
Vaststelling selectielijst neerslag handelingen Minister van
Financiën beleidsterrein Kansspelen 1945–2000

22 juni 2007/Nr. C/S&A/07/1609

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap, en de Minister van
Financiën,
Gelet op artikel 5, tweede lid, onder b,
van de Archiefwet 1995;
De Raad voor Cultuur gehoord (advies
van de Raad voor Cultuur van 23 april
2007 nr. arc-2007.03707/10);

Besluiten:

Artikel 1
De bij dit besluit gevoegde ‘selectielijst
voor de neerslag van de handelingen
van de Minister van Financiën en de
onder hem ressorterende actoren op het
beleidsterrein Kansspelen over de perio-
de 1945–2000’ en de daarbij behorende
toelichting worden vastgesteld.

Artikel 2
Dit besluit treedt in werking met ingang
van de tweede dag na de dagtekening
van de Staatscourant waarin het wordt
geplaatst.

De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap is belast met de uitvoering
van dit besluit dat met de daarbij beho-
rende selectielijst en toelichting in de
Staatscourant zal worden geplaatst.

Den Haag, 22 juni 2007.
De Minister van Onderwijs, Cultuur en
Wetenschap,
namens deze:
de algemene rijksarchivaris,
M.W. van Boven.
De Minister van Financiën,
namens deze:
de Project directeur, Project
Wegwerken Archiefachterstanden PWAA,
A. van der Kooij.

BASISSELECTIEDOCUMENT voor
het beleidsterrein Kansspelen 1945–

Voor de zorgdragers:
Minister van Justitie
Minister van Economische Zaken (EZ)
Minister van Financiën
Minister van Volksgezondheid, Wel-

zijn en Sport (VWS)

versie juni 2007
PWAA / Pim Fijnheer
Rotterdam

Gebruikte afkortingen
ALN: Stichting Algemene Loterij Neder-
land

– 
– 
– 
– 

AmvB: Algemene Maatregel van Bestuur
BSD: Basisselectiedocument
CRM: Cultuur, Recreatie en Maatschap-
pelijk Werk
GeKa: Gereglementeerd Kansspel
HC: Holland Casino’s (Nationale Stich-
ting tot Exploitatie van Casinospelen in
Nederland)
IBP: Interdepartementale Begeleidings-
commissie Privatisering
IVO: Instituut voor Verslavingsonder-
zoek
KARGO: Kansspelen Als Riskante
Gewoonte Onderzoek
KB: Koninklijk Besluit
KNHG: Koninklijk Nederlands Histo-
risch Genootschap
KNVB: Koninklijke Nederlandse Voet-
balbond
KvK: Kamer van Koophandel
LNV: Landbouw, Natuurbeheer en Vis-
serij
MDW: Marktwerking, Deregulering en
Wetgevingskwaliteit
MvA: Memorie van Antwoord
MvT: Memorie van Toelichting
NBT: Nederlands Bureau voor Toerisme
NIL: Stichting Nederlandse Instantloterij
NMI: Nederlands Meetinstituut
NSF: Nederlandse Sportfederatie
PCDIN: Permanente Commissie Docu-
mentaire Informatieverzorging
OKW: Onderwijs, Kunsten en Weten-
schappen
RIO: Rapport Institutioneel Onderzoek
SENS: Stichting Exploitatie Nederland-
se Staatsloterij
SFP: Stichting Fondsen Promoties
SNP: Stichting Nationale Postcodeloterij
SNS: Stichting de Nationale Sporttotali-
sator
Stb.: Staatsblad
Stcrt.: Staatscourant
SUFA: Stichting Uitvoeringsorgaan
Financiële Akties
TK: Tweede Kamer
VAN: Vereniging Automatenhandel in
Nederland
VWS: Volksgezondheid, Welzijn en
Sport
WVC: Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur
ZBO: Zelfstandig Bestuursorgaan

Definitie van het BSD
Een Basis Selectiedocument (BSD) is de
vorm waarin een of meerdere selectielijst
(en), bedoeld in artikel 5 van de
Archiefwet 1995 (Stb. 277), worden
vastgesteld. Een selectielijst biedt de
grondslag voor het vernietigen dan wel
het ter blijvende bewaring overbrengen
van de neerslag van handelingen van

een zorgdrager en de onder hem ressorte-
rende actoren. Een BSD kan bestaan uit
één of meer selectielijsten.
Een BSD is gebaseerd op een vastge-
steld Rapport Institutioneel Onderzoek
(RIO) en bestrijkt dezelfde periode als
dit rapport. Eventuele afwijkingen hier-
van worden in het verslag van het
driehoeksoverleg verantwoord.
Een BSD bevat in principe dezelfde han-
delingen als het RIO dat aan het BSD
ten grondslag ligt. Eventuele afwijkin-
gen hierop worden in het verslag van het
gevoerde driehoeksoverleg verant-
woord. Indien het RIO een begin- en
eindperiode vermeldt wordt de eindperi-
ode niet overgenomen in het BSD,
omdat dit ten onrechte zou suggereren
dat alle handelingen afgesloten zijn. Een
dergelijke wijziging heeft een praktisch
nut en betekent geen nader institutioneel
onderzoek.
Het handelingenblok wijkt in zoverre af
van dat van het RIO dat een veld voor
de waardering wordt toegevoegd (zie
leeswijzer onder 3.8).
In het veld ‘waardering’ wordt aangege-
ven of de administratieve neerslag
hiervan bewaard dan wel vernietigd
moet worden, en welk bewaarcriterium
of vernietigingstermijn gehanteerd
wordt. De waardering B (= bewaren)
betekent dat de neerslag voor permanen-
te bewaring wordt overgebracht naar de
Rijksarchiefbewaarplaatsen. De waarde-
ring V (= vernietiging) betekent dat de
neerslag wordt vernietigd. Op welke
termijn dat gebeurt, wordt bij de waarde-
ring vermeld. Bij voorkeur wordt ook
het ingangsmoment vastgelegd (bijv. 3
jaar na vaststelling nieuwe regeling).
Zonder nadere aanduiding gaat de ver-
nietigingstermijn in direct na afsluiting
van de zaak waarop een dossier betrek-
king heeft.
Anders dan in het RIO worden in het
BSD de handelingen per actor geordend.
Indien een BSD bestaat uit lijsten voor
actoren onder verschillende zorgdragers,
worden deze per zorgdrager geordend.
Hiermee wordt uitdrukking gegeven aan
het uitgangspunt dat een selectielijst een
eenheid is, bevattende handelingen van
een zorgdrager en de onder hem ressorte-
rende actoren. Anders gezegd: een
selectielijst kan opgebouwd zijn uit
(deel)lijsten voor verschillende actoren
die onder dezelfde zorgdrager ressorte-
ren.

Functies van het BSD
Het BSD heeft de volgende functies:

OCW, FI
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de selectielijsten in het BSD bieden de
grondslag voor de vernietiging en over-
brenging van archiefbescheiden waar-
voor een zorgdrager verantwoordelijk is
(Archiefwet 1995, art. 5, eerste lid);

voor de zorgdrager is het BSD boven-
dien van belang voor de bedrijfsvoering
en als mogelijke basis voor archieforde-
ning volgens bedrijfsprocessen;

voor de zorgdrager dient het BSD als
verantwoording tegenover de recht- en
bewijszoekende burger, die de mogelijk-
heid heeft tijdens de terinzagelegging
invloed uit te oefenen op het bewaar- en
vernietigingsbeleid (Archiefbesluit
1995, art. 2, eerste lid, onder d);

voor de Minister belast met het cul-
tuurbeleid (vertegenwoordigd door de
Algemeen Rijksarchivaris) is het BSD
de verantwoording inzake het bewaar-
en vernietigingsbeleid vanuit cultureel-
historisch belang (Archiefbesluit 1995,
art. 2, eerste lid, onder c);

voor het Nationaal Archief is het BSD
(tezamen met het RIO) het uitgangspunt
voor de Institutionele Toegangen.

Verantwoording
Dit basisselectiedocument geeft vorm
aan de selectielijst, bedoeld in artikel 5
van de Archiefwet 1995 (Stb. 277).
Het basisselectiedocument bestaat uit
één of meer selectielijsten voor de
archiefbescheiden van actoren, voor
zover zij op een bepaald beleidsterrein
actief zijn of waren en onder de wer-
kingssfeer van de Archiefwet 1995
vallen.
Het BSD is gebaseerd op: drs.
L.P.A. Siepel, Het kanaliseren van de
menselijke speelzucht. Een institutioneel
onderzoek naar het handelen van de
overheid met betrekking tot het beleids-
terrein kansspelen (1945-2000) Den
Haag 2002, PIVOT-rapport 130.
De handelingen in het BSD zijn geor-
dend naar actor. De actoren zijn geor-
dend naar de zorgdrager. Het BSD bevat
in principe dezelfde handelingen als het
RIO dat aan het BSD ten grondslag ligt.
Er is echter een aantal verschillen. Han-
deling 18 komt in het BSD te vervallen;
deze handeling is reeds ondervangen in
handeling 9 van het BSD ‘Openbaar
Ministerie’.
Ook zijn diverse nieuwe handelingen
geformuleerd.

Als handeling nummer 300 is toege-
voegd ‘Het verlenen en intrekken van
tijdelijke, zogenaamde artikel 3-
vergunningen’, actor Minister van
Justitie;

Als handeling nummer 301 is toege-
voegd ‘Het instellen van een klachten-
commissie voor collecteursaangelegen-
heden en een klachtencommissie voor
debiteurenaangelegenheden’, actor
Minister van Financiën;

Als handeling nummer 302 is toege-
voegd ‘Het instellen van de Raad voor
de Casinospelen’, actor Minister van

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

– 

Justitie en de Minister van Economische
Zaken;

Als handeling nummer 303 is toege-
voegd ‘Het uitvoeren van onderzoeken
met het oog op de toelating van het
model van een speelautomaat’, actor
Dienst van het IJkwezen (Dienst bij
Economische Zaken).

Handeling 18, ‘het geven van aanwijzin-
gen aan de procureur-generaal t.a.v. de
vervolging van strafbare feiten op het
vlak van kansspelen, werd door de con-
tactpersoon van het Projectbureau
opgemerkt dat deze handeling hoorde
bij het beleidsterrein Openbaar Ministe-
rie’, komt te vervallen. De neerslag van
deze handeling valt onder handeling 9
van het BSD Openbaar Ministerie.
Voor de toetsing van dit ontwerp-BSD
is het raadzaam om eerst de leeswijzer
bij de handelingenlijst te raadplegen.
Afwijkingen van de handelingenlijst uit
het RIO worden hierin toegelicht.

Het beleidsterrein
De houding van (centrale) overheden
ten opzichte van de menselijke speel-
zucht is reeds lang een ambivalente.
Enerzijds wordt onderkend dat ongelimi-
teerd gokken tot maatschappelijke en
persoonlijke problemen kan leiden.
Anderzijds wordt echter ook vastgesteld
dat de behoefte om aan kansspelen deel
te nemen nu eenmaal een gegeven is en
dat hieraan ook positieve kanten zitten.
Zo kunnen fondsen worden verworven
voor goede doelen middels het organise-
ren van kansspelen. Een gevolg van
deze ambivalentie is dat de houding van
overheden ten opzichte van het gokken
nooit volledig repressief is geweest,
maar dat bij het bepalen van het kans-
spelbeleid altijd is gezocht naar een
evenwicht tussen een repressieve en een
meer liberale benadering.
Sinds de Tweede Wereldoorlog – maar
ook al geruime tijd daarvoor – heeft de
Nederlandse overheid geprobeerd om de
menselijke speelzucht te kanaliseren
door de verschillende kansspelen te
reglementeren. Dit houdt in dat loterij-
en, prijsvragen, speelautomaten en later
ook casino’s, onder bepaalde voorwaar-
den zijn toegestaan. De gestelde voor-
waarden hebben over het algemeen
betrekking op de wijze waarop de kans-
spelen worden georganiseerd en op de
manier waarop met de opbrengsten
wordt omgegaan. Het instrumentarium
dat wordt ingezet om tot een kanalisatie
van het kansspelaanbod te komen,
bestaat uit het verlenen van vergunnin-
gen, het houden van toezicht op vergun-
ninghouders en het formuleren van
voorwaarden en richtlijnen voor de lega-
le kansspelen, alsmede het opsporen en
vervolgen van aanbieders van illegale
kansspelen.
De wettelijke basis voor het kansspelbe-
leid wordt gevormd door de Wet op de
kansspelen uit 1964. Het werkingsge-

– 

bied van deze wet komt grotendeels
overeen met het terrein waarop het insti-
tutioneel onderzoek betrekking heeft.
De belangrijkste onderdelen van de Wet
op de kansspelen zijn in het RIO terug
te vinden in de verschillende hoofdstuk-
ken: loterijen, de Staatsloterij, sportprijs-
vragen en de lotto, casinospelen en
kansspeelautomaten.

Actoren op het beleidsterrein
In het bsd zijn de handelingen van de
volgende actoren voorzien van een voor-
stel voor waardering:
Actoren onder de zorg van de Minister
van Justitie
Minister van Justitie
Raad voor de Casinospelen
Commissie Tenkink
Commissie Loterijwezen
Werkgroep invoering casinospelen
Interdepartementale Werkgroep Speelau-
tomaten
Commissie Coördinatie en Harmonisatie
Kansspelbeleid
Werkgroep kansspelen herijkt
MDW-werkgroep Wet op de kansspelen
Actoren onder de zorg van de Minister
van Economische Zaken
Minister van Economische Zaken
Werkgroep/projectgroep beheersstruc-
tuur casino’s
Commissie kansspeelautomaten
Actoren onder de zorg van de Minister
van Financiën
Minister van Financiën
Directeur der Staatsloterij
Collecteur van de Staatsloterij
Trekkingscommissie Staatsloterij
Klachtencommissie voor collecteurs- en
debitantenaangelegenheden
Werkgroep Privatisering Staatsloterij
(Commissie Van Aardenne)
Interdepartementale Begeleidingscom-
missie Privatisering
Actoren onder de zorg van de Minister
van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Minister belast met sportzaken
Werkgroep Oranje
Projectgroep Lotto en Toto (Commissie-
Verhoeve)

Selectiedoelstelling
De doelstelling van het Nationaal
Archief bij de selectie van overheidsar-
chieven is dat de belangrijkste bronnen
van de Nederlandse samenleving en cul-
tuur veilig worden gesteld voor blijven-
de bewaring. Met het te bewaren
materiaal moet het mogelijk zijn om een
reconstructie te maken van de hoofdlij-
nen van het handelen van de rijksover-
heid ten opzichte van haar omgeving,
maar ook van de belangrijkste historisch-
maatschappelijke gebeurtenissen en
ontwikkelingen, voor zover deze zijn te
reconstrueren uit overheidsarchieven.
Deze selectiedoelstelling wordt in het
BSD toegepast op het betreffende
beleidsterrein.
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Selectiecriteria
Om de selectiedoelstelling te bereiken
worden de handelingen in het BSD
gewaardeerd aan de hand van de onder-
staande algemene selectiecriteria. Deze
criteria zijn in 1997 door het Convent
van Rijksarchivarissen vastgesteld en
geaccordeerd door PC DIN en KNHG.

Selectiecriteria
Handelingen die gewaardeerd worden
met B(ewaren)

Algemeen selectiecriterium
1. Handelingen die betrekking hebben
op voorbereiding en bepaling van
beleid op hoofdlijnen
Toelichting: Hieronder wordt verstaan
agendavorming, het analyseren van
informatie, het formuleren van adviezen
met het oog op toekomstig beleid, het
ontwerpen van beleid of het plannen van
dat beleid, alsmede het nemen van
beslissingen over de inhoud van beleid
en terugkoppeling van beleid. Dit omvat
het kiezen en specificeren van de doel-
einden en de instrumenten.
2. Handelingen die betrekking hebben
op evaluatie van beleid op hoofdlijnen
Toelichting: Hieronder wordt verstaan
het beschrijven en beoordelen van de
inhoud, het proces of de effecten van
beleid. Hieruit worden niet per se conse-
quenties getrokken zoals bij terugkoppe-
ling van beleid.
3. Handelingen die betrekking hebben
op verantwoordingvan beleid op hoofd-
lijnen aan andere actoren
Toelichting: Hieronder valt tevens het
uitbrengen van verslag over beleid op
hoofdlijnen aan andere actoren of ter
publicatie.
4. Handelingen die betrekking hebben
op (her)inrichting van organisaties
belast met beleid op hoofdlijnen
Toelichting: Hieronder wordt verstaan
het instellen, wijzigen of opheffen van
organen, organisaties of onderdelen
daarvan.
5. Handelingen die bepalend zijn voor
de wijze waarop beleidsuitvoering op
hoofdlijnen plaatsvindt
Toelichting: Onder beleidsuitvoering
wordt verstaan het toepassen van instru-
menten om de gekozen doeleinden te
bereiken.
6. Handelingen die betrekking hebben
op beleidsuitvoering op hoofdlijnen en
direct zijn gerelateerd aan of direct
voortvloeien uit voor het Koninkrijk der
Nederlanden bijzondere tijdsomstandig-
heden en incidenten
Toelichting: Bijvoorbeeld in het geval
de Ministeriele verantwoordelijkheid is
opgeheven en/of wanneer er sprake is
van oorlogstoestand, staat van beleg of
toepassing van noodwetgeving.

Naast de algemene criteria kunnen door
de zorgdrager(s) en het Nationaal
Archief, eveneens binnen het kader van
de selectiedoelstelling, gezamenlijk

beleidsterrein-specifieke criteria worden
geformuleerd. Deze criteria worden
doorlopend genummerd, waarbij wordt
aangesloten bij de zes algemene criteria
(dus vanaf 7).
Conform het Archiefbesluit 1995, art. 5,
onder d 1° worden in het BSD de alge-
mene criteria en eventuele beleidsterrein-
specifieke criteria opgesomd om
verantwoording te geven van de wijze
waarop toepassing is gegeven aan het
selectiebeleid.
Overigens verlangt art. 5,onder e, van
het Archiefbesluit 1995 (Stb. 1995, 276)
dat selectielijsten de mogelijkheid bie-
den om neerslag die met een V is
gewaardeerd in speciale gevallen te
bewaren op grond van een uitzonde-
ringscriterium. Hiertoe wordt de volgen-
de formule in het BSD opgenomen:
Ingevolge artikel 5, onder e, van het
Archiefbesluit 1995 kan neerslag van
bepaalde, als te vernietigen gewaardeer-
de handelingen betreffende personen en/
of gebeurtenissen van bijzonder cultu-
reel of maatschappelijk belang, van
vernietiging worden uitgezonderd.

Vaststellingsprocedure
In 2006 is het ontwerp-BSD door de
Minister van Justitie mede namens de
Ministers van Financiën en Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport aan destijds
de Minister van OC&W aangeboden,
waarna deze het ter advisering heeft
ingediend bij de Raad voor Cultuur
(RvC).
Van het gevoerde driehoeksoverleg over
de waarderingen van de handelingen is
een verslag gemaakt. In dit verslag zijn
ook de uitkomsten van de historisch
maatschappelijke analyse (HMA) opge-
nomen alsmede het verslag van de
HMA als bijlage. Dit alles is tegelijk
met het BSD naar de RvC verstuurd.
Het Instituut voor Nederlandse Geschie-
denis heeft in het kader van het Project
Wegwerken Archief Achterstanden ook
genoemde documenten ter advisering
ontvangen. Een kopie van het advies
van het is vóór het verstrijken van de
inzage termijn aan de RvC gezonden.
Vanaf 1 maart 2007 lag de selectielijst
gedurende acht weken ter publieke inza-
ge via de website van het Nationaal
Archief en de website van het Ministerie
van OCW alsmede bij de registratiebalie
van het Nationaal Archief. De inzage
was aangekondigd in de Staatscourant.
Op 4 april bracht het ING advies uit
(07.066) waarbij het eindoordeel luidde:
geen bezwaar.
Het advies heeft echter wel aanleiding
gegeven tot de volgende wijzingen in de
ontwerp-selectielijst:
– De waardering van de handelingnum-
mers 217, 265 en 273 wijzigt naar B.
Op 23 april bracht de RvC advies uit
(arc-2007.03707/10), hetwelk geen aan-
leiding heeft gegeven tot wijzigingen in
de ontwerp-selectielijst.

Daarop werd het BSD op 22 juni 2007
door de algemene rijksarchivaris,
namens de Minister van Onderwijs, Cul-
tuur en Wetenschap en de Project Direc-
teur Project Wegwerken Archiefachter-
standen (conform het convenant d.d.
30 mei 2006) namens de Minister van
Economische Zaken (C/S&A/07/1607),
de Minister van Financiën (C/
S&A/07/1609), de Minister van Justitie
(C/S&A/07/1608) en de Minister van
Volksgezondheid, Welzijn en Sport (C/
S&A/07/1606) vastgesteld.

Leeswijzer van de handelingen
In het BSD dient een leeswijzer opge-
nomen worden welke duidelijk maakt,
welke informatie in een handelingen-
blok te vinden is. Dit kan met behulp
van het onderstaande voorbeeld

(X):
Dit is het volgnummer van de handeling.
Dit nummer is overgenomen uit het
RIO. Als het volgnummer van één of
meerdere handelingen in het BSD
afwijkt van het oorspronkelijke RIO-
nummer, dan wordt deze vermeld in een
concordans.
Handeling: Dit is een complex van acti-
viteiten die een actor verricht ter vervul-
ling van een taak of op grond van een
bevoegdheid.
In de praktijk komt een handeling meest-
al overeen met een procedure of een
werkproces.
Bijvoorbeeld:
Het voorbereiden, coördineren en bepa-
len van het beleid inzake geluidshinder.
Periode: Hier staat het tijdvak vermeld
gedurende welke jaren de handeling is
verricht. Is geen specifiek beginjaar
bekend dan wordt een beginjaar geschat,
of 1945- genoemd. Wanneer er geen
eindjaar staat vermeld wordt de hande-
ling nog steeds uitgevoerd.
Grondslag: Dit is de wettelijke basis op
grond waarvan de actor de handeling
verricht, indien bekend, kan op twee
manieren worden vermeld.

(1)
de naam (citeertitel) van de wet, de

Algemene Maatregel van Bestuur, het
Koninklijk Besluit of de Ministeriële
regeling;

het betreffende artikel en lid daarvan;
de vindplaats of bron;
wijzigingen in de grondslag en het

vervallen hiervan.

Bijvoorbeeld:
Reclasseringsregeling 1947, art. 9, lid 2
(Stb. 1947, H 423), Reclasseringsrege-
ling 1970, art. 8, lid, lid 3 (Stb. 1969,
598), gewijzigd 1978 (Stb. 1978, 254),
vervallen in 1986 (Stb. 1986, 1)

(2)
naam van de wet, de algemene Maat-

regel van bestuur, het Koninklijk Besluit
of Ministeriële regeling;

– 

– 
– 
– 

– 
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het betreffende artikel en het lid daar-
van.

De overige gegevens (vindplaats, wijzi-
gingen of vervallen kunnen worden
vermeld in een overzicht van geraad-
pleegde wetten)
Bijvoorbeeld:
Reclasseringsregeling 1947, art. 9, lid 2,
Reclasseringsregeling 1970, art. 8, lid 3
NB: Met vindplaats wordt de vermel-
ding in het staatsblad of staatscourant
bedoeld. Het verdient de voorkeur de
vindplaats van de grondslag op te
nemen in het handelingenblok. Een
andere mogelijkheid is de vindplaats in
het overzicht van wet- en regelgeving te
vermelden. Duidelijk moet zijn op wel-
ke versie van een wet- of regeling een
handeling gebaseerd is.
Wanneer er geen wettelijke grondslag
voor een handeling bestaat, kan de bron
(interne regelgeving, beleidsnota’s) wor-
den genoemd waarin de betreffende
handeling staat vermeld.

Product
Hier achter staat het product vermeld
waarin de handeling resulteert of zou
moeten resulteren.
Opsommingen geven een indicatie van
de producten en zijn niet altijd uitput-
tend. Vaak wordt volstaan met een
algemeen omschreven eindproduct Toe-
passing is afhankelijk van de zorgdrager.

Opmerking
Deze aanvullende informatie wordt
slechts vermeld wanneer (een onderdeel
van) het handelingenblok toelichting
behoeft.

Waardering
Waardering van de handeling in B
(bewaren) of V (vernietigen).
Indien vernietigen, dan vermelding van
de vernietigingstermijn, zonodig aange-
vuld met een bewerkingsinstructie,
bijvoorbeeld: ‘v 5 jaar na voltooiing
project’.
Indien bewaren, dan vermelding van het
gehanteerde selectiecriterium.
Eventueel een nadere toelichting op de
waardering.

Actorenoverzicht

Overheidsorganen actief op het ter-
rein van kansspelen

Handelingen onder de zorg van de
Minister van Justitie

Minister van Justitie [1945–]
Het Ministerie van Justitie is gedurende
de gehele periode het eerstverantwoorde-
lijke departement op het beleidsterrein
kansspelen. De staatssecretaris van dit
departement is onder meer belast met
het voorbereiden en coördineren van het
algemene kansspelbeleid. Verder ver-
leent het Ministerie vergunningen voor

– landelijke loterijen alsmede, samen met
de Minister belast met sportzaken, voor
het organiseren van de sportprijsvragen
(zoals de voetbaltoto) en de lotto. Ook
het toezicht van overheidswege op de
organisatie en de financiële administra-
tie van de aanbieders van dergelijke
kansspelen gebeurd geheel (loterijen) of
gedeeltelijk (sportprijsvragen en de lot-
to) vanuit de Ministerie van Justitie.
Ten aanzien van de Staatsloterij is de rol
van de Minister van Justitie beperkt:
vanaf 1992 dient deze overeen te stem-
men met de Minister van Financiën
inzake het verlenen van een vergunning
voor het houden van de Staatsloterij. In
het kader van het beleid ten aanzien van
speelcasino’s treedt de Minister van Jus-
titie in vrijwel alle handelingen samen
op met de Minister van Economische
Zaken. Dat betekent dat de Minister van
Justitie mede vergunning verleent voor
het organiseren van speelcasino’s en
ook mede verantwoordelijk is voor het
toezicht van overheidswege op het han-
delen van de vergunninghouder. Ten
aanzien van speelautomaten is de directe
rol van de Minister Justitie beperkt tot
speelautomaten in een casino en regel-
geving met het oog op toezicht en
opsporing.
In de loop der tijd waren de volgende
dienstonderdelen van het departement
van Justitie belast met de voorbereiding
en uitvoering van het beleid ten aanzien
van kansspelen: 2e Afdeling Bureau A
(jaren veertig), 6e Afdeling, onderafde-
ling publiekrecht (jaren vijftig), Hoofd-
afdeling Publiekrecht, afdeling Staats-
en Strafrecht (begin jaren zestig),
Hoofdafdeling Staats- en Strafrecht
(vanaf eind jaren zestig tot begin jaren
negentig), Directie Staats- en Strafrecht
(tot 1995) en de Directie Bestuurszaken
(vanaf 1996). De beleidsvorming vindt
momenteel plaats bij de Directie Sanc-
tie- en Preventiebeleid (DSP).

Raad voor de Casinospelen [1975–1995]
De taak van deze bij Stb. 1974, 441
ingestelde en op 1 maart 1975 geïnstal-
leerde Raad was het gevraagd of uit
eigener beweging geven van advies aan
de Ministers van Justitie en Economi-
sche Zaken inzake het beleid ten aan-
zien van casino’s. Verder moest de Raad
instemmen met een aantal beslissingen
die door de Ministers werden genomen.
Tenslotte hield de Raad toezicht op de
vergunninghouder voor het organiseren
van casinospelen, de Nationale Stichting
tot Exploitatie van Casinospelen in
Nederland (NSECN). In een advies van
de Raad uit 1988 werd gepleit voor de
vorming van een adviesorgaan met een
breder takenpakket. Met de instelling
van dit orgaan, het College van Toezicht
op de kansspelen, werd de Raad voor de
Casinospelen in 1996 opgeheven; het
beheer van het archief ging toen over op
de zorgdrager, de Minister van Justitie.

College van toezicht op de kansspelen
[1996–]
Het College van Toezicht op de Kans-
spelen is in 1995 ingesteld bij de Wet
van 18 mei 1995 tot wijziging van de
Wet op de kansspelen in verband met
het instellen van een College van toe-
zicht op de kansspelen (Stb. 1995, 300).
Voor een deel is het College opvolger
van de opgeheven Raad voor de Casino-
spelen. Het College heeft echter een
breder takenpakket dan de Raad had,
namelijk:

het desgevraagd of uit eigener bewe-
ging adviseren van de Minister van
Justitie en de Ministers wie het mede
aangaat met betrekking tot de uitvoering
van de Wet op de kansspelen;

het College wordt gehoord over het
voornemen tot wijziging of intrekking
van een vergunningen inzake de Staats-
loterij, de instantloterij, de totalisator, de
lotto, sportprijsvragen, speelcasino’s en
speelautomaten in casino’s;

het goedkeuren van de reglementen en
statuten van de rechtspersonen die
bovengenoemde kansspelen aanbieden;

het bevorderen van overleg, coördina-
tie en samenwerking tussen instellingen
en personen die ingevolge de Wet op de
kansspelen een vergunning hebben voor
het aanbieden van kansspelen;

het doen van aanbevelingen aan
bovengenoemde instellingen en perso-
nen in het belang van het voorkomen en
tegengaan van negatieve maatschappe-
lijke effecten.

