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bijlagen
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Geachte mevrouw Ferwarda en/of Koburg,

Bij beantwoording de datum
en ons kenmerk vermelden.

Met uw brief van 17 september 2013, kenmerk 570000098/10658945.1, heeft u
de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie verzocht om openbaarmaking van
bepaalde documenten als bedoeld in artikel 3 van de Wet openbaarheid van
bestuur (hierna Wob). Met de brief van 14 oktober 2013, kenmerk 439596, en het
besluit van 15 november 2013, kenmerk 451401, heeft de staatssecretaris een
aantal onderdelen van uw verzoek ter behandeling doorgezonden aan de Raad
van Bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de Raad). Het gaat om de
onderdelen 1 tot en met 10, 12 en 14 tot en met 18.
Bij brief van 1 oktober 2013, kenmerk 00.0160 479, is de termijn voor het nemen
van een besluit met vier weken verdaagd. Met de brief van 15 november 2013,
kenmerk 7996/00.017.637, is aangegeven dat de betrokken derden, ingevolge
artikel 4:8 van de Algemene wet bestuursrecht, in de gelegenheid worden gesteld
een zienswijze te geven over de openbaarmaking van documenten die op hen
betrekking hebben. De beslissingstermijn is daarmee verder opgeschort. Op
6 december 2013 heeft de Kansspelautoriteit (hierna: Ksa) een zienswijze
ontvangen. Deze zienswijze is betrokken bij het onderhavige besluit.
Inhoud van uw verzoek
U verzoekt om openbaarmaking van documenten die betrekking hebben op de
Stichting de Nationale Sporttotalisator. Uw verzoek betreft de volgende
onderdelen:
Sporttotalisator
1. Verzoek van De Lotto d.d. 5 oktober 2009 om vergunning en de op dit
verzoek betrekking hebbende stukken.
2. Advies van het College van toezicht op de kansspelen d.d. 29 oktober 2009
(C.793/09) m.b.t. de vergunning van De Lotto.
3. Goedgekeurde statuten en reglementen van De Lotto en correspondentie over
deze documenten.
4. Documenten die de staatssecretaris in het kader van toezicht op
vergunningvoorschrift 4 van de vergunning van De Lotto (afzonderlijke,
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5.

6.

7.
8.

9.

10.

