bestuur en op de al- 

gemene gang van zaken in de stichting zoals nader uiteengezet in artikel 10. 

	

4 3. 	Het bestuur verschaft de raad van commissarissen tijdig de voor de uitoefening van zijn 

taak noodzakelijke gegevens. 

	

4.4. 	De stichting heeft een Beneficiantenraad als bedoeld in artikel 12 van de statuten, welke 

als taak heeft: 

a. het behartigen van de belangen van instellingen en personen, welke instellingen 

en personen uitkeringen ontvangen vanuit de netto-opbrengsten van de stichting. 

overeenkomstig artikel 3 van de statuten, en 

b. het afstemmen en coOrdineren van activiteiten van de stichting en de onder a. 

genoemde instellingen en personen met betrekking tot de door de stichting geor-

ganiseerde kansspelen. 

De Beneficiantenraad heeft overigens de bevoegdheden die hem bij deze statuten zijn 

toegekend 

Bestuur.  

Artikel 5.  
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5.1. 	Het bestuur van de stichting bestaat uit een door de raad van commissarissen te bepa- 

len aantal van een of meer bestuurders. Slechts natuurlijke personen kunnen bestuurder 

zijn. 

5.2. 	De bestuurders worden benoemd door de raad van commissarissen die hen te alien 

tijde kan schorsen en ontslaan, onverminderd het bepaalde in artikel 2:298 Burgerlijk 

Wetboek. Een besluit tot benoeming, schorsing of ontslag van een bestuurder van de 

stichting kan slechts genomen warden met drie/vijfde meerderheid in een vergadering 

waarin alle commissarissen aanwezig en/of vertegenwoordigd zijn. 

5.3. 	lndien de read van commissarissen een bestuurder heeft geschorst, dient de raad van 

commissarissen binnen drie maanden na ingang van de schorsing te besluiten hetzij tot 

ontslag hetzij tot opheffing of handhaving van de schorsing; bij gebreke daarvan vervalt 

de schorsing. Een besluit tot handhaving van de schorsing kan slechts eenmaal warden 

genomen en de schorsing kan daarbij ten hoogste warden gehandhaafd voor drie 

maanden, ingaande op de dag, waarop de raad van commissarissen het besluit tot 

handhaving heeft genomen. 

Indien de raad van commissarissen niet binnen de voor de handhaving bepaalde termijn 

tot ontslag of tot opheffing van de schorsing heeft besloten, vervalt de schorsing. 

5.4. 	Ingeval van belet of ontstentenis van een of meer bestuurders zijn de overblijvende be- 

stuurders of is de enig overblijvende bestuurder tijdelijk met het bestuur belast. 

Ingeval van belet of ontstentenis van alle bestuurders of de enige bestuurder is de per-

soon, die de raad van commissarissen daartoe heeft aangewezen casu quo zal aanwij-

zen, tijdelijk met het bestuur belast. 

Ingeval van ontstentenis neemt de in de vorige zin bedoelde persoon zo spoedig moge- 

lijk de nodige maatregelen teneinde een definitieve voorziening te doen treffen. 

5.5. 

	

	Irdien het bestuur bestaat uit meerdere bestuurders, wijst de raad van commissarissen 

uit de best uurders een voorzitter van het bestuur aan. 

5 6. 	De raad van commissarissen stelt de arbeidsvoorwaarden van de bestuurders vast. 

Artikel 6.  

6.1. 	In alle gevallen, waarin niet binnen zes maanden na het ontstaan van een vacature in de 

benoeming van een bestuurder is voorzien, zal de meest gerede belanghebbende de Ar-

rondissementsrechtbank te Den Haag kunnen verzoeken een bestuurder te benoemen. 

6.2. Een op grand van het vorige lid door de Arrondissementsrechtbank benoemd bestuurder 

defungeert van rechtswege op het tijdstip, waarop alsnog op de wijze, omschreven in ar-

tikel 5, in de vacature wordt voorzien. 

Orqanisatle bestuur.  

Artikel 7.  

7 1 	De bestuurders kunnen, al dan niet bij reglement, hun werkzaamheden onderling verde- 

len. 

7.2. 	Het bestuur vergadert, zo dikwijis een bestuurder het verlangt. ledere bestuurder heeft 

recht op het uitbrengen van een stem. Het bestuur besluit bij volstrekte meerderheid van 

de uitgebrachte stemmen. 

Bij staking van stemmen beslist de voorzitter van de raad van commissarissen. 
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7.3. 	Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per teleco- 

pier of op een andere electronische wijze geschiedt die schriftelijk reproduceerbaar is en 

alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. 

Artikel 8.  

8 1. 	Het bestuur is bevoegd, onder voorafgaande goedkeuring van de raad van commissa- 

rissen, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 

en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de 

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk 

maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Een door de 

vcorzitter of de secretaris van de raad van commissarissen getekende verklaring dat de 

raad van commissarissen een besluit genomen heeft, geldt tegenover derden as bewijs 

van dat besluit. 

8.2. 	Het bestuur stelt 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 voor zover dat bij of krachtens de wet op de 

stichting van toepassing is. 

8 3 	Goedkeuring van de raad van commissarissen is voorts vereist voor besluiten van het 

bestuur omtrent het: 

a. 	uitbreiden van de activiteiten van de stichting met een nieuwe tak van bedrijf en 

het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf 

van de stichting of een deel ervan, 

deelnemen in. het op andere wijze een belang nemen in, of het aanvaarden of 

afstand doen van het beheer over andere rechtspersonen en ondernemingen en 

het beeindigen van of het brengen van enige wijziging in zodanige deelneming of 

belang; 

C. 	aangaan, beeindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten. 

De in de vorige volzin bedoelde besluiten van het bestuur behoeven bovendien de 

goedkeuring van de Beneficiantenraad indien de raad van commissarissen van mening 

is dat het desbetreffende besluit van ingrijpende betekenis is voor de stichting 

8.4. Het bestuur stelt jaarlijks vOor een door de raad van commissarissen te bepalen tijdstip 

een jaarplan op dat onder meer een investeringsplan met bijbehorende begroting omvat 

en legt deze stukken ter goedkeuring aan de raad van commissarissen en de Benefici-

antenraad voor. 