Het College bestaat uit ten hoogste
twaalf leden, die allen worden benoemd
en ontslagen door de Kroon. De helft
van het College, waaronder de voorzit-
ter, wordt gevormd door onafhankelijke
deskundigen, de andere helft bestaat uit
ambtenaren met een raadgevende stem.
Het College wordt verder bijgestaan
door een secretaris, eveneens benoemd
bij Koninklijk Besluit, die daarnaast de
leiding heeft over een ambtelijk secreta-
riaat dat de werkzaamheden van het
College ondersteunt. Het College zal
mogelijk een eigen selectielijst vervaar-
digen voor de handelingen op dit beleids-
terrein gezien de ZBO-status.

Commissie F26

[1954–1955]
De Commissie Tenkink werd ingesteld
bij besluit van de Minister van Justitie
van 9 maart 1954. De commissie had de
opdracht om de Minister te adviseren
over verbetering van de regelgeving ten
aanzien van loterijen. De commissie had
in het bijzonder tot taak de toepasbaar-
heid van de wetgeving voor het kanalise-
ren van de menselijke speelzucht te
toetsen. In haar eindverslag van
30 november 1954 concentreerde de
Commissie zich op problemen rond de
verschillende particuliere loterijen in
relatie tot artikel 3 van de Loterijwet.

– 

– 

– 

– 

– 
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Commissie Loterijwezen (Commissie
Wiarda) [1958–1963]
De commissie Wiarda werd op 3 maart
1959 geïnstalleerd en had de opdracht
om ‘het gehele vraagstuk van de loterij-
en en de daaraan verwante activiteiten
in beschouwing te nemen’. Daarbij
moest worden overwogen in hoeverre
wijzigingen of aanvullingen op de
bestaande wettelijke regelingen noodza-
kelijk waren. De Commissie kwam
in december 1958 met een interim-
rapport waarin onder meer een regeling
met betrekking tot de voetbaltoto was
opgenomen. Op 20 juni 1963 presenteer-
de de commissie haar eindrapport, waar
ook het wetsvoorstel voor de Wet op de
kansspelen deel van uitmaakte.

Werkgroep invoering casinospelen
[1974–1975]
De werkgroep werd in januari 1974
ingesteld door de Minister van Justitie.
De wijziging van de Wet op de kansspe-
len (Stb. 1974, 441) waarmee casino’s
in Nederland werden gelegaliseerd was
vastgesteld en er moest een begin wor-
den gemaakt met de uitwerking van de
regeling. Op basis van een studie van
buitenlandse wetgeving maakte de werk-
groep een eerste opzet van de voorschrif-
ten die aan een vergunning tot het
organiseren van een speelcasino verbon-
den zouden moeten worden. In oktober
1974 hield de werkgroep op te bestaan;
de leden gingen over naar de voorlopige
Raad de Casinospelen.

Interdepartementale Werkgroep Speelau-
tomaten (Commissie Kuyper ) [1974–
1977]
De Interdepartementale Werkgroep
Speelautomaten, ook bekend als de
Commissie Kuyper, werd eind 1974
door de Minister van Justitie ingesteld.
De werkgroep had als opdracht om de
problematiek rond de speelautomaten te
onderzoeken. In 1977 presenteerde zij
haar interim-rapport waarin werd gepleit
voor het creëren van een wettelijk sys-
teem, waarin alle speelautomaten onder
een vergunningsysteem zouden moet
worden gebracht. Voor de uitwerking
van een dergelijke regeling werd een
nieuwe Interdepartementale Werkgroep
Speelautomaten ingesteld, bekend als de
Commissie Van Tilburg.

Interdepartementale Werkgroep Speelau-
tomaten (Commissie Van Tilburg)
[1978–1980]
De tweede Interdepartementale Werk-
groep Speelautomaten werd in 1978
ingesteld door de Minister van Justitie
en staat ook bekend als de Commissie
Van Tilburg. De betrokken Ministeries
waren die van Economische Zaken, Jus-
titie, Binnenlandse Zaken en Financiën.
Verder waren het Openbaar Ministerie,
de politie en het VNG vertegenwoor-
digd. De werkgroep had tot taak om het
wetsvoorstel ten aanzien van speelauto-

maten – zoals voorgesteld door de
Commissie Kuyper – voor te bereiden.
Hierbij werd de pas opgerichte speelau-
tomatenbrancheorganisatie (VAN)
eveneens nauw betrokken. In 1980 werd
het wetsvoorstel aan de Tweede Kamer
aangeboden.

Commissie coördinatie en harmonisatie
kansspelbeleid (Commissie Haars)
[1991–1992]
Commissie ingesteld door de Staatsse-
cretaris van Justitie, in overeenstem-
ming met de Minister van Economische
Zaken, de Staatssecretaris van
Financiën, de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur en de
Staatssecretaris van Landbouw, Natuur-
beheer en Visserij (Stcrt. 1991, 50). De
Commissie had tot taak advies uit te
brengen over de wijze waarop aan een
verbeterde coördinatie en harmonisatie
van de regelgeving en uitvoering op het
gebied van de kansspelen vorm kan wor-
den gegeven. Daarnaast diende de
Commissie te onderzoeken of in dit
kader een orgaan in het leven moest
worden geroepen met advies- of
beheersbevoegdheden op het terrein van
de kansspelen. In maart 1992 presenteer-
de de Commissie haar eindrapport,
Gelijke Kansen, waarmee zij werd ont-
bonden.

Werkgroep Kansspelen Herijkt [1997–]
De werkgroep kansspelen herijkt werd
begin 1997 ingesteld om advies uit te
brengen over een integrale (justitiële)
benadering van de kansspelproblema-
tiek, als uitvloeisel van de nota Kansspe-
len Herijkt. In de werkgroep hadden
vertegenwoordigers zitting van het
openbaar Ministerie, politie, de belas-
tingdienst en de Ministeries van Justitie
en Binnenlandse Zaken.

MDW Werkgroep Wet op de Kansspelen
[1998–2000]
In het kader van het project Marktwer-
king, Deregulering en Wetgevingskwali-
teit is vanaf 1998 ook gekeken of er
verbeteringen mogelijk waren op het
terrein van de kansspelen. De werk-
groep stond onder het voorzittersschap
van prof. Huls, het secretariaat lag bij de
Ministeries van Justitie en Economische
Zaken. In 2000 presenteerde de werk-
groep het rapport ‘Nieuwe ronde, nieu-
we kansen’.

Handelingen onder de zorg van de
Minister van EZ

Minister van Economische Zaken
[1945–]
De Minister van Economisch zaken is
de verantwoordelijke vakMinister voor
het beleid ten aanzien van casino’s en
speelautomaten. De Minister verleent
vergunningen voor het exploiteren en
aanwezig hebben van speelautomaten,
en houdt toezicht op de toelating van de

verschillende typen speelautomaten.
Verder is het Ministerie van Economi-
sche Zaken betrokken bij besluitvor-
ming op andere onderdelen van het
kansspelbeleid wanneer daarbij het mid-
den- en kleinbedrijf in het geding is.
Wanneer het gaat om het verlenen van
vergunningen gebeurt dit door de Direc-
tie Wetgeving en andere Juridische
Zaken van het departement.

Werkgroep/projectgroep structuur casi-
nobeheer (Commissie De Boer/
Commissie Hustinx) [1984–1985]
Het gaat hier eigenlijk om twee commis-
sies, beide ingesteld door de Minister
van Economische Zaken. In eerste
instantie werd in 1984 een werkgroep
ingesteld onder leiding van directeur-
generaal de Boer van het Ministerie van
Economische Zaken om de herziening
van de beheersstructuur van de casino’s
te verkennen. De werkgroep werd al
snel in een kleinere projectgroep omge-
zet, waarin naast de voorzitter van de
Raad voor de casinospelen (Hustinx), de
voorzitter van de NSECN (De Vriese)
en een onafhankelijke wetenschapper
(Horringa) zitting hadden. De conclusie
van de projectgroep was dat de NSECN
een zelfstandiger bestuursvorm zou moe-
ten krijgen.

Commissie kansspeelautomaten (Com-
missie Nijpels) [1994–1995]
De Commissie kansspeelautomaten, ook
bekend als de Commissie Nijpels, werd
ingesteld in 1994 door de Minister van
Economische Zaken in overeenstem-
ming met de Staatssecretaris van Justi-
tie, en de Minister van Welzijn,
Volksgezondheid en Cultuur (Stcrt.
1994, 60). De Commissie had tot taak
om de betrokken Ministers te adviseren
over een aanscherping van de normen
die werden gesteld aan kansspeelautoma-
ten waardoor het risico dat deze automa-
ten tot problematisch speelgedrag kun-
nen leiden, tot een maatschappelijk
aanvaardbaar niveau zou worden
beperkt. Daarnaast diende de commissie
zich te buigen over de formulering van
een modelconvenant dat gemeenten zou-
den kunnen sluiten met speelautomaten-
exploitanten. In maart 1995 presenteer-
de de Commissie het rapport Op de kast
gejaagd.

Handelingen onder de zorg van de
Minister van Financiën

Minister van Financiën [1945–]
De Minister van Financiën is de eerst-
verantwoordelijke Minister voor het
beleid ten aanzien van de Staatsloterij.
Verder heeft de Minister met kansspelen
te maken via de Wet op de kansspelbe-
lasting. Handelingen ten aanzien van de
kansspelbelasting worden echter niet in
dit rapport beschreven daar zij reeds zijn
behandeld in het RIO Belastingen: De
geheiligde schuld (zie: handeling 360,
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361 en 907). Bij het Ministerie van
Financiën waren verschillende dienst-
onderdelen betrokken bij de Staatslote-
rij. Lange tijd was de Afdeling Indirecte
Belastingen in ieder geval verantwoorde-
lijk voor het algemene beleid.

Directeur der Staatsloterij [1945–1992]
De directeur der Staatsloterij was tot
1992 door de Minister van Financiën
belast met het beheer van de Staatslote-
rij. Dit hield in dat de Directeur de
dagelijkse gang van zaken rond de
Staatsloterij regelde, zoals het benoe-
men van de collecteurs en debitanten
van de Staatsloterij, het geven van aan-
wijzingen ten aanzien van hun werk-
wijze en het opstellen van een officieel
plan voor de Staatsloterij. De Directeur
werd door de Kroon benoemd en ontsla-
gen.

Collecteur van de Staatsloterij
[1945-1992]
De Collecteur van de Staatsloterij was
tot 1992 door de Minister van Financiën
belast met het uitbetalen van de prijzen
van de staatsloterij, dan wel het uitstel-
len van deze betaling wanneer er gerede
twijfel bestaat ten aanzien van de recht-
matigheid van het bezit van een lot door
de aanbieder.

Trekkingscommissie Staatsloterij [1964–
1992]
De Trekkingscommissie was aanwezig
bij elke trekking van de Staatsloterij en
stelde over de resultaten een proces-
verbaal op. Een exemplaar van het
proces-verbaal werd naar de Minister
van Financiën gezonden. De leden van
de Trekkingscommissie werden aange-
wezen door de Minister van Financiën.

Klachtencommissie voor collecteurs- en
debitantenaangelegenheden [1983–
1992]
De Klachtencommissie voor collecteurs-
en debitantenaangelegenheden werd in
1983 ingesteld bij de Rechtspositierege-
ling staatslotenverkopers (Stcrt. 1983,
60). De taak van de commissie was het
adviseren van de Minister van Financiën
over klachten van collecteurs en debitan-
ten tegen besluiten, of weigeringen
daartoe, van of namens de Minister van
Financiën of de Directeur der Staatslote-
rij. De Klachtencommissie bestond uit
een voorzitter en drie leden en was
onderverdeeld in twee kamers: één voor
klachten van collecteurs en één voor
klachten van debitanten. De belangen-
verenigingen van collecteurs en debitan-
ten konden elk één lid voor benoeming
in de klachtencommissie bij de Minister
van Financiën voordragen.

Werkgroep Privatisering Staatsloterij
(Commissie van Aardenne) [1983–1984]
De Werkgroep Privatisering Staatslote-
rij, ook bekend als de Commissie van
Aardenne, werd op 23 december 1986

door de Staatssecretaris van Financiën
ingesteld. De Werkgroep had als
opdracht om de verschillende privatise-
ringsvarianten van de Staatsloterij te
onderzoeken. Op 16 december 1987
presenteerde de commissie haar eindrap-
port, Het lot in eigen handen.

Interdepartementale Begeleidingscom-
missie Privatisering (IBP) [1988]
Deze algemene adviescommissie op het
gebied van privatisering werd in 1988
door de Staatssecretaris van Financiën
om advies gevraag over de voorgeno-
men privatisering van de Staatsloterij.

Handelingen onder de zorg van de
Minister van VWS

Minister belast met sportzaken [1945–]
De actor Minister belast met sportzaken
verwijst in de loop der tijd naar verschil-
lende Ministeries. Van 1945 tot 1968
was de Minister van Onderwijs, Kun-
sten en Wetenschappen (OKW) onder
meer belast met zaken betreffende de
sport. Na 1968 was dit tot 1984 de
Minister van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk (CRM). In 1984 werd
dit Ministerie omgedoopt in het Ministe-
rie van Welzijn, Volksgezondheid en
Cultuur (WVC), waarbij de staatssecre-
taris van volksgezondheid verantwoorde-
lijk was voor sportzaken. De laatste
verandering vond plaats in 1994 toen er
een staatssecretaris voor sport kwam op
het Ministerie van Volksgezondheid,
Welzijn en Sport (VWS).
De Minister belast met sportzaken is
betrokken bij het beleid ten aanzien van
sportprijsvragen, de lotto en de kraslote-
rij (een vorm van instantloterij). Con-
creet betekent dit dat de Minister samen
met de Minister van justitie op deze
gebieden nadere regels stelt, vergunnin-
gen verleent en toezicht houdt op de
vergunninghouders.

Werkgroep Oranje [1968–1969]
Deze interdepartementale werkgroep,
bestaande uit vertegenwoordigers van
de Ministeries van Justitie, Cultuur,
Recreatie en Maatschappelijk werk
(CRM), Financiën, Landbouw en Visse-
rij en Economische zaken, had tot taak
om te adviseren over de financiële posi-
tie van de sporttotalisator. Concreet
betekende dit dat de Werkgroep Oranje
de voorstellen voorbereidde tot wijzi-
ging van de Wet op de kansspelen ten
aanzien van sportprijsvragen. Met deze
wijziging (Stb. 1968, 288) werden de
wettelijke beperkingen verruimd die aan
de sporttotalisator waren opgelegd.

Projectgroep Lotto en Toto (Commissie-
Verhoeve) [1973–1974]
De Projectgroep Lotto en Toto werd op
15 oktober 1973 ingesteld door de Minis-
ter van Cultuur, Recreatie en Maat-
schappelijk Werk (CRM) en stond onder
leiding van secretaris-generaal Verhoe-

ve van het betreffende Ministerie. De
projectgroep moest de Minister van
CRM adviseren over de opzet van de
instelling die zou worden belast met het
organiseren van de lotto en de toto en
die eveneens een belangrijke rol zou
krijgen bij de verdeling van de
opbrengst daarvan. De instelling van de
projectgroep was een gevolg van het
door de kamerleden Geurtsen en Van
Schaik ingediende initiatiefwetsvoorstel
waarmee een legale lotto in Nederland
mogelijk zou worden. De discussie rond
dit wetsvoorstel spitste zich toe op de
vraag door welke organisatie de lotto
georganiseerd moest worden. De Com-
missie Verhoeve adviseerde de Minis-
ters uiteindelijk om de Stichting de
Nationale Sporttotalisator (SNS) naast
de toto ook de lotto te laten organiseren.

Selectielijsten

Handelingen van actoren onder de
zorg van de Minister van Justitie

Actor: Minister van Justitie

Kansspelbeleid in het algemeen

Beleidsontwikkeling en evaluatie

(1.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen en coördineren van het
algemene beleid betreffende kansspelen
Periode: 1945–
Product: Beleidsnota’s, beleidsnotities,
rapporten en adviezen
Bijvoorbeeld:
– Nota kansspelen in perspectief (1989);
– Nota Kansspelen in balans (1994);
– Nota kansspelen herijkt (1995).
Waardering: B 1

(2.)
Handeling: Het evalueren van het beleid
ten aanzien van kansspelen
Periode: 1945–
Waardering: B 1

(3.)
Handeling: Het instellen van commis-
sies en (interdepartementale) werkgroe-
pen ten behoeve van het algemene
kansspelenbeleid alsmede het formule-
ren van de onderzoeks- of adviesopdracht
Periode: 1945–
Product: Instellingsbeschikking Com-
missie Loterijwezen (Commissie Wiar-
da) van 3 maart 1959
– Werkgroep invoering casinospelen
(1974);
– Interdepartementale werkgroep speel-
automaten (Commissies Kuyper en Van
Tilburg – 1974–1977) ;
– Instellingsbeschikking commissie
coördinatie en harmonisatie kansspelbe-
leid (commissie Haars) (Stcrt. 1991, 50);
– Werkgroep kansspelen herijkt (1997).
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Opmerking: Uit de instellingsbeschik-
king van de Commissie Haars valt op te
maken dat de Minister van Justitie
(advies)commissies voor het algemene
kansspelbeleid instelt, maar daarbij vaak
in overeenstemming handelt met de
andere betrokken Ministers.
Waardering: B 4

Totstandkoming van wetgeving

(9.)
Handeling: Het voorbereiden van de
wijziging of intrekking van de Loterijwet
Periode: 1945–1964
Product: Besluit houdende nadere rege-
len inzake de verbindende kracht van
maatregelen op het gebied van het lote-
rijbedrijf, welke zijn uitgevaardigd
gedurende de vijandelijke bezetting van
het Rijk in Europa (Stb. 1945, F103);
– Wet houdende wijziging van de Lote-
rijwet 1905 en vaststelling van enige
met het loterijwezen verband houdende
bepalingen (Stb. 1950, K619);
– Wet houdende nadere wijziging van
de Loterijwet (Stb. 1955, 339);
– Wet houdende wijziging van de Lote-
rijwet (Stb. 1961, 312);
– Wet op de loterijbelasting (Stb. 1961,
313).
Opmerking: De Minister belast met
sportzaken zal hierbij niet vanaf 1945
bij betrokken zijn, aangezien deze Minis-
ter wettelijk gezien pas bij de toevoe-
ging van regels met betrekking tot
sportprijsvragen in 1961 een actor werd
op het beleidsterrein.
Waardering: B 1
(10.)
Handeling: Het voorbereiden van de
totstandkoming en wijziging van de Wet
op de kansspelen
Periode: 1945–
Product: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483)
Wijzigingen bij: (Stb. 1967, 108); (Stb.
1968, 288); (Stb. 1970, 612); (Stb. 1971,
287); (Stb. 1973, 287); (Stb. 1974, 441);
(Stb. 1976, 229); (Stb. 1981, 154); (Stb.
1984, 91); (Stb. 1985, 600); (Stb. 1988,
672); (Stb. 1988, 673); (Stb. 1991, 394);
(Stb. 1992, 282); (Stb. 1992, 371); (Stb.
1992, 636); (Stb. 1993, 650); (Stb. 1993,
658); (Stb. 1994, 573); (Stb. 1995, 300);
(Stb. 1997, 63); (Stb. 1997, 510); (Stb.
1998, 270); (Stb. 1998, 298); (Stb. 1998,
446); (Stb. 1999, 9); (Stb. 1999, 30)
Opmerking: De Minister van Economi-
sche Zaken was niet vanaf het begin
betrokken bij de totstandkoming en wij-
ziging van de Wet op de kansspelen; hij
is voor het eerst medeondertekenaar van
de wetswijziging in 1974, waarbij casi-
no’s en de lotto werden gelegaliseerd.
Waardering: B 1

Verantwoording van beleid

(11.)
Handeling: Het opstellen van periodieke
verslagen over kansspelen

Periode: 1945–
Product: Series jaarverslagen, kwartaal-
verslagen, maandverslagen
Opmerking: Het betreft hier de verslag-
legging waarvoor geen grondslag kan
worden aangewezen in de voor het
beleidsterrein specifieke wet- en regel-
geving. Bij de selectie dient rekening te
worden met het feit dat jaarverslagen
vaak een samenvatting geven van de
verslagen die betrekking hebben op een
kortere periode.
Bewaring op het hoogste niveau bete-
kent dat kwartaalverslagen alleen wor-
den bewaard als er geen jaarverslagen
zijn, en maandverslagen alleen als er
geen jaar- en kwartaalverslagen zijn,
etcetera.
Waardering: B, 3 voor verslagen op het
hoogste niveau
V 2 jaar voor verslagen op onderliggend
niveau

(12.)
Handeling: Het beantwoorden van
Kamervragen en het anderszins op ver-
zoek incidenteel informeren van leden
van of commissies uit de Kamers der
Staten Generaal betreffende het kans-
spelbeleid
Periode: 1945–
Grondslag: GW 1938/46/48, art. 97;
GW 1953/56/72, art. 104; GW
1983/87/95, art. 68
Product: brieven, notities
Opmerking: De Minister van Justitie is
als coördinerend bewindspersoon
betrokken bij de beantwoording van alle
Kamervragen. Wanneer het over speci-
fieke zaken gaat, zal hierbij tevens de
betreffende vakMinister betrokken zijn,
bijvoorbeeld de Minister van Economi-
sche Zaken voor speelautomaten of
casino’s. In het geval van loterijen en
premieleningen treedt de Minister van
Justitie eveneens op als vakMinister (zie
de betreffende handeling in hoofdstuk 4)
Waardering: B 2,3

(13.)
Handeling: Het informeren van de
Commissies voor de Verzoekschriften
en andere tot onderzoeken van klachten
bevoegde commissies uit de Kamers der
Staten Generaal en de Nationale
Ombudsman naar aanleiding van klach-
ten over de uitvoering of de gevolgen
van het algemene beleid betreffende
kansspelen
Periode: 1945–
Product: brieven, notities
Waardering: B 2,3

Informatieverstrekking

(14.)
Handeling: Het beantwoorden van vra-
gen van individuele burgers, bedrijven
en instellingen betreffende kansspelen
Periode: 1945–
Product: brieven, notities
Waardering: V 5 jaar

(15.)
Handeling: Het uitvoeren van voorlich-
tingsactiviteiten op het terrein van
kansspelen
Periode: 1945–
Product: voorlichtingsmateriaal
Opmerking: Zie voor het voorbereiden
en vaststellen van het voorlichtingsbe-
leid (voorlichting als beleidsinstrument)
handeling 1.
Waardering: B 5 één exemplaar van het
eindprodukt, overige neerslag V 10 jaar

Onderzoek

(16.)
Handeling: Het vaststellen van de
opdracht en het eindproduct van intern
of extern (wetenschappelijk) onderzoek
ten behoeve van het algemene kansspel-
beleid
Periode: 1945–
Product: nota’s, notities, onderzoeksrap-
porten
Voorbeelden:
M. Heuvel en J van Kalmthout, Lucky
10 in Nederland. Een evaluatie van de
dagelijkse lotto. Vakgroep Vrijetijdswe-
tenschappen van de Katholieke Universi-
teit Brabant 1994
Waardering: B 1

(17.)
Handeling: Het financieren en begelei-
den van intern en extern (wetenschappe-
lijk) onderzoek ten behoeve van het
algemene kansspelbeleid
Periode: 1945–
Product: notities, notulen, brieven,
begrotingen, rekeningen, declaraties
Waardering: V 10 jaar

Toezicht en opsporing

(18.)
Vervallen

College van Toezicht op de kansspelen

(19.)
Handeling: Het voorbereiden van
koninklijke besluiten waarbij de voorzit-
ter, de overige leden, of de secretaris
van het College van toezicht op de kans-
spelen worden benoemd en ontslagen
Periode: 1996–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
36, lid 1; zoals ingevoegd bij (Stb. 1995,
300)
Besluit College van toezicht op de kans-
spelen, art. 12 jo. art. 14, lid 1 jo. 16, lid 3
Product: Koninklijke Besluiten
Opmerking: De voordracht voor de
benoeming of het ontslag van deze func-
tionarissen gebeurt in overeenstemming
met de Ministers wie het mede aangaat.
Dat wil zeggen: de Minister van Econo-
mische Zaken, de Minister van
Financiën, de Minister belast met sport-
zaken en de Minister van Landbouw.
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Wanneer het gaat om een voordracht
voor ontslag dient het College te worden
gehoord.
Waardering: V 5 jaar

(20.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Financiën en de Minister
van Economische Zaken inzake de
benoeming of het ontslag van de voorzit-
ter, de overige leden of de secretaris van
het College van toezicht op de kansspelen
Periode: 1996–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
36, lid 1; zoals ingevoegd bij (Stb. 1995,
300)
Besluit College van toezicht op de kans-
spelen (Stb. 1995, 595) art. 12 jo. art 14,
lid 1 jo. 16, lid 3
Product: Brief
Waardering: V 5 jaar

(21.)
Handeling: Het voorbereiden van
koninklijke besluiten waarbij de voorzit-
ter, een lid of de secretaris van het
College van toezicht op de kansspelen
wordt geschorst
Periode: 1996–
Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen (Stb. 1995, 595), art. 17
Product: Koninklijke Besluiten
Waardering: V 5 jaar

(22.)
Handeling: Het benoemen van de leden
van het bureau van het College van toe-
zicht op de kansspelen
Periode: 1996–
Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen (Stb. 1995, 595), art.
14, lid 2
Opmerking: Het gaat hier om de benoe-
ming van alle leden van het bureau van
het College van toezicht op de kansspe-
len behalve de secretaris.
Waardering: V 5 jaar

(23.)
Handeling: Het voorbereiden van alge-
mene maatregelen van bestuur waarbij
nadere regels worden gegeven met
betrekking tot de taak, bevoegdheden,
samenstelling en benoeming van de
leden en de secretaris van het College
van toezicht op de kansspelen
Periode: 1996–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
37; zoals ingevoegd bij (Stb. 1995, 300)
Product: Besluit College van toezicht op
de kansspelen (Stb. 1995, 595)
Opmerking: Deze regels hebben mede
betrekking op de werkwijze en de ver-
goeding van de kosten van het College
Waardering: B 5

(24.)
Deze handeling komt te vervallen

(25.)
Handeling: Het voorbereiden van alge-
mene maatregelen van bestuur waarbij
nadere regels worden gegeven ten aan-
zien van de wijze waarop het College
van toezicht op de kansspelen aanbeve-
lingen kan doen aan personen en instel-
lingen die op grond van de Wet op de
kansspelen een vergunning hebben voor
het houden van kansspelen
Periode: 1996–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
35, lid 2; zoals ingevoegd in 1995 (Stb.
1995, 300)
Product: Besluit College van toezicht op
de kansspelen (Stb. 1995, 595)
Waardering: B 5

(26.)
Handeling: Het geven van toestemming
voor het vaststellen van en het goedkeu-
ren van het reglement van orde waarin
het College van toezicht op de kansspe-
len nadere regels geeft ten aanzien van
zijn werkwijze
Periode: 1996–
Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen, art. 20; zoals laatste-
lijk gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 764)
Opmerking: Het reglement van orde
bevat onder meer regels met betrekking
tot het aanwijzen van plaatsvervangende
voorzitters, de openbaarheid van verga-
deringen en de wijze waarop eventuele
voorstellen en aanbevelingen bekend
worden gemaakt. Het reglement van
orde wordt gepubliceerd in de Staatscou-
rant.
Voor de wetswijziging diende de Minis-
ter het reglement goed te keuren, daarna
is sprake van het vaststellen met toe-
stemming van de Minister.
Waardering: V 10 jaar als het alleen
gaat om de toestemming
V 20 jaar als ook de beleidsmatige
aspecten van de toestemming worden
bedoeld
B 4 mbt goedkeuren reglement

(27.)
Handeling: Het goedkeuren van het
bestedingsplan en het bekostigen van de
uitgaven van het College van toezicht
op de kansspelen
Periode: 1996–
Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen (Stb. 1995, 595) art.
22, lid 2
Opmerking: In afwijking van de norma-
le procedure ziet het Besluit voor dat de
Minister van Justitie het bestedingsplan
voor het kalenderjaar 1996 opstelt.
De Minister van Justitie bekostigt de
uitgaven.
Waardering: V 7 jaar

(28.)
Handeling: Het richten van een verzoek
om advies aan het College van toezicht
op de kansspelen
Periode: 1996–

Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen (Stb. 1995, 595), art.
2, lid 1
Opmerking: Verzoeken om advies van
andere Ministers die het kansspelbeleid
aangaat worden tevens via de Minister
van Justitie gedaan.
Waardering: B 5 advies met bijlagen
V 10 jaar overige neerslag

