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Bijlage  
 

Overzicht documenten die de Ksa openbaar maakt 

 

 

Gevraagde documenten Openbaar gemaakte documenten 

 

Sporttotalisator 

 

 

1. Verzoek van De Lotto d.d. 5 oktober 

2009 om vergunning en de op dit 

verzoek betrekking hebbende 

stukken. 

- Reactie van ALN van 10 december 

2009. 

- Brief van ministerie aan 

Sporttotalisator van 11 december 

2009 over vergunningaanvraag. 

- Brief van ministerie aan 

Sporttotalisator van 14 januari 

2010 over vergunningaanvraag. 

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. 

- Advies College van toezicht op de 

kansspelen van 29 oktober 2009 

(C.793/09). 

3. Goedgekeurde statuten en 

reglementen van De Lotto en 

correspondentie over deze 

documenten. 

- Deelnemersreglement sept. 2010. 

- Deelnemersreglement maart 

2012. 

- Beslissing van 3/1 2011 op 

verzoek tot wijziging 

deelnemersreglement. 

- Beschikking 3/1 2011 tot wijziging 

beschikking Sporttotalisator 

- Advies College van toezicht op de 

kansspelen over statutenwijziging 

De Lotto en beschikking 

instantloterij van 25 mei 2011. 

- Brief ministerie aan 

Sporttotalisator van 20 juni 2011 

over verzoek tot wijziging 

statuten. 

- Brief ministerie aan College van 

toezicht op de kansspelen van 20 

juni 2011 over wijziging statuten. 

- Instemming Ksa 2/10 2012 met 

wijziging deelnemersreglement. 

- Instemming Ksa 8/1 2013 met 

wijziging deelnemersreglement. 

- Statuten Sporttotalisator 13/3 

2013. 

- Instemming Ksa 29/7 2013 tot 

wijziging deelnemersreglement 

Sporttotalisator. 

- Besluit Ksa 29/7 2013 tot 

wijziging beschikking 

Sporttotalisator. 

Instantloterij  

11. Verzoek van De Lotto d.d. 6 juli 2011 

om vergunning en de op dit verzoek 

betrekking hebbende stukken. 

- Brief van ministerie aan 

Sporttotalisator van 29 september 

2011 over verlening beschikking 
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instantloterij 2011-2015. 

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). 

- Advies van het College van 

toezicht op de kansspelen over 

beschikking instantloterij d.d. 23 

maart 2011 (C.256/11) 

- Advies College van toezicht op de 

kansspelen over statutenwijziging 

De Lotto en beschikking 

instantloterij van 25 mei 2011 (zie 

document bij 3). 

13. Goedgekeurde statuten en 

reglementen van De Lotto en 

correspondentie over deze 

documenten. 

- Deelnemersreglement 

Instantloterij m.i.v. 8 juli 2006. 

 

 

 

 