8 5. 	De commissaris D kan besluiten dat bestuursbesluiten betreffende de (nadere) uitvoe- 

rng van het jaarplan aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zullen zijn 

onderworpen voor zover die uitvoehng het kansspelbeleid van de stichting betreft, daar-

onder begrepen maar niet beperkt tot besluiten betreffende. 

a. wervings- en reclameactiviteiten, 

b. het aantal verkooppunten: 

c. de modaliteiten van het aanbieden van kansspelen aan het publiek, 

de samenwerking met andere aanbieders van kansspelen: 

het interne controlesysteem betreffende de naleving van het in Nederland vige-

rende kansspelbeleid voor zover dat bij of krachtens de wet op de stichting van 

toepassing is 
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8 6 	De raad van commissarissen kan in zijn daartoe strekkend besluit ook andere duidelijk 

te omschrijven bestuursbesluiten aan zijn goedkeuring onderwerpen. 

Verteeenwoordiqinq. Procuratiehouders.  

Artikel 9.  

9 1 	Het bestuur, zomede iedere bestuurder afzondertijk, is bevoegd de stichting te verte- 

genwoordigen. 

9.2. 	Het bestuur kan aan een of meer personen, at dan niet in dienst van de stichting, procu- 

retie of anderszins doorlopende vertegenwoordigingsbevoegdheid verlenen, met dien 

verstande evenwel dat zodanige persoon (i) voor het verrichten van een rechtshandeling 

als bedoeld in de leden 1 en 2 van artikel 8 de goedkeuring van de raad van commissa-

rissen behoeft en (ii) voor het verrichten van een rechtshandeling als bedoeld in de laat-

ste zin van artikel 8, lid 2 bovendien de goedkeuring van de Beneficiantenraad behoeft. 

Het bestuur kan aan een of meer personen, als bedoeld in de vorige zin, en ook aan 

anderen, mits in dienst der stichting, zodanige titel toekennen als het bestuur zal verkie-

zen, daaronder begrepen de titel van directeur of adjunct-directeur. 

Raad van commissarlssen.  

Artikel 10.  

10.1. 	De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de al- 

gemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming, daar-

onder begrepen maar niet beperkt tot het beleid van de stichting inzake kansspelen. Hij 

staat het bestuur met raad tel zijde. Bij de vervulling van hun taak richten de commissa-

rissen zich naar het belang van de stichting, daarbij in ogenschouw nemend het in Ne-

derland vigerende kansspelbeleid voor zover dat bij of krachtens de wet op de stichting 

van toepassing is. 

10.2. 	De raad van commissahssen bestaat uit twee commissanssen A, twee commissarissen 

B, een commissaris C en een commissar's D. 

10.3. 	De commissarissen A worden benoemd door de te Arnhem gevestigde vereniging met 

volledige rechtsbevoegdheid: Nederlands Olympisch Comite Nedertandse Sport Fede-

ratie. 

10.4. 	De commissarissen B worden benoemd door de te Den Haag gevestigde stichting: 

Stichting Aanwending Lotenjgelden Nederland. 

10.5. 	De commissaris C en de commissaris D worden benoemd door de Minister van Veilig- 

heid en Justitie, de commissaris C op voordracht van de in lid 3 en lid 4 van dit artikel 

genoemde organisaties en de commissaris D gehoord hebbende die organisaties. 

10 6. 	De commissaris C en de commissaris D kunnen niet zijn: 

a. een bestuurder van een van de rechtspersonen genoemd in artikel 3, lid 2 of van 

een instelling of rechtspersoon die een structurele uitkering ontvangt van een van 

die rechtspersonen, 

b. een persoon die anderszins - at dan net tegen beloning - werkzaamheden ver-

richt bij de stichting en/of bij een van de rechtspersonen genoemd in artikel 3, lid 

2 of bij een instelling of rechtspersoon die een structurele uitkering ontvangt van 

een van die rechtspersonen: 

c. een lid van de Beneficiantenraad van de stichting. 
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10.7. 	Een commissaris heeft zitting voor ten hoogste vier jaren en treedt af volgens een door 

de raad van commissarissen op te stellen rooster. Aftredende commissarissen zijn een 

maal herbenoembaar. Bij besluit van de raad van commissarissen waarvoor alle corn-

missarissen zich bij schriftelijke stemming uitspreken, is een commissaris vaker herbe-

noembaar. 

Een krachtens periodiek aftreden gedefungeerde commissaris blijft in functie totdat in 

zijn vacature is voorzien dan wel herbenoeming heeft plaatsgevonden. 

10.8. 	Een commissaris kan onder opgave van redenen te alien tijde warden geschorst bij 

besluit van de raad van commissarissen waarvoor alle andere commissarissen zich bij 

schriftelijke stemming uitspreken. 

10 9. 	Een commissaris defungeert: 

a. door zijn overlijden. 

b. door vrijwillig of periodiek aftreden: 

c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hi j op enigerlei andere wijze het 

vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook doordat hij onder curatele wordt 

gesteld; 

d. ten gevolge van ontslag, hem verleend door degene die hem benoemd heeft, 

e. voor wat betreft een commissaris C en een commissaris D, indien hij ophoudt te 

voldoen aan de in lid 6 van dit artikel gestelde vereisten. 

10.10. 	Tijdens het bestaan van ten hoogste twee vacatures, mits ten minste een commissaris A 

en een commissaris Bin functie is en onverminderd het bepaalde in artikel 11, lid 6, blijft 

de raad van commissarissen bevoegd tot het nemen van andere besluiten dan die welke 

bedoeld zijn in artikel 5, lid 2, in de derde zin van lid 7 van dit artikel en in lid 8 van dit 

artikel; laatstbedoelde besluiten kunnen slechts warden genomen indien er geen vacatu-

re bestaat in de raad van commissarissen. 

10.11. 	Zo dikwijls er een vacature is in de raad van commissarissen, zal het bestuur van de 

stichting de benoemende instantie daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen. 

Artikel 11.  

11 1. 	De commissaris C is voorzitter van de raad van commissarissen. Als er geen commissa- 

ris C in functie is, wijst de raad van commissarissen een van de andere commissarissen 

als voorzitter aan. De raad van commissarissen benoemt voorts, uit of buiten zijn mid-

den, een secretaris. 

Bovendien kan de raad van commissarissen uit zijn midden een of meer gedelegeerde 

commissarissen benoemen die belast zijn met het onderhouden van een meer regelma-

tig contact met het bestuur; van hun bevindingen brengen zij aan de raad van commis-

sarissen verslag uit. De functies van voorzitter van de raad van commissarissen en ge-

delegeerd commissaris zijn verenigbaar. 