(30.)
Handeling: Het richten van het verzoek
aan het College van toezicht op de kans-
spelen om een onderzoek in te stellen
naar de naleving van de wettelijke bepa-
lingen, de statuten en reglementen door
een rechtspersoon waaraan een vergun-
ning voor het organiseren van kansspe-
len is verleend
Periode: 1996–
Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen (Stb. 1995, 595), art. 5
Opmerking: Verzoeken tot het verrich-
ten van een onderzoek door andere
Ministers die het kansspelbeleid aan-
gaat, lopen eveneens via de Minister van
Justitie.
Waardering: B 5 advies met bijlagen
V 10 jaar overige neerslag

(32.)
Handeling: Het afgeven van legitimatie-
bewijzen aan de leden van het College
van toezicht op de kansspelen, de secre-
taris en de overige medewerkers van het
bureau van het College
Periode: 1996–1997
Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen, art. 6, lid 1; vervallen
in 1997 (Stb. 1997, 764)
Waardering: V 5 jaar

Loterijen, premieleningen, prijsvragen
en bijzondere vormen van kansspelen

Algemeen

(33.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen en coördineren van het beleid
ten aanzien van loterijen, premielenin-
gen, prijsvragen en bijzondere vormen
van kansspelen
Periode: 1945–
Product: notities, nota’s, rapporten
Opmerking: Hier treedt de Minister niet
op als coördinerend bewindspersoon
maar als vakMinister.
Waardering: B 1

(34.)
Handeling: Het evalueren van het beleid
ten aanzien van loterijen, premielenin-
gen prijsvragen en bijzondere vormen
van kansspelen
Periode: 1945–
Product: evaluaties, verslagen
Waardering: B 2
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(35.)
Handeling: Het instellen van commis-
sies en (interdepartementale) werkgroe-
pen ten behoeve van het beleid ten
aanzien van loterijen, premieleningen,
prijsvragen en bijzondere vormen van
kansspelen, alsmede het formuleren van
de onderzoeks- of adviesopdracht
Periode: 1945–
Product: Instellingsbeschikking Com-
missie Tenkink van 9 maart 1954
Waardering: B 4

(37.)
Handeling: Het voorbereiden van
Koninklijke Besluiten waarbij nadere
voorschriften worden gegeven ten aan-
zien van legale loterijen, premieleningen
en prijsvragen
Periode: 1945–
Grondslag: Loterijwet 1905, art. 4, lid 1
en 4, zoals ingevoegd bij Stb. 1925,
242; ingetrokken bij Stb. 1964; 483
Wet op de kansspelen, art. 6, lid 1
Product: Koninklijk Besluit tot vaststel-
ling van den algemeenen maatregel van
bestuur als bedoeld in artikel 4, 1e en 4e

lid, der Loterijwet 1905 (Stb. 1928, 380);
– Koninklijk Besluit van 24 mei 1947,
houdende wijziging van het Koninklijk
besluit van 21 september 1928 (Stb.
1947, H159);
– Koninklijk Besluit van 9 april 1951
(Stb. 1951, 105);
– Kansspelenbesluit (Stb. 1964, 509) en
(Stb. 1997, 616).
Opmerking: Deze nadere voorschriften
kunnen betrekking hebben op:
– de wijze waarop en de middelen
waarmee prijs- en premietrekkingen
moeten plaats hebben;
– de waarde van de gezamenlijk uit te
geven aandelen in loterijen en premiele-
ningen op geldelijke waarborgen die van
de houders van een loterij kunnen wor-
den verlangd die onder hierbij vast te
stellen omstandigheden verbeurd kun-
nen worden verklaard;
– voorschriften die dienen te worden
verbonden aan vergunningen.
Waardering: B 5

(38.)
Handeling: Het voorbereiden van alge-
mene maatregelen van bestuur waarbij
regels worden gegeven met betrekking
tot het bedrag dat is verschuldigd voor
het in behandeling nemen van de aan-
vraag voor een vergunning tot het
organiseren van een loterij, een premie-
lening of prijsvragen
Periode: 1996–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art 6,
lid 2; zoals ingevoegd bij in 1995 (Stb.
1995, 300)
Product: Besluit van 26 oktober 1995 tot
wijziging van het Kansspelenbesluit
(Stb. 1995, 523)
Waardering: V 10 jaar

(39.)
Handeling: Het aanmerken van bepaalde
handelingen als een verboden loterij
Periode: 1943–1951
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-
Generaal van de Departementen van
Financiën en van Justitie betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1943, 142) art. 2, lid
3; zoals vervallen (Stb. 1950, K619)
Waardering: B 5

(40.)
Handeling: Het opstellen van periodieke
verslagen over loterijen, premielenin-
gen, prijsvragen en bijzondere vormen
van kansspelen
Periode: 1945–
Product: series jaarverslagen, kwartaal-
verslagen, maandverslagen
Opmerking: Bewaring op het hoogste
niveau betekent dat kwartaalverslagen
alleen worden bewaard als er geen jaar-
verslagen zijn, en maandverslagen
alleen als er geen jaar- en kwartaalver-
slagen zijn, etcetera.
Waardering: B, 3 voor verslagen op het
hoogste niveau
V 5 jaar voor verslagen op onderliggend
niveau

(41.)
Handeling: Het beantwoorden van
Kamervragen en het anderszins op ver-
zoek incidenteel informeren van leden
of commissies uit de Kamers der Staten
Generaal betreffende loterijen, premiele-
ningen, prijsvragen en bijzondere vor-
men van kansspelen
Periode: 1945–
Grondslag: GW 1938/46/48, art. 97;
GW 1953/56/72, art. 104; GW
1983/87/95, art. 68
Product: Brieven, notities
Waardering: B 2,3

(42.)
Handeling: Het informeren van de
Commissies voor de Verzoekschriften
en andere tot onderzoeken van klachten
bevoegde commissies uit de Kamers der
Staten Generaal naar aanleiding van
klachten over de uitvoering of de gevol-
gen van het beleid betreffende loterijen,
premieleningen, prijsvragen en bijzonde-
re vormen van kansspelen
Periode: 1945–
Product: Brieven, notities
Waardering: B 2,3

(43.)
Handeling: Het beslissen op beroeps-
schriften naar aanleiding van beschik-
kingen betreffende loterijen, premiele-
ningen, prijsvragen en bijzondere vor-
men van kansspelen, alsmede het voeren
van verweer in beroepschriftenprocedu-
res voor administratief rechterlijke
organen
Periode: 1945–
Product: Beschikkingen, verweerschrif-
ten
Waardering: V 10 jaar na uitspraak

(44.)
Handeling: Het beantwoorden van vra-
gen van individuele burgers, bedrijven
en instellingen betreffende loterijen,
premieleningen, prijsvragen en bijzonde-
re vormen van kansspelen
Periode: 1945–
Product: brieven, notities
Waardering: V 5 jaar

(45.)
Handeling: Het uitvoeren van voorlich-
tingsactiviteiten op het terrein van
loterijen, premieleningen, prijsvragen en
bijzondere vormen van kansspelen
Periode: 1945–
Product: Voorlichtingsmateriaal
Waardering: B 5 één exemplaar van het
eindprodukt, overige neerslag V 10 jaar

(46.)
Handeling: Het vaststellen van de
opdracht en het eindproduct van intern
of extern (wetenschappelijk) onderzoek
ten behoeve van het beleid ten aanzien
van loterijen, premieleningen, prijsvra-
gen en bijzondere vormen van kansspelen
Periode: 1945–
Product: Nota’s, notities, onderzoeks-
rapporten
Waardering: B 1

(47.)
Handeling: Het financieren en begelei-
den van interne of extern (wetenschappe-
lijk) onderzoek ten behoeve van loterij-
en, premieleningen, prijsvragen en
bijzondere vormen van kansspelen
Periode: 1945–
Product: Notulen, rekeningen, declaraties
Waardering: V 10 jaar

Aanwijzingen met betrekking tot de
prijsbepaling bij loterijen en premiele-
ningen

(48.)
Handeling: Het op verzoek verlenen van
toestemming om bij loterijen en premie-
leningen de trekking te laten plaatsvin-
den op een wijze die afwijkt van de
hiervoor gestelde regels
Periode: 1947 -
Grondslag: Koninklijk Besluit tot vast-
stelling van den algemeenen maatregel
van bestuur als bedoeld in artikel 4, 1e

en 4e lid, der Loterijwet 1905 (Stb.
1928, 380) art. I; zoals ingevoegd in
1947 (Stb. 1947), H159); gewijzigd bij
in 1951 (Stb. 1951, 105); vervallen in
1964 (Stb. 1964, 483);
Kansspelenbesluit, art. 5; zoals laatste-
lijk gewijzigd in 1997 (Stb. 1997, 616).
Product: Beschikking
Opmerking: De bedoelde toestemming
is alleen mogelijk voor loterijen waar-
van de prijzen gezamenlijk een grotere
waarde hebben dan 4.500 euro. De
Minister kan de toestemming onder
voorwaarden verlenen. Het gaat hier
overigens om toestemming voor afwij-
king van bepalingen die in de achtereen-
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volgende uitvoeringsbesluiten (zie
grondslag) zelf zijn gegeven, en niet die
van de Loterijwet.
Waardering: V 10 jaar

(49.)
Handeling: Het aanwijzen van een onaf-
hankelijke deskundige of keuringsinstel-
ling die de methode van prijsbepaling
goedkeurt wanneer daarbij mechani-
sche, elektrische of elektronische proces-
sen gebruikt worden
Periode: 1996–
Grondslag: Kansspelenbesluit, art. 5, lid
3; zoals laatstelijk gewijzigd in 1997
(Stb. 1997, 616)
Product: Beschikking
Opmerking: Een dergelijke goedkeuring
is overigens alleen vereist indien de
gezamenlijke waarde van prijzen en
premies meer is dan 45.000 euro.
Waardering: V 20 jaar

(50.)
Handeling: Het goedkeuren van de
methode volgens welke de prijsbepaling
bij premieleningen en prijsvragen
geschiedt
Periode: 1964–
Grondslag: Kansspelenbesluit, art. 6;
zoals laatstelijk gewijzigd in 1997 (Stb.
1997, 616)
Product: Beschikking
Opmerking: De prijsbepaling geschiedt
door de notaris in overleg met de organi-
sator.
Waardering: V 10 jaar

Loterijen

(51.)
Handeling: Het voorbereiden van
Koninklijke Besluiten waarbij toestem-
ming wordt gegeven voor het houden
van een loterij
Periode: (1905) 1945–1951
Grondslag: Loterijwet 1905, art. 3; zoals
vervallen bij in 1950 (Stb. 1950, K619)
Product: Koninklijke Besluiten
Opmerking: De Minister van Justitie
draagt de toestemming voor een loterij
voor aan de Kroon wanneer de totale
waarde van de prijzen meer is dan 45
euro. Wanneer het minder is dan kan
toestemming worden verleend door bur-
gemeester en wethouders van de
gemeente waar de loterij zal worden
gehouden.
Waardering: B 5

(52.)
Handeling: Het verlenen en intrekken
van een vergunning voor het houden
van een loterij alsmede het vaststellen,
wijzigen of intrekken van de voorschrif-
ten die aan de vergunning worden
verbonden
Periode: 1951–
Grondslag: Loterijwet, art. 3; zoals laat-
stelijk gewijzigd in 1950 ( Stb. 1950,
K619); ingetrokken in 1964 (Stb. 1964,
483)

Wet op de kansspelen (Stb, 483) art. 3,
lid 1
Product: Verlening vergunning Stichting
de Nationale Sporttotalisator voor orga-
niseren kansspel (Stcrt. 1981, 208);
(Stcrt. 1986, 101); (Stcrt. 1987, 65);
(Stcrt. 1988, 24); (Stcrt. 1989; 14);
(Stcrt. 1989, 247); (Stcrt. 1991, 36);
Stcrt. 1992, 46); Beschikking sporttotali-
sator (Stcrt. 1992, 244; (Stcrt. 1994,
242); (Stcrt. 1995, 251); (Stcrt. 1997,
197); (Stcrt. 1997, 249); (Stcrt. 1999, 246
Beschikking BankLoterij en GiroLoterij
(beschikking 14 december 1990, L.O.
700/088/207.71; (Stcrt. 1994,5); (Stcrt.
1995, 15); (Stcrt. 1997, 153)
Beschikking Sponsorloterij (Beschik-
king 16 november 1988, L.O.
730/002/221.88; (Stcrt. 1994, 5; (Stcrt.
1995, 15); (Stcrt. 1997, 248); (Stcrt.
1999, 80); (Stcrt. 1999, 109)
Beschikking Postcodeloterij (Stcrt.
1993, 48); (Stcrt. 1995, 251); (Stcrt.
1997, 73); (Stcrt. 1997; 248; (Stcrt.
1998, 142); (Stcrt. 1999, 33)
Opmerking: Wanneer de prijzen en pre-
mies samen een waarde hebben van
minder dan 225 euro of, wanneer het
gaat om een gemeente met meer dan
vijftigduizend inwoners, 450 euro, zal
deze toestemming worden gegeven door
de burgemeester en wethouders van die
gemeente. Deze bedragen zijn overigens
regelmatig naar boven aangepast sinds
1951. Aan de vergunning kunnen voor-
schriften worden verbonden. Deze
voorschriften worden in het besluit
waarbij de vergunning wordt verleend,
opgenomen.
Waardering: B 5

(300.)
Handeling: Het verlenen en intrekken
van tijdelijke, zogenaamde artikel 3-
vergunningen
Periode: 1951–
Grondslag: Loterijwet, art. 3; zoals laat-
stelijk gewijzigd in 1950 ( Stb. 1950,
K619); ingetrokken in 1964 (Stb. 1964,
483)
Wet op de kansspelen (Stb, 483) art. 3,
lid 1
Product: Beschikking
Opmerking: De bankgiroloterij, de
Sponsorloterij en de postcodeloterij zijn
sinds geruime tijd semi-permanente ver-
gunninghouders. Jaarlijks worden enige
honderden artikel 3-vergunningen ver-
strekt.
Waardering: V 10 jaar

(53.)
Handeling: Het verlenen of intrekken
van een vergunning tot het organiseren
van een instantloterij aan één rechtsper-
soon met volledige rechtsbevoegdheid
alsmede het vaststellen, wijzigen of
intrekken van de voorschriften die aan
deze vergunning worden verbonden
Periode: 1993–

Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
14b, lid 1 en 14c; zoals ingevoegd in
1993 (Stb. 1993, 658)
Product: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5)
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Opmerking: Over het voornemen tot
verlening of intrekking van de vergun-
ning wordt vanaf 1996 het College van
toezicht op de kansspelen gehoord.
Wanneer de voorschriften betrekking
hebben op het deel van de opbrengst dat
de houder van een instantloterij aan de
Staat moet overdragen, op inrichtingen
waar tevens deelnamebewijzen van de
staatsloterij verkrijgbaar zijn of op de
vertegenwoordiging namens de organisa-
tor van de Staatsloterij in het bestuur
van de vergunninghouder van de instant-
loterij, worden deze vastgesteld in
overeenstemming met de Minister van
Financiën.
Waardering: B 5

(54.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Financiën en de Minister
belast met sportzaken inzake de vaststel-
ling van voorschriften die worden
verbonden aan de vergunning voor het
organiseren van een instantloterij
Periode: 1993–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
14c, lid 4; zoals ingevoegd in 1993 (Stb.
1993, 658)
Beschikking instantloterij (Stcrt. 1994,
5), art 3, lid 4; art. 11; art. 16, lid 3; art.
19, lid 2; art. 20, lid 4; vervallen 30 april
1996
Product: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5)
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Opmerking: In de beschikking instantlo-
terij is precies aangegeven met de
vaststelling of wijziging van welke voor-
schriften de Minister van Financiën
moet overeenstemmen. Het gaat om
bepalingen in de beschikking instantlote-
rij waarbij is bepaald:
– dat de Minister van Financiën de bepa-
lingen in de statuten van de Stichting
Nationale Instantloterij moet goedkeu-
ren voor zover zij betrekking hebben op
de vertegenwoordiging van de Stichting
Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
(SENS);
– wat het maximum aantal verkooppun-
ten is, waarvan 1500 eenmalig worden
aangewezen op bindende voordracht
van de SENS;
– dat een bepaald deel van de netto-
opbrengst van de instantloterij wordt
afgedragen aan de Minister van
Financiën;
– dat de Stichting Nationale Instantlote-
rij elk kwartaal een financieel verslag
aan de Minister van Justitie en de Minis-
ter belast met sportzaken stuurt, alsmede
een afschrift daarvan aan de Minister
van Financiën;

Uit: Staatscourant 19 juli 2007, nr. 137 / pag. 14 10



– dat de Stichting Nationale Instantlote-
rij de jaarrekening tevens aan de Minis-
ter van Financiën zendt
In de beschikking instantloterij 1996
keren deze bepalingen niet terug.
Waardering: B 5

(55.)
Handeling: Het goedkeuren van de statu-
ten en reglementen van de Stichting
Algemene Loterij Nederland en de Stich-
ting Uitvoeringsorgaan Financiële Akties
Periode: 1970–
Grondslag: Beschikking BankLoterij en
GiroLoterij, art. 4, lid 2; zoals laatstelijk
gewijzigd in 1995 (Stcrt. 1995, 251)
Opmerking: Alvorens tot goedkeuring
over te gaan vraagt de Minister het Col-
lege van toezicht op de kansspelen om
advies
Waardering: V 20 jaar

(56.)
Handeling: Het bepalen dat de omvang
van de reservering die door de Stichting
Uitvoeringsorgaan Financiële Akties
wordt gevormd hoger kan zijn dan in de
verleende vergunning tot het organise-
ren van de BankLoterij en de GiroLote-
rij is vastgelegd
Periode: 1970–
Grondslag: Beschikking BankLoterij en
GiroLoterij, art. 12, lid 3
Opmerking: Volgens de beschikking
mag de reservering hoogstens 2,5 % van
de totale bruto jaaropbrengst zijn.
Waardering: V 10 jaar

(57.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de Stichting Algemene Loterij
Nederland en de Stichting Uitvoerings-
orgaan Financiële Akties ten aanzien
van de inrichting van de jaarrekening en
het jaarverslag
Periode: (1970) 1994–
Grondslag: Beschikking BankLoterij en
GiroLoterij, art. 17, lid 1; zoals laatste-
lijk gewijzigd in 1995 (Stcrt. 1995, 251)
Opmerking: De Minister vraagt hierover
advies aan het College van toezicht op
de kansspelen
Waardering: V 10 jaar

(58.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de Stichting Algemene Loterij
Nederland en de Stichting Uitvoerings-
orgaan Financiële Akties ten aanzien
van wervings- en reclameactiviteiten
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking BankLoterij en
GiroLoterij art. 6, lid 4; zoals ingevoegd
in 1995 (Stcrt. 1995, 251)
Opmerking: De Minister vraagt hierover
advies aan het College van toezicht op
de kansspelen.
Waardering: B 5

(59.)
Handeling: Het goedkeuren van de statu-
ten en reglementen van de Stichting
Fondsen Promoties
Periode: 1989–
Grondslag: Beschikking sponsorloterij
(Stcrt. 1994, 5), art. 3, lid 2
Waardering: V 20 jaar

(60.)
Handeling: Het aanwijzen van een onaf-
hankelijke deskundige of keuringsinstan-
tie die de mechanische, elektrische en
elektronische processen die gebruikt
worden bij de deelneming, prijsbepaling
en vaststelling van de winnaars van de
sponsorloterij goedkeuren en periodiek
controleren
Periode: 1989–
Grondslag: Beschikking sponsorloterij
(Stcrt. 1994, 5), art. 7, lid 1
Waardering: V 10 jaar

(61.)
Handeling: Het bepalen dat de omvang
van de reserveringen van de Stichting
Fondsen Promoties hoger mogen zijn
dan het percentage dat is vastgesteld in
de vergunning
Periode: 1989–
Grondslag: Beschikking sponsorloterij
(Stcrt. 1994, 5), art. 14, lid 3
Waardering: V 10 jaar

(62.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de Stichting Fondsen Promoties
omtrent de inrichting van de jaarreke-
ning en het jaarverslag
Periode: 1989–
Grondslag: Beschikking sponsorloterij
(Stcrt. 1993, 48), art. 18, lid 1
Waardering: V 10 jaar

(63.)
Handeling: Het goedkeuren van de (wij-
ziging) van de statuten en reglementen
van de Stichting Nationale Postcode
Loterij
Periode: 1989–
Grondslag: Beschikking Postcodeloterij
(Stcrt. 1993, 48) art. 3, lid 2
Opmerking: Vanaf 1996 moet de Minis-
ter hierover advies vragen aan het Colle-
ge van toezicht op de kansspelen
Waardering: V 20 jaar

(64.)
Handeling: Het goedkeuren van de
benoeming van de leden van de raad van
toezicht van de Stichting Nationale Post-
code Loterij
Periode: 1989
Grondslag: Beschikking Postcodeloterij
(Stcrt. 1993, 48), art. 3, lid 4
Waardering: V 5 jaar

(65.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de Stichting Nationale Postcode
Loterij ten aanzien van wervings- en
reclameactiviteiten

Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking Postcodeloterij,
art. art. 5, lid 4; zoals ingevoegd in 1995
(Stcrt. 1995, 251)
Opmerking: De Minister vraagt hierover
om advies bij het College van toezicht
op de kansspelen.
Waardering: B 5

(66.)
Handeling: Het aanwijzen van onafhan-
kelijke deskundigen of keuringsinstellin-
gen die de mechanische, elektrische en
elektronische processen die gebruikt
worden bij de deelneming, prijsbepaling
en vaststelling van de winnaars van de
postcodeloterij goedkeuren en periodiek
controleren
Periode: 1989–
Grondslag: Beschikking Postcodeloterij
(Stcrt. 1993, 48), art. 10, lid 1
Waardering: V 20 jaar

(67.)
Handeling: Het bepalen dat de omvang
van de reservering die de Stichting Nati-
onale Postcode Loterij vormt, hoger
mag zijn dan is vastgelegd in de verleen-
de vergunning tot het organiseren van
de postcodeloterij
Periode: 1989–
Grondslag: Beschikking Postcodeloterij
(Stcrt. 1993, 48), art. 11, lid 3
Waardering: V 10 jaar

(68.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de Stichting Nationale Postcodelote-
rij ten aanzien van de inrichting van de
jaarrekening en het jaarverslag
Periode: 1989–
Grondslag: Beschikking Postcodeloterij
(Stcrt. 1993, 48) art. 15, lid 1
Opmerking: Vanaf 1996 vraagt de
Minister hierover eerst advies aan bij
het College van toezicht op de kansspe-
len.
Waardering: V 20 jaar

(69.)
Handeling: Het bepalen dat een gedeelte
van de opbrengst van de instantloterij
ten goede komt aan de schatkist
Periode: 1993–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
14b, lid 4; zoals ingevoegd in 1993 (Stb.
1993, 658)
Product: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5) en
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Opmerking: Hierbij wordt tevens vastge-
steld hoe groot dit deel moet zijn. Een
en ander gebeurd pas nadat overeen-
stemming is bereikt met de Minister van
Financiën.
Waardering: B 5

(70.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Financiën en de Minister
belast met sportzaken inzake de bepa-

Uit: Staatscourant 19 juli 2007, nr. 137 / pag. 14 11



ling dat een gedeelte van de opbrengst
van de instantloterij moet worden afge-
dragen aan de Staat
Periode: 1993–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
14b, lid 4; zoals ingevoegd in 1993 (Stb.
1993, 658)
Product: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5)
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Waardering: B 5

(71.)
Handeling: Het rapporteren aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
over de werking van de Wet tot wijzi-
ging van de Wet op de kansspelen in
verband met het organiseren van de
instantloterij en de op basis daarvan ver-
leende vergunning
Periode: 1994–1996
Grondslag: Wet van 2 december 1993
tot wijziging van de Wet op de kansspe-
len in verband met het organiseren van
de instantloterij (Stb. 1993, 658) art. III
Product: De Krasloterij in Nederland.
Deelname, deelnemers, risico’s en hand-
having (Ministerie van Justitie/Den
Haag, 1995)
Opmerking: De eerste vergunning tot
het organiseren van de instantloterij
werd als proef voor de duur van twee
jaar verleend aan de Stichting Nationale
Instantloterij. Het onderzoek voor het
rapport aan de Tweede Kamer werd in
opdracht van het Ministerie van Justitie
uitgevoerd door Bakkenist Management
Consultants en het Instituut voor Versla-
vingsonderzoek (IVO)
Waardering: B 2,3

(72.)
Handeling: Het goedkeuren van de statu-
ten en reglementen van de Stichting
Nationale Instantloterij
Periode: 1994–
Grondslag: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5) art. 3, lid 2; vervallen
30 april 1996
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92) art. 3, lid 2
Waardering: V 20 jaar

(73.)
Handeling: Het instemmen met de (wij-
ziging van de) bepalingen in de statuten
van de Stichting Nationale Instantloterij
die betrekking hebben op de vertegen-
woordiging van de Stichting Exploitatie
Nederlandse Staatsloterij in het bestuur
van de stichting.
Periode: 1994–
Grondslag: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5) art. 3, lid 4; vervallen
30 april 1996
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92), art. 3, lid 4
Waardering: V 20 jaar

(74.)
Handeling: Het aanwijzen van een onaf-
hankelijke deskundige of keuringsinstel-
ling die de mechanische, elektrische en
elektronische processen die worden
gebruikt bij de prijsbepaling en vaststel-
ling van de winnaars van de instantlote-
rij, goedkeuren en periodiek controleren
Periode: 1994–
Grondslag: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5), art. 14, lid 1; vervallen
30 april 1996
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92), art. 11, lid 1
Waardering: V 10 jaar

(75.)
Handeling: Het goedkeuren van het
aanmerken van kosten, die niet recht-
streeks verband houden met het organi-
seren van de instantloterij of met de
normale bedrijfskosten, als exploitatie-
kosten
Periode: 1994–
Grondslag: Beschikking instantloterij,
(Stcrt. 1994, 5) art. 17, lid 2; vervallen
30 april 1996
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92), art. 13, lid 2; zoals laatstelijk
gewijzigd bij Stcrt. 2000, 111
Waardering: V 10 jaar

(76.)
Handeling: Het aanwijzen van een onaf-
hankelijke instelling die van de Stich-
ting Nationale Instantloterij de opdracht
krijgt tot het opstellen en uitvoeren van
een plan tot controle van de verkooppun-
ten van de instantloterij
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking instantloterij
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 5, lid 2
Waardering: V 10 jaar

(77.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de Stichting Nationale Instantloterij
omtrent de inrichting van haar jaarreke-
ning en jaarverslag
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking instantloterij
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 17, lid 1
Waardering: V 20 jaar

(78.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Stichting Nationale Instantloterij inzake
het verlenen van de opdracht aan een
onafhankelijke instelling tot het gedu-
rende een periode van tenminste vier
jaar verrichten van longitudinaal onder-
zoek naar het gedrag van deelnemers
aan de instantloterij
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking instantloterij
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 18, lid 1
Opmerking: De aangewezen instelling
rapporteert jaarlijks aan de Ministers en
het College van toezicht op de kansspe-
len.

