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Datum

^

18 September 2018
Ons kenmerk

12558/ 01.04.688

Document 77.s.
Een e-mail van 23 februari 2017 van de Kansspelautoriteit aan NLO

waarbij het besluit van 22 februari 2017 met kenmerk 01.002.701, wordt
toegezonden.
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Datum:

Bijiagen:

Besluit inzake verzoek Bijzondere Trekking
donderdag 23 februari 2017 10:20:00
01.002.701 - Besluit ontheffina en inja^emmino reolement - 23 febnjarl 2ni7.Ddf

01.002.702 - Brief ont-heffina en in^Temmina reaiement araH<; lolerii - 23 fehniari 2ni7.pdf

Kansspelautoriteit
Kenmerk : 01.002.701/01.002.702

Onderwerp : Be^it inzakeverzoek Bijzondere Trekking

Geachte heerflP besteimP
Bijgevoegd vindt u een scan van het besiuit van de raad van bestuur van de
Kansspeiautoriteit en de bijbehorende opiegbrief. De originele stukken worden vandaag per
post toegestuurd.
Het besiuit wordt gepubiiceerd op de website van de Kansspeiautoriteit. Graag stem ik het
moment van pubiicatie nader met u af.
Met vriendeiijke groet.
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23 februari 2017
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Onderwerp Uw verzoek d.d. 13 februari 2017
Ons kenmerk

01.002.702

Bijiagen
1

Geachte heer

BIj beanMoordlng de datum
en ons kenmerk vermelden.

Bij brief van 13 februari 2017 heeft Staatsloterij B.V. de raad van bestuur van de

Kansspelautorltelt (hierna: raad van bestuur) verzocht om een eenmallge ontheffing
van het bepaalde In artlkel 8, onder c, van de Beschlkking Staatsloterij ten behoeve
van een Bijzondere Trekking. Daarnaast Is verzocht om Instemming met het gebrulk
van een ander deelnemersreglement, zoals bedoeld in artlkel 5, tweede lid, van de
Beschlkking Staatsloterij.

De raad van bestuur stemt onder voorwaarden In met een eenmallge ontheffing en
het gebrulk van een ander deelnemersreglement. Het beslult met bijbehorende
toellchting trefl u bijgaand aan.

Voorwaarden ontheffing en instemming

Aan de ontheffing en Instemming Is een aantal voorwaarden verbonden die zlen op
de Informatleverstrekking aan de consument. Voor een toellchting op deze
voorwaarden verwijs Ik u naar de toellchting bIj het beslult.
Volledlgheldshalve deel Ik u mede dat de Kansspelautorltelt zelf ook actlef Informatle
zai verstrekken aan de consument, waarblj u o.a. kunt denken aan een

nieuwsberlcht en FAQ's, omdat de Kansspelautorltelt veel vragen over de Bijzondere
Trekking verwacht. Het tijdpad van deze Informatleverstrekking wordt ulteraard met
u afgestemd.

Hoogachtend,

De raad van bestuur van de Kansspelautorltelt,
de directeur,
namens deze,

R.E.-Heljungs
Hoofd afdeling Toezicht & Consument