11.2. 	Naast zijn reguliere werkzaamheden als commissaris zal de commissaris D in de uitoe- 

fening van zijn functie toezien op het kansspelbeleid van de stichting in relatie tot het in 

Nederland vigerende kansspelbeleid voor zover dat bij of krachtens de wet op de stich-

ting van toepassing is. In verband daarmee zal de commissaris D periodiek overleg voe-

ren met de Minister of Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie, welk overleg oak op 

initiatief van die minister of staatssecretaris kan plaatsvinden. De raad van commissa- 
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rissen kan met inachtneming van deze statuten een reglement opstellen, waarin de ver-

dere verdeling van zijn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld. 

	

11.3. 	De raad van commissarissen vergadert ten minste vier maal per jaar en voorts telkens 

wanneer een van zijn eden dan wel het bestuur het verzoekt. 

Het bestuur draagt in overleg met de voorzitter van de raad van commissarissen zorg 

voor de agendering en verslaglegging van de vergaderingen van de raad van commissa-

rissen, alsmede de overige secretariaatswerkzaamheden, tenzij de raad van commissa-

rissen anders bepaalt. 

De bijeenroeping geschiedt schriftelijk door of namens de secretaris van de raad of door 

de commissaris die het houden van de vergadering heeft verlangd, met vermelding van 

plaats en tijdstip van de vergadering en de in de vergadering te behandelen onderwer-

pen. 

De oproeping geschiedt niet later dan op de achtste dag voor die van de vergadering, de 

dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend. In spoedeisende 

gevallen ter beoordeling aan de voorzitter kan deze termijn worden teruggebracht tot 

drie dagen. 

Indien de voorschriften omtrent de oproeping niet in acht zijn genomen, kunnen niette-

min geldige besluiten worden genomen met algemene stemmen in een vergadering van 

de raad van commissarissen, waarin alle in functie zijnde commissarissen aanwezig of 

vertegenwoordigd zijn. 

	

11 4. 	Een commissaris kan zich ter vergadering door een andere commissaris doen verte- 

genwoordigen. 

	

11 5. 	Besluiten kunnen slechts door de raad van commissarissen worden genomen in een 

vergadering waarin ten minste drie commissarissen, daaronder begrepen ten minste een 

commissaris A en een commissaris B aanwezig of vertegenwoordigd zijn, tenzij deze 

statuten voor het nemen van een bepaald besluit voorschrijven dat ook alle andere in 

functie zijnde commissarissen ter vergadering aanwezig of vertegenwoordigd zijn. Is in 

een vergadering van de raad van commissarissen het quorum niet aanwezig casu quo 

vertegenwoordigd, dan zal een tweede vergadering worden bijeengeroepen, te houden 

uiterlijk dertig dagen na de eerste, die alsdan, ongeacht het aantal en de letteraandui-

ding van de aanwezige of vertegenwoordigde commissarissen, mits met de door deze 

statuten voorgeschreven meerderheid van de uitgebrachte stemmen, een geldig zodanig 

besluit kan nemen. Het in de vorige zin bepaalde is eveneens van toepassing ter zake 

van het nemen van besluiten als bedoeld in artikel 5, lid 2, doch is niet van toepassing 

ter zake van het nemen van besluiten als bedoeld in de derde zin van artikel 10, lid 7 en 

in artikel 10, lid 8. 

	

11.6. 	Tenzij deze statuten anders bepalen besluit de raad van commissarissen bij volstrekte 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Besluiten als bedoeld in artikel 5, lid 6 zijn 

geldig tenzij de commissaris D tegenstemt, in welk geval geen besluit tot stand is geko-

men. Besluiten als bedoeld in artikel 8, eden 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. 
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11 7 	De notulen van een vergadering worden vastgesteld door een volgende vergadering. 

11.8. 	De raad van commissarissen kan oak buiten vergadering besluiten nemen, mits dit 

schriftelijk, per telecopier of op een andere electronische wijze geschiedt die schriftelijk 

reproduceerbaar is en alle in functie zijnde commissarissen zich voor het desbetreffende 

voorstel uitspreken. 

Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van commis-

sarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden: de bescheiden, waaruit 

van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden bij het notulenregister bewaard. 

11.9. De bestuurders zijn, indien zij daartoe worden uitgenodigd, verplicht de vergaderingen 

van de raad van commissarissen bij te wonen en aldaar alle door die raad verlangde in-

lichtingen te verstrekken. 

11.10 	De raad van commissarissen kan bepalen, dat een of meer van zijn eden toegang zul- 

len hebben tot alle ruimten van de stichting en bevoegd zullen zijn inzage te nemen van 

alle boeken, correspondentie en andere bescheiden en kennis te nemen van alle hande-

lingen die plaats hebben gehad, dan wel een gedeelte van deze bevoegdheden zullen 

kunnen uitoefenen. 

11.11. 	De raad van commissarissen kan op kosten van de stichting adviezen inwinnen die de 

raad van commissarissen voor een juiste uitoefening van zijn taak wenselijk acht. 

11.12. 	De Beneficiantenraad kan aan een of meer commissarissen een beloning toekennen. 

Kosten worden aan de eden van de raad van commissarissen vergoed. 

Beneficiantenraad.  

Artikel 12.  

12 1 	De Beneficiantenraad van de stichting bestaat uit zes leden. 

One eden van de Beneficiantenraad warden benoemd en kunnen worden geschorst en 

ontslagen door de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Aanwending Loterijgelden 

Nederland en de andere drie eden van de Beneficiantenraad worden benoemd en kun-

nen worden geschorst en ontslagen door de te Arnhem gevestigde vereniging met voile-

dige rechtsbevoegdheid: Nederlands Olympisch Comite • Nederlandse Sport Federatie. 

12.2. 

	

	De Beneficiantenraad vergadert zo dikwijis een van zijn leden het verzoekt of zo dikwijls 

het bestuur of de raad van commissarissen het wenselijk acht. 

12.3. 	Leden van de Beneficiantenraad worden tot de vergadering van de Beneficiantenraad 

geroepen door een van zijn eden die om een vergadering heeft verzocht danwel door 

het bestuur of de raad van commissarissen. 

Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen steeds vermeld. 

12 4. 	De oproeping geschiedt niet later dan op de vijftiende dag voor die van de vergadering. 

Was die termijn korter of heeft de oproeping niet plaats gehad, dan kunnen geen wettige 

besluiten worden genomen, tenzij het besluit met algemene stemmen wordt genomen in 

een vergadering, waarin alle in functie zijnde eden van de Beneficiantenraad aanwezig 

en/of vertegenwoordigd zijn. 

Ten aanzien van onderwerpen die niet in de oproepingsbrief of in een aanvullende op-

roepingsbrief met inachtneming van de voor oproeping gestelde termijn zijn aangekon-

digd, vindt het bepaalde in de vorige zin overeenkomstige toepassing. 