In 2006 en 2007 zal een onderzoek
plaatsvinden naar gokverslaving onder
allochtonen.
Waardering: B 5

Premieleningen

(79.)
Handeling: Het voorbereiden van
Koninklijke Besluiten waarbij naamloze
vennootschappen, coöperatieve of ande-
re, rechtspersoonlijkheid bezittende
verenigingen en stichtingen, toestem-
ming wordt verleend tot het openstellen
van een premielening
Periode: 1945–1964
Grondslag: Loterijwet 1905, art. 2bis,
zoals ingevoegd in 1925 (Stb. 1925,
242); vervallen in 1964 (Stb. 1964, 483)
Product: KB’s
Opmerking: In de wet wordt gesteld dat
het hier moet gaan om tegen een niet
hogere dan de parikoers uitgegeven wer-
kelijke geldleningen, die een jaarlijkse
en jaarlijks ter beschikking te stellen ren-
te geven van tenminste drie procent.
Bij het verlenen van de toestemming tot
het houden van een premielening kan
worden bepaald dat de houder een waar-
borg onder berusting van de Staat moet
stellen (hetzij in een geldbedrag, hetzij
in een fonds), zodat is verzekerd dat de
verplichtingen aan de deelnemers kun-
nen worden nagekomen. Het beheer van
deze waarborgsommen en fondsen is in
handen van de Agent van het Ministerie
van Financiën in Amsterdam.
Waardering: B 5

(80.)
Handeling: Het verlenen en intrekken
van een vergunning aan rechtspersonen
met volledige rechtsbevoegdheid voor
het openstellen van een premielening
Periode: 1964–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art. 4,
lid 1; zoals laatstelijk gewijzigd in 1976
(Stb. 1976, 229)
Product: Beschikking
Opmerking: Een dergelijke vergunning
kan alleen worden verleend voor geldle-
ningen waarvan het geplaatste geld
algemene belangen moet dienen.
Aan de vergunning kunnen voorschrif-
ten worden verbonden. Deze voorschrif-
ten worden in het besluit waarbij de
vergunning wordt verleend, opgenomen.
Tot 1971 was er sprake van het verlenen
van een vergunning aan een: naamloze
vennootschap, een coöperatieve of ande-
re rechtspersoonlijkheid bezittende
vereniging of een stichting
Waardering: B 5

(83.)
Handeling: Het beslissen of, en zo ja in
hoeverre, de waarborgsom dient te wor-
den aangesproken wanneer de houder
van een premielening niet aan zijn  ver-
plichtingen jegens de deelnemers kan
voldoen
Periode: 1945–1964
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Grondslag: Koninklijk Besluit tot vast-
stelling van den algemeenen maatregel
van bestuur als bedoeld in artikel 4, 1e

en 4e lid, der Loterijwet 1905 (Stb.
1928, 380) art. IV; vervallen in 1964
(Stb. 1964, 483)
Opmerking: De Minister van Justitie
voerde bij het nemen van de beslissing
overleg met de Minister van Financiën
Waardering: V 20 jaar na uitspraak

(88.)
Handeling: Het geven van nadere regels
met betrekking tot de afwikkeling van
legale loterijen die als gevolg van de
wetswijziging van 1950 geen voortgang
meer mogen vinden
Periode: 1951–1964
Grondslag: Wet houdende wijziging van
de Loterijwet 1905 en vaststelling van
enige met het loterijwezen verband hou-
dende bepalingen (Stcrt. 1950, K619)
art. III, lid 3; vervallen in 1964 (Stb.
1964, 483)
Opmerking: Deze nadere regels kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op de
termijn waarbinnen de afwikkeling moet
zijn gerealiseerd of dat een maatschappij
het af te wikkelen loterijbedrijf in een
afzonderlijke rechtspersoon moet onder-
brengen
Waardering: B 5

(89.)
Handeling: Het benoemen van een liqui-
dateur die de afwikkeling van een
loterijbedrijf uitvoert
Periode: 1951–1964
Grondslag: Wet houdende wijziging van
de Loterijwet 1905 en vaststelling van
enige met het loterijwezen verband hou-
dende bepalingen (Stb. 1950, K619) art.
III, lid 4; vervallen in 1964 (Stb. 1964,
483)
Waardering: V 30 jaar

Prijsvragen

(90.)
Handeling: Het verlenen en intrekken
van een vergunning voor het houden
van prijsvragen
Periode: 1961–
Grondslag: Loterijwet, art. 18, lid 1;
zoals ingevoegd in 1961 (Stb. 1961, 312)
Wet op de kansspelen, art. 28, lid 1 (Stb.
1964, 483)
Opmerking: Een vergunning is nodig
wanneer het totale prijs en premiegeld
meer is dan een bepaald bedrag. In 1964
werd dit bedrag op duizend gulden (=
450 euro) gesteld, maar dit is sindsdien
meerdere keren verhoogd.
Voorts is een dergelijke vergunning niet
nodig wanneer van de deelnemers een
wetenschappelijke, kunstzinnige of tech-
nische prestatie wordt verwacht. Ver-
gunning kan verder alleen worden
verleend voor gelegenheden, ‘openge-
steld teneinde met de opbrengst enig
algemeen belang te dienen.’
Waardering: B 5

(91.)
Handeling: Het voorbereiden van
Koninklijke Besluiten waarbij nadere
regels worden gegeven met betrekking
tot prijsvragen waarvoor een vergunning
is verleend alsmede over de voorwaar-
den die aan een dergelijke vergunning
worden verbonden
Periode: 1964–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art. 6
en 29 (Stb. 1964, 483)
Product: Kansspelenbesluit (Stb. 1964,
509) en (Stb. 1997, 616)
Waardering: B 5

(92.)
Handeling: Het opstellen van de voor-
schriften die worden verbonden aan een
vergunning voor het houden van prijs-
vragen
Periode: 1961–
Grondslag: Loterijwet, art. 23, lid 1;
zoals in 1961 (Stb. 1961, 312); ingetrok-
ken in 1964 (Stb 1964, 483)
Wet op de kansspelen, art. 5 en 29 (Stb.
483)
Waardering: B 5

Bijzondere vormen van kansspelen (win-
kelweekacties en kleine kansspelen)

(93.)
Handeling: Het vaststellen van het per-
centage waarmee de maximale waarde
van de prijzen bij winkelweekacties en
kleine kansspelen wordt verhoogd
Periode: 1974–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
7e; zoals ingevoegd in 1974 (Stb. 1974,
441)
Product: Beschikking van de staatssecre-
taris van Justitie van 31 oktober 1994
(Stcrt. 1994, 214)
Opmerking: In de wet worden zowel
voor winkelacties als voor kleine kans-
spelen restricties gegeven ten aanzien
van de (totale) waarde van de prijzen.
Wanneer in een jaar het prijsindexcijfer
van de gezinsconsumptie ten minste tien
procent afwijkt van het indexcijfer van
het jaar waarin de genoemde bedragen
zijn vastgesteld, schrijft de wet voor dat
de maxima worden aangepast. De Minis-
ter van Justitie bepaald dan de mate
waarin dit gebeurt.
Waardering: B 5

(94.)
Handeling: Het voorbereiden van alge-
mene maatregelen van bestuur waarbij
het bedrag wordt vastgesteld dat wordt
betaald bij de aanvraag van een vergun-
ning voor het houden van een winkel-
weekactie
Periode: 1974–
Grondslag: Wet op de Kansspelen, art.
7b, lid 7; zoals ingevoegd in (Stb. 1974,
441)
Product: Besluit van 17 augustus 1974
tot vaststelling van het bedrag bedoeld
in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op
de kansspelen (Stb. 1974, 476)

Beschikking van de Staatssecretaris van
Justitie van 31 oktober 1994 (Stcrt.
1994, 214)
Waardering: V 10 jaar

(95.)
Handeling: Het voorbereiden van alge-
mene maatregelen van bestuur waarbij
vormen van kansspel worden aangewe-
zen als een klein kansspel
Periode: 1974–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
7d; zoals ingevoegd in 1974 (Stb. 1974,
441)
Product: AMvB
Waardering: B 5

De Staatsloterij

Algemeen (1945–)

(109.)
Handeling: Het geven van nadere regels
ten aanzien van de inrichting van de
Staatsloterij
Periode: 1951–1992
Grondslag: Loterijwet, art. 7, lid 4; art. 8
lid 1; art. 9 lid 1; art. 11, lid 3; zoals
ingevoegd in (Stb. 1950, K619); verval-
len in 1964 (Stb. 1964, 483)
Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483),
art. 9, lid 7 en 8; vervallen in 1992 (Stb.
1992, 282)
Product: Beschikking Staatsloterij (Uit-
voering van de art. 7, leden 1, 3 en 4; 8,
lid 1; en 11, leden 3 en 4, der Loterij-
wet) (Stcrt. 1952, 125)
Beschikking Staatsloterij (Uitvoering
artikel 9 van de Wet op de kansspelen)
(Stcrt. 1964, 253)
Beschikking Staatsloterij (Uitvoering
artikel 9 Wet op de kansspelen) (Stcrt.
1973, 148)
Vaststelling prijzen Staatsloterij (Stcrt.
1983, 71)
Opmerking: Deze bepalingen hebben
betrekking op:
– het aantal loterijen dat jaarlijks plaats-
vindt;
– het aantal series en klassen per loterij;
– de verkoopprijs van de loten;
– het aantal bewijzen van het aandeel
waarin de loten zijn verdeeld;
– de aantallen en de hoogte van de in
elke klasse te trekken prijzen;
– de wijze waarop de trekkingen plaats-
vinden;
– regels omtrent de teruggave van een
deel van de aankoopprijs van een lot (tot
1964);
– andere zaken die nodig zijn om een
behoorlijk functioneren van de Staatslo-
terij te bevorderen;
– De Minister dient hierbij te blijven
binnen de kaders die in de Wet op de
kansspelen ten aanzien van de Staatslote-
rij zijn vastgelegd.
Waardering: B 5
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De periode 1945–1992

(152.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
over de wijze waarop de firma ‘Ver-
koopkantoor van Nederlandse Staatslo-
ten’ wordt geliquideerd
Periode: 1945–1951
Grondslag: Besluit van den Minister van
Financiën, ter uitvoering van het besluit
van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en Justitie
van 15 October 1943 betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1945, 122) art. 13,
lid 2
Opmerking: Het bedoelde verkoop kan-
toor was opgericht in het kader van
aanpassingen die onder de bezetting
waren gedaan in de organisatie van de
Staatsloterij. De activiteiten van het kan-
toor werden bij het Ministeriële besluit
van 1945 beëindigd.
Waardering: B 5

De periode vanaf 1992

(153.)
Handeling: Het voorbereiden van de
totstandkoming van de Wet Stichting
Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
Periode: 1990–
Product: Wet Stichting Exploitatie
Nederlandse Staatsloterij (Stb. 1992, 282)
Opmerking: Van deze handeling is de
looptijd gezet vanaf 1990, omdat vanaf
dat jaar de eerste kamerstukken aanwe-
zig zijn.
Waardering: B 5

(159.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Financiën inzake het verle-
nen of intrekken van de vergunning tot
het organiseren van de staatsloterij en
het vaststellen, wijzigen of intrekken
van de voorwaarden die aan een derge-
lijke vergunning worden verbonden
Periode: 1992–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 9, lid 1; zoals laatstelijk
gewijzigd in 1992 (Stb. 1992, 282)
Waardering: B 5

Sportprijsvragen en de lotto

Algemeen

(170.)
Handeling: Het voorbereiden van alge-
mene maatregelen van bestuur waarbij:
– categorieën van sportverenigingen en
ondernemingen worden aangewezen die
formulieren voor deelname aan een lotto
of een sportprijsvraag beschikbaar kun-
nen stellen,
– voorschriften worden gegeven ten aan-
zien van de wijze waarop een lotto of
een sportprijsvraag worden georganiseerd
Periode: 1974–1992

Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27d, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1992 (Stb. 1992, 636)
Product: Lotto-toto-besluit (Stb. 1974,
477)
Opmerking: De voorschriften betreffen
de verspreiding, de administratie en de
inname van formulieren, de administra-
tie en de afdracht van de ter zake ont-
vangen gelden, alsmede de vergoeding
welke aan individuele medewerkers uit
de aangewezen categorieën ter zake van
hun medewerking toekomt.
Waardering: B 5

Handelingen met betrekking tot vergun-
ningverlening

(179.)
Handeling: Het verlenen, verlengen en
intrekken van een vergunning tot het
houden van sportprijsvragen en het
opstellen, wijzigen of aanvullen van de
daaraan verbonden voorwaarden
Periode: 1959–
Grondslag: Loterijwet, art. 3; art. 18, lid
1 en 23, lid 1; zoals ingevoegd in 1961
(Stb. 1961, 312); vervallen in 1964 (Stb.
1964, 483) en Wet op de kansspelen
(Stb. 1964, 483) art. 16, lid 1 en 21, lid
2; zoals laatstelijk gewijzigd in 1974
(Stb. 1974, 441)
Product: Vergunning tot het aanleggen
en houden van sportprijsvragen d.d.
3 januari 1963 nr. LO 620/068/136
Beschikking van de Minister van Justitie
en de Staatssecretaris van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen van
21 december 1964, houdende vergun-
ning voor het aanleggen en houden van
sportprijsvragen
Vaststelling vergunning tot het aanleg-
gen en houden van sportprijsvragen
(Stcrt. 1968, 146); (Stcrt. 1969, 138);
(Stcrt. 1970, 145); (Stcrt. 1973, 126);
(Stcrt. 1974, 164 en 173); (Stcrt. 1976,
2); (Stcrt. 1981, 223); (Stcrt. 1982, 253);
(Stcrt 1985, 230); (Stcrt.1986, 13);
(Stcrt. 1987, 65); (Stcrt. 1988; 24);
(Stcrt. 1989, 14); (Stcrt. 1989, 247);
(Stcrt. 1991, 36); (Stcrt. 1992, 102);
(Stcrt. 1992, 102); Stcrt. 1992, 46) en
Beschikking Sporttotalisator (Stcrt.
1992, 244); (Stcrt. 1995, 251); (Stcrt.
1997, 197); (Stcrt. 1997, 249); (Stcrt.
1999, 246)
Opmerking: Bij de vergunning worden
tevens de voorwaarden vastgesteld.
Aangezien de vergunning voor een rela-
tief korte duur, doorgaans enkele jaren,
wordt verleend, dient deze regelmatig
verlengd te worden. Hierbij zijn van tijd
tot tijd ook wijzigingen en aanvullingen
doorgevoerd in de voorwaarden. Sinds
1992 wordt de vergunning voor het hou-
den van sportprijsvragen, het organise-
ren van een cijferspel en de lotto, ver-
leend met één beschikking, de
Beschikking Sporttotalisator. Vanaf
1996 horen de Ministers bij het verlenen
van de vergunning en het vaststellen van

de voorwaarden het College van toe-
zicht op de kansspelen om advies te
vragen.
Waardering: B 5

(180.)
Handeling: Het verlenen, verlengen en
intrekken van een vergunning voor het
organiseren van een lotto aan instellin-
gen die toestemming hebben voor het
houden van sportprijsvragen alsmede
het opstellen, wijzigen of aanvullen van
de hieraan verbonden voorschriften
Periode: 1974–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27b, lid 1, 27 c, lid 1 en
art. 27f; zoals ingevoegd in 1974 (Stb.
1974, 441) en gewijzigd in 1992 (Stb.
1992, 636)
Product: Vergunning voor het organise-
ren van een lotto (Stcrt. 1974, 164);
(Stcrt. 1976, 2); (Stcrt. 1982, 253);
(Stcrt. 1985, 230); (Stcrt. 1986, 101);
(Stcrt. 1987, 65); (Stcrt. 1988; 24);
(Stcrt. 1989, 14); (Stcrt. 1989, 247);
(Stcrt. 1991, 36); (Stcrt. 1992, 147);
(Stcrt. 1992, 46)
Beschikking Sporttotalisator (Stcrt.
1992, 244); (Stcrt. 1994, 242); (Stcrt.
1995, 251); (Stcrt. 1997, 197); (Stcrt.
1997, 249); (Stcrt. 1999, 246)
Opmerking: In feite kon hiermee alleen
vergunning worden verleend aan de
Stichting de Nationale Sporttotalisator.
Na 1992 wordt de vergunning verleend
en de voorschriften vastgesteld met de
Beschikking Sporttotalisator. Over het
voornemen tot verlening of intrekking
van de vergunning wordt vanaf 1996 het
College van toezicht op de kansspelen
gehoord.
Waardering: B 5

Toezicht op het bestuur van de vergun-
ninghouder

(181.)
Handeling: Het goedkeuren van de (wij-
ziging van de) statuten en reglementen
van de Stichting De Nationale Sporttota-
lisator
Periode: (1961) 1968–1992
Grondslag: Lotto-toto-besluit (Stb.
1974, 477), art. 8, lid 3; ingetrokken in
1992 (Stb. 1992, 636), Vergunning tot
het aanleggen en houden van sportprijs-
vragen (Stcrt. 1968, 146); (Stcrt. 1972,
129); (Stcrt. 1974, 173); (Scrt. 1976, 2)
art. 14, Vergunning tot het organiseren
van de lotto (Stcrt. 1974, 173) art. 1,
Vergunning tot het organiseren van een
kansspel (Stcrt. 1981, 208) lid 1,
Beschikking Sporttotalisator (Stcrt.
1992, 244); (Stcrt. 1994, 242); (Stcrt.
1995, 251); (Stcrt. 1997, 197); (Stcrt.
1997, 249) art. 3, lid 2
Opmerking: Het reglement voor de aan
de lotto medewerking verlenende onder-
nemers in het midden- en kleinbedrijf
behoeft tevens de goedkeuring van de
Minister belast met sportzaken.
Waardering: V 20 jaar
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(184.)
Handeling: Het goedkeuren van de
samenstelling, de taak en de werkwijze
van de commissie die een vervangende
uitslag vaststelt van afgelaste sportwed-
strijden die worden gebruikt voor een
sportprijsvraag
Periode: 1968–1974
Grondslag: Opnieuw vaststelling ver-
gunning tot het aanleggen en houden
van sportprijsvragen (Stcrt. 1968, 146)
art. 14 en Vergunning tot het houden
van sportprijsvragen voor de Stichting
‘De Nationale Sporttotalisator’ (Stcrt.
1972, 129) art. 14
Opmerking: Deze handeling vervalt in
1974 omdat toen bij de wijziging van de
Wet op de kansspelen de bepaling ten
aanzien van vervangende uitslagen werd
aangepast en er daar niet langer sprake
was van een speciaal hiervoor bestemde
commissie.
Waardering: V 5 jaar

(185.)
Handeling: Het goedkeuren van de wij-
ze waarop vervangende wedstrijduitsla-
gen bij sportprijsvragen worden bepaald
en vastgesteld
Periode: 1974–1992
Grondslag: Vergunningen tot het organi-
seren van lotto en sportprijsvragen
(Stcrt. 1974, 173) art. 6; vervallen in
1992 (Stcrt. 1992, 244)
Opmerking: In de Wet op de kansspelen
was aanvankelijk bepaald dat een speci-
aal hiervoor bestemde commissie de
vervangende uitslagen diende vast te
stellen. Na 1974 werd in de wet alleen
vastgesteld dat vervangende uitslagen
konden worden bepaald. Enige regeling
hieromtrent is niet meer terug te vinden
in de Beschikking Sponsorloterij 1992.
Waardering: V 10 jaar

Toezicht op het financiële beheer door
de vergunninghouder

(186.)
Handeling: Het goedkeuren van de
raming van de exploitatiekosten door de
stichting De Nationale Sporttotalisator
Periode: 1974–
Grondslag: Vergunning tot het organise-
ren van sportprijsvragen (Stcrt. 1974,
173); (Stcrt. 1976, 2) art. 12a en 13,
Vergunning tot het organiseren van de
lotto (Stcrt. 1974, 173); (Stcrt. 1976, 2)
art. 12a; (Stcrt. 1981, 223) art. 12a en
art. 13 en Beschikking sporttotalisator
(Stcrt. 1992, 244) art. 12, lid 2
Opmerking: Vanaf 1974 schreven de
vergunningen aan de SNS voor dat de
stichting een taakstellende begroting
moest opstellen van haar exploitatiekos-
ten. Wanneer de stichting andere kosten
dan in de vergunning was voorzien wil-
de beschouwen als exploitatiekosten
diende de Minister belast met sportza-
ken dit goed te keuren. Beide activitei-
ten moeten onder deze handeling wor-
den gerekend. In de Beschikking

sporttotalisator vervalt de goedkeuring
van de begroting, en moet de Minister
van Justitie de raming van de exploita-
tiekosten mede goedkeuren.
Waardering: V 10 jaar

(187.)
Handeling: Het geven van richtlijnen
met betrekking tot de jaarlijkse rapporta-
ges inzake de financiële uitkomsten van
de georganiseerde prijsvragen en lotto
Periode: 1974–
Grondslag: Vergunning tot het organise-
ren van sportprijsvragen (Stcrt. 1974,
173; Stcrt. 1976, 2) art. 17, Vergunning
tot het organiseren van sportprijsvragen
d.d. 18 december 1980, art. 23,
Vergunning tot het organiseren van de
lotto (Stcrt. 1974, 173; Stcrt. 1976, 2)
art. 17,
Vergunning tot het organiseren van de
lotto d.d. 18 december 1980, art. 23 en
Beschikking sporttotalisator (Stcrt.
1992, 244) art. 15
Waardering: V 5 jaar

Casinospelen

Raad voor de Casinospelen

(302.)
Handeling: Het instellen van de Raad
voor de Casinospelen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
27, lid 2; zoals ingevoegd bij Stb. 1974,
441; vervallen bij Stb. 1995, 300
Waardering: B 4

(206.)
Handeling: Het benoemen, schorsen of
ontslaan van onafhankelijke deskundi-
gen voor de Raad voor de Casinospelen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 482), art. 27i, lid 3 jo. lid 6; zoals
ingevoegd bij in 1974 (Stb. 1974, 441);
vervallen in 1995 (Stb. 1995, 300)
Opmerking: De Raad voor de Casinospe-
len bestaat uit ten hoogste twaalf leden,
voor de helft uit onafhankelijke deskun-
digen en voor andere helft uit ambtena-
ren. De deskundigen worden benoemd
voor een periode van twee jaar, terwijl
voor elk lid ook een plaatsvervanger kan
worden benoemd.
Waardering: V 5 jaar

(207.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtena-
ren die zitting hebben in de Raad voor
de Casinospelen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
27i, lid 3; zoals ingevoegd in 1974 (Stb.
1974, 441); vervallen in 1995 (Stb.
1995, 300)
Waardering: V 5 jaar

(208.)
Handeling: Het voorbereiden van alge-
mene maatregelen van bestuur waarbij
regels worden gegeven voor de wijze
waarop leden van de Raad voor de Casi-
nospelen kunnen worden ontslagen of
geschorst
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
27i, lid 6; zoals ingevoegd in 1974 (Stb.
1974, 441); vervallen in 1995 (Stb.
1995, 300)
Product: Besluit van 27 februari 1975
tot uitvoering van artikel 27i, zesde lid,
van de Wet op de kansspelen (Stb. 1975,
63)
Waardering: V 10 jaar

(209.)
Handeling: Het voorbereiden van
koninklijke besluiten waarbij de voorzit-
ter van de Raad voor de Casinospelen
wordt benoemd of ontslagen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
27j, lid 1; zoals ingevoegd in 1974 (Stb.
1974, 441); vervallen in 1995 (Stb.
1995, 300)
Product: KB
Opmerking: De voorzitter wordt voor
onbepaalde tijd benoemd. Bij ontslag
moeten de Ministers advies vragen aan
de Raad voor de Casinospelen
Waardering: V 5 jaar

(211.)
Handeling: Het benoemen en ontslaan
van de secretaris van de Raad voor de
Casinospelen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 482), art. 27k, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Opmerking: De secretaris heeft in de
Raad een raadgevende stem
Waardering: V 5 jaar

(213.)
Handeling: Het goedkeuren van de nade-
re regels die door de Raad voor de
Casinospelen worden gesteld ten aan-
zien van haar werkwijze
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 482), art. 27l, lid 1; zoals inge-
voegd in (Stb. 1974, 441); vervallen in
(Stb. 1995, 300)
Waardering: V 5 jaar

Vergunning en voorschriften

(216.)
Handeling: Het verlenen en intrekken
van een vergunning aan een rechtsper-
soon met volledige rechtsbevoegdheid
voor het organiseren van speelcasino’s
Periode: 1974 –
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27h, lid 1; zoals laatste-
lijk gewijzigd in 1995 (Stb. 1995, 300)
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Product: Organisatiebeschikking casino-
spelen (Stcrt. 1975, 252)
Opmerking: De vergunning wordt ver-
leend voor een hierbij bepaalde tijd. Tot
1996 dienden de Ministers alvorens zij
deze vergunning verleenden advies in te
winnen bij de Raad van de Casinospelen.
Waardering: B 5

(217.)
Handeling: Het aanwijzen van een
gemeente waar een speelcasino mag
worden gevestigd
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art. 27p lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Product: beschikkingen:
Valkenburg-Houthem en Zandvoort
(Stcrt. 1975, 252); Den Haag (Stcrt.
1979, 19); Amsterdam (Stcrt. 1986, 82);
Groningen (Stcrt. 1987, 58); Eindhoven
(Stcrt. 1992, 60); Enschede (Stcrt. 1993,
237); Utrecht (Stcrt. 1994, 1); Haarlem-
mermeer (Stcrt. 1995, 42)
Opmerking: Een voorstel tot het aanwij-
zen van gemeenten werd in eerste
instantie gedaan door de Raad voor de
casinospelen. De definitieve aanwijzing
geschiede nadat de gemeenteraad van de
betreffende gemeente hiermee had inge-
stemd.
Bij de wijziging van de Wet op de kans-
spelen in 1995 verviel de bepaling dat
de Ministers bij aparte beschikking de
vestigingsgemeenten voor casino’s
moesten aanwijzen. In het vervolg wer-
den de gemeenten waar de vergunning-
houders casino’s mocht exploiteren
genoemd in de vergunning, dus in de
beschikking casinospelen.
Waardering: B 5

(219.)
Handeling: Het intrekken van een ver-
gunning voor het organiseren van speel-
casino’s
Periode: 1974–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art. 27k; zoals laatstelijk
gewijzigd in 1995 (Stb. 1995, 300)
Opmerking: De vergunning kan worden
ingetrokken wanneer sprake is van over-
treding van voorschriften die op grond
van de Wet op de kansspelen zijn vast-
gesteld. De intrekking kan betrekking
hebben op alle vergunningen, of op met
name genoemde gemeenten. Alvorens
de vergunning in te trekken vragen de
Ministers de Raad voor de Casinospelen
om advies (tot 1996). Na 1996 moet het
College van Toezicht op de kansspelen
worden gehoord.
Waardering: Deze handeling komt te
vervallen. Zie ook handeling 216

(221.)
Handeling: Het opstellen, wijzigen of
aanvullen van voorschriften die worden
verbonden aan een vergunning voor het
organiseren van een speelcasino

Periode: 1974–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art. 27i; zoals laatstelijk
gewijzigd in 1995 (Stb. 1995, 300)
Product: Organisatiebeschikking casino-
spelen (Stcrt. 1975, 252); (Stcrt. 1978,
103); (Stcrt. 1986, 231),
Beschikking casinospelen 1988 (Stcrt.
1988; 139) (Stcrt. 1990, 79) (Stcrt.
1991, 156);(Stcrt. 1992, 2); (Stcrt. 1994,
5); (Stcrt. 1994, 65); (Stcrt. 1995, 110),
Beschikking casinsospelen 1996 (Stcrt.
1996, 92); (Stcrt. 1997, 144); (Stcrt.
1998. 132); (Stcrt. 2000, 120) en Regle-
ment houdende voorschriften voor de
beoefening van casinospelen (Stcrt.
1981, 116); (Stcrt. 1983, 57); (Stcrt.
1985, 109); (Stcrt. 1986, 231); (Stcrt.
1987, 91)
Opmerking: De voorschriften hebben
onder meer betrekking op:
– bouwkundige indeling van het casino
– de spelen en andere activiteiten die
zullen worden beoefend
– werving en reclame
– minimum en maximum van de inzet
van spelers en eventuele andere voor-
waarden die aan hen worden gesteld
– de administratie
– aanstelling en instructie van het perso-
neel
– controle van overheidswege
Bij wijziging of aanvulling van voor-
schriften die aan een vergunning zijn
verbonden vragen de Ministers advies
aan de Raad voor de Casinospelen
Waardering: B 5

Bestuur en personeel

(223.)
Handeling: Het geven van nadere richt-
lijnen ten aanzien van de taak en de
werkwijze van het bestuur van een instel-
ling die een vergunning heeft voor het
organiseren van een speelcasino
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art 27p, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in (Stb. 1995, 300)
Product: Organisatiebeschikking casino-
spelen (Stcrt. 1975, 252)
Waardering: B 5

(224.)
Handeling: Het goedkeuren van de (wij-
ziging van de) statuten en reglementen
van de houder van een vergunning tot
het organiseren van speelcasino’s
Periode: 1975–
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 3, lid 1;
ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988, 139),
Beschikking casinospelen 1988 (Stcrt.
1988, 139) art. 2, lid 2; art. 8, lid 4; inge-
trokken in 1996 (Stcrt. 1996, 92) en
Beschikking casinospelen 1996, art 3,
lid 2 (Stcrt. 1996, 92)
Opmerking: Alvorens tot goedkeuring
over te gaan vragen de Ministers advies
aan de Raad voor de Casinospelen.

