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Van:
Aan:

Onderwerp:

RE: Loot boxes

Datum:

vrijdag 6 april 2018 11:08:41

3a helemaal eens. Moet ik daar nog wat over opnemen in de RvB memo?
En ik wil eigenlijk nog een 'aanleiding' toevoegen. Heb jij daar ooit ai een stukje over opgesteld

dat ik hiervoor kan gebruiken? Gaat om hooguit vier regels maar dan weet d^lvB weer even

hoe dit ook aiweer is ontstaan en waarom we het zijn gaan onderzoeken. IHPhad hier in bet
MT ook een vraag over die hiermee samenhing; zijn er kamervragen gesteld).
En we moeten JenV informeren voordat we naar buiten gaan. Zowel over het rapport als over
de vervolgmaatregelen.
Vanl

Verzonden: vrijdag 6 april 2018 11:05
Onderwerp: FW: Loot boxes

MoiUBHHI
Nog even kortsluiten. Ik denk dat we de vragen als voigt kunnen beantwoorden;
In weike maand verwacht de Ksa de norm voor de markt duidelijk te hebben?
De norm voor de verboden loot boxes is er al (mag niet). De norm voor de legale loot boxes zai
in Q3 worden gepubliceerd.
We zullen bij publicatie van onderzoek, pers- en nieuwsbericht een en ander ook in
het Engels beschikbaar moeten hebben.
Wij zulien de publicatie van het onderzoek, pers- en nieuwsbericht laten vertalen. Dit duurt ca.
3-4 werkdagen na vaststelling door de RvB.
Hebben we trouwens lets van een toonbaar jasje om het (digitate) rapport heen?

Ne^ Mocht je hier concrete ideeen voor hebben dan hoor ik dat graag van je.

^^Pschreef een moot nieuwsbericht voor de website en om te verwerken op sociale
media. Dat heeft een eiqen werking en zou ik dan ook in die vorm wiiien laten.

Het laatste bericht van^Hkomt niet meer volledig overeen met het rapport. Dit dient nog wel
te worden aangepast.
Groet.

Van:i

Verzonden: donderdag 5 april 2018 20:08

Aan:^^J[J[mm|akansspelautoriteit.nl>:f
^J[Pa)kansspelautoriteit.nl>
CC: Appelman, M <MAppelman(5)kansspelautorlteit.nl>:f
I I I i in I|ii |autoriteit.nl>
Onderwerp: Re: Loot boxes

Hallo^l^mP
De aangedragen suggesties verwerkte Ik In kop en tekst (zie hierbij).
Laten jullie het mt meelezen?
Zoals gezegd nog een een enkele opmerking en vraag.
In weIke maand verwacht de Ksa de norm voor de markt duidelijk te hebben?

We zullen bIj publicatie van onderzoek, pers- en nieuwsbericht een en ander ook in het
Engels beschikbaar moeten hebben.
Hebben we trouwens lets van een toonbaar jasje om het (digitale) rapport heen?

^IPschreef een mooi nieuwsbericht voor de website en om te verwerken op sociale
media. Dat heeft een eigen werking en zou ik dan ook in die vorm willen laten.
Beste groet.