12.5. 	De Beneficiantenraad benoernt at dan niet uit zijn midden zijn voorzitter. 
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De Voorzitter wijst de secretaris aan. 

12.6. 	Tenzij van het ter vergadering verhandelde een notaneel proces-verbaal wordt opge- 

maakt, worden daarvan notulen gehouden. Notulen worden vastgesteld en ten blijke 

daarvan getekend door de voorzitter en de secretaris van de desbetreffende vergade-

ring dan wel vastgesteld door een volgende vergadering; in het laatste geval worden zij 

ten blijke van vaststelling door de voorzitter en de secretaris van die volgende vergade-

ring van de Beneficiantenraad ondertekend. 

12.7. 	leder lid van de Beneficiantenraad heeft &en stem. 

Indien de voorzitter van de Beneficiantenraad niet uit de leden van die raad is benoemd, 

komt hem geen stemrecht in de Beneficiantenraad toe. 

12.8. 	Besluiten worden genomen bij volstrekte meerderheid van stemmen van de in de verge- 

dering aanwezige of vertegenwoordigde leden, tenzij doze statuten een grotere meer-

derheid en/of een quorum voorschrijven. 

Besluiten van de Beneficiantenraad, bedoeld in artikel 8 eden 3 en 4, artikel 9 lid 2, 

artikel 11 lid 12 en artikel 13 lid 3 van deze statuten, worden genomen bij volstrekte 

meerderheid van stemmen in een vergadering waarin ten minste drie eden van de Be-

neficiantenraad, daaronder begrepen ten minste een lid benoemd door Stichting Aan-

wending Loterijgelden Nederland en een lid benoemd door Nederlands Olympisch Comi-

te Nederlandse Sport Federatie, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 

12.9. 	Bij staking van stemmen komt geen besluit tot stand. 

De Beneficiantenraad is echter bevoegd te besluiten de beslissing op te dragen aan een 

bindend adviseur aan te wijzen door het Nederlands Arbitrage lnstituut, in welk geval 

een besluit is genomen, zodra de daartoe aangewezene heeft beslist. 

Indien over het voorstel tot opdracht van de beslissing, als hiervoor bedoeld, de stem-

men staken, geldt dat voorstel als aangenomen. 

12.10. 	Leden van de Beneficiantenraad kunnen zich ter vergadering door een schriftelijk ge- 

volmachtigde doen vertegenwoordigen. 

12.11. 	De Beneficiantenraad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, 

per telecopier of op een andere elektronische wijze geschiedt die schriftelijk reprodu-

ceerbaar is en alle leden van de Beneficiantenraad zich voor het desbetreffende voor-

stel uitspreken. 

12.12. 	De bestuurders en de commissarissen zijn bevoegd de vergaderingen van de Benefici- 

antenraad bij te wonen en hebben als zodanig in die vergaderingen een raadgevende 

stem. 

12.13. 	De Beneficiantenraad is to alien tijde bevoegd aan de raad van commissanssen en het 

bestuur advies uit te brengen. 

Boekiaar, bale ns en staat van baten en lasten.  

Artikel 13.  

13.1. 	Het boekjaar is het kalenderjaar. 

13.2. 	Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betref- 

fende de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze 

werkzaamheden, op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behoren- 
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de boeken, bescheiden en andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat 

te alien tijde de rechten en verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend. 

13.3. Onverminderd het in de wet bepaalde is het bestuur verplicht na afloop van ieder boek-

jaar de balans en de staat van baten en lasten - hierna tezamen aan te duiden als de 

jaarrekening - van de stichting op te maken en op papier te stellen. Na goedkeuring van 

de jaarrekening door de raad van commissarissen stelt de Beneficiantenraad de jaarre-

kening telkens binnen vier maanden na afloop van het desbetreffende boekjaar vast. 

	

13.4. 	De Beneficiantenraad is verplicht een registeraccountant te benoemen teneinde de jaar- 

rekening te onderzoeken. 

De registeraccountant brengt omtrent zijn onderzoek verslag uit aan de Beneficianten-

raad en geeft de uitslag van zijn onderzoek in een verklaring weer. 

	

13.5. 	Vaststelling van de jaarrekening door de Beneficiantenraad zonder voorbehoud strekt de 

bestuurders respectievelijk de commissanssen tot decharge voor zover van hun hande-

len uit de jaarrekening blijkt. 

	

13.6. 	Het bestuur is verplicht de in dit artikel bedoelde boeken, bescheiden en andere gege- 

vensdragers zeven jaren lang te bewaren. 

Statutenwliziqinq. Reqlementen.  

Artikel 14.  

	

14.1. 	De Beneficiantenraad is bevoegd te besluiten tot wijziging van deze statuten. 

Het besluit daartoe kan slechts worden genomen met vijf/zesde meerderheid in een 

vergadering waarin alle eden van de Beneficiantenraad aanwezig of vertegenwoordigd 

zijn. 

	

14.2. 	Voor de totstandkoming van een statutenwijziging is een notariele akte vereist. 

ledere bestuurder afzonderlijk is gerechtigd zodanige akte te verlijden. 

	

14.3. 	Het besluit tot wijziging van de statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de 

Minister van Veiligheid en Justitie, gehoord hebbende het College van toezicht op de 

kansspelen. 

	

14.4. 	Het bestuur is bevoegd. onder goedkeuring van de raad van commissarissen, huishou- 

delijke reglementen vast te stellen met betrekking tot door het bestuur te bepalen on-

derwerpen en deze reglementen te wijzigen. Bepalingen in deze reglementen in strijd 

met de statuten zijn nietig. 

Ontbindinq.  

Artikel 15.  

De Beneficiantenraad is bevoegd de stichting te ontbinden. Het besluit daartoe kan slechts wor-

den genomen op de wijze als in lid 1 van artikel 14 is bepaald. 

Vereffenlnq.  

Artikel 16.  

	

16.1. 	De vereffening geschiedt door het bestuur. 

	

16.2. 	Gedurende de vereffening blijven de bepalingen van deze statuten zoveel mogelijk van 

kracht. 

	

16.3. 	Het bestuur bepaalt de bestemming van een eventueel batig liquidatiesaldo, welke be- 

stemming zoveel mogelijk in overeenstemming met het doel van de stichting dient te 

zijn. 
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16.4. 	Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de stichting gedu- 

rende zeven jaar berusten onder degene, die daartoe door het bestuur is aangewezen. 

Overgangsbepaling 

Artikel 17.  