Vanaf 1996 moeten de statuten, het huis-
reglement en het spelreglement door de
Ministers worden goedgekeurd
Waardering: V 20 jaar

(226.)
Handeling: Het met betrekking tot de
houder van een vergunning tot het orga-
niseren van speelcasino’s goedkeuren
van:
– de samenstelling van het bestuur
– de aanstelling van de adviseur(s)
– de exploitatie van horeca- en amuse-
mentsbedrijven, culturele evenementen
en andere voorzieningen ten behoeve
van de bezoekers
Periode: 1975–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27p, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300) en Organi-
satiebeschikking casinospelen (Stcrt.
1975, 252), art. 3, lid 2 en art. 4, lid 3;
ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988, 139)
Opmerking: Alvorens tot goedkeuring
over te gaan vragen de Ministers advies
aan de Raad voor de Casinospelen. Ten
aanzien van het laatste punt: voor het
exploiteren van een bar of buffet in het
casino hoeft de vergunninghouder geen
toestemming aan de Ministers te vragen.
Waardering: V 20 jaar

(228.)
Handeling: Het benoemen van de voor-
zitter en de leden van de raad van com-
missarissen van de Nationale Stichting
tot Exploitatie van Casinospelen (Hol-
land Casino’s)
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 3, lid 3
Waardering: V 20 jaar

(230.)
Handeling: Het maken van bezwaar
tegen de voorgenomen benoeming van
de voorzitter en de leden van het bestuur
van de Nationale Stichting tot Exploita-
tie van Casinospelen
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 3, lid 4
Opmerking: De Ministers hoeven na
1996 niet langer de samenstelling van
het bestuur van de stichting goed te keu-
ren. Het toezicht op het bestuur is
grotendeels overgenomen door de Raad
van commissarissen. De voorgenomen
benoeming van voorzitter en leden van
het bestuur wordt aan de Ministers
gemeld, waarna deze twee weken de tijd
hebben om hiertegen eventueel bezwaar
aan te tekenen.
Waardering: V 20 jaar

(234.)
Handeling: Het goedkeuren van (een
wijziging van) de modellen voor de
arbeidsovereenkomsten van de alge-
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meen directeur, de directeur van een
speelcasino en zijn plaatsvervanger als-
mede van het overige personeel
Periode: 1975–
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 6, lid 2;
ingetrokken in 1988 ( Stcrt. 1988, 139)
en Beschikking casinospelen 1996 (Stb.
1996, 92), art. 13, lid 1
Waardering: V 20 jaar

Kansspelen in de speelcasino’s

(237.)
Handeling: Het aanwijzen van casinospe-
len die in een casino kunnen worden
georganiseerd
Periode: 1975–1988
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 19, lid 1
onder d.; ingetrokken IN 1988 (Stcrt.
1988, 139)
Product: Aanwijzing ‘punto banco’ als
spel dat in speelcasino’s kan worden
georganiseerd (Stcrt. 1986, 139)
Opmerking: Op grond van de organisa-
tiebeschikking mogen al een aantal met
name genoemde casinospelen worden
georganiseerd, de Ministers kunnen
hiernaast echter nog andere spelen aan-
wijzen.
Waardering: B 5

(240.)
Handeling: Het geven van toestemming
voor het organiseren van andere casino-
spelen of het opstellen van andere
kansspeelautomaten dan voorzien in de
beschikking casinospelen
Periode: 1988–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
1988 (Stcrt. 1988, 139), art. 3, lid 4;
ingetrokken in 1996 (Stcrt. 1996, 92)
Product: Brief
Opmerking: Wanneer er behoefte
bestaat aan het beproeven van de exploi-
tatiemogelijkheden van afwijkende of
nieuwe casinospelen of kansspeelauto-
maten kunnen de Ministers hiervoor
voor een periode van ten hoogste zes
maanden toestemming geven. Zij win-
nen hierover eerst advies in bij de Raad
voor de Casinospelen.
Waardering: B 5

(241.)
Handeling: Het geven van een aanwij-
zing aan de Nationale Stichting tot
Exploitatie van Casinospelen om de
proefopstelling van een casinospel te
beëindigen
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 4, lid 5
Product: Aanwijzing
Opmerking: De stichting mag geduren-
de een jaar in een casino één casinospel
organiseren waarvoor niet is voorzien in
de beschikking casinospelen met de
bedoeling de exploitatiemogelijkheden
hiervan de beproeven.
Waardering: B 5

(242.)
Handeling: Het met maximaal zes maan-
den verlengen van de periode van een
jaar dat een casinospel in proefopstel-
ling mag worden georganiseerd door de
Nationale Stichting tot Exploitatie van
Casinospelen
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1996, 92), art. 4, lid 6
Waardering: V 20 jaar

(245.)
Handeling: Het aanwijzen van een onaf-
hankelijke keuringsinstelling die de
kansgenerator bij casinospelen vooraf
goedkeurt en periodiek controleert
Periode: 1988–
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 4, lid 2; ingetrok-
ken in 1996 (Stcrt. 1996, 92) en
Beschikking casinospelen 1996 (Stcrt.
1996, 92), art. 7, lid 1
Waardering: V 10 jaar

Administratie en financieel beheer

(255.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de Nationale Stichting tot Exploita-
tie van Casinospelen in Nederland met
betrekking tot wervings- en reclameacti-
viteiten en de organisatie van bijzondere
evenementen
Periode: 1988–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 16; ingetrokken
in 1996 ( Stcrt. 1996, 92) en Beschik-
king casinospelen 1996 (Stcrt. 1996,
92), art. 15, lid 2
Waardering: B 5

(256.)
Handeling: Het goedkeuren van de jaar-
lijkse begroting en van het jaarverslag
van de houder van een vergunning tot
het organiseren van casinospelen
Periode: 1975–1988
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen, art. 27; art. 31; ingetrokken bij
Stcrt. 1988, 139
Waardering: V 5 jaar

(259.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
ten aanzien van inrichting van de jaarre-
kening en het jaarverslag
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 22, lid 1
Opmerking: De jaarrekening en het jaar-
verslag worden vanaf 1996 goedgekeurd
door de raad van commissarissen van
Holland Casino’s.
Waardering: V 20 jaar

(266.)
Handeling: Het goedkeuren van de
omvang van de voorziening die door de
vergunninghouder is getroffen ten
behoeve van de continuïteit van de
exploitatie van de speelcasino’s

Periode: 1975–
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 28;
ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988, 139),
Beschikking casinospelen (Stcrt. 1988,
139), art. 18; ingetrokken in 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Beschikking casinospelen 1996, art. 19
(Stcrt. 1996, 92)
Waardering: V 20 jaar

(268.)
Handeling: Het maken van bezwaar
tegen activiteiten van de Nationale Stich-
ting tot Exploitatie van Casinospelen die
geen verband houden met het organise-
ren van speelcasino’s en die een
omvang hebben van meer dan ƒ 450.000
per jaar
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 3, lid 5
Opmerking: Hier is dezelfde constructie
gekozen als bij de benoeming van het
bestuur van de Stichting. In plaats van
toestemming te geven, houdt de Minis-
ter toezicht door middel van de
bevoegdheid om tegen de genoemde
activiteiten bezwaar aan te tekenen.
Activiteiten waartegen de Minister
bezwaar heeft aangetekend kunnen geen
doorgang vinden.
Waardering: B 5

(270.)
Handeling: Het goedkeuren van activitei-
ten van de Nationale Stichting tot
Exploitatie van Casinospelen die betrek-
king hebben op buitenlandse casino’s
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 3, lid 5
Waardering: B 5

Toezicht en opsporing

(271.)
Handeling: Het op voordracht van de
Raad van de Casinospelen aanwijzen
van ambtenaren die belast zijn met de
handhaving en de zorg voor de naleving
van regels die zijn gesteld ten aanzien
van het organiseren van speelcasino’s
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27v, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Product: Aanwijzing controle-
ambtenaren in speelcasino’s (Stcrt.
1976, 225)
Aanwijzing controle-ambtenaren IJkwe-
zen b.v. (Stcrt. 1989, 188)
Opmerking: De aangewezen ambtenaren
zijn opsporingsambtenaar in de zin van
artikel 142 van het Wetboek van Straf-
recht. Zij doen bij rapport verslag van
hun bevindingen bij de Raad van de
Casinospelen.
Waardering: V 20 jaar
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(274.)
Handeling: Het goedkeuren van de door
de Raad van de Casinospelen vastgestel-
de regels ten aanzien van de werkwijze
van ambtenaren die zijn belast met de
handhaving en de zorg voor de naleving
van regels die zijn gesteld ten aanzien
van het organiseren van speelcasino’s
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art 27v, lid 2; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Product: Aanwijzing controle-
ambtenaren IJkwezen b.v. (Stcrt. 1989,
188)
Waardering: B 5

Speelautomaten

Algemeen

(275.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen en coördineren van het beleid
ten aanzien van speelautomaten
Periode: 1945–
Product: Beleidsnotities, rapporten,
adviezen
Bijvoorbeeld:
– Notitie speelautomatenbeleid (1993)
Opmerking: Ook de Minister van Justi-
tie is betrokken bij het voorbereiden van
het beleid ten aanzien van de speelauto-
maten. Deze doet dit echter uit hoofde
van zijn coördinerende rol inzake kans-
spelen, zodat deze activiteiten onder
handeling 1 vallen (Kansspelbeleid in
het algemeen)
Waardering: B 1

(277.)
Handeling: Het (mede) instellen van
werkgroepen of commissies die de ver-
antwoordelijke Ministers adviseren over
het beleid inzake speelautomaten
Periode: 1945–
Product: Instelling Interdepartementale
Werkgroep Speelautomaten (Commissie
Kuyper) (1974)
Instelling Interdepartementale Werk-
groep Speelautomaten (Commissie Van
Tilburg) (1977)
Instellingsbeschikking Commissie kans-
spelautomaten (Commissie Nijpels)
Stcrt. 1994,
Opmerking: De Minister handelt hier in
overeenstemming met de Minister van
Justitie en de Minister belast met sport-
zaken. Bij de instellingsbeschikking
formuleert de Minister de opdracht van
de commissie en worden tevens de voor-
zitter en de leden van de werkgroep of
commissie benoemd.
De commissie Kuyper werd ingesteld
door de Minister van Justitie. De com-
missie Nijpels werd ingesteld door de
Minister van Economische Zaken, in
overeenstemming met de Minister van
Justitie en de Minister belast met sport-
zaken.
Waardering: B 1

(288.)
Handeling: Het vaststellen van de
opdracht en het eindproduct van intern
of extern (wetenschappelijk) onderzoek
ten behoeve van het beleid ten aanzien
van speelautomaten
Periode: 1945–
Product: Rapporten van SGBO, onder-
zoeksadviesbureau van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten
Bijvoorbeeld:
– Onderzoek gemeentelijk beleid speel-
automaten; verslag eerste fase – nul-
puntmetingen (1992);
– Inzetten op beleid; gemeenten en
speelautomaten(1993);
– Het iets-nul-nul-beleid; landelijk
onderzoek gemeentelijk beleid speelau-
tomaten in 1995, vergelijkingen met
1992 en 1993 (1995).
Waardering: B 1

Het aanwezig hebben van speelautoma-
ten

(289.)
Handeling: Het verlenen of intrekken
van een vergunning voor het aanwezig
hebben van speelautomaten in een speel-
casino
Periode: 1986–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 30z, lid 1; zoals inge-
voegd in 1985 (Stb. 1985, 600); laatste-
lijk gewijzigd in 1999 (Stb. 1999, 9)
Product: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139) en Beschikking casi-
nospelen 1996 ( Stcrt. 1996, 92)
Opmerking: De Ministers vragen alvo-
rens over te gaan tot het verlenen van
een vergunning advies aan de Raad voor
de Casinospelen (tot 1996). Na 1996
moet het College van toezicht op de
kansspelen worden gehoord.
Aan de vergunning kunnen voorschrif-
ten worden verbonden, die zonodig
kunnen worden gewijzigd, aangevuld of
ingetrokken.
Waardering: B 5

Toezicht

(299.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtena-
ren die zijn belast met het toezicht op de
naleving van de regels die zijn gesteld
ten aanzien van speelautomaten
Periode: 1986–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 30w, lid 1; zoals inge-
voegd in 1985 (Stb. 1985, 600)
Product: Aanwijzing ambtenaren Dienst
van het IJkwezen als toezichthoudende
ambtenaren Wet op de kansspelen
(Stcrt. 1987, 2)
Beschikking van de staatssecretaris van
Justitie van 1 juni 1989, houdende aan-
wijzing van personen belast met het
toezicht op de naleving van de voor-
schriften, gesteld bij of krachtens titel
Va van de Wet op de kansspelen (Stcrt.
1989, 214)

Waardering: V 20 jaar

Actor: Raad voor de Casinospelen

(203.)
Handeling: Het op verzoek of uit eige-
ner beweging adviseren van de Minis-
ters van Justitie en Economische Zaken
in zaken betreffende casinospelen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 482), art. 27h, lid 2; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Opmerking: Het gaat hier om adviezen
voor zover deze niet worden gegeven op
grond van gegeven wettelijke procedures.
Waardering: B 1

(204.)
Handeling: Het opstellen van jaarversla-
gen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 482), art. 27h, lid 3; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Product: Jaarverslagen
Opmerking: In deze jaarverslagen dient
de Raad verslag te doen van zijn werk-
zaamheden en van de ontwikkelingen
van de speelcasino’s in Nederland. Het
jaarverslag wordt in ieder geval naar de
Ministers van Justitie en Economische
Zaken en naar de Staten-Generaal
gestuurd.
Waardering: B 2,3

(205.)
Handeling: Het vaststellen van de
opdracht en het eindproduct van extern
(wetenschappelijk) onderzoek ten
behoeve van het beleid inzake casinospe-
len
Periode: 1974–1996
Bron: Jaarverslagen Raad voor de casi-
nospelen
Product: rapporten, bijvoorbeeld:
– Nederlands Research Instituut voor
Rekreatie en Toerisme, De economische
en toeristische betekenis van de casino’s
in Nederland (1982)
– Vakgroep Planning en Beleid, Facul-
teit der Sociale Wetenschappen, Rijks-
universiteit Utrecht, Kansspelen als
riskante gewoonte; probleemaspecten
van gokken in Nederland verkend
(Utrecht, 1988) Ook bekend als het
KARGO-onderzoek.
Waardering: B 1

(210.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ters van Justitie en Economische Zaken
inzake het ontslag van de voorzitter van
de Raad voor de Casinospelen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 482), art. 27j, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Waardering: V 5 jaar
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(212.)
Handeling: Het stellen van nadere regels
betreffende de werkwijze van de Raad
voor de Casinospelen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
27l, lid 1; zoals ingevoegd in 1974 (Stb.
1974, 441); vervallen in 1995 (Stb.
1995, 300)
Waardering: B 5

(218.)
Handeling: Het voordragen van gemeen-
ten die door de Ministers van Justitie en
Economische Zaken kunnen worden
aangewezen als vestigingsplaatsen voor
speelcasino’s
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art. 27p lid 4; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Product: Advies, voordracht
Waardering: B 5

(220.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ters van Justitie en Economische zaken
inzake het verlenen of intrekken van een
vergunning voor het organiseren van
speelcasino’s
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art. 27p en art. 27u; zoals
ingevoegd in 1974 (Stb. 1974, 441);
vervallen in (Stb. 1995, 300)
Product: advies
Waardering: B 5

(222.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ters van Justitie en Economische Zaken
inzake de wijziging of aanvulling van
voorschriften die zijn verbonden aan een
vergunning voor het organiseren van
een speelcasino
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art. 27q, lid 3; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in (Stb. 1995, 300)
Product: advies
Waardering: B 5

(225.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ters van Justitie en Economische Zaken
inzake de goedkeuring van de (wijziging
van de) statuten en reglementen van de
houder van een vergunning tot het orga-
niseren van speelcasino’s
Periode: 1975–1996
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 3, lid 1;
ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988, 139)
en Beschikking casinospelen 1988
(Stcrt. 1988, 139), art. 2, lid 2; art. 8, lid
4; ingetrokken in 1996 (Stb. 1996, 92)
Product: advies
Waardering: V 20 jaar

(227.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ters van Justitie en Economische Zaken
inzake de goedkeuring van
– de samenstelling van het bestuur
– de aanstelling van de adviseur(s)
– de exploitatie van horeca- en amuse-
mentsbedrijven, culturele evenementen
en andere voorzieningen ten behoeve
van de bezoekers
Periode: 1975–1988
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 3, lid 2;
art. 4, lid 3; ingetrokken in 1988 (Stcrt.
1988, 139)
Product: Advies
Waardering: B 5

(231.)
Handeling: Het verlenen van een mach-
tiging aan instellingen die een speelcasi-
no organiseren tot het tewerkstellen van
personeelsleden of het laten uitvoeren
van werk door derden
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27r; zoals ingevoegd in
1974 (Stb. 1974, 441); vervallen in 1995
(Stb. 1995, 300)
Waardering: V 5 jaar

(232.)
Handeling: Het vaststellen van een
model voor een machtiging tot het
tewerkstellen van personeelsleden of
door derden laten uitvoeren van werk
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27r; zoals ingevoegd in
1974 (Stb. 1974, 441); vervallen in 1995
(Stb. 1995, 300)
Waardering: V 5 jaar

(233.)
Handeling: Het instemmen met de
benoeming van de algemeen directeur
van het bureau van de houder van een
vergunning tot het organiseren van
speelcasino’s
Periode: 1975–1996
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 5, lid 2;
ingetrokken in 1996 ( Stcrt. 1996, 92)
Waardering: V 5 jaar

(236.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ter van Economische Zaken inzake de
toestemming aan de houder van een ver-
gunning tot het organiseren van speelca-
sino’s voor het aangaan van een
collectieve arbeidsovereenkomst
Periode: 1988–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 13, lid 2; inge-
trokken in 1996 ( Stcrt. 1996, 92)
Product: Advies
Waardering: V 20 jaar

(238.)
Handeling: Het aanwijzen van soorten
kansspeelautomaten die in een casino
mogen worden opgesteld
Periode: 1986–1988
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 19, lid
2; zoals ingevoegd IN 1986 (Stcrt. 1986,
231); ingetrokken IN 1988 (Stcrt. 1988,
139)
Waardering: B 5

(239.)
Handeling: Het instemmen met het ter
beoefening toelaten van casinospelen,
alsmede het ter bespeling toelaten van
kansspeelautomaten in het speelcasino
door de houder van een vergunning tot
het organiseren van speelcasino’s
Periode: 1975–1988
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 19, lid
3; zoals laatstelijk gewijzigd in1986
(Stcrt. 1986, 231); ingetrokken in 1988
(Stcrt. 1988, 139)
Opmerking: De Ministers van Justitie en
Economische Zaken geven aan welke
casinospelen georganiseerd kunnen wor-
den. Wanneer de vergunninghouder
deze spelen ook daadwerkelijk gaat
organiseren in een casino, moet de Raad
voor de Casinospelen hiermee instem-
men. Vanaf 1986 geldt dit tevens voor
het opstellen van kansspeelautomaten in
casino’s
Waardering: V 20 jaar

(243.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ters van Justitie en Economische Zaken
inzake het geven van toestemming voor
het organiseren van andere casinospelen
of het opstellen van andere kansspeelau-
tomaten dan voorzien in de beschikking
casinospelen
Periode: 1988–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 3, lid 4; ingetrok-
ken bij Stcrt. 1996, 92
Product: Advies
Waardering: B 5

(244.)
Handeling: Het instemmen met de
opstelling van kansspeelautomaten in
andere dan de uitsluitend hiervoor
bestemde ruimten van speelcasino’s
Periode: 1986–1988
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 14, lid
2; zoals ingevoegd in 1986 (Stcrt. 1986,
23)1; ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988,
139)
Waardering: V 20 jaar

(246.)
Handeling: Het goedkeuren van het in
speelcasino’s aanbrengen of aanbieden
van voorzieningen ten behoeve van
bezoekers die geen verband houden met
de organisatie van de spelen
Periode: 1988–1996
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Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 7, lid 2; ingetrok-
ken in 1996 (Stcrt. 1996, 92)
Opmerking: Een dergelijke toestemming
is niet nodig wanneer het gaat om
nevenactiviteiten van beperkte omvang
die het karakter van het casino niet wij-
zigen.
Waardering: V 10 jaar

(247.)
Handeling: Het geven van toestemming
aan de houder van een vergunning tot
het organiseren van speelcasino’s om
een deel van de speelzaal af te scheiden
waarin casinospelen kunnen worden
aangeboden met minimuminzetten die
afwijken van de minimuminzetten in de
rest van de speelzaal
Periode: 1994–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 9, lid 6; zoals
ingevoegd in 1994 (Stcrt. 1994, 10);
ingetrokken in 1996 ( Stcrt. 1996, 92)
Waardering: V 5 jaar

(248.)
Handeling: Het goedkeuren van de
regels die de houder van een vergunning
tot het organiseren van speelcasino’s
heeft gesteld ten aanzien van de door
hem aangeboden pokersoorten
Periode: 1994–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), bijlage, art. 10, lid
11; ingetrokken in 1996 (Stcrt. 1996, 92)
Waardering: V 5 jaar

(249.)
Handeling: Het vaststellen van het
maximaal aantal groepen van vier en zes
speelkaarten dat een speelcasino ten
behoeve van black jack en baccara in
voorraad mag hebben
Periode: 1975–1988
Grondslag: Reglement houdende voor-
schriften voor de beoefening van casino-
spelen (Stb. 1981, 116), art. 3, lid 1;
ingetrokken in (Stcrt. 1988, 136)
Waardering: V 5 jaar

(250.)
Handeling: Het instemmen met de keuze
van de houder van een vergunning voor
het organiseren van speelcasino’s voor
de fabrikant die de groepen van vier en
zes speelkaarten levert
Periode: 1975–1988
Grondslag: Reglement houdende voor-
schriften voor de beoefening van casino-
spelen, art. 3, lid 3; ingetrokken in 1988
(Stcrt. 1988, 136)
Waardering: V 5 jaar

(251.)
Handeling: Het vaststellen van het
model slede waarin de kaarten bij het
blackjackspel worden geplaatst
Periode: 1975–1988

Grondslag: Reglement houdende voor-
schriften voor de beoefening van casino-
spelen (Stb. 1981, 116), art. 13, lid 4;
ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988, 139)
Opmerking: Deze slede wordt ook wel
slof of ‘sabot’ genoemd
Waardering: V 5 jaar

(252.)
Handeling: Het instemmen met de kle-
dingvoorschriften voor bezoekers die
door de houder van een vergunning voor
het organiseren van speelcasino’s is
opgesteld
Periode: 1975–1988
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 22;
ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988, 139)
Waardering: V 5 jaar

(253.)
Handeling: Het instemmen met de hou-
der van een vergunning tot het organise-
ren van casinospelen inzake het verla-
gen van het entreebedrag van bezoekers
van een casino, het in bepaalde gevallen
afzien van het heffen van een entreebe-
drag of het afgeven van entreebewijzen
op naam bij groepen waarvan de samen-
stelling aan de vergunninghouder
bekend zijn gemaakt
Periode: 1988–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139); art. 9, lid 4 en 5; inge-
trokken in 1996 (Stcrt. 1996, 92)
Opmerking: Met betrekking tot het eer-
ste punt staat in de beschikking casino-
spelen niet letterlijk dat de Raad moet
instemmen, maar dat over het verlagen
van het entreebedrag overleg moet
plaatsvinden tussen de Raad en de ver-
gunninghouder
Waardering: V 5 jaar

(254.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de vergunninghouder in het kader
van een doelmatige organisatie, adminis-
tratie en beheer van de speelcasino’s
Periode: 1975–1988
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 25, lid
1; ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988, 13)
Opmerking: Het gaat hier niet om aan-
wijzingen ten aanzien van het financiële
beheer.
Waardering: V 20 jaar

(255.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de Nationale Stichting tot Exploita-
tie van Casinospelen in Nederland met
betrekking tot wervings- en reclameacti-
viteiten en de organisatie van bijzondere
evenementen
Periode: 1988–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 16; ingetrokken
in 1996 ( Stcrt. 1996, 92) en Beschik-
king casinospelen 1996 (Stcrt. 1996,
92), art. 15, lid 2
Waardering: B 5

(257.)
Handeling: Het goedkeuren van de jaar-
rekening van de houder van een vergun-
ning tot het organiseren van speelcasino’s
Periode: 1988–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 22; ingetrokken
in 1996 (Stcrt. 1996, 92)
Waardering: V 5 jaar

(262.)
Handeling: Het instemmen met het
model van het sociaal jaarverslag dat is
vastgesteld door de houder van een ver-
gunning voor het organiseren van speel-
casino’s
Periode: 1988–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 25, lid 1; inge-
trokken in 1996 (Stcrt. 1996, 92)
Waardering: V 10 jaar
(263.)
Handeling: Het goedkeuren van de meer-
jareninvesteringsbegroting die jaarlijks
door de houder van een vergunning tot
het organiseren van speelcasino’s aan de
Raad voor de casinospelen wordt voor-
gelegd
Periode: 1988–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 25, lid 1; inge-
trokken in 1996 (Stcrt. 1996, 92)
Opmerking: Ook andere meerjarige
overeenkomsten van de vergunninghou-
der waarmee grote bedragen zijn
gemoeid dienen door de Raad te worden
goedgekeurd.
Waardering: B 5

(265.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de vergunninghouder ten aanzien
van het financiële beheer van de speelca-
sino’s
Periode: 1975–1996
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 27; art.
28; art. 29; art. 30; ingetrokken in 1988
(Stcrt. 1988, 139) en Beschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1988, 139), art. 18;
ingetrokken bij Stcrt. 1996, 92
Opmerking: In deze handelingen zijn
een aantal activiteiten van de Raad voor
de Casinospelen ten aanzien van het
financiële beheer van de casino’s gebun-
deld die in verschillende bepalingen van
de organisatiebeschikking staan:
– het geven van aanwijzingen bij het
opstellen van de jaarlijkse begroting
(art. 27)
– wanneer overschrijdingen van de
begrote uitgaven worden voorzien, dient
de vergunninghouder dit tijdig aan de
Raad van de Casinospelen voor te leg-
gen (art. 27)
– het voeren van overleg met de vergun-
ninghouder over de omvang van de te
treffen voorziening ten behoeve van de
continuïteit van de exploitatie van de
casino’s (art. 28)
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– het voeren van overleg met de vergun-
ninghouder over de driemaandelijkse
afdracht van de gezamenlijke netto-
opbrengst van de speelcasino’s (art. 29)
– het bepalen van de onderwerpen die in
het verslag moeten voorkomen dat de
vergunninghouder ieder kwartaal naar
de Raad stuurt. Dit verslag bevat in
ieder geval een verkort resultatenover-
zicht en een liquiditeitsoverzicht. (art. 30)
Na 1988 blijft van de genoemde punten
alleen het derde en het vijfde over. Ten
aanzien van het vijfde punt wordt dan
overigens bepaald dat de Raad dient in
te stemmen met het model van het verslag
Waardering: B 5

(267.)
Handeling: Het (doen) instellen van een
tussentijds onderzoek van de administra-
tie van de houder van een vergunning
tot het organiseren van speelcasino’s
Periode: 1975–1988
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 32;
ingetrokken bij in 1988 (Stcrt. 1988, 139)
Product: Rapport
Waardering: B 5

(269.)
Handeling: Het geven van instructies
aan speelcasino’s over de wijze waarop
de boeking en controle van de cagnotte-
bedragen plaats vindt
Periode: 1975–1988
Grondslag: Reglement houdende voor-
schriften voor de beoefening van casino-
spelen (Stb. 1981, 116), art. 16;
ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988, 139)
Opmerking: Bij het baccara-spel (che-
min de fer) treedt het casino niet op als
tegenspeler, maar als intermediair. Het
heeft daarom het recht om een heffing te
verrichten van 5% van de winst van de
speler die de bank houdt. Deze heffing
vindt plaats na iedere winstslag. De
croupier is verplicht het geheven bedrag
onmiddellijk te deponeren in een pot, de
zogenaamde cagnotte.
Waardering: V 5 jaar

(272.)
Handeling: Het voordragen van ambte-
naren die door de Ministers van Justitie
en Economische Zaken zullen worden
belast met de handhaving en de zorg
voor de naleving van regels die zijn
gesteld ten aanzien van het organiseren
van speelcasino’s
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27v, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Waardering: V 5 jaar

(273.)
Handeling: Het vaststellen van regels
ten aanzien van de werkwijze van amb-
tenaren die door de Ministers van Justi-
tie en Economische Zaken zijn belast
met de handhaving en de zorg voor de

naleving van regels die zijn gesteld ten
aanzien van het organiseren van speelca-
sino’s
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
27v, lid 2; zoals ingevoegd bij Stb.
1974, 441; vervallen bij Stb. 1995, 300
Waardering: B 5

(290.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ters van Justitie en Economische Zaken
inzake het verlenen van een vergunning
voor het aanwezig hebben van speelau-
tomaten in een speelcasino
Periode: 1986–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 30g, lid 1; zoals inge-
voegd in 1985 (Stb. 1985, 600); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Product: Advies
Waardering: B 5

Actor: Commissie Tenkink

(36.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ter van Justitie over verbetering van de
regelgeving ten aanzien van loterijen ten
behoeve van het kanaliseren van de men-
selijke speelzucht
Periode: 1954–1955
Grondslag: Besluit van de Minister van
Justitie van 9 maart 1954
Product: Rapport
Waardering: B 1

Actor: Commissie Loterijwezen

(5.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ter van Justitie over het gehele vraag-
stuk van de loterijen en de daaraan
verwante alsmede over wijzigingen of
aanvullingen op de bestaande wettelijke
regelingen
Periode: 1958–1963
Grondslag: Beschikking van de Minister
van Justitie van 3 maart 1958 (Stcrt.
1958, 46)
Product: Interim rapport, eindrapport,
conceptwetsvoorstel
Opmerking: Deze commissie is ook
bekend als de Commissie Wiarda. Het
interim rapport had betrekking op een
regeling ten aanzien van de sporttotalisa-
tor, het eindrapport en het conceptwets-
voorstel op de Wet op de kansspelen.
Waardering: B 1

Actor: Werkgroep invoering casino-
spelen

(193.)
Handeling: Het voorbereiden van de
invoering van legale casinospelen
Periode: 1974
Grondslag: Instellingsbeschikking
Opmerking: De activiteiten van de
werkgroep werden voortgezet door de
Raad voor de casinospelen.
Waardering: B 1