overzichtelijke en doelmatige administratie voeren) heeft ontvangen en de
gevoerde correspondentie hierover.
Documenten die het ministerie van Lotto heeft ontvangen ter controle van het
voldoen aan de artikelen 6 en 7 van de vergunning (deelname langs direct
elektronische weg).
Documenten m.b.t. de nakoming van de verplichtingen van artikel 10, leden 1
tot en met 4 van de vergunning van De Lotto. Deze hebben betrekking op de
verplichte vermelding van de vergunning en andere gegevens op
aankondigingen en voor openbaarmaking en verspreiding bestemde stukken
en de zorgvuldige en evenwichtige vormgeving aan wervings- en
reclameactiviteiten.
Documenten t.a.v. aanwijzingen van de minister m.b.t. wervings- en
reclameactiviteiten.
Kwartaalverslagen over het financiële verloop en door de minister andere
noodzakelijk geachte gegevens die op grond van vergunningvoorschrift 15
door De Lotto aan de minister zijn gezonden en de hierover gevoerde
correspondentie.
Verzoeken om inlichtingen of zakelijke gegevens die door ambtenaren, die
zijn aangewezen door de minister, zijn gedaan op grond van artikel 18 van de
vergunning van De Lotto.
Het verzoek van De Lotto van 24 december 2012 om wijziging van de
beschikking sporttolalisator 2010.
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Instantloterij
11. Verzoek van De Lotto d.d. 6 juli 2011 om vergunning en de op dit verzoek
betrekking hebbende stukken.
Dit onderdeel is door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie behandeld.
12. Adviezen van het College van toezicht op de kansspelen d.d. 23 maart 2011
(C.256/11) en d.d. 25 mei 2011 (C.415/11).
13. Goedgekeurde statuten en reglementen van De Lotto en correspondentie over
deze documenten. Dit onderdeel is door de Staatssecretaris van Veiligheid en
Justitie behandeld.
14. Documenten die de staatssecretaris in het kader van toezicht op
vergunningvoorschrift 4 van de vergunning van De Lotto (afzonderlijke,
overzichtelijke en doelmatige administratie voeren) heeft ontvangen en de
gevoerde correspondentie hierover.
15. Documenten die het ministerie van De Lotto heeft ontvangen ter controle van
het voldoen aan artikel 9, leden 1 tot en met 4 van de vergunning
(voorkomen van onmatige deelneming).
16. Documenten t.a.v. aanwijzingen van de staatssecretaris m.b.t. wervings- en
reclameactiviteiten.
17. Kwartaalverslagen over het financiële verloop en door de staatssecretaris
andere noodzakelijk geachte gegevens die op grond van
vergunningvoorschrift 17 door De Lotto aan de staatssecretaris zijn gezonden
en de hierover gevoerde correspondentie.
18. Verzoeken om inlichtingen of zakelijke gegevens die door ambtenaren, die
zijn aangewezen door de staatssecretaris, zijn gedaan op grond van artikel 19
van de vergunning van De Lotto.
19 – 25. Door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie behandeld.
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Wettelijk kader
Ingevolge artikel 3, vijfde lid, van de Wob, wordt een verzoek om informatie
ingewilligd met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 10 en 11. Het recht
op openbaarmaking op grond van de Wob dient uitsluitend het publieke belang
van een goede en democratische bestuursvoering. Het komt iedere burger in
gelijke mate toe. Daarom kan ten aanzien van de openbaarheid geen onderscheid
worden gemaakt naar gelang de persoon of de bedoeling of belangen van de
verzoeker. Bij de te verrichten belangenafweging worden dan ook betrokken het
algemene belang bij openbaarmaking van de gevraagde informatie en de door de
weigeringsgronden te beschermen belangen, maar niet het specifieke belang van
de verzoeker. Evenmin kent de Wob een beperkte vorm van openbaarmaking. Dit
betekent dat openbaarmaking van de gevraagde documenten uitsluitend aan u op
grond van de Wob niet mogelijk is. Indien aan u documenten worden verstrekt,
moeten deze ook aan anderen worden verstrekt wanneer zij daarom verzoeken.
In dat licht vindt de onderstaande belangenafweging plaats.
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Meer informatie over de Wob kunt u vinden op
http://www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/kwaliteit-en-integriteitoverheidsinstanties/wet-openbaarheid-van-bestuur-wob.
Beoordeling
Hieronder is per punt weergegeven op welke wijze uw verzoek is beoordeeld. De
punten 19 tot en met 25 worden daarbij volledig en de punten 11 en 13
gedeeltelijk buiten beschouwing gelaten omdat deze al zijn behandeld door de
Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en aan u bekend zijn gemaakt met het
hiervoor genoemde besluit van 15 november 2013.
1. Verzoek van De Lotto d.d. 5 oktober 2009 om vergunning en de op dit verzoek
betrekking hebbende stukken.