Het bepaalde in artikel 11, lid 6, tweede zin sorteert geen effect op per negenentwintig juni twee-

duizendelf bestaande overeenkomsten met bestuurders of daarop gebaseerde aanspraken. 
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Op negenentwintig juni tweeduizendelf verschijnt voor mij, 	 notaris — 

met plaats van vestiging te Amsterdam. 	  

wonende te 	 geboren te 	  

op 	 van wie de identiteit is 	 

vastgesteld aan de hand van paspoort nummer. 	 van de Nederlandse nationaliteit, te — 

dezen handelend als schrifteiijk gevolmachtigde van de hierna te noemen stichting.   

De comparante verklaart dat op twintig juni tweeduizendelf de Beneficiantenraad van de stichting — 

StIchtIng de Nationale Sporttotallsator, statutair gevestigd te 's-Gravenhage en met adres:   

2289 DG Rijswijk, Laan van Hoornwijck 55, nummer handelsregister 41151075, heeft besloten de — 

statuten van die stichting te wijzlgen en dat artikel 14 lid 2 van die statuten bepaalt dat iedere  

bestuurder van de stichting gerechtigd is de notariele akte van statutenwijziging te verlijden 	 

Ter uitvoering van die besluiten verklaart de comparante in de statuten van de stichting de vol- 

gende wizigingen aan te brengen: 	  

I. Artikel 3 lid 2  wordt gewijzigd en komt to lulden 	  

3.2. 	De netto-opbrengst van de kansspelen wordt met inachtneming van de daartoe ver- 

strekte vergunningen zodanig verdeeld dat. 	  

a 	de netto-opbrengst van de stichting uit de door de stichting georganiseerde in- 

stantloterijen, zijnde de bruto-opbrengst van elle werkzaamheden die verband --- 

houden met die instantloterijen na aftrek van de voor prijzen bestemde bedragen — 

en de exploitatiekosten die verband houden met die instantloterijen. 	  

(i) voor vijfendertig procent (35%) ten goede komt aan die instellingen en 	 

personen werkzaam op het gebied van de cultuur, het maatschappelijk -- 

welzijn en de volksgezondheid, die beneficianten zijn van de te Den Haag -- 

gevestigde stichting• Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland; en 	 

(ii) voor vijfenzestig procent (65%) ten goede komt aan de te Arnhem geves- 	 

tigde verenigIng met volledige rechtsbevoegdheid Nederlands Olympisch — 

Comite • Nederlandse Sport Federatle ten einde daaruit structurele of inci-

dentele uitkeringen te verstrekken aan instellingen an personen werkzaam — 

op het terrein van de sport en de Iichamelijke vorming: 	  

b 	de netto-opbrengst van de stichting uit de overige kansspel produkten van de 	 

stichting, zljnde de bruto-opbrengst van alle overlge kansspel produkten van de 	 

stichting, na aftrek van de voor prijzen bestemde bed ragen en exploitatiekosten 	 

die verband houden met die overige kansspel produkten. 	  
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voor zesentwintig en een halve procent (26,5%) ten goede komt aan de te — 

Den Haag gevestIgde stichting -  Stichting Aanwending Loterijgelden Neder-  — 

land; en 	  

(II) 

	

	voor drieenzeventig en een halve procent (73,5%) ten goede komt aan de — 

te Arnhem gevestigde vereniging met volledlge rechtsbevoegdheld: Neder- — 

lands Olympisch Comite • Nederlandse Sport Federatie. 	  

II Artikel 4 lid Z  wordt gewijzigd en komt to luiden 	  

4.2 	De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de 	 

algemene gang van zaken in de stichting zoals nader uiteengezet In artikel 10. 	  

III. Artikel 7 lid 3  wordt gewijzigd en komt te luiden: 	  

7.3 	Het bestuur kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk, per tole- 

copier of op eon andere electronische wijze geschledt die schriftelijk reproduceerbaar is — 

en alle bestuurders zich voor het desbetreffende voorstel uitspreken. 	  

IV. Artikel 8  wordt gewijzigd en komt te luiden: 	  

8.1 	Het bestuur is bevoegd, onder voorafgaande goedkeurIng van de raad van commissa- 

rissen, te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot verkrijging, vervreemding 	 

en bezwaring van registergoederen, en tot het aangaan van overeenkomsten waarbij de — 

stichting zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde 	 

sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt. Een 	 

door de voorzitter of de secretaris van de raad van commissarissen getekende verkla- 	 

ring dat de raad van commissarissen een besluit genomen heeft, geldt tegenover der- 	 

den els bewijs van dat besluit. 	  

8.2 	Het bestuur stelt 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 voor zover dat bij of krachtens de wet op de 	 

stichting van toepassing is 	  

8 3 	Goedkeuring van de raad van commissarissen is voorts vereist voor beslulten van het 	 

bestuur omtrent het: 	  

a 

	

	uitbreiden van de activiteiten van de stichting met een nieuwe tak van bedrljf en  — 

het sluiten, overdragen in eigendom of genot daaronder begrepen, van het bedrijf  — 

van de stichting of een deel ervan; 	  

deelnemen in, het op andere wijze een belang nemen in, of het aanvaarden of 	 

afstand doen van het beheer over andere rechtspersonen en ondernemingen en  — 

het beeindigen van of het brengen van enige wigiging in zodanige deelneming of 	 

belang; 	  

aangaan, beeindigen en wijzigen van samenwerkings- en poolovereenkomsten. 	 

De in de vorige volzin bedoelde besluiten van het bestuur behoeven bovendien de 	 

goedkeuring van de Beneficiantenraad indien de raad van commissarissen van mening — 

is dat het desbetreffende besluit van ingrijpende betekenis is voor de stichting. 	  

8.4 

	

	Het bestuur stelt jaarlijks vOar eon door de raad van commissarlssen te bepalen tljdstip — 

een jaarplan op dat onder meer een investeringsplan met bijbehorende begroting omvat — 

en legt doze stukken ter goedkeuring aan de raad van commissarissen en de Benefici- 

antenraad voor. 	  
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8.5. 	De commissaris D kan besluiten dat bestuursbesluiten betreffende de (nadere) uitvoe-  — 

ring van het jaarplan aan de goedkeuring van de raad van commissarissen zullen zijn — 

onderworpen voor zover die ultvoering het kansspelbeleid van de stichting betreft, 	 

daaronder begrepen maar nlet beperkt tot besluiten betreffende .  	  

a 	wervings- en reclameactiviteiten, 	  

b. het aantal vericooppunten; 	  

c. de modaliteiten van het aanbieden van kansspelen aan het publiek; 	  

de sarnenwerking met andere aanbieders van kansspelen; 	  

e. 	het interne controlesysteem betreffende de naleving van het in Nederland vige- 

rende kansspelbeleid voor zover dat bij of krachtens de wet op de stichting van  — 

toepassing is. 	  