Actor: Interdepartementale Werk-
groep Speelautomaten

(278.)
Handeling: Het adviseren van de betrok-
ken Ministers inzake het speelautoma-
tenbeleid en het voorbereiden van een
wetsvoorstel ter wijziging van de Wet
op de kansspelen
Periode: 1974–1980
Product: Rapporten, conceptwetsvoorstel
bijvoorbeeld:
Interdepartementale Werkgroep Speelau-
tomaten, Interim-rapport (Den Haag
1977)
Opmerking: In feite gaat het hier om
twee werkgroepen: de eerste, bekend als
de Commissie Kuyper functioneerde
tussen 1974 en 1977 en formuleerde
voorstellen ten aanzien van het speelau-
tomatenbeleid. Op basis van het interim-
rapport van deze Commissie bereidde
een nieuwe werkgroep, de Commissie
Van Tilburg het wetsvoorstel voor.
Waardering: B 1

Actor: Commissie Coördinatie en
Harmonisatie Kansspelbeleid

(6.)
Handeling: Het uitbrengen van advies
aan de verantwoordelijke Ministers over
de wijze waarop aan een verbeterde
coördinatie en harmonisatie van de
regelgeving en uitvoering op het gebied
van de kansspelen vorm kan worden
gegeven en of hiervoor een orgaan in
het leven moet worden geroepen met
advies- of beheersbevoegdheden
Periode: 1991–1992
Grondslag: Instellingsbeschikking
Commissie coördinatie en harmonisatie
kansspelbeleid (Stcrt. 1991, 50)
Product: Eindrapport van de commissie
coördinatie en harmonisatie kansspelbe-
leid (Den Haag 1992)
Opmerking: Deze commissie is ook
bekend als de Commissie Haars
Waardering: B 1

Actor: Werkgroep kansspelen herijkt

(7.)
Handeling: Het adviseren van de ver-
antwoordelijke Ministers over een
integrale justitiële benadering van de
kansspelproblematiek
Periode: 1997–
Grondslag: Instellingsbeschikking
Product: Rapport Werkgroep Kansspe-
len Herijkt (Den Haag 1997)
Opmerking: In de werkgroep hadden
vertegenwoordigers zitting van het
openbaar Ministerie, de politie, de belas-
tingdienst, en de Ministeries van Justitie
en Binnenlandse Zaken.
Waardering: B 1

Uit: Staatscourant 19 juli 2007, nr. 137 / pag. 14 21



Actor: MDW-werkgroep Wet op de
kansspelen

(8.)
Handeling: Het doen van aanbevelingen
aan het kabinet omtrent de knelpunten
die zich voordoen bij de wijze waarop
de overheid kansspelen reguleert
   Periode: 1998–2000
   Product: Rapport ‘Nieuwe ronde,
nieuwe kansen’
   Opmerking: MDW staat voor Markt-
werking, Deregulering en Wetgevings-
kwaliteit. Onder deze noemer worden
sinds 1994 onderzoeken uitgevoerd naar
verschillende beleidsterreinen.
   Waardering: B 1

Handelingen van actoren onder de
zorg van de Minister van Economi-
sche Zaken

Actor: Minister van Economische
Zaken

Kansspelbeleid in het algemeen

(1.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen en coördineren van het
algemene beleid betreffende kansspelen
Periode: 1945–
Product: Beleidsnota’s, beleidsnotities,
rapporten en adviezen
Bijvoorbeeld:
Nota kansspelen in perspectief (1989);
Nota Kansspelen in balans (1994);
Nota kansspelen herijkt (1995).
Waardering: B 1

(2.)
Handeling: Het evalueren van het beleid
ten aanzien van kansspelen
Periode: 1945–
Waardering: B 2

(4.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Justitie over de instelling
en de geformuleerde opdracht van com-
missies en (interdepartementale) werk-
groepen ten behoeve van het algemene
kansspelbeleid
Periode: 1945–
Waardering: B 1

(10.)
Handeling: Het voorbereiden van de
totstandkoming en wijziging van de Wet
op de kansspelen
Periode: 1945–
Product: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483)
Wijzigingen bij: (Stb. 1967, 108); (Stb.
1968, 288); (Stb. 1970, 612); (Stb. 1971,
287); (Stb. 1973, 287); (Stb. 1974, 441);
(Stb. 1976, 229); (Stb. 1981, 154); (Stb.
1984, 91); (Stb. 1985, 600); (Stb. 1988,
672); (Stb. 1988, 673); (Stb. 1991, 394);
(Stb. 1992, 282); (Stb. 1992, 371); (Stb.
1992, 636); (Stb. 1993, 650); (Stb. 1993,
658); (Stb. 1994, 573); (Stb. 1995, 300);

(Stb. 1997, 63); (Stb. 1997, 510); (Stb.
1998, 270); (Stb. 1998, 298); (Stb. 1998,
446); (Stb. 1999, 9); (Stb. 1999, 30)
Opmerking: De Minister van Economi-
sche Zaken was niet vanaf het begin
betrokken bij de totstandkoming en wij-
ziging van de Wet op de kansspelen; hij
is voor het eerst medeondertekenaar van
de wetswijziging in 1974, waarbij casi-
no’s en de lotto werden gelegaliseerd.
Waardering: B 1

(20.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Justitie en de Minister van
Financiën inzake de benoeming of het
ontslag van de voorzitter, de overige
leden of de secretaris van het College
van toezicht op de kansspelen
Periode: 1996–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
36, lid 1; zoals ingevoegd bij (Stb. 1995,
300)
Besluit College van toezicht op de kans-
spelen (Stb. 1995, 595) art. 12 jo. art 14,
lid 1 jo. 16, lid 3
Product: Brief
Waardering: V 5 jaar

(29.)
Handeling: Het door tussenkomst van de
Minister van Justitie richten van een
verzoek om advies aan het College van
toezicht op de kansspelen
Periode: 1996–
Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen (Stb. 1995, 595), art.
2, lid 1
Waardering: B 5

(31.)
Handeling: Het door de tussenkomst van
de Minister van Justitie richten van het
verzoek aan het College van toezicht op
de kansspelen om een onderzoek in te
stellen naar de naleving van de wettelij-
ke bepalingen, de statuten en reglemen-
ten door een rechtspersoon waaraan een
vergunning voor het organiseren van
kansspelen is verleend
Periode: 1996 –
Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen (Stb. 1995, 595), art. 5
Waardering: B 5

Loterijen, premieleningen, prijsvragen
en bijzondere vormen van kansspelen

(94.)
Handeling: Het voorbereiden van alge-
mene maatregelen van bestuur waarbij
het bedrag wordt vastgesteld dat wordt
betaald bij de aanvraag van een vergun-
ning voor het houden van een winkel-
weekactie
Periode: 1974–
Grondslag: Wet op de Kansspelen, art.
7b, lid 7; zoals ingevoegd in (Stb. 1974,
441)

Product: Besluit van 17 augustus 1974
tot vaststelling van het bedrag bedoeld
in artikel 7b, zevende lid, van de Wet op
de kansspelen (Stb. 1974, 476)
Beschikking van de staatssecretaris van
Justitie van 31 oktober 1994 (Stcrt.
1994, 214)
Waardering: V 5 jaar

Sportprijsvragen en de lotto

(170.)
Handeling: Het voorbereiden van alge-
mene maatregelen van bestuur waarbij:
– categorieën van sportverenigingen en
ondernemingen worden aangewezen die
formulieren voor deelname aan een lotto
of een sportprijsvraag beschikbaar kun-
nen stellen,
– voorschriften worden gegeven ten aan-
zien van de wijze waarop een lotto of
een sportprijsvraag worden georganiseerd
Periode: 1974–1992
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27d, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1992 (Stb. 1992, 636)
Product: Lotto-toto-besluit (Stb. 1974,
477)
Opmerking: De voorschriften betreffen
de verspreiding, de administratie en de
inname van formulieren, de administra-
tie en de afdracht van de ter zake ont-
vangen gelden, alsmede de vergoeding
welke aan individuele medewerkers uit
de aangewezen categorieën ter zake van
hun medewerking toekomt.
Waardering: B 5

(180.)
Handeling: Het verlenen, verlengen en
intrekken van een vergunning voor het
organiseren van een lotto aan instellin-
gen die toestemming hebben voor het
houden van sportprijsvragen alsmede
het opstellen, wijzigen of aanvullen van
de hieraan verbonden voorschriften
Periode: 1974–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27b, lid 1, 27 c, lid 1 en
art. 27f ; zoals ingevoegd in 1974 (Stb.
1974, 441) en gewijzigd in 1992 (Stb.
1992, 636)
Product: Vergunning voor het organise-
ren van een lotto (Stcrt. 1974, 164);
(Stcrt. 1976, 2); (Stcrt. 1982, 253);
(Stcrt. 1985, 230); (Stcrt. 1986, 101);
(Stcrt. 1987, 65); (Stcrt. 1988; 24);
(Stcrt. 1989, 14); (Stcrt. 1989, 247);
(Stcrt. 1991, 36); (Stcrt. 1992, 147);
(Stcrt. 1992, 46)
Beschikking Sporttotalisator (Stcrt.
1992, 244); (Stcrt. 1994, 242); (Stcrt.
1995, 251); (Stcrt. 1997, 197); (Stcrt.
1997, 249); (Stcrt. 1999, 246)
Opmerking: In feite kon hiermee alleen
vergunning worden verleend aan de
Stichting de Nationale Sporttotalisator.
Na 1992 wordt de vergunning verleend
en de voorschriften vastgesteld met de
Beschikking Sporttotalisator. Over het
voornemen tot verlening of intrekking
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van de vergunning wordt vanaf 1996 het
College van toezicht op de kansspelen
gehoord.
Waardering: B 5

(181.)
Handeling: Het goedkeuren van de (wij-
ziging van de) statuten en reglementen
van de Stichting De Nationale Sporttota-
lisator
Periode: (1961) 1968–1992
Grondslag: Lotto-toto-besluit (Stb.
1974, 477), art. 8, lid 3; ingetrokken in
1992 (Stb. 1992, 636), Vergunning tot
het aanleggen en houden van sportprijs-
vragen (Stcrt. 1968, 146); (Stcrt. 1972,
129); (Stcrt. 1974, 173); (Scrt. 1976, 2)
art. 14, Vergunning tot het organiseren
van de lotto (Stcrt. 1974, 173) art. 1,
Vergunning tot het organiseren van een
kansspel (Stcrt. 1981, 208) lid 1,
Beschikking Sporttotalisator (Stcrt.
1992, 244); (Stcrt. 1994, 242); (Stcrt.
1995, 251); (Stcrt. 1997, 197); (Stcrt.
1997, 249) art. 3, lid 2
Opmerking: De Minister van Justitie en
de Minister belast met sportzaken zijn
ook na 1992 nog belast met de goedkeu-
ring van de statuten en reglementen.
Waardering: V 10 jaar

(182.)
Handeling: Het goedkeuren van de bepa-
lingen die de stichting De Nationale
Sporttotalisator in haar reglementen
vaststelt ten aanzien van de werkzaam-
heden van ondernemers in het kader van
het organiseren van de lotto en sport-
prijsvragen
Periode: 1974–1992
Grondslag: Lotto-toto-besluit (Stb.
1974, 477) art. 8, lid 3; ingetrokken in
1992 (Stb. 1992, 636), Vergunning tot
het aanleggen en houden van sportprijs-
vragen (Stcrt. 1974, 173) art. 1, Vergun-
ning tot het organiseren van een lotto
(Stcrt. 1974, 173) art. 1en Vergunning
Sporttotalisator voor organiseren kans-
spel (Stcrt. 1981, 208) art. 1
Waardering: V 5 jaar

Casinospelen

Algemeen

(190.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen en coördineren van het beleid
betreffende casinospelen
Periode: 1945–
Product: Beleidsnota’s, beleidsnotities,
rapporten en adviezen
Opmerking: Ook de Minister van Justi-
tie is betrokken bij het voorbereiden van
het beleid ten aanzien van casinospelen.
Deze doet dit echter uit hoofde van zijn
coördinerende rol inzake kansspelen,
zodat deze activiteiten onder handeling
1 vallen (Kansspelbeleid in het algemeen)
Waardering: B 1

(191.)
Handeling Het evalueren van het beleid
ten aanzien van casinospelen
Periode: 1945–
Product: Verslagen, evaluaties
Waardering: B 2

(192.)
Handeling: Het (mede) instellen van
commissies en (interdepartementale)
werkgroepen ten behoeve van het beleid
ten aanzien van casinospelen alsmede
het formuleren van de onderzoeks- of
adviesopdracht
Periode: 1945–
Product: Instelling Werkgroep invoering
casinospelen (januari 1974 – oktober
1974)
Instelling Werkgroep (De Boer) (struc-
tuur casinobeheer) 1984
Instelling Projectgroep (Hustinx) (struc-
tuur casinobeheer) 1984–1985
Opmerking: Commissies en werkgroe-
pen kunnen ook (mede) door de Minis-
ter van Justitie zijn ingesteld (in de
hoedanigheid van coördinerend
bewindspersoon (neerslag valt onder
handeling 3.
Waardering: B 1

(195.)
Handeling: Het opstellen van periodieke
verslagen over casinospelen
Periode: 1945–
Product: Series jaarverslagen, kwartaal-
verslagen, maandverslagen
Opmerking: Bewaring op het hoogste
niveau betekent dat kwartaalverslagen
alleen worden bewaard als er geen jaar-
verslagen zijn, en maandverslagen
alleen als er geen jaar- en kwartaalver-
slagen zijn, etcetera.
Waardering: B, 3 voor verslagen op het
hoogste niveau
V 2 jaar voor verslagen op onderliggend
niveau

(196.)
Handeling: Het beantwoorden van
Kamervragen en het anderszins op ver-
zoek incidenteel informeren van leden
van of commissies uit de Kamers der
Staten Generaal betreffende casinospelen
Periode: 1945–
Grondslag: GW 1938/46/48, art. 97;
GW 1953/56/72, art. 104; GW
1983/87/95, art. 68
Product: brieven, notities
Opmerking: Als coördinerend bewinds-
persoon zal de Minister van Justitie
eveneens betrokken zijn bij het beant-
woorden van Kamervragen met betrek-
king tot casinospelen, de neerslag valt
dan onder handeling 11
Waardering: B 2, 3

(197.)
Handeling: Het informeren van de
Commissies voor de Verzoekschriften
en andere tot onderzoeken van klachten
bevoegde commissies uit de Kamers der
Staten Generaal

Periode: 1945–
Product: Brieven, notities
Waardering: B 3

(198.)
Handeling: Het beslissen op beroeps-
schriften naar aanleiding van beschik-
kingen betreffende casinospelen en het
voeren van in beroepschriftprocedures
voor administratief rechterlijke organen
Periode: 1945–
Product: Beschikkingen, verweerschrif-
ten
Waardering: V 10 jaar

(199.)
Handeling: Het beantwoorden van vra-
gen van individuele burgers, bedrijven
en instellingen betreffende casinospelen
Periode: 1945–
Product: Brieven, notities
Waardering: V 10 jaar

(200.)
Handeling: Het uitvoeren van voorlich-
tingsactiviteiten op het terrein van
casinospelen
Periode: 1945–
Product: Voorlichtingsmateriaal
Opmerking: Zie voor het voorbereiden
en vaststellen van het voorlichtingsbe-
leid (voorlichting als beleidsinstrument)
handeling.
Waardering: B 5 één exemplaar van het
eindprodukt, overige neerslag V 5 jaar

(201.)
Handeling: Het vaststellen van de
opdracht en het eindproduct van intern
of extern (wetenschappelijk) onderzoek
ten behoeve van het beleid ten aanzien
van casinospelen
Periode: 1945–
Product: Nota’s, notities, onderzoeks-
rapporten
Waardering: B 1

(202.)
Handeling: Het financieren en begelei-
den van intern en extern (wetenschappe-
lijk) onderzoek ten behoeve van het
beleid ten aanzien van casinospelen
Periode: 1945–
Product: Notulen, begrotingen, rekenin-
gen
Waardering: V 10 jaar

(302.)
Handeling: Het instellen van de Raad
voor de Casinospelen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
27, lid 2; zoals ingevoegd bij Stb. 1974,
441; vervallen bij Stb. 1995, 300
Waardering: B 4

(206.)
Handeling: Het benoemen, schorsen of
ontslaan van onafhankelijke deskundi-
gen voor de Raad voor de Casinospelen
Periode: 1974–1996
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Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 482), art. 27i, lid 3 jo. lid 6; zoals
ingevoegd bij in 1974 (Stb. 1974, 441);
vervallen in 1995 (Stb. 1995, 300)
Opmerking: De Raad voor de Casinospe-
len bestaat uit ten hoogste twaalf leden,
voor de helft uit onafhankelijke deskun-
digen en voor andere helft uit ambtena-
ren. De deskundigen worden benoemd
voor een periode van twee jaar, terwijl
voor elk lid ook een plaatsvervanger kan
worden benoemd.
Waardering: V 5 jaar

(207.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtena-
ren die zitting hebben in de Raad voor
de Casinospelen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
27i, lid 3; zoals ingevoegd in 1974 (Stb.
1974, 441); vervallen in 1995 (Stb.
1995, 300)
Waardering: V 5 jaar

(208.)
Handeling: Het voorbereiden van alge-
mene maatregelen van bestuur waarbij
regels worden gegeven voor de wijze
waarop leden van de Raad voor de Casi-
nospelen kunnen worden ontslagen of
geschorst
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
27i, lid 6; zoals ingevoegd in 1974 (Stb.
1974, 441); vervallen in 1995 (Stb.
1995, 300)
Product: Besluit van 27 februari 1975
tot uitvoering van artikel 27i, zesde lid,
van de Wet op de kansspelen (Stb. 1975,
63)
Waardering: V 10 jaar

(209.)
Handeling: Het voorbereiden van
koninklijke besluiten waarbij de voorzit-
ter van de Raad voor de Casinospelen
wordt benoemd of ontslagen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
27j, lid 1; zoals ingevoegd in 1974 (Stb.
1974, 441); vervallen in 1995 (Stb.
1995, 300)
Product: KB
Opmerking: De voorzitter wordt voor
onbepaalde tijd benoemd. Bij ontslag
moeten de Ministers advies vragen aan
de Raad voor de Casinospelen
Waardering: V 5 jaar

(211.)
Handeling: Het benoemen en ontslaan
van de secretaris van de Raad voor de
Casinospelen
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 482), art. 27k, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Opmerking: De secretaris heeft in de
Raad een raadgevende stem
Waardering: V 5 jaar

(213.)
Handeling: Het goedkeuren van de nade-
re regels die door de Raad voor de
Casinospelen worden gesteld ten aan-
zien van haar werkwijze
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 482), art. 27l, lid 1; zoals inge-
voegd in (Stb. 1974, 441); vervallen in
(Stb. 1995, 300)
Waardering: V 5 jaar

(214.)
Handeling: Het goedkeuren van jaarlijk-
se begroting van de Raad voor de Casi-
nospelen
Periode: 1988–1992
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988,139) art. 28; vervallen in
1996 (Stb. 1996, 92)
Waardering: V 5 jaar

(215.)
Handeling: Het afgeven van legitimatie-
bewijzen waarmee de voorzitter, de
leden, de secretaris en de adjunct-
secretaris van de Raad voor de Casino-
spelen, alsmede door de Raad aangewe-
zen derden ten allen tijde toegang heb-
ben tot de casino’s
Periode: 1988–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139, art. 29; vervallen in
1996 (Stb. 1996, 92)
Waardering: V 5 jaar

Vergunning en voorschriften

(216.)
Handeling: Het verlenen van een ver-
gunning aan een rechtspersoon met
volledige rechtsbevoegdheid voor het
organiseren van speelcasino’s
Periode: 1974–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27h, lid 1; zoals laatste-
lijk gewijzigd in 1995 (Stb. 1995, 300)
Product: Organisatiebeschikking casino-
spelen (Stcrt. 1975, 252)
Opmerking: De vergunning wordt ver-
leend voor een hierbij bepaalde tijd. Tot
1996 dienden de Ministers alvorens zij
deze vergunning verleenden advies in te
winnen bij de Raad van de Casinospelen.
Waardering: B 5

(217.)
Handeling: Het aanwijzen van een
gemeente waar een speelcasino mag
worden gevestigd
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art. 27p lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Product: beschikkingen:
Valkenburg-Houthem en Zandvoort
(Stcrt. 1975, 252); Den Haag (Stcrt.
1979, 19); Amsterdam (Stcrt. 1986, 82);
Groningen (Stcrt. 1987, 58); Eindhoven

(Stcrt. 1992, 60); Enschede (Stcrt. 1993,
237); Utrecht (Stcrt. 1994, 1); Haarlem-
mermeer (Stcrt. 1995, 42)
Opmerking: Een voorstel tot het aanwij-
zen van gemeenten werd in eerste
instantie gedaan door de Raad voor de
casinospelen. De definitieve aanwijzing
geschiede nadat de gemeenteraad van de
betreffende gemeente hiermee had inge-
stemd.
Bij de wijziging van de Wet op de kans-
spelen in 1995 verviel de bepaling dat
de Ministers bij aparte beschikking de
vestigingsgemeenten voor casino’s
moesten aanwijzen. In het vervolg wer-
den de gemeenten waar de vergunning-
houders casino’s mocht exploiteren
genoemd in de vergunning, dus in de
beschikking casinospelen.
Waardering: B 5

(219.)
Handeling: Het intrekken van een ver-
gunning voor het organiseren van speel-
casino’s
Periode: 1974–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art. 27k; zoals laatstelijk
gewijzigd in 1995 (Stb. 1995, 300)
Opmerking: De vergunning kan worden
ingetrokken wanneer sprake is van over-
treding van voorschriften die op grond
van de Wet op de kansspelen zijn vast-
gesteld. De intrekking kan betrekking
hebben op alle vergunningen, of op met
name genoemde gemeenten. Alvorens
de vergunning in te trekken vragen de
Ministers de Raad voor de Casinospelen
om advies (tot 1996). Na 1996 moet het
College van Toezicht op de kansspelen
worden gehoord.
Waardering: B 5

(221.)
Handeling: Het opstellen, wijzigen of
aanvullen van voorschriften die worden
verbonden aan een vergunning voor het
organiseren van een speelcasino
Periode: 1974–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art. 27i; zoals laatstelijk
gewijzigd in 1995 (Stb. 1995, 300)
Product: Organisatiebeschikking casino-
spelen (Stcrt. 1975, 252); (Stcrt. 1978,
103); (Stcrt. 1986, 231),
Beschikking casinospelen 1988 (Stcrt.
1988; 139) (Stcrt. 1990, 79) (Stcrt.
1991, 156); (Stcrt. 1992, 2); (Stcrt.
1994, 5); (Stcrt. 1994, 65); (Stcrt. 1995,
110), Beschikking casinospelen 1996
(Stcrt. 1996, 92); (Stcrt. 1997, 144);
(Stcrt. 1998. 132); (Stcrt. 2000, 120) en
Reglement houdende voorschriften voor
de beoefening van casinospelen (Stcrt.
1981, 116); (Stcrt. 1983, 57); (Stcrt.
1985, 109); (Stcrt. 1986, 231); (Stcrt.
1987, 91)
Opmerking: De voorschriften hebben
onder meer betrekking op:
– bouwkundige indeling van het casino
– de spelen en andere activiteiten die
zullen worden beoefend
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– werving en reclame
– minimum en maximum van de inzet
van spelers en eventuele andere voor-
waarden die aan hen worden gesteld
– de administratie
– aanstelling en instructie van het perso-
neel
– controle van overheidswege
Bij wijziging of aanvulling van voor-
schriften die aan een vergunning zijn
verbonden vragen de Ministers advies
aan de Raad voor de Casinospelen
Waardering: B 5

Bestuur en personeel

(223.)
Handeling: Het geven van nadere richt-
lijnen ten aanzien van de taak en de
werkwijze van het bestuur van een instel-
ling die een vergunning heeft voor het
organiseren van een speelcasino
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art 27p, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in (Stb. 1995, 300)
Product: Organisatiebeschikking casino-
spelen (Stcrt. 1975, 252)
Waardering: B 5

(224.)
Handeling: Het goedkeuren van de (wij-
ziging van de) statuten en reglementen
van de houder van een vergunning tot
het organiseren van speelcasino’s
Periode: 1975–
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 3, lid 1;
ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988, 139),
Beschikking casinospelen 1988 (Stcrt.
1988, 139) art. 2, lid 2; art. 8, lid 4; inge-
trokken in 1996 (Stcrt. 1996, 92) en
Beschikking casinospelen 1996, art 3,
lid 2 (Stcrt. 1996, 92)
Opmerking: Alvorens tot goedkeuring
over te gaan vragen de Ministers advies
aan de Raad voor de Casinospelen.
Vanaf 1996 moeten de statuten, het huis-
reglement en het spelreglement door de
Ministers worden goedgekeurd
Waardering: V 20 jaar

(226.)
Handeling: Het met betrekking tot de
houder van een vergunning tot het orga-
niseren van speelcasino’s goedkeuren
van:
– de samenstelling van het bestuur
– de aanstelling van de adviseur(s)
– de exploitatie van horeca- en amuse-
mentsbedrijven, culturele evenementen
en andere voorzieningen ten behoeve
van de bezoekers
Periode: 1975–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27p, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300) en Organi-
satiebeschikking casinospelen (Stcrt.
1975, 252), art. 3, lid 2 en art. 4, lid 3;
ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988, 139)

Opmerking: Alvorens tot goedkeuring
over te gaan vragen de Ministers advies
aan de Raad voor de Casinospelen. Ten
aanzien van het laatste punt: voor het
exploiteren van een bar of buffet in het
casino hoeft de vergunninghouder geen
toestemming aan de Ministers te vragen.
Waardering: B 5

(228.)
Handeling: Het benoemen van de voor-
zitter en de leden van de raad van com-
missarissen van de Nationale Stichting
tot Exploitatie van Casinospelen (Hol-
land Casino’s)
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 3, lid 3
Waardering: V 20 jaar

(230.)
Handeling: Het maken van bezwaar
tegen de voorgenomen benoeming van
de voorzitter en de leden van het bestuur
van de Nationale Stichting tot Exploita-
tie van Casinospelen
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 3, lid 4
Opmerking: De Ministers hoeven na
1996 niet langer de samenstelling van
het bestuur van de stichting goed te keu-
ren. Het toezicht op het bestuur is
grotendeels overgenomen door de Raad
van commissarissen. De voorgenomen
benoeming van voorzitter en leden van
het bestuur wordt aan de Ministers
gemeld, waarna deze twee weken de tijd
hebben om hiertegen eventueel bezwaar
aan te tekenen.
Waardering: B 5

(234.)
Handeling: Het goedkeuren van (een
wijziging van) de modellen voor de
arbeidsovereenkomsten van de alge-
meen directeur, de directeur van een
speelcasino en zijn plaatsvervanger als-
mede van het overige personeel
Periode: 1975–
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 6, lid 2;
ingetrokken in 1988 ( Stcrt. 1988, 139)
en Beschikking casinospelen 1996 (Stb.
1996, 92), art. 13, lid 1
Waardering: V 20 jaar

(235.)
Handeling: Het geven van toestemming
aan de houder van een vergunning tot
het organiseren van speelcasino’s voor
het aangaan van een collectieve arbeids-
overeenkomst
Periode: 1988–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1988 (Stcrt. 1988, 139), art. 13, lid 2
Opmerking: De Minister vraagt hierover
advies aan de Raad voor de Casinospelen
Waardering: V 20 jaar

Kansspelen in de speelcasino’s

(237.)
Handeling: Het aanwijzen van casinospe-
len die in een casino kunnen worden
georganiseerd
Periode: 1975–1988
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 19, lid 1
onder d.; ingetrokken IN 1988 (Stcrt.
1988, 139)
Product: Aanwijzing ‘punto banco’ als
spel dat in speelcasino’s kan worden
georganiseerd (Stcrt. 1986, 139)
Opmerking: Op grond van de organisa-
tiebeschikking mogen al een aantal met
name genoemde casinospelen worden
georganiseerd, de Ministers kunnen
hiernaast echter nog andere spelen aan-
wijzen.
Waardering: B 5

(240.)
Handeling: Het geven van toestemming
voor het organiseren van andere casino-
spelen of het opstellen van andere
kansspeelautomaten dan voorzien in de
beschikking casinospelen
Periode: 1988–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
1988 (Stcrt. 1988, 139), art. 3, lid 4;
ingetrokken in 1996 (Stcrt. 1996, 92)
Product: Brief
Opmerking: Wanneer er behoefte
bestaat aan het beproeven van de exploi-
tatiemogelijkheden van afwijkende of
nieuwe casinospelen of kansspeelauto-
maten kunnen de Ministers hiervoor
voor een periode van ten hoogste zes
maanden toestemming geven. Zij win-
nen hierover eerst advies in bij de Raad
voor de Casinospelen.
Waardering: B 5

(241.)
Handeling: Het geven van een aanwij-
zing aan de Nationale Stichting tot
Exploitatie van Casinospelen om de
proefopstelling van een casinospel te
beëindigen
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 4, lid 5
Product: Aanwijzing
Opmerking: De stichting mag geduren-
de een jaar in een casino één casinospel
organiseren waarvoor niet is voorzien in
de beschikking casinospelen met de
bedoeling de exploitatiemogelijkheden
hiervan te beproeven.
Waardering: B 5