De volgende documenten zijn aangetroffen:
a. Brief van De Lotto aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 5 oktober
2009 met verzoek om verlenging vergunning, inclusief 5 bijlagen.
b. Brief van De Lotto aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie van 15 oktober
2009 met aanvulling op verzoek om verlenging vergunning.
c. Reactie van ALN van 10 december 2009.
d. Brief van het Ministerie van Veiligheid en Justitie aan Sporttotalisator van 11
december 2009 over vergunningaanvraag.
e. Memo van De Lotto van 5 januari 2010.
f. Nota aan de Minister van Veiligheid en Justitie van 7 januari 2010.
g. Brief van Ministerie van Veiligheid en Justitie aan Sporttotalisator van 14
januari 2010 over vergunningaanvraag.
Ten aanzien van deze documenten wordt het volgende overwogen.
De documenten genoemd bij de onderdelen c, d en g maakt de Raad openbaar,
behoudens de persoonsgegevens van de betrokken ambtenaren en andere
personen. Op grond van artikel 10, tweede lid, aanhef en onder e, van de Wob
blijft verstrekking van informatie achterwege voor zover het belang daarvan niet
opweegt tegen het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd. In
voornoemde documenten staan persoonsgegevens. Ten aanzien van deze
gegevens moet het belang dat de persoonlijke levenssfeer wordt geëerbiedigd,
zwaarder wegen dan het belang van openbaarheid. Voor zover het de namen van
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ambtenaren betreft is hierbij het volgende van belang. Waar het gaat om
beroepshalve functioneren van ambtenaren, kan slechts in beperkte mate een
beroep worden gedaan op het belang van eerbiediging van hun persoonlijke
levenssfeer. Dit ligt anders voor het openbaar maken van namen van
ambtenaren. Namen zijn immers persoonsgegevens en het belang van
eerbiediging van de persoonlijke levenssfeer kan zich tegen het openbaar maken
daarvan verzetten. Daarbij is van belang dat het hier niet gaat om het opgeven
van een naam aan een individuele burger die met een ambtenaar in contact
treedt, maar om openbaarmaking van de naam in de zin van de Wob. De
persoonsgegevens zijn dan ook verwijderd uit de genoemde documenten, die u
aantreft in de bijlage.
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De documenten genoemd bij de onderdelen a, b en e maakt de Raad niet
openbaar omdat deze betrekking hebben op bedrijfsgegevens die door De Lotto
vertrouwelijk aan het Ministerie van Veiligheid en Justitie zijn meegedeeld.
Informatie betreffende bedrijfsgegevens, die vertrouwelijk aan de overheid zijn
meegedeeld, mag op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de
Wob niet openbaar worden gemaakt.
Het document genoemd bij onderdeel f maakt de Raad niet openbaar omdat dit
document is opgesteld ten behoeve van intern beraad en persoonlijke
beleidsopvattingen bevat. Artikel 11, eerste lid, van de Wob bepaalt dat in geval
van een verzoek om informatie uit documenten, opgesteld ten behoeve van intern
beraad, geen informatie wordt verstrekt over daarin opgenomen persoonlijke
beleidsopvattingen. Uit de wetsgeschiedenis blijkt dat onder het begrip
“documenten opgesteld ten behoeve van intern beraad” onder meer moeten
worden begrepen: nota’s van ambtenaren en hun politieke en ambtelijk
leidinggevenden, correspondentie tussen de onderdelen van een ministerie en
tussen ministeries onderling, concepten van stukken, agenda’s, notulen,
samenvattingen en conclusies van interne besprekingen en rapporten van
ambtelijke adviescommissies. Onder persoonlijke beleidsopvattingen worden
verstaan: meningen, opinies, commentaren, voorstellen, conclusies met de
daartoe aangevoerde argumenten.
Het is niet in het belang van een goede en democratische bestuursvoering indien
de standpunten van ambtenaren zelfstandig worden betrokken in de publieke
discussie. Er is dan ook geen aanleiding om met toepassing van artikel 11,
tweede lid, van de Wob in niet tot personen herleidbare vorm informatie te
verstrekken over deze persoonlijke beleidsopvattingen.
2. Advies van het College van toezicht op de kansspelen d.d. 29 oktober 2009
(C.793/09) m.b.t. de vergunning van De Lotto.
Dit document maakt de Raad openbaar, behoudens de persoonsgegevens van de
betrokken ambtenaren en andere personen. De persoonsgegevens zijn dan ook
verwijderd uit het document, dat u aantreft in de bijlage. Voor een toelichting op
het achterwege laten van persoonsgegevens wordt verwezen naar de behandeling
van de onderdelen c, d en g bij punt 1.
3. Goedgekeurde statuten en reglementen van De Lotto en correspondentie over
deze documenten.
De volgende documenten zijn aangetroffen:
a. Deelnemersreglement september 2010.
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b.
c.
d.
e.