8 6 	De raad van commissarissen kan in zijn daartoe strekkend besluit ook andere duidelijk  — 

te omschrijven bestuursbeslutten aan zijn goedkeuring onderwerpen. 	  

V. Artikel 10  wordt gewijzIgd en komt te luiden: 	  

10 1 	De raad van commissarlssen houdt toezicht op het beleid van het bestuur en op de --- 

algemene gang van zaken in de stichting en de met haar verbonden onderneming, 	 

daaronder begrepen maar nlet beperkt tot het beleid van de stichting inzake kansspe- 

len. Hij staat het bestuur met raad ter zijde Bij de vervulling van hun taak richten de 	 

commIssarlssen zich naar het belang van de stichfing, daarbij in ogenschouw nemend 	 

het in Nederland vigerende kansspelbeleid voor zover dat bij of krachtens de wet op de  — 

stichting van toepassing is 	  

10.2 	De raad van commissanssen bestaat uit twee commissarissen A, twee commissarissen  — 

B. een commissaris C en een commissaris D 	  

10 3 De commissarissen A worden benoemd door de te Arnhem gevestigde vereniging met   

volledige rechtsbevoegdheld Nederlands Olympisch Comae • Nederlandse Sport Fede-  — 

rati e.   

10 4 	De commissarissen B worden benoemd door de te Den Haag gevestlgde stichting: 	 

Stichting Aanwending Loterijgelden Nederland. 	  

10 5. De commissaris C en de commissaris D worden benoemd door de Minister van Veilig   

heid en Justitie, de commissaris C op voordracht van de in lid 3 en lid 4 van dit artikel  — 

genoemde organisaties en de commissarls 0 gehoord hebbende die organisaties.   

10 6 	De commissaris C en de commlssaris D kunnen niet zijn: 	  

a 

	

	een bestuurder van een van de rechtspersonen genoemd in artikel 3, lid 2 of van --- 

een instelling of rechtspersoon die een structurele uitkering ontvangt van een van --- 

die rechtspersonen; 	  

een persoon die anderszins  -  at dan niet tegen beloning  -  werkzaamheden ver- 

rlcht bij de stichting en/of bij een van de rechtspersonen genoemd in artikel 3, lid 	 

2 of bij een instelling of rechtspersoon die een structurele uitkering ontvangt van  — 

een van die rechtspersonen: 	  

c. 	een lid van de Beneficiantenraad van de sfichting. 	  

10 7 	Een commissarls heeft zitting voor ten hoogste vier jaren en treedt af volgens een door 	 

de raad van commissarissen op te stellen rooster. Aftredende commissarlssen zijn een 

maal herbenoembaar Bij besluit van de raad van commissarissen waarvoor alle corn- 
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missarissen zich bij schriftelijke stemming uitspreken, is eon commissaris vaker herbe- --- 

noembaar. 	  

Een krachtens periodiek aftreden gedefungeerde commissar's blijft in functie totdat in 	 

zijn vacature is voorzien dan wel herbenoeming heeft plaatsgevonden 	  

10 8 Een commissaris kan onder opgave van redenen te alien tijde worden geschorst bij   

beslult van de raad van commissarissen waarvoor elle andere commissarissen zich bij — 

schriftelijke stemming uitspreken.   

10 9. 	Een commissaris defungeert: 	  

a. door zijn overlijden; 	  

b. door vTijwillig of periodiek aftreden; 	  

c. doordat zijn faillissement onherroepelijk wordt, hlj op enigerlei andere wijze het  — 

vrije beheer over zijn vermogen verliest, alsook doordat hij onder curatele wordt 	 

gesteld; 	  

d. ten gevolge van ontslag, hem verleend door degene die hem benoemd heeft; 	 

e. voor wat betreft een commissarls C en een commissaris D, indien hij ophoudt te  — 

voldoen aan de in lid 6 van dit artikei gestelde vereisten. 	  

10.10.  Tijdens het bestaan van ten hoogste twee vacatures, mits ten minste een commissaris — 

A en eon commissaris B in functie is en onverminderd het bepaalde in artikel 11, lid 6, — 

blijft de raad van commissarissen bevoegd tot het nemen van andere besluiten dan die  — 

welke bedoeld zijn in artikel 5, lid 2, in de derde zin van lid 7 van dit artikel en in lid 8   

van dit artikel; iaatstbedoelde besluiten kunnen slechts worden genomen indien er geen  — 

vacature bestaat in de raad van commissarissen.   

10.11. 	Zo dikwijls er een vacature is in de raad van commissarissen, zal het bestuur van de 	 

stichtIng de benoemende instantie daar zo spoedig mogelijk van op de hoogte stellen.  — 

VI. Artikel 11 lid a wordt gewijzigd en komt to luiden: 	  

11 2. 	Naast zijn reguliere werkzaamheden als commissaris zal de commissaris 0 in de uitoe- 	 

fening van zijn functie toezien op het kansspelbeleid van de stichting in relatie tot het in 	 

Nederland vigerende kansspelbeleid voor zover dat bij of krachtens de wet op de stich- — 

ting van toepassing is. In verband daarmee zal de commissaris D periodiek overleg 	 

voeren met de Minister of Staatssecretaris van Veiiigheid en Justitie, welk overleg ook 	 

op initiatief van die minister of staatssecretaris kan plaatsvinden. De raad van commis- 

sarissen kan met inachtneming van doze statuten een reglement opstellen, waarin de 	 

verdere verdeling van zljn taak over de verschillende commissarissen wordt geregeld 	 

VII. Artikel 11 lid 6  wordt gewijzigd en komt te luiden. 	  

11.6. 

	

	Tenzij doze statuten anders bepalen besluit de raad van commissarissen bij volstrekte — 

meerderheid van de uitgebrachte stemmen. Besluiten ais bedoeld in artikel 5, lid 6 zijn  — 

geldig tenzij de commissar's 0 tegenstemt, in welk geval geen besluit tot stand is ge- 

komen. Besluiten als bedoeld in artikel 8, eden 2, 4 en 5 zijn geldig tenzij de commis- — 

saris D heeft tegengestemd en daarbij heeft aangegeven dat to hebben gedaan op 	 

grond van het feit dat het besluit in strijd is met het in Nederland vigerende kansspelbe- — 

leid voor zover dat bij of krachtens de wet op de stichtlng van toepassing is, in welk ge- — 

val geen besluit tot stand is gekomen. 	  