(242.)
Handeling: Het met maximaal zes maan-
den verlengen van de periode van een
jaar dat een casinospel in proefopstel-
ling mag worden georganiseerd door de
Nationale Stichting tot Exploitatie van
Casinospelen
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1996, 92), art. 4, lid 6
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Waardering: V 20 jaar

(245.)
Handeling: Het aanwijzen van een onaf-
hankelijke keuringsinstelling die de
kansgenerator bij casinospelen vooraf
goedkeurt en periodiek controleert
Periode: 1988–
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 4, lid 2; ingetrok-
ken in 1996 (Stcrt. 1996, 92) en
Beschikking: casinospelen 1996 (Stcrt.
1996, 92), art. 7, lid 1
Waardering: V 20 jaar

Administratie en financieel beheer

(255.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de Nationale Stichting tot Exploita-
tie van Casinospelen in Nederland met
betrekking tot wervings- en reclameacti-
viteiten en de organisatie van bijzondere
evenementen
Periode: 1988–1996
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 16; ingetrokken
in 1996 ( Stcrt. 1996, 92) en Beschik-
king casinospelen 1996 (Stcrt. 1996,
92), art. 15, lid 2
Waardering: B 5

(256.)
Handeling: Het goedkeuren van de jaar-
lijkse begroting en van het jaarverslag
van de houder van een vergunning tot
het organiseren van casinospelen
Periode: 1975–1988
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen, art. 27; art. 31; ingetrokken bij
Stcrt. 1988, 139
Waardering: V 5 jaar

(258.)
Handeling: Het beslissen inzake de
goedkeuring van de jaarrekening van de
houder van een vergunning tot het orga-
niseren van speelcasino’s
Periode: 1988–
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 23
Opmerking: De Minister neemt een
beslissing over de goedkeuring van jaar-
rekening van de vergunninghouder
wanneer de Raad voor de Casinospelen
aan de jaarrekening goedkeuring ont-
houdt, of een ambtelijk lid van de Raad
tegen het besluit dat door de Raad is
genomen bij de voorzitter van de Raad
bezwaar aantekent.
Waardering: B 5

(259.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
ten aanzien van inrichting van de jaarre-
kening en het jaarverslag
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 22, lid 1

Opmerking: De jaarrekening en het jaar-
verslag worden vanaf 1996 goedgekeurd
door de raad van commissarissen van
Holland Casino’s
Waardering: V 20 jaar

(260.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de Nationale Stichting tot Exploita-
tie van Casinospelen in Nederland ten
aanzien van de jaarlijkse exploitatie- en
investeringsbegroting
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 24, lid 1
Opmerking: Wanneer naar aanleiding
van de begrotingen een meningsverschil
ontstaat tussen de Minister en de stich-
ting, dient de laatste zich aan aanwijzin-
gen van de Minister te houden.
Waardering: B 5

(261.)
Handeling: Het goedkeuren van de
waarderingsgrondslagen die worden
gehanteerd ten behoeve van de jaarlijkse
accountantsverklaring omtrent de volle-
digheid en juistheid van de berekende
netto-opbrengst van de gezamenlijke
speelcasino’s
Periode: 1988–
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 22
Waardering: V 20 jaar

(264.)
Handeling: Het goedkeuren van de hono-
rering van de leden van het bestuur van
de houder van een vergunning tot het
organiseren van speelcasino’s
Periode: 1988–
Grondslag: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139), art. 27
Waardering: V 20 jaar

(266.)
Handeling: Het goedkeuren van de
omvang van de voorziening die door de
vergunninghouder is getroffen ten
behoeve van de continuïteit van de
exploitatie van de speelcasino’s
Periode: 1975–
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 28;
ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988, 139),
Beschikking casinospelen (Stcrt. 1988,
139), art. 18; ingetrokken in 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Beschikking casinospelen 1996, art. 19
(Stcrt. 1996, 92)
Waardering: V 20 jaar

(268.)
Handeling: Het maken van bezwaar
tegen activiteiten van de Nationale Stich-
ting tot Exploitatie van Casinospelen die
geen verband houden met het organise-
ren van speelcasino’s en die een
omvang hebben van meer dan f450.000
per jaar
Periode: 1996–

Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 3, lid 5
Opmerking: Hier is dezelfde constructie
gekozen als bij de benoeming van het
bestuur van de Stichting. In plaats van
toestemming te geven, houdt de Minis-
ter toezicht door middel van de
bevoegdheid om tegen de genoemde
activiteiten bezwaar aan te tekenen.
Activiteiten waartegen de Minister
bezwaar heeft aangetekend kunnen geen
doorgang vinden.
Waardering: B 5

(270.)
Handeling: Het goedkeuren van activitei-
ten van de Nationale Stichting tot
Exploitatie van Casinospelen die betrek-
king hebben op buitenlandse casino’s
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking casinospelen
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 3, lid 5
Waardering: B 5

Toezicht en opsporing

(271.)
Handeling: Het op voordracht van de
Raad van de Casinospelen aanwijzen
van ambtenaren die belast zijn met de
handhaving en de zorg voor de naleving
van regels die zijn gesteld ten aanzien
van het organiseren van speelcasino’s
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27v, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Product: Aanwijzing controle-
ambtenaren in speelcasino’s (Stcrt.
1976, 225)
Aanwijzing controle-ambtenaren IJkwe-
zen b.v. (Stcrt. 1989, 188)
Opmerking: De aangewezen ambtenaren
zijn opsporingsambtenaar in de zin van
artikel 142 van het Wetboek van Straf-
recht. Zij doen bij rapport verslag van
hun bevindingen bij de Raad van de
Casinospelen.
Waardering: V 5 jaar

(274.)
Handeling: Het goedkeuren van de door
de Raad van de Casinospelen vastgestel-
de regels ten aanzien van de werkwijze
van ambtenaren die zijn belast met de
handhaving en de zorg voor de naleving
van regels die zijn gesteld ten aanzien
van het organiseren van speelcasino’s
Periode: 1974–1996
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483, art 27v, lid 2; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1995 (Stb. 1995, 300)
Product: Aanwijzing controle-
ambtenaren IJkwezen b.v. (Stcrt. 1989,
188)
Waardering: B 5
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Speelautomaten

Algemeen

(275.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen en coördineren van het beleid
ten aanzien van speelautomaten
Periode: 1945–
Product: Beleidsnotities, rapporten,
adviezen
Bijvoorbeeld:
Notitie speelautomatenbeleid (1993)
Opmerking: Ook de Minister van Justi-
tie is betrokken bij het voorbereiden van
het beleid ten aanzien van de speelauto-
maten. Deze doet dit echter uit hoofde
van zijn coördinerende rol inzake kans-
spelen, zodat deze activiteiten onder
handeling 1 vallen (Kansspelbeleid in
het algemeen)
Waardering: B 1

(276.)
Handeling: Het evalueren van het beleid
ten aanzien van speelautomaten
Periode: 1945–
Product: Evaluaties, verslagen
Waardering: B 2

(277.)
Handeling: Het (mede) instellen van
werkgroepen of commissies die de ver-
antwoordelijke Ministers adviseren over
het beleid inzake speelautomaten
Periode: 1945–
Product: Instelling Interdepartementale
Werkgroep Speelautomaten (Commissie
Kuyper) (1974)
Instelling Interdepartementale Werk-
groep Speelautomaten (Commissie Van
Tilburg) (1977)
Instellingsbeschikking Commissie kans-
spelautomaten (Commissie Nijpels)
Stcrt. 1994,
Opmerking: De Minister handelt hier in
overeenstemming met de Minister van
Justitie en de Minister belast met sport-
zaken. Bij de instellingsbeschikking
formuleert de Minister de opdracht van
de commissie en worden tevens de voor-
zitter en de leden van de werkgroep of
commissie benoemd.
De commissie Kuyper werd ingesteld
door de Minister van Justitie. De com-
missie Nijpels werd ingesteld door de
Minister van Economische Zaken, in
overeenstemming met de Minister van
Justitie en de Minister belast met sport-
zaken.
Waardering: B 1

(280.)
Handeling: Het voorbereiden van alge-
mene maatregelen van bestuur waarbij
nadere regels worden gesteld ten aan-
zien van het toelaten, exploiteren en
opstellen van speelautomaten
Periode: 1986–
Grondslag: Wet op de kansspelen:

– art. 30a, zoals ingevoegd in 1985 (Stb.
1985, 600); laatstelijk gewijzigd in 1999
(Stb. 1999, 9)
– art. 30c, lid 2; zoals ingevoegd in
1985 Stb. 1985, 600); vervallen in 1999
(Stb. 1999, 9)
– art. 30c, lid 3; zoals ingevoegd in
1985 (Stb. 1985, 600); vervallen in 1999
(Stb. 1999, 9)
– art. 30c, lid 3; zoals ingevoegd in
1999 (Stb. 1999, 9)
– art. 30c, lid 4; zoals ingevoegd in (Stb.
1985, 600); vervallen in (Stb. 1999, 9)
– art. 30d, lid 1; zoals ingevoegd in
1985 (Stb. 1985, 600); vervallen in (Stb.
1999, 9)
– art. 30d, lid 3; zoals ingevoegd in
1985 (Stb. 1985, 600); vervallen in (Stb.
1999, 9)
– art. 30d, lid 4; zoals ingevoegd in
1999 (Stb. 1999, 9)
– art. 30i, lid 1; zoals ingevoegd in 1999
(Stb. 1999, 9)
– art. 30i, lid 2; zoals ingevoegd bij
(Stb. 1985, 600
– art. 30i, lid 2 onder a; zoals ingevoegd
in 1985 (Stb. 1985, 600); laatstelijk
gewijzigd in 1999 (Stb. 1999, 9)
– art. 30j, lid 1; zoals ingevoegd in 1985
(Stb. 1985, 600)
– art. 30n; zoals ingevoegd in 1985 (Stb.
1985, 600); laatstelijk gewijzigd in 1999
(Stb. 1999, 9)
– art. 30o, lid 3; zoals ingevoegd in
1985 (Stb. 1985, 600)
– art. 30o, lid 4; zoals ingevoegd in
1985 (Stb. 1985, 600)
– art. 30r, lid 4; zoals ingevoegd in 1985
(Stb. 1985, 600); vervallen in 1999 (Stb.
1999, 9)
– art. 30u, lid 3; zoals ingevoegd 1985
(Stb. 1985, 600); vervallen in 1999 (Stb.
1999, 9)
– art. 30u, lid 3; zoals ingevoegd in
1999 (Stb. 1999, 9)
– art. 30w, lid 2; zoals ingevoegd in
1999 (Stb. 1985, 600)
– art. 30z; zoals ingevoegd in 1985 (Stb.
1985, 600); vervallen in 1999 (Stb.
1999, 9)
– art. 30z, lid 4; zoals ingevoegd in
1985 (Stb. 1985, 600); laatstelijk gewij-
zigd in 1999 (Stb. 1999, 9)
– Wet van 13 november 1985 (Stb.
1985, 600), houdende herziening van de
Wet op de kansspelen art. V, lid 4 onder
c;
Product: Speelautomatenbesluit ((Stb.
1986, 589)
Speelautomatenbesluit (Stb. 1997, 617)
Speelautomatenbesluit 2000 (Stb. 200,
223)
Opmerking: Zie voor een toelichting op
deze handeling § 8.1.2.
Waardering: B 5

(281.)
Handeling: Het vaststellen, wijzigen en
intrekken van Ministeriele regelingen
met betrekking tot het toelaten, exploite-
ren en opstellen van speelautomaten
Periode: 1986–

Grondslag: Wet op de kansspelen:
art. 30j, lid 1; zoals ingevoegd in 1999
(Stb. 1999, 9)
art. 30q, lid 1; zoals ingevoegd in 1985
(Stb. 1985, 600)
art. 30r, lid 1; zoals ingevoegd in 1985
(Stb. 1985, 600)
art. 30x; zoals ingevoegd in 1985 (Stb.
1985, 600); laatstelijk gewijzigd in 1998
(Stb. 1998, 270)
Wet houdende herziening van de Wet
op de kansspelen, art. V, lid 4 onder b
speelautomatenbesluit 1987/1997:
art. 3; art. 9, lid 1; art. 14, lid 1 en 4; art.
15, lid 2; art. 16, lid 1; art. 17, lid 2; art.
18, lid 1; art. 25, lid 1
speelautomatenbesluit 2000:
art. 6, lid 1; art. 10, lid 3; art. 12, lid 3;
art. 16, lid 2
Product: peelautomatenregeling (Stcrt.
1987, 12)
speelautomatenregeling (Stcrt. 1997,
241)
speelautomatenregeling 2000 (Stcrt.
2000, 105)
Opmerking: Behalve om regels gaat het
hierbij ook om het vaststellen van model-
len voor formulieren en het vaststellen
van merktekens. De modellen en merk-
tekens zijn als bijlage bij de successieve-
lijke regelingen gevoegd. Zie voor
verdere toelichting § 8.1.2.
Waardering: B 5

(282.)
Handeling: Het opstellen van periodieke
verslagen over speelautomaten
Periode: 1945–
Product: Bewaring op het hoogste
niveau betekent dat kwartaalverslagen
alleen worden bewaard als er geen jaar-
verslagen zijn, en maandverslagen
alleen als er geen jaar- en kwartaalver-
slagen zijn, etcetera.
Waardering: B, 3 voor verslagen op het
hoogste niveau
V 2 jaar voor verslagen op onderliggend
niveau

(283.)
Handeling: Het beantwoorden van
Kamervragen en het anderszins op ver-
zoek incidenteel informeren van leden
van of commissies uit de Kamers der
Staten Generaal betreffende speelauto-
maten
Periode: 1945–
Grondslag: GW 1938/46/48, art. 97;
GW 1953/56/72, art. 104; GW
1983/87/95, art. 68
Product: Brieven, notities
Opmerking: Als coördinerend bewinds-
persoon zal de Minister van Justitie
eveneens betrokken zijn bij het beant-
woorden van kamervragen met betrek-
king tot speelautomaten, de neerslag
valt dan onder handeling 11
Waardering: B 3
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(284.)
Handeling: Het informeren van de
Commissies voor de Verzoekschriften
en andere tot onderzoeken van klachten
bevoegde commissies uit de Kamers der
Staten Generaal naar aanleiding van
klachten over de uitvoering of de gevol-
gen van het beleid betreffende speelau-
tomaten
Periode: 1945–
Product: Brieven, notities
Waardering: B 3

(285.)
Handeling: Het beslissen op beroeps-
schriften naar aanleiding van beschik-
kingen betreffende speelautomaten en
het voeren van verweer in beroepschrift-
procedures voor administratief rechter-
lijke organen
Periode: 1945–
Waardering: V 20 jaar

(286.)
Handeling: Het beantwoorden van vra-
gen van individuele burgers, bedrijven
en instellingen betreffende speelautoma-
ten
Periode: 1945–
Product: Brieven, notities
Waardering: V 20 jaar

(287.)
Handeling: Het uitvoeren van voorlich-
tingsactiviteiten op het terrein van
speelautomaten
Periode: 1945–
Product: Voorlichtingsmateriaal
Opmerking: Zie voor het voorbereiden
en vaststellen van het voorlichtingsbe-
leid (voorlichting als beleidsinstrument)
handeling 1.
Waardering: V 20 jaar De eindproduc-
ten worden bewaard.

(288.)
Handeling: Het vaststellen van de
opdracht en het eindproduct van intern
of extern (wetenschappelijk) onderzoek
ten behoeve van het beleid ten aanzien
van speelautomaten
Periode: 1945–
Product: Rapporten van SGBO, onder-
zoeksadviesbureau van de Vereniging
Nederlandse Gemeenten
Bijvoorbeeld:
Onderzoek gemeentelijk beleid speelau-
tomaten; verslag eerste fase – nulpunt-
metingen (1992);
Inzetten op beleid; gemeenten en speel-
automaten (1993);
Het iets-nul-nul-beleid; landelijk onder-
zoek gemeentelijk beleid speelautomaten
in 1995, vergelijkingen met 1992 en
1993 (1995).
Waardering: B 1

Het aanwezig hebben van speelautoma-
ten

(289.)
Handeling: Het verlenen of intrekken
van een vergunning voor het aanwezig
hebben van speelautomaten in een speel-
casino
Periode: 1986–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 30z, lid 1; zoals inge-
voegd in 1985 (Stb. 1985, 600); laatste-
lijk gewijzigd in 1999 (Stb. 1999, 9)
Product: Beschikking casinospelen
(Stcrt. 1988, 139) en Beschikking casi-
nospelen 1996 ( Stcrt. 1996, 92)
Opmerking: De Ministers vragen alvo-
rens over te gaan tot het verlenen van
een vergunning advies aan de Raad voor
de Casinospelen (tot 1996). Na 1996
moet het College van toezicht op de
kansspelen worden gehoord.
Aan de vergunning kunnen voorschrif-
ten worden verbonden, die zonodig
kunnen worden gewijzigd, aangevuld of
ingetrokken.
Waardering: B 5

(291.)
Handeling: Het verlening van een ont-
heffing aan de houder van een aanwe-
zigheidsvergunning voor speelautoma-
ten in een speelautomatenhal, van het
vereiste dat in de automaat een teller
aanwezig is die alle inworpen, uitbeta-
lingen en gespeelde spellen registreert
Periode: 2000–
Grondslag: Speelautomatenbesluit 2000,
art. 14, lid 1
Product: Ontheffing
Opmerking: De vergunninghouder moet
wel hebben aangetoond dat de door hem
in de speelautomatenhal gehanteerde
tellers voldoen aan de overige vereisten
die hieraan in het Speelautomatenbesluit
worden gesteld. De Minister kan aan de
ontheffing voorschriften en beperkingen
verbinden.
Waardering: V 20 jaar

(292.)
Handeling: Het aanwijzen van een
bewijsstuk van een instelling op het
gebied van de verslavingszorg, waaruit
blijkt dat bedrijfsleiders of beheerders
van een speelautomatenhal of een hoog-
drempelige inrichting beschikken over
voldoende kennis en inzicht met betrek-
king tot het gebruik van speelautomaten
en de daaraan verbonden risico’s van
gokverslaving
Periode: 2000–
Grondslag: Speelautomatenbesluit 2000
(Stb. 2000, 223) art. 5, lid 1en 2
Waardering: V 20 jaar

Het exploiteren van speelautomaten

(293.)
Handeling: Het verlenen van een ver-
gunning voor het exploiteren van speel-
automaten

Periode: 1986–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 30h, lid 1; zoals inge-
voegd in 1984 (Stb. 1984, 600)
Opmerking: Aan de vergunning kunnen
voorschriften worden verbonden, die
zonodig kunnen worden gewijzigd, aan-
gevuld of ingetrokken
Waardering: V 20 jaar

Toelating van speelautomaten

(294.)
Handeling: Het beslissen op een aan-
vraag tot toelating en het intrekken van
een toelating van een model speelauto-
maat, alsmede het opstellen, wijzigen,
aanvullen of intrekken van aanvullende
voorschriften ten aanzien van toegelaten
speelautomaten
Periode: 1986–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 30o, lid 1, art. 30p en
30s; zoals ingevoegd in 1995 ( Stb.
1985, 600)
Product: Beschikking
Opmerking: De Minister kan een aan-
vraag tot toelating weigeren wanneer het
model niet voldoet aan de voorschriften
of redelijkerwijs kan worden verwacht
dat dit niet zal gebeuren en wanneer een
eerdere toelating die is verleend aan de
aanvrager is ingetrokken omdat deze de
regels en voorschriften niet heeft nage-
leefd.
Wanneer een model wordt toegelaten
wordt een op naam van de aanvrager
gestelde verklaring afgegeven. Hierbij
worden tevens de wettelijke voorwaar-
den voor toelating vermeld en eventueel
aangegeven dat het toegelaten model op
een bepaalde plaats moet worden
bewaard.
Ter voorbereiding van het besluit van de
Minister wordt het toe te laten model
speelautomaat onderzocht door de
dienst van het IJkwezen (na 1989 IJkwe-
zen BV). Deze dienst verstrekt vervol-
gens ook de merktekens, merktekenbe-
wijzen en, op verzoek, ook een afschrift
van de verklaring van toelating.
Een toelating wordt in ieder geval inge-
trokken wanneer:
– bij aanvraag onjuiste of onvolledige
gegevens zijn verstrekt;
– de voorschriften die zijn verbonden
aan een toelating zodanig zijn gewijzigd
dat het toegelaten model op basis van
deze voorschriften niet zou zijn toegela-
ten.
De Minister kan een toelating intrekken
wanneer:
– bepalingen uit de wet of aan toelating
verbonden voorschriften zijn overtreden
door de houder of diens gemachtigde;
– de houder van de toelating of diens
gemachtigde gedurende drie jaar geen
gebruik heeft gemaakt van het recht om
op de toegelaten modellen een merkte-
ken aan te brengen
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Wanneer bij de aanvraag onjuiste of
onvolledige gegevens zijn verstrekt, of
wanneer de houder zich niet aan de
voorschriften heeft gehouden, kan de
Minister een termijn vaststellen waar-
binnen de houder de gelegenheid krijgt
om alsnog aan de gestelde voorwaarden
te voldoen. Bovendien kan de Minister
bepalen dat voor automaten die voor-
dien ingevolgde de toelating rechtmatig
van een merkteken zijn voorzien, het
verbod op het in de handel brengen,
exploiteren en het aanwezig hebben in
publiekelijke toegankelijke plaatsen of
horecagelegenheden, niet of tijdelijk
niet van toepassing is.
Waardering: B 5

(297.)
Handeling: Het aanwijzen van een instel-
ling die is belast met het onderzoek met
het oog op de toelating van het model
van een speelautomaat
Periode: 1989–
Grondslag: Speelautomatenbesluit (Stb.
1986, 589), art. 17a; zoals ingevoegd in
1989 (Stb. 1989, 114); vervallen in 2000
(Stb. 000, 223) en Wet op de kansspelen
(Stb. 1964, 483), art. 30o, lid 5
Product: Beschikking van de staatssecre-
taris van Economische Zaken van
25 april 1989 (Aanwijzing IJkwezen als
keuringsinstelling voor speelautomaten)
(Stcrt. 1989, 82)
Speelautomatenregeling 2000 (Stcrt.
2000, 105)
Opmerking: Deze handeling is ontstaan
na de verzelfstandiging van de dienst
van het IJkwezen. Bij beschikking werd
vervolgens het verzelfstandigde IJkwe-
zen BV aangewezen. Bij de wetswijzi-
ging van 1999 werd gesteld dat de
Minister van Economische Zaken één of
meer instellingen kan aanwijzen; hier-
mee werd het monopolie van het IJkwe-
zen doorbroken.
Waardering: V 20 jaar

Toezicht

(299.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtena-
ren die zijn belast met het toezicht op de
naleving van de regels die zijn gesteld
ten aanzien van speelautomaten
Periode: 1986–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 30w, lid 1; zoals inge-
voegd in 1985 (Stb. 1985, 600)
Product: Aanwijzing ambtenaren Dienst
van het IJkwezen als toezichthoudende
ambtenaren Wet op de kansspelen
(Stcrt. 1987, 2)
Beschikking van de staatssecretaris van
Justitie van 1 juni 1989, houdende aan-
wijzing van personen belast met het
toezicht op de naleving van de voor-
schriften, gesteld bij of krachtens titel
Va van de Wet op de kansspelen (Stcrt.
1989, 214)
Waardering: V 20 jaar

Actor: Werkgroep/projectgroep
beheersstructuur casino’s

(194.)
Handeling: Het adviseren van de betrok-
ken Ministers over de verbetering van
de beheersstructuur van speelcasino’s
Periode: 1984–1985
Grondslag: Instellingsbeschikkingen
Product: Rapport
Opmerking: Nadat aanvankelijk een
werkgroep was ingesteld werd later een
kleinere projectgroep samengesteld
waarin onder meer de voorzitters van de
Raad voor de Casinospelen en de NSC
zitting hadden (Hustinx en De Vriese)
alsmede een onafhankelijke wetenschap-
per (Horringa).
Waardering: B 1

Actor: Commissie kansspeelautomaten

(279.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ters van Justitie en Economische Zaken
en de Minister belast met sportzaken
inzake de aanscherping van het Speelau-
tomatenbesluit en de formulering van
een modelconvenant ten aanzien van
kansspeelautomaten
Periode: 1994–1995
Grondslag: Instellingsbeschikking
Commissie kansspeelautomaten (Stcrt.
1994, 60)
Product: Nota kansspelen in balans
Opmerking: De Commissie speelautoma-
ten staat ook bekend als de Commissie
Nijpels.
Waardering: B 1

Dienst v/h IJkwezen (als onderdeel van
Economische Zaken)

(303.)
Handeling: Het uitvoeren van onderzoe-
ken met het oog op de toelating van het
model van een speelautomaat
Periode: 1986–1997
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
30q, lid 3; zoals ingevoegd bij Stb.
1985, 600
Opmerking: Pas in 1997 werd de Dienst
van het IJkwezen overigens pas echt
verzelfstandigd.
Waardering:

Handelingen van actoren onder de
zorg van de Minister van Financiën

Actor: Minister van Financiën

Kansspelbeleid in het algemeen

(1.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen en coördineren van het
algemene beleid betreffende kansspelen
Periode: 1945–
Product: Beleidsnota’s, beleidsnotities,
rapporten en adviezen
Bijvoorbeeld:
Nota kansspelen in perspectief (1989);

Nota Kansspelen in balans (1994);
Nota kansspelen herijkt (1995).
Waardering: B 1

(2.)
Handeling: Het evalueren van het beleid
ten aanzien van kansspelen
Periode: 1945–
Waardering: B 2

(4.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Justitie over de instelling
en de geformuleerde opdracht van com-
missies en (interdepartementale) werk-
groepen ten behoeve van het algemene
kansspelbeleid
Periode: 1945–
Waardering: B 1

(9.)
Handeling: Het voorbereiden van de
wijziging of intrekking van de Loterijwet
Periode: 1945–1964
Product: Besluit houdende nadere rege-
len inzake de verbindende kracht van
maatregelen op het gebied van het lote-
rijbedrijf, welke zijn uitgevaardigd
gedurende de vijandelijke bezetting van
het Rijk in Europa (Stb. 1945, F103);
Wet houdende wijziging van de Loterij-
wet 1905 en vaststelling van enige met
het loterijwezen verband houdende bepa-
lingen (Stb. 1950, K619);
Wet houdende nadere wijziging van de
Loterijwet (Stb. 1955, 339);
Wet houdende wijziging van de Loterij-
wet (Stb. 1961, 312);
Wet op de loterijbelasting (Stb. 1961,
313).
Waardering: B 1

(10.)
Handeling: Het voorbereiden van de
totstandkoming en wijziging van de Wet
op de kansspelen
Periode: 1945–
Product: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483)
Wijzigingen bij: (Stb. 1967, 108); (Stb.
1968, 288); (Stb. 1970, 612); (Stb. 1971,
287); (Stb. 1973, 287); (Stb. 1974, 441);
(Stb. 1976, 229); (Stb. 1981, 154); (Stb.
1984, 91); (Stb. 1985, 600); (Stb. 1988,
672); (Stb. 1988, 673); (Stb. 1991, 394);
(Stb. 1992, 282); (Stb. 1992, 371); (Stb.
1992, 636); (Stb. 1993, 650); (Stb. 1993,
658); (Stb. 1994, 573); (Stb. 1995, 300);
(Stb. 1997, 63); (Stb. 1997, 510); (Stb.
1998, 270); (Stb. 1998, 298); (Stb. 1998,
446); (Stb. 1999, 9); (Stb. 1999, 30)
Opmerking: De minister van Economi-
sche Zaken was niet vanaf het begin
betrokken bij de totstandkoming en wij-
ziging van de Wet op de kansspelen; hij
is voor het eerst medeondertekenaar van
de wetswijziging in 1974, waarbij casi-
no’s en de lotto werden gelegaliseerd.
Waardering: B 1
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(20.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Justitie en de Minister van
Economische Zaken inzake de benoe-
ming of het ontslag van de voorzitter, de
overige leden of de secretaris van het
College van toezicht op de kansspelen
Periode: 1996–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
36, lid 1; zoals ingevoegd bij (Stb. 1995,
300)
Besluit College van toezicht op de kans-
spelen (Stb. 1995, 595) art. 12 jo. art 14,
lid 1 jo. 16, lid 3
Product: Brief
Waardering: V 5 jaar na benoeming

(29.)
Handeling: Het door tussenkomst van de
Minister van Justitie richten van een
verzoek om advies aan het College van
toezicht op de kansspelen
Periode: 1996–
Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen (Stb. 1995, 595), art.
2, lid 1
Waardering: B 5

(31.)
Handeling: Het door tussenkomst van de
Minister van Justitie richten van een
verzoek om advies aan het College van
toezicht op de kansspelen
Periode: 1996–
Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen (Stb. 1995, 595), art.
2, lid 1
Waardering: B 5