Deelnemersreglement maart 2012.
Beslissing van 3 januari 2011 op verzoek tot wijziging deelnemersreglement.
Beschikking van 3 januari 2011 tot wijziging beschikking Sporttotalisator.
Advies College van toezicht op de kansspelen over statutenwijziging De Lotto
en beschikking instantloterij van 25 mei 2011.
f. Nota 15 juni 2011 over statutenwijziging.
g. Minuut 20 juni 2011 m.b.t. wijziging statuten.
h. Brief Ministerie van Veiligheid en Justitie aan Sporttotalisator van 20 juni 2011
over verzoek tot wijziging statuten.
i. Brief Ministerie van Veiligheid en Justitie aan College van toezicht op de
kansspelen van 20 juni 2011 over wijziging statuten.
j. Instemming Ksa van 2 oktober 2012 met wijziging deelnemersreglement.
k. Instemming Ksa van 8 januari 2013 met wijziging deelnemersreglement.
l. Brief De Lotto van 18 juli 2012 over reglementswijziging Lucky Day bonus
spel.
m. Statuten Sporttotalisator van 13 maart 2013.
n. Verzoek De Lotto van 19 november 2012 tot wijziging deelnemersreglement
SNS.
o. Verzoek De Lotto van 5 juli 2012 tot wijziging deelnemersreglement
Sporttotalisator.
p. Brief De Lotto van 12 april 2013 met aanvullende info over wijziging Toto.
q. Instemming Ksa van 29 juli 2013 tot wijziging deelnemersreglement
Sporttotalisator.
r. Besluit Ksa van 29 juli 2013 tot wijziging beschikking Sporttotalisator.
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Ten aanzien van deze documenten wordt het volgende overwogen.
De documenten genoemd bij de onderdelen a tot en met e, h tot en met k, m, q
en r maakt de Raad openbaar, behoudens de persoonsgegevens van de betrokken
ambtenaren en andere personen. De persoonsgegevens zijn dan ook verwijderd
uit de genoemde documenten, die u aantreft in de bijlage. Voor een toelichting op
het achterwege laten van persoonsgegevens wordt verwezen naar de behandeling
van de onderdelen c, d en g bij punt 1.
De documenten genoemd bij de onderdelen f en g maakt de Raad niet openbaar
omdat deze documenten persoonlijke beleidsopvattingen bevatten en zijn
opgesteld ten behoeve van intern beraad. Voor een toelichting wordt verwezen
naar de behandeling van onderdeel f bij punt 1.
De documenten genoemd bij de onderdelen l, n, o en p maakt de Raad niet
openbaar omdat deze betrekking hebben op bedrijfsgegevens die door De Lotto
vertrouwelijk aan de Kansspelautoriteit zijn meegedeeld. Informatie met
betrekking tot bedrijfsgegevens die vertrouwelijk aan de overheid zijn
meegedeeld, mag op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef en onder c, van de
Wob niet openbaar worden gemaakt.
4. Documenten die de staatssecretaris in het kader van toezicht op
vergunningvoorschrift 4 van de vergunning van De Lotto (afzonderlijke,
overzichtelijke en doelmatige administratie voeren) heeft ontvangen en de
gevoerde correspondentie hierover.
Over deze bestuurlijke aangelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
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5. Documenten die het ministerie van Lotto heeft ontvangen ter controle van het
voldoen aan de artikelen 6 en 7 van de vergunning.
Over deze bestuurlijke aangelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
6. Documenten m.b.t. de nakoming van de verplichtingen van artikel 10, leden 1
tot en met 4 van de vergunning van De Lotto.
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Over deze bestuurlijke aangelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
7. Documenten t.a.v. aanwijzingen van de minister m.b.t. wervings- en
reclameactiviteiten.
Over deze bestuurlijke aangelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
8. Kwartaalverslagen over het financiële verloop en door de minister andere
noodzakelijk geachte gegevens die op grond van vergunningvoorschrift 15 door
De Lotto aan de minister zijn gezonden en de hierover gevoerde
correspondentie.
De
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.
i.
j.
k.
l.
m.
n.
o.