VIII Artikel 11 lid 8  wordt gewijzigd en komt te luiden: 	  
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11 8. 	De raad van commissarissen kan ook buiten vergadering beslulten nemen, mits dit 	 

schriftelijk, per telecopier of op een andere electronische wijze geschledt die schrlftelijk — 

reproduceerbaar is en alle in functie zijnde commissarissen zich voor het desbetreffen- — 

de voorstel uitspreken. 	  

Een dergelijk besluit wordt aangetekend in het notulenregister van de raad van corn 	 

missarissen, dat door de secretaris van die raad wordt gehouden; de bescheiden, 	 

waaruit van het nemen van een dergelijk besluit blijkt, worden blj het notulenregister 	 

bewaard. 	  

IX. Artikel 12 lid 1  wordt gewijzigd en komt te luiden: 	  

12.1 	De Beneficiantenraad van de stichting bestaat uit zes eden 	  

Drie eden van de Beneficiantenraad worden benoemd en kunnen worden geschorst en  — 
ontslagen door de te Den Haag gevestigde stichting: Stichting Aanwending Loterijgel- 	 

den Nederland en de andere dne eden van de Beneficiantenraad worden benoemd en 	 

kunnen worden geschorst en ontslagen door de te Arnhem gevestigde vereniging met 	 

volledige rechtsbevoegdheid. Nederlands Olympisch Comae • Nederlandse Sport Fede- — 

retie. 	  

X. Artikel 12 lid 8  wordt gewijzigd en komt te luiden: 	  

12.8. 	Besluiten worden genomen blj volstrekte meerderheid van stemmen van de in de ver-  — 
gadering aanwezige of vertegenwoordigde eden, tenzij deze statuten een grotere 	 

meerderheid en/of een quorum voorschrijven. 	  

Besluiten van de Beneficiantenraad, bedoeld in artikel 8 eden 3 en 4, artikel 9 lid 2, 	 

artikel 11 lid 12 en artikel 13 lid 3 van deze statuten, worden genomen bij volstrekte 	 

meerderheid van stemmen in een vergaderIng waarin ten minste drie leden van de Be-  — 
neficlantenraad, daaronder begrepen ten minste een lid benoemd door StichtIng Aan- — 

wending Loterijgelden Nederland en een lid benoemd door Nederlands Olymplsch Co-  — 
mite • Nederlandse Sport Federatie, aanwezig of vertegenwoordigd zijn. 	  

Xl. Artjkel 12 lid 11  wordt gewijzigd en komt te luiden: 	  

12.11. 

	

	De Beneficiantenraad kan ook buiten vergadering besluiten nemen, mits dit schriftelijk,  — 
per telecopier of op een andere elektronische wijze geschiedt die schriftelijk reprodu-

ceerbaar is en elle leder, van de Beneficiantenraad zich voor het desbetreffende voor- 

stel uitspreken 	  

XII Artikel 14 lid 3  wordt gewijzigd en komt te luiden: 	  

14 3. 	Het besluit tot wilziging van de statuten behoeft de voorafgaande goedkeuring van de 	 

Minister van Veiligheld en Justitie, gehoord hebbende het College van toezicht op de 	 

kansspelen 	  

XIII Na Artikel 16  wordt een nieuw artikel 17  ingevoegd da tezamen met haar opschrift komt te 	 

luidens 

Overctanubooaling.  	 
Artlkel 17.  	 

Het bepaalde in artikel 11, lid 6, tweede zin sorteert geen effect op per negenentwintig juni twee- 

duizendelf bestaande overeenkomsten met bestuurders of daarop gebaseerde aanspraken. 	 

De voorafgaande goedkeuring van de Minister van Veiligheid en Justitle, gehoord hebbende het 	 

College van toezicht op de kansspelen, zoals vereist ingevolge het derde lid van artikel 14 van de  — 
statuten van de Stichting is, met inachtneming van het Besluit van de Minister van Veiligheid en 	 
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Justitie, houdende bekendmaking van de teak waarmee de Staatssecretarls van Veiligheld en 	 

Justitie meer in het bijzonder zal zijn belast (Staatsblad 2010, 21239), door de Staatssecretaris 	 

van Veiligheid en Justitie verleend op twintig juni tweeduizendelf. 	  

Een kopie van de stukken waaruit blijkt van het in de aanhef van deze akte vermelde besIuit en 	 

van de voormelde goedkeurIng van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie worden aan 	 

deze akte gehecht 	  

Van de volmacht blijkt uit de onderhandse akte van volmacht, welke aan deze akte wordt ge- 

hecht. 	  

Waarvan deze akte in minuut wordt verleden te Amsterdam, op de datum in het hoofd van daze 	 

akte vermeld. 	  

Na mededeling van de zakelijke inhoud van de akte, het geven van een toelichting daarop en na - 

de verklaring van de comparante van de inhoud van de akte te hebben kennisgenomen en met 	 

beperkte voorlezing in te stemmen, wordt deze akte onmiddellijk na voorlezing van die gedeelten - 

van de akte, waarvan de wet voorlezing voorschrijft, door de comparante, die aan mij, notaris, 	 

bekend is, en mij, notaris, ondertekend. 	  

(get.). 

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT 



> Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag 
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Datum 	30 juni 2011 

11; 	Onderwerp Verlening Beschikking instantloterij 2011 (2) 

Geachte 

Ministerie van Veiligheid en Justitie 

Bij brief van 17 mei 2011 verzocht u mij Stichting de Nationale Sporttotalisator 
(hierna: De Lotto) een kansspelvergunning te verlenen voor het organiseren van 
de instantloterij. 
In deze brief verzocht u tevens om de wijzigingsverzoeken, waar u in uw brieven 
van 7 en 22 februari 2011 om gevraagd heeft, te betrekken bij het opstellen van 
deze nieuwe beschikking. Deze verzoeken zijn in de vorige Beschikking 
instantloterij 2011, gezien de korte duur daarvan, niet meegenomen. 

1k heb uw verzoek voor advies voorgelegd aan het College van toezicht op de 

kansspelen (hierna: College). Bij brief van 25 mei 2011 (kenmerk advies 
C.415/11) heeft het College het gevraagde advies uitgebracht. In dat advies 
verwijst het College ten aanzien van de hierboven vermelde wijzigingsverzoeken 

naar zijn eerdere advies van 23 maart 2011 (kenmerk advies C.256/11). 

