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Datum
18 sepleiiibet 2018
Ons kenmerk

12558 / 01.04.688

Document 83.g.
Een e-mail van 10 april 2017 van de Kansspelautoriteit aan de leden van
de Adviesraad betreffende de toezending van het persbericht, de
bijbehorende Q&A van de Kansspelautoriteit en het jaarverslag over
2016.
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Doorgestuurd bericht

Van:^[J^J^^JJPs)|<ansspelautoriteit.nl>
Datum: 10 april 2017 om 16:07

Onderwerp: FW: Persbericht Kansspelautoriteit m.b.t. bijzondere trekking Staatsloterij +
jaarverslag 2016

Aan:l
)kansspelautoriteit.nl>

Ter informatie

Van:(
Verzonden: maandag 10 april 2017 16:06

Aan:l
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CC: Suyver, JB||[^^p5)kansspelautoriteit.nl>
Onderwerp: Persbericht Kansspelautoriteit m.b.t. bijzondere trekking Staatsloterij +
jaarverslag 2016
Geachte leden van de Adviesraad,

Vanmiddag heeft de Staatsloterij de media geinformeerd over de 'bijzondere trekking', waarmee
men tegemoet wil komen aan de uitspraak van de Hoge Raad inzake het misleiden van

deelnemers in de periode 2000- 2007. Ter informatie stuur ik u hierbij het persbericht en de
Q&A die de Kansspelautoriteit op zijn website heeft geplaats m.b.t. deze bijzondere trekking.

Tevens maak ik hierbij van de gelegenheid gebruik u de definitieve versie van het jaarverslag
2016 van de Kansspelautoriteit toe te sturen.
Met vriendelijke groet,

Alle e-mail berichten (inclusief bijiagen) van de Kansspelautoriteit zijn met grote
zorgvuldigheid samengesteld. De Kansspelautoriteit kan voor mogelijke onjuistheden en/of
onvolledigheid van de hierin verstrekte informatie geen aansprakelijkheid aanvaarden,
evenmin kunnen aan de inhoud van dit bericht (inclusief bijiagen) rechten worden
ontleend. De inhoud van dit bericht (inclusief bijiagen) kan vertrouw/elijke informatie
bevatten en is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde van dit bericht. Indien u niet de
beoogde ontvanger van dit bericht bent, verzoekt de Kansspelautoriteit u dit bericht te

verwijderen, eventuele bijiagen niet te openen en wijst de Kansspelautoriteit u op de
onrechtmatigheid van het gebruiken, kopieren of verspreiden van de inhoud van dit
bericht (inclusief bijiagen).