volgende documenten zijn aangetroffen:
Eerste kwartaalverslag De Lotto 2010.
Tweede kwartaalverslag De Lotto 2010.
Derde kwartaalverslag De Lotto 2010.
Vierde kwartaalverslag De Lotto 2010.
Eerste kwartaalverslag De Lotto 2011.
Tweede kwartaalverslag De Lotto 2011.
Derde kwartaalverslag De Lotto 2011.
Vierde kwartaalverslag De Lotto 2011.
Eerste kwartaalverslag De Lotto 2012.
Tweede kwartaalverslag De Lotto 2012.
Derde kwartaalverslag De Lotto 2012.
Vierde kwartaalverslag De Lotto 2012.
Eerste kwartaalverslag De Lotto 2013.
Tweede kwartaalverslag De Lotto 2013.
Reactie Ksa van 16 oktober 2012 op eerste en tweede kwartaalverslag 2012.

Ten aanzien van deze documenten wordt het volgende overwogen.
Deze documenten maakt de Raad niet openbaar omdat deze betrekking hebben
op bedrijfsgegevens die door De Lotto vertrouwelijk aan de Kansspelautoriteit zijn
meegedeeld. Informatie met betrekking tot bedrijfsgegevens, die vertrouwelijk
aan de overheid zijn meegedeeld, mag op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef
en onder c, van de Wob niet openbaar worden gemaakt.
9. Verzoeken om inlichtingen of zakelijke gegevens die door ambtenaren, die zijn
aangewezen door de minister, zijn gedaan op grond van artikel 18 van de
vergunning van De Lotto.
Over deze bestuurlijke aangelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
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10. Het verzoek van De Lotto van 24 december 2012.