De huidige vergunning, Beschikking instantloterij 2011, is verleend voor een 
periode van twee maanden, namelijk van 1 mei 2011 tot en met 30 juni 2011, 

onder de voorwaarde dat De Lotto deze periode dient te gebruiken om de 
benodigde maatregelen te treffen om 'de strenge controle' te kunnen realiseren, 
om zo te kunnen voldoen aan de eis van de Raad van State'. Hierbij is tevens 

vermeld, dat slechts indien aan bovengenoemde voorwaarde voldaan is, verlening 

van een nieuwe vergunning tot 31 december 2014 aan de orde is. 

Deze strenge controle is voor de afloop van de huidige vergunning, 1 juli a.s., nog 
niet volledig gerealiseerd. Het gaat hierbij onder andere om het passeren van de 
akte van de statutenwijziging door de notaris en de benoeming van commissaris 
D. Omdat de strenge controle nog niet gerealiseerd is, heb ik besloten u een 
nieuwe vergunning te verlenen voor de duur van drie maanden. Dit betekent dat 
de beschikking ingaat op 1 juli 2011 en eindigt op 30 september 2011. 

uitspraak van de Raad van State van 23 mei 2011 in de zaak Staat/Betfair 
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Ook bij deze verlening geldt dat alleen indien voldaan is aan de realisatie van 'de 
strenge controle' verlening van een nieuwe vergunning tot 31 december 2014 aan 
de aide is. Gezien de korte duur van deze vcrgunning gelden er hierbij verder 
dezelfde voorwaarden als die van de Beschikking instantloterij 2011. 

Ook wil ik u nogmaals wijzen op mijn opmerking bij de verlening van de 
Beschikking instantloterij 2011 aangaande mijn voornemen de vergunningen voor 
kansspelen met ingang van 1 januari 2015 transparant en in open competitie van 
aanbieders te gunnen. 

Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geinformeerd. Fen afschrift van 
deze brief en van de beschikking zend ik aan het College van toezicht op de 
kansspelen. Tevens zal de beschikking worden gepubliceerd in de Staatscourant. 

Hoogachtend, 
De Staatssecretaris van Veiligheid en 
namens deze 

Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kan een leder wiens 
belang rechtstreeks bij dit besluit is betrokken, bezwaar maken. Het 
bezwaarschrift moet door de indiener zijn ondertekend en bevat ten minste zijn 
naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het 
bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bewaarschrift 
moet worden gericht aan: de Staatssecretaris van Veiligheid en .1ustitie, t.a.v. 
Directie Sanctie- en Preventiebeleid, postbus 20301, 2500 EH Den Haag. 
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VerlengIng Beschikking Instantloterlj 2011. 
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Aan de Staatssecretaris van Veillgheld en lustitle 

De heer mr. F. Teeven 

Postbus 20301 

2500 EH DEN HAAG 

Bij brief van 30 juni 2011 heeft u Stichting de Nationale Sporttotalisator ("De Lotto") 

bericht dat de Beschikking Instantloterlj 2011 ("Beschikking"), aflopend op 

30 juni 2011, is verlengd voor een periode van drle maanden. 

Zoals u In uw brief aangeeft, is de geexotreerde Beschlkking verieend voor een 

overbruggingsperiode van twee maanden, aflopend op 30 Juni 2011. In deze periode 

dienden de statuten van De Lotto te worden gewijzigd met het cog op het realiseren 

van "strenge controle" door de Nederlandse overheid op De Lotto, zoals bedoeld In de 

uitspraak van de Raad van State In de zaak Betfair. 

De afgelopen maanden hebben medewerkers van uw Mlnisterie en De Lotto nauw 

samengewerkt om aan de genoemde voorwaarde te voldoen. Daartoe zijn afspraken 

gemaakt over de aanpassing van de statuten van De Lotto, als gevolg waarvan u 

strenge controle op De Lotto kunt uitoefenen. De beoogde wijzIging betreft de 

uitbrelding van de Raad van Commissarlssen van De Lotto met een door de 

Minister van Veiligheid en Justitie te benoemen Commissarls D, met belangriike 

rechten waar het gaat om besluiten die de nalevIng van het In Nederland vigerende 

kansspelbeleid betreffen. Zoals ook door het College van toezicht op de kansspelen is 

bevestigd wordt hiermee alsnog voldaan aan de voorwaarde van strenge controle. 



Datum 

6 jull 2011 

Referentie 

DIR/TV/11-084 

Paglna 

2/2 

Uzelf hebt ultdrukkelijk ingestemd met de inmiddels doorgevoerde statutenwljziging, 

overigens nadat een eerder concept conform uw aanwljzingen was aangepast. 

In uw brief geeft u aan dat de vereiste strenge controie nog niet volledig is 

gerealiseerd nu de akte van statutenwdziging nog nlet is gepasseerd en de benoeming 

van Commissaris D nog Net heeft plaatsgevonden. Om die reden heeft u besloten de 

Beschikking thans slechts voor een periode van drte maanden verder te veriengen. 

Middeis deze brief wenst De Lotto u erop te attenderen dat notans 	 reeds op 

29 Juni jongstleden de akte van statutenwijzigIng heeft gepasseerd. Een afschrift 

hiervan is op dezelfde datum aan uw Ministerie verstuurd. Wenicht hebben de 

ontvangst van deze statutenwijziging en de verzendIng van bovengenoemde brief 

elkaar gekruist. Voor de volledigheid voeg lk alsnog een afschrift van de akte van de 

statutenwijziging toe. 

De benoeming van CommissarIs D dient door U te geschieden. De vervulling van deze 

door u gesteide voorwaarde ligt dan ook buiten de macht van De Lotto. Dat U nog nlet 

tot de benoemIng bent overgegaan hoeft overigens geen belemmering voor de 

verienging van de Beschikking tot 31 december 2014 te vormen, nu met de 

statutenwijziging zelf reeds aan de voorwaarde van strenge controle is voldaan. Oat de 

betreffende vacature voor een korte periode vacant is - hetgeen In de praktijk vaker 

voorkomt blj wissellng van commissarissen - doet niets af aan de mogelijkheid am 

strenge controle uit te kunnen oefenen. 

De Lotto meent dat met het passeren van de akte van statutenwljziging op 

29 juni jongstleden aan de door U gestelde voorwaarde is voldaan en de Beschikking 

voor de beoogde periode kan worden verteend. 

In het lIcht hiervan neemt De Lotto dan ook aan dat veel eerder dan de in de huldtge 

BeschikkIng genoemde datum van 30 september 2011, kan worden overgaan tot 

verienging van de vergunning tot en met 31 december 2014. 

Rest ons het uitspreken van onze waardering voor uw bereidheid am samen met ons 

een oplossIng te vtnden voor de ontstane situatie na de uitspraak van de Raad van 

State. 

Met vriendelijke groet, 

De Lotto 