Kansspelautoriteit

Dit document maakt de Raad niet openbaar omdat dit betrekking heeft op
bedrijfsgegevens die door De Lotto vertrouwelijk aan de Kansspelautoriteit zijn
meegedeeld. Informatie met betrekking tot bedrijfsgegevens, die vertrouwelijk
aan de overheid zijn meegedeeld, mag op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef
en onder c, van de Wob niet openbaar worden gemaakt.
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Instantloterij
11. Verzoek van De Lotto d.d. 6 juli 2011 om vergunning en de op dit verzoek
betrekking hebbende stukken.
Dit onderdeel is door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie behandeld. In
het archief van de Kansspelautoriteit is over deze bestuurlijke aangelegenheid
echter ook een document aangetroffen. Het betreft een brief van het Ministerie
van Veiligheid en Justitie aan Sporttotalisator van 29 september 2011 over
verlening beschikking instantloterij 2011-2015.
Dit document maakt de Raad openbaar, behoudens de persoonsgegevens van de
betrokken ambtenaren en andere personen. De persoonsgegevens zijn dan ook
verwijderd uit de genoemde documenten, die u aantreft in de bijlage. Voor een
toelichting op het achterwege laten van persoonsgegevens wordt verwezen naar
de behandeling van de onderdelen c, d en g bij punt 1.
12. Adviezen van het College van toezicht op de kansspelen d.d. 23 maart 2011
(C.256/11) en d.d. 25 mei 2011 (C.415/11).
Deze documenten maakt de Raad openbaar, behoudens de persoonsgegevens van
de betrokken ambtenaren en andere personen. De persoonsgegevens zijn dan
ook verwijderd uit de genoemde documenten, die u aantreft in de bijlage. Voor
een toelichting op het achterwege laten van persoonsgegevens wordt verwezen
naar de behandeling van de onderdelen c, d en g bij punt 1.
13. Goedgekeurde statuten en reglementen van De Lotto en correspondentie over
deze documenten.
Dit onderdeel is door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie behandeld. In
het archief van de Kansspelautoriteit is over deze bestuurlijke aangelegenheid
echter ook een document aangetroffen. Het betreft het deelnemersreglement
Instantloterij m.i.v. 8 juli 2006.
Dit document maakt de Raad openbaar en treft u aan in de bijlage.
14. Documenten die de staatssecretaris in het kader van toezicht op
vergunningvoorschrift 4 van de vergunning van De Lotto (afzonderlijke,
overzichtelijke en doelmatige administratie voeren) heeft ontvangen en de
gevoerde correspondentie hierover.
Over deze bestuurlijke aangelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
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15. Documenten die het ministerie van De Lotto heeft ontvangen ter controle van
het voldoen aan artikel 9, leden 1 tot en met 4 van de vergunning
(voorkomen van onmatige deelneming).
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De volgende documenten zijn aangetroffen:
a. Rapportage van NMI eerste helft 2011 over verkoop krasloten.
b. Aanbiedingsbrief van De Lotto van rapportage controle krasloten d.d. 18
januari 2012.
c. Rapportage van NMI tweede helft 2011 over verkoop krasloten.
d. Brief van Ministerie van Veiligheid en Justitie aan De Lotto van 3 februari
2012 over halfjaarlijkse controle krasloten.
e. Eerste rapport NMI van 13 juli 2012 controle verkoop krasloten.
f. Antwoord Ksa van 7 augustus 2012 op halfjaarlijkse rapportage verkoop
krasloten.
g. Tweede rapport NMI van 10 januari 2013 controle verkoop krasloten.
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Ten aanzien van deze documenten wordt het volgende overwogen.
Deze documenten maakt de Raad niet openbaar omdat deze betrekking hebben
op bedrijfsgegevens die door De Lotto vertrouwelijk aan de Kansspelautoriteit zijn
meegedeeld. Informatie met betrekking tot bedrijfsgegevens, die vertrouwelijk
aan de overheid zijn meegedeeld, mag op grond van artikel 10, eerste lid, aanhef
en onder c, van de Wob niet openbaar worden gemaakt.
16. Documenten t.a.v. aanwijzingen van de staatssecretaris m.b.t. wervings- en
reclameactiviteiten.
Over deze bestuurlijke aangelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
17. Kwartaalverslagen over het financiële verloop en door de staatssecretaris
andere noodzakelijk geachte gegevens die op grond van
vergunningvoorschrift 17 door De Lotto aan de staatssecretaris zijn gezonden
en de hierover gevoerde correspondentie.
De aangetroffen documenten met betrekking tot deze bestuurlijke aangelegenheid
zijn dezelfde als genoemd bij punt 8. Om dezelfde reden als aangevoerd bij dat
punt worden deze documenten niet openbaar gemaakt.
18. Verzoeken om inlichtingen of zakelijke gegevens die door ambtenaren, die
zijn aangewezen door de staatssecretaris, zijn gedaan op grond van artikel 19
van de vergunning van De Lotto.
Over deze bestuurlijke aangelegenheid zijn geen documenten aangetroffen.
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Besluit
De Raad maakt 20 documenten openbaar. De openbaar gemaakte documenten
zijn hiervoor aangeduid en treft u in afschrift aan als bijlage bij dit besluit.
Dit besluit en de daarmee openbaar gemaakte documenten zullen op de website
van de Ksa worden geplaatst.
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Ik vertrouw erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Hoogachtend,
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
de directeur,
namens deze,
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
R.E. Heijungs
Hoofd afdeling Juridische Zaken en
Communicatie

Bezwaar
Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kan een ieder 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 Kansspelautoriteit, postbus 298, 2501 CG Den Haag.
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