Loterijen, premieleningen, prijsvragen
en bijzondere vormen van kansspelen

Loterijen

(54.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Justitie en de Minister
belast met sportzaken inzake de vaststel-
ling van voorschriften die worden
verbonden aan de vergunning voor het
organiseren van een instantloterij
Periode: 1993–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
14c, lid 4; zoals ingevoegd in 1993 (Stb.
1993, 658)
Beschikking instantloterij (Stcrt. 1994,
5), art 3, lid 4; art. 11; art. 16, lid 3; art.
19, lid 2; art. 20, lid 4; vervallen 30 april
1996
Product: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5)
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Opmerking: In de beschikking instantlo-
terij is precies aangegeven met de
vaststelling of wijziging van welke voor-
schriften de Minister van Financiën
moet overeenstemmen. Het gaat om
bepalingen in de beschikking instantlote-
rij waarbij is bepaald:

– dat de Minister van Financiën de bepa-
lingen in de statuten van de Stichting
Nationale Instantloterij moet goedkeu-
ren voor zover zij betrekking hebben op
de vertegenwoordiging van de Stichting
Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
(SENS);
– wat het maximum aantal verkooppun-
ten is, waarvan 1500 eenmalig worden
aangewezen op bindende voordracht
van de SENS;
– dat een bepaald deel van de netto-
opbrengst van de instantloterij wordt
afgedragen aan de Minister van
Financiën;
– dat de Stichting Nationale Instantlote-
rij elk kwartaal een financieel verslag
aan de Minister van Justitie en de Minis-
ter belast met sportzaken stuurt, alsmede
een afschrift daarvan aan de Minister
van Financiën;
– dat de Stichting Nationale Instantlote-
rij de jaarrekening tevens aan de Minis-
ter van Financiën zendt
In de beschikking instantloterij 1996
keren deze bepalingen niet terug.
Waardering: B 5

(69.)
Handeling: Het bepalen dat een gedeelte
van de opbrengst van de instantloterij
ten goede komt aan de schatkist
Periode: 1993–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
14b, lid 4; zoals ingevoegd in 1993 (Stb.
1993, 658)
Product: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5) en
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Waardering: B 5

(70.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Justitie en de Minister
belast met sportzaken inzake de bepa-
ling dat een gedeelte van de opbrengst
van de instantloterij moet worden afge-
dragen aan de Staat
Periode: 1993–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
14b, lid 4; zoals ingevoegd in 1993 (Stb.
1993, 658)
Product: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5)
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Waardering: B 5

(71.)
Handeling: Het rapporteren aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
over de werking van de Wet tot wijzi-
ging van de Wet op de kansspelen in
verband met het organiseren van de
instantloterij en de op basis daarvan ver-
leende vergunning
Periode: 1994–1996
Grondslag: Wet van 2 december 1993
tot wijziging van de Wet op de kansspe-
len in verband met het organiseren van
de instantloterij (Stb. 1993, 658) art. III

Product: De Krasloterij in Nederland.
Deelname, deelnemers, risico’s en hand-
having (Ministerie van Justitie/Den
Haag, 1995)
Opmerking: De eerste vergunning tot
het organiseren van de instantloterij
werd als proef voor de duur van twee
jaar verleend aan de Stichting Nationale
Instantloterij. Het onderzoek voor het
rapport aan de Tweede Kamer werd in
opdracht van het Ministerie van Justitie
uitgevoerd door Bakkenist Management
Consultants en het Instituut voor Versla-
vingsonderzoek (IVO)
Waardering: B 2,3

(73.)
Handeling: Het instemmen met de (wij-
ziging van de) bepalingen in de statuten
van de Stichting Nationale Instantloterij
die betrekking hebben op de vertegen-
woordiging van de Stichting Exploitatie
Nederlandse Staatsloterij in het bestuur
van de stichting.
Periode: 1994–
Grondslag: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5) art. 3, lid 4; vervallen
30 april 1996
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92), art. 3, lid 4
Waardering: V 10 jaar (na wijziging
statuten)

Premieleningen

(79.)
Handeling: Het voorbereiden van
Koninklijke Besluiten waarbij naamloze
vennootschappen, coöperatieve of ande-
re, rechtspersoonlijkheid bezittende
verenigingen en stichtingen, toestem-
ming wordt verleend tot het openstellen
van een premielening
Periode: 1945–1964
Grondslag: Loterijwet 1905, art. 2bis,
zoals ingevoegd in 1925 (Stb. 1925,
242); vervallen in 1964 (Stb. 1964, 483)
Product: KB’s
Opmerking: In de wet wordt gesteld dat
het hier moet gaan om tegen een niet
hogere dan de parikoers uitgegeven wer-
kelijke geldleningen, die een jaarlijkse
en jaarlijks ter beschikking te stellen ren-
te geven van tenminste drie procent.
Bij het verlenen van de toestemming tot
het houden van een premielening kan
worden bepaald dat de houder een waar-
borg onder berusting van de Staat moet
stellen (hetzij in een geldbedrag, hetzij
in een fonds), zodat is verzekerd dat de
verplichtingen aan de deelnemers kun-
nen worden nagekomen. Het beheer van
deze waarborgsommen en fondsen is in
handen van de Agent van het Ministerie
van Financiën in Amsterdam.
Waardering: B 5

(80.)
Handeling: Het verlenen en intrekken
van een vergunning aan rechtspersonen
met volledige rechtsbevoegdheid voor
het openstellen van een premielening
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Periode: 1964–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art. 4,
lid 1; zoals laatstelijk gewijzigd in 1976
(Stb. 1976, 229)
Product: Beschikking
Opmerking: Een dergelijke vergunning
kan alleen worden verleend voor geldle-
ningen waarvan het geplaatste geld
algemene belangen moet dienen.
Aan de vergunning kunnen voorschrif-
ten worden verbonden. Deze voorschrif-
ten worden in het besluit waarbij de
vergunning wordt verleend, opgenomen.
Tot 1971 was er sprake van het verlenen
van een vergunning aan een: naamloze
vennootschap, een coöperatieve of ande-
re rechtspersoonlijkheid bezittende
vereniging of een stichting
Waardering: B 5

(81.)
Handeling: Het vaststellen van het per-
centage van de rente die houders van
een premielening jaarlijks minimaal
moeten uitkeren aan de deelnemers
Periode: 1964–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art. 2,
onder c jo. art. 4, lid 1 (Stb. 1964, 483)
Opmerking: Het percentage wordt van
geval tot geval vastgesteld
Waardering: V 7 jaar

(82.)
Handeling: Het vaststellen en zonodig
wijzigen van de lijst van fondsen die
door houders van een premielening als
waarborg bij de Staat zijn ondergebracht
Periode: 1945–1964
Grondslag: Koninklijk Besluit tot vast-
stelling van den algemeenen maatregel
van bestuur als bedoeld in artikel 4, 1e

en 4e lid, der Loterijwet 1905 (Stb.
1928, 380) art. III, lid 2; vervallen in
1964 (Stb. 1964, 483)
Product: Lijsten
Waardering: V 7 jaar (na vaststelling/
wijziging)

(83.)
Handeling: Het beslissen of, en zo ja in
hoeverre, de waarborgsom dient te wor-
den aangesproken wanneer de houder
van een premielening niet aan zijn ver-
plichtingen jegens de deelnemers kan
voldoen
Periode: 1945–1964
Grondslag: Koninklijk Besluit tot vast-
stelling van den algemeenen maatregel
van bestuur als bedoeld in artikel 4, 1e

en 4e lid, der Loterijwet 1905 (Stb.
1928, 380) art. IV; vervallen in 1964
(Stb. 1964, 483)
Opmerking: De Minister van Financiën
voerde bij het nemen van de beslissing
overleg met de Minister van Justitie.
Waardering: V 20 jaar na uitspraak

(84.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Justitie inzake de beslis-
sing om de waarborgsom aan te spreken

voor het geval de houder van een pre-
mielening niet aan zijn verplichtingen
jegens de deelnemers kan voldoen
Periode: 1945–1964
Grondslag: Koninklijk Besluit tot vast-
stelling van den algemeenen maatregel
van bestuur als bedoeld in artikel 4, 1e

en 4e lid, der Loterijwet 1905 (Stb.
1928, 380) art. IV; vervallen in 1964
(Stb. 1964, 483)
Waardering: V 7 jaar

(85.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtena-
ren die worden belast met het opsporen
van overtredingen van de loterijwetge-
ving
Periode: (1943) 1945–1964
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-
Generaal van de Departementen van
Financiën en van justitie betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1943, 142) art. 3, lid
2; zoals vervallen in 1950 (Stb. 1950,
K619)
Loterijwet, art. 22, lid 1; zoals inge-
voegd in 1950 (Stb. 1950, K619);
ingetrokken in 1964 (Stb. 1964, 483)
Waardering: V 10 jaar

(86.)
Handeling: Het bepalen van de wijze
waarop en de termijn waarbinnen loterij-
en en premieleningen die voor het van
kracht worden van de Loterijwet 1905
met wettelijke toestemming waren
begonnen, dienen te worden afgewikkeld
Periode: (1943) 1945–1951
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-
Generaal van de Departementen van
Financiën en van justitie betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1943, 142) art. 3, lid
2; zoals vervallen in 1950 (Stb. 1950,
K619)
Waardering: V 10 jaar

(87.)
Handeling: Het onder voorwaarden ver-
strekken van een financiële tegemoet-
koming aan ondernemingen die door het
feit dat bepaalde handelingen als een
verboden loterij worden beschouwd of
door het verplicht afwikkelen van tot
dien toegestane loterijen hun bedrijf
geheel of ten dele niet meer kunnen uit-
oefenen
Periode: (1943) 1945–1951
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-
Generaal van de Departementen van
Financiën en van justitie betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1943, 142) art. 3, lid
2; vervallen in 1950 (Stb. 1950, K619)
Waardering: V 7 jaar

(88.)
Handeling: Het geven van nadere regels
met betrekking tot de afwikkeling van
legale loterijen die als gevolg van de
wetswijziging van 1950 geen voortgang
meer mogen vinden
Periode: 1951–1964

Grondslag: Wet houdende wijziging van
de Loterijwet 1905 en vaststelling van
enige met het loterijwezen verband hou-
dende bepalingen (Stcrt. 1950, K619)
art. III, lid 3; vervallen in 1964 (Stb.
1964, 483)
Product:
Opmerking: Deze nadere regels kunnen
bijvoorbeeld betrekking hebben op de
termijn waarbinnen de afwikkeling moet
zijn gerealiseerd of dat een maatschappij
het af te wikkelen loterijbedrijf in een
afzonderlijke rechtspersoon moet onder-
brengen
Waardering: V 10 jaar

(89.)
Handeling: Het benoemen van een liqui-
dateur die de afwikkeling van een
loterijbedrijf uitvoert
Periode: 1951–1964
Grondslag: Wet houdende wijziging van
de Loterijwet 1905 en vaststelling van
enige met het loterijwezen verband hou-
dende bepalingen (Stb. 1950, K619) art.
III, lid 4; vervallen in 1964 (Stb. 1964,
483)
Waardering: V 10 jaar

De Staatsloterij

Algemeen (1945–)

(96.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen en coördineren van het beleid
ten aanzien van de Staatsloterij
Periode: 1945–
Product: nota’s, notities, rapporten
Opmerking: Ook de Minister van Justi-
tie is betrokken bij het voorbereiden van
het beleid ten aanzien van de Staatslote-
rij. Deze doet dit echter uit hoofde van
zijn coördinerende rol inzake kansspe-
len, zodat deze activiteiten onder hande-
ling 1 vallen (Kansspelbeleid in het
algemeen)
Waardering: B 1

(97.)
Handeling: Het evalueren van het beleid
ten aanzien van de Staatsloterij
Periode: 1945–
Waardering: B 2,3

(98.)
Handeling: Het instellen van werkgroe-
pen of commissies die de verantwoorde-
lijke Ministers adviseren over het beleid
inzake de Staatsloterij
Periode: 1945–
Product: Instellingsbeschikking Werk-
groep Privatisering Staatsloterij (Com-
missie Van Aardenne) 1983
Waardering: B 1

(99.)
Handeling: Het beantwoorden van
Kamervragen en het anderszins op ver-
zoek incidenteel informeren van leden
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van of commissies uit de Kamers der
Staten-Generaal betreffende de Staatslo-
terij
Periode: 1945–
Grondslag: Grondwet 1938/46/48, art.
97; Grondwet 1953/56/72, art. 104;
Grondwet 1983/87/95, art. 68
Opmerking: De Minister van Justitie
kan als coördinerend bewindspersoon
eveneens betrokken zijn bij het beant-
woorden van Kamervragen. De neerslag
hiervan valt onder handeling 11
Waardering: B 2,3

(100.)
Handeling: Het informeren van de
Commissie voor de Verzoekschriften en
andere tot onderzoeken van klachten
bevoegde commissies uit de Kamers der
Staten-Generaal
Periode: 1945–
Product: brieven, notities
Opmerking: Zie ook handelingen 121 en
122 van PIVOT-rapport nr. 56 over de
Nationale Ombudsman.
Waardering: B 3

(101.)
Handeling: Het beantwoorden van vra-
gen van individuele burgers, bedrijven
en instellingen over de Staatsloterij
Periode: 1945–
Product: brieven, notities
Waardering: V 5 jaar

(102.)
Handeling: Het uitvoeren van voorlich-
tingsactiviteiten op het terrein van de
Staatsloterij
Periode: 1945–
Product: voorlichtingsmateriaal
Waardering: V 5 jaar (de eindproducten
worden bewaard)

(103.)
Handeling: Het vaststellen van de
opdracht en het eindproduct van intern
of extern (wetenschappelijk) onderzoek
ten behoeve van het beleid ten aanzien
van de Staatsloterij
Periode: 1945–
Product: nota’s, notities, onderzoeksrap-
porten
Waardering: B 5

(104.)
Handeling: Het begeleiden van intern en
extern (wetenschappelijk) onderzoek ten
behoeve van het beleid ten aanzien van
de Staatsloterij
Periode: 1945–
Product: notities, notulen, brieven
Waardering: V 10 jaar

(105.)
Handeling: Het financieren van extern
(wetenschappelijk) onderzoek ten
behoeve van het beleid ten aanzien van
de Staatsloterij
Periode: 1945–
Product: begrotingen, rekeningen, decla-
raties

Waardering: V 10 jaar

De periode 1945–1992

(106.)
Handeling: Het uitvaardigen van voor-
schriften waarbij het besluit tot de
instelling van een Staatsloterij wordt
uitgevoerd
Periode: 1943–1951
Grondslag: Besluit van de Secretarissen-
Generaal van de Departementen van
Financiën en van justitie betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1943, 142) art. 1, lid
2; zoals vervallen in 1950 (Stb. 1950,
K619)
Product: Besluit van de waarnemend
Secretaris-Generaal van het departement
van Financiën ter uitvoering van het
besluit van de Secretarissen-Generaal
van de Departementen van Financiën en
Justitie van 15 October 1943 betreffende
het loterijbedrijf (Stcrt. 1944, 26)
Besluit van den Minister van Financiën,
ter uitvoering van het besluit van de
Secretarissen-Generaal van de Departe-
menten van Financiën en Justitie van 15
October 1943 betreffende het loterijbe-
drijf (Stcrt. 1945, 122)
Waardering: B 5

(110.)
Handeling: Het vaststellen van het aan-
tal series dat per staatsloterij wordt
uitgegeven
Periode: 1945–1992
Grondslag: Besluit van den Minister van
Financiën, ter uitvoering van het besluit
van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en Justitie
van 15 October 1943 betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1945, 122) art. 2, lid
2; zoals vervallen in 1950 (Stb. 1950,
K619)
Beschikking Staatsloterij (Uitvoering
van de art. 7, leden 1, 3 en 4, 8, lid 1, en
11, leden 3 en 4 der Loterijwet) (Stcrt.
1952, 125) art. 1, lid 2; ingetrokken in
1964 (Stcrt. 1964, 253)
Beschikking Staatsloterij (Uitvoering
artikel 9 van de Wet op de kansspelen)
(Stcrt. 1964, 253) art. 2; ingetrokken in
1973 (Stcrt. 1973, 148)
Beschikking Staatsloterij (Uitvoering
van artikel 9 van de Wet op de kansspe-
len) (Stcrt. 1973, 148) art. 2
Product: beschikking
Opmerking: Vanaf 1964 geschiedt de
vaststelling van het aantal series door de
Minister op voordracht van de Directeur
der Staatsloterij. De vaststelling van het
aantal series werd tijdig voor elke loterij
bij bijzondere beschikking vastgesteld.
Waardering: V 10 jaar

(112.)
Handeling: Het bepalen op welke tijd-
stippen het maximaal toegestane jaarlijk-
se aantal van de drie loterijen van de
Staatsloterij zal plaatsvinden
Periode: 1945–1951

Grondslag: Besluit van den Minister van
Financiën, ter uitvoering van het besluit
van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en Justitie
van 15 October 1943 betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1945, 122) art. 2, lid
1; zoals vervallen in 1950 (Stb. 1950,
K619)
Product: beschikking
Waardering: V 10 jaar

(114.)
Handeling: Het vaststellen van het plan
volgens welke de trekkingen van de
Staatsloterij zullen plaatsvinden
Periode: 1951–1992
Grondslag: Besluit van den Minister van
Financiën, ter uitvoering van het besluit
van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en Justitie
van 15 October 1943 betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1945, 122) art. 11;
ingetrokken in 1950 (Stb. 1950, K619)
Loterijwet art. 8, lid 2; zoals ingevoegd
in 1950 (Stb. 1950, K619); vervallen in
1964 (Stb. 1964, 483)
Beschikking Staatsloterij (uitvoering
van artikel 9 van de Wet op de kansspe-
len) (Stcrt. 1964, 253) art. 9, lid 1;
ingetrokken in 1973 (Stcrt. 1973, 148)
Beschikking Staatsloterij (Uitvoering
artikel 9 Wet op de kansspelen) (Stcrt.
1973, 148) art. 7, lid 1
Product: Beschikking
Opmerking: Het officiële plan der Staats-
loterij werd na vaststelling door de
Minister als officiële advertentie in de
Staatscourant geplaatst
Waardering: B 5

(115.)
Handeling: Het vaststellen van het
model waar naar de loten van de Staats-
loterij worden vervaardigd
Periode: 1945–1992
Grondslag: Besluit van den Minister van
Financiën, ter uitvoering van het besluit
van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en Justitie
van 15 October 1943 betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1945, 122) art. 10;
ingetrokken in 1950 (Stb. 1950, K619)
Loterijwet, art. 23; zoals ingevoegd in
1950 (Stb. 1950, K619); vervallen in
1964 (Stb. 1964, 483)
Wet op de kansspelen, art. 9, lid 8 (Stb.
1964, 483); vervallenin 1992 (Stb. 1992,
282)
Product: beschikking:
(Stcrt. 1951, 3); (Stcrt. 1952, 214);
(Stcrt. 1964, 253); (Stcrt. 1966, 73);
(Stcrt. 1968, 149); (Stcrt. 1968, 240);
(Stcrt. 1970, 162); (Stcrt. 1973, 148);
(Stcrt 1974, 205); (Stcrt. 1976, 4);
(Stcrt. 1980, 110); (Stcrt. 1983, 67);
(Stcrt. 1983, 87); (Stcrt. 1985, 138);
(Stcrt. 1986, 15); (Stcrt. 1986, 117);
(Stcrt. 1987, 60); (Stcrt. 1987, 60);
(Stcrt. 1988, 211); (Stcrt. 1990, 15)
Opmerking: Het opstellen van een
model voor staatsloten wordt alleen
expliciet genoemd in het Ministeriële
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besluit van 1945. Na 1952 worden
modellen bij beschikking vastgesteld op
de meer algemeen geformuleerde artike-
len 10 en 9, lid 8 van respectievelijk de
Loterijwet en de Wet op de kansspelen.
In beide gevallen is de grondslag de
bepaling dat de Minister van Financiën
datgene kan bepalen wat verder nodig is
om een behoorlijk functioneren van de
Staatsloterij te bevorderen.
Waardering: B 5

(116.)
Handeling: Het vaststellen van de inleg
tegen welke de loten van de Staatsloterij
ter verkoop worden uitgegeven
Periode: 1951–1992
Grondslag: Loterijwet art. 9, lid 1; zoals
ingevoegd in 1950 (Stb 1950, K619);
ingetrokken in 1964 (Stb. 1964, 483) en
Wet op de kansspelen, art. 11, lid 3 (Stb.
1964, 483)
Waardering: V 10 jaar

(117.)
Handeling: Het geven van een bevel aan
de Staatsloterij om over te gaan tot uitbe-
taling van prijzen op loten die zijn
verjaard of in andere bijzondere gevallen
Periode: 1945–1964
Grondslag: Besluit van den Minister van
Financiën, ter uitvoering van het besluit
van de Secretarissen-Generaal van de
departementen van Financiën en Justitie
van 15 October 1943 betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1945, 122) art. 9, lid
2; ingetrokken in 1950 (Stb. 1950,
K619) en Loterijwet, art. 14, lid 2; zoals
ingevoegd in 1950 (Stb. 1950, K619)
Product: brief
Opmerking: De Minister heeft deze
bevoegdheid in gevallen waarbij verja-
ring is ingetreden wanneer het gaat om:
vernietigde of vermiste loten;
loten die ingevolge art. 11 van de Lote-
rijwet in aanmerking komen voor terug-
gave;
de situatie dat uitbetaling is aangevraagd
voordat de verjaring was ingetreden.
Bij de Wet op de kansspelen wordt
bepaald dat de geldigheid van een lot na
een jaar vervalt. Er worden hieromtrent
verder geen voorzieningen meer getrof-
fen.
Waardering: B 5

(118.)
Handeling: Het aanwijzen van een
plaatsvervanger van de Directeur der
Staatsloterij die aanwezig is bij de trek-
king van de Staatsloterij
Periode: 1951–1964
Grondslag: Beschikking Staatsloterij
(Uitvoering van art. 7, leden 1, 3 en 4; 8,
lid 1; en 11, leden 3 en 4, der Loterij-
wet) art. 3, lid 1; ingetrokken in 1964
(Stcrt. 1964, 253)
Product: Brief

Opmerking: Deze plaatsvervanger treedt
op bij de trekkingen van de Staatsloterij
wanneer de directeur is verhinderd. Na
1964 hoeft de Minister geen plaatsver-
vanger meer aan te wijzen.
Waardering: V 10 jaar

(119.)
Handeling: Het aanwijzen van twee per-
sonen die zitting hebben in de trekkings-
commissie van de Staatsloterij
Periode: 1951–1992
Grondslag: Beschikking Staatsloterij
(Uitvoering van art. 7, leden 1, 3 en 4; 8,
lid 1; en 11, leden 3 en 4, der Loterij-
wet) art. 3, lid 1; ingetrokken in 1964
(Stcrt. 1964, 253), Beschikking Staatslo-
terij (Uitvoering artikel 9 van de Wet op
de kansspelen) (Stcrt. 1964, 253) art. 9,
lid 2; ingetrokken in 1973 (Stcrt. 1973,
148) en Beschikking Staatsloterij (Uit-
voering artikel 9 Wet op de kansspelen)
(Stcrt. 1973, 148) art. 7, lid 2
Product: Samenstelling trekkingscom-
missie Staatsloterij (Stcrt. 1983, 139;
Stcrt. 1986, 209; Stcrt. 1989, 5; Stcrt.
1990, 107; Stcrt. 1991, 146) en Benoe-
ming leden trekkingscommissie Staatslo-
terij (Stcrt. 1986, 112)
Opmerking: In de beschikking uit 1952
werd nog niet gesproken van een com-
missie; de directeur van de Staatsloterij
diende twee personen aan te wijzen die
de trekking zouden verrichten.
Waardering: V 10 jaar

(121.)
Handeling: Het benoemen en ontslaan
van de directeur van de Staatsloterij
Periode: 1945–1951
Grondslag: Besluit van den Minister van
Financiën, ter uitvoering van het besluit
van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en Justitie
van 15 October 1943 betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1945, 122) art. 1
Opmerking: De directeur is belast met
het beheer van de staatsloterij en is
rechtstreeks rekenplichtig aan de Alge-
mene Rekenkamer
Waardering: V 75 jaar

(122.)
Handeling: Het voorbereiden van
koninklijke besluiten waarbij de direc-
teur van de Staatsloterij wordt benoemd
of ontslagen
Periode: 1951–1992
Grondslag: Loterijwet art. 6, zoals inge-
voegd in 1950 (Stb. 1950, K619);
ingetrokken in 1964 (Stb. 1964, 483)
Wet op de kansspelen, art. 10; vervallen
in 1992 (Stb. 1992, 282)
Product: Koninklijke Besluiten
Opmerking: De directeur is belast met
het beheer van de staatsloterij en is
rechtstreeks rekenplichtig aan de Alge-
mene Rekenkamer. In de Wet op de
kansspelen iets anders geformuleerd:
voert onder bevel van de Minister van
Financiën het beheer van de Staatslote-

rij. Verder is de directeur belast met het
opsporen van strafbare feiten ten aan-
zien van de Staatsloterij.
Waardering: V 75 jaar

(123.)
Handeling: Het vaststellen van de rech-
ten en verplichtingen van de directeur
van de Staatsloterij
Periode: 1951–1964
Grondslag: Loterijwet art. 6, zoals inge-
voegd in 1950 ()Stb. 1950, K619);
ingetrokken in 1964 (Stb. 1964, 483)
Waardering: B 5

(124.)
Handeling: Het benoemen en ontslaan
van collecteurs der Staatsloterij
Periode: 1945–1992
Grondslag: Besluit van den Minister van
Financiën, ter uitvoering van het besluit
van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en Justitie
van 15 October 1943 betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1945, 122) art. 3, lid
1; zoals vervallen in 1950 (Stb. 1950,
K619), Loterijwet art. 10, lid 1; zoals
ingevoegd in 1950 (Stb. 1950, K619);
ingetrokken in 1964 (Stb. 1964, 483) en
Wet op de kansspelen (Stb. 1964, 483),
art. 11, lid 1; vervallen in 1992 (Stb.
1992, 282)
Product: beschikking
Waardering: V 75 jaar

(125.)
Handeling: Het geven van nadere regels
met betrekking tot de rechten en plich-
ten van de collecteurs der Staatsloterij
en andere personen die het recht hebben
om staatsloten te verkopen
Periode: 1951–1992
Grondslag: Loterijwet art. 10, lid 1;
zoals ingevoegd in 1950 (Stb. 1950,
K619); ingetrokken in 1964 (Stb. 1964,
483) en Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 11, lid 4; vervallen bij
Stb. 1992, 282
Product: Reglement Collecteurs 1983
(Stcrt. 1983, 60); Reglement Debitanten
1983 (Stcrt. 1983, 60);
Kasinstructie collecteurs 1984 (Stcrt.
1983, 248); Kasinstructie Debitanten
1984 (Stcrt. 1983, 248);
Vaststelling Regeling klachtencommis-
sie Staatsloterij (Stcrt. 1988, 39).
Waardering: B 5

(126.)
Handeling: Het verlenen van het recht
tot het verkopen van loten van de Staats-
loterij aan andere personen dan de
collecteurs der Staatsloterij
Periode: 1951–1992
Grondslag: Loterijwet art. 10, lid 2;
zoals ingevoegd in 1950 (Stb. 1950,
K619); ingetrokken in1964 (Stb. 1964,
483), Wet op de kansspelen (Stb. 1964,
483), art. 11, lid 2; zoals laatstelijk
gewijzigd in 1973 (Stb. 1973, 287); ver-
vallen in (Stb. 1992, 282)
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Opmerking: De derden die het recht krij-
gen om staatsloten te verkopen doen dit
onder verantwoordelijkheid van de Col-
lecteur der Staatsloterij. Bij wetswijzi-
ging in 1973 vervalt deze bepaling
Waardering: V 10 jaar

(127.)
Handeling: Het voor iedere loterij van
de Staatsloterij vaststellen van de verde-
ling van de loten over de met de ver-
koop belaste personen
Periode: 1951–1964
Grondslag: Loterijwet art. 10, lid 3;
zoals ingevoegd in 1950 (Stb. 1950,
K619); ingetrokken in 1964 ( Stb. 1964,
483)
Waardering: V 10 jaar

(128.)
Handeling: Het bepalen van het inko-
men dat een collecteur of debitant van
de Staatsloterij met de verkoop van
staatsloten ten minste moet kunnen ver-
werven
Periode: 1983–
Grondslag: Reglement Collecteurs
(Stcrt. 1983, 60), art. 1
Reglement Debitanten (Stcrt. 1983, 60),
art. 1
Opmerking: Om een bepaald inkomen te
kunnen verwerven krijgt een collecteur
of debitant een hoeveelheid zogenaamde
‘basisloten’  toegewezen. De inleg van
deze basisloten is zo vastgesteld dat de
collecteur of debitant het door de Minis-
ter bepaalde inkomen kan bereiken. De
loten die een collecteur of debitant ter
verkoop krijgt aangeboden boven de
hem toegewezen basisloten zijn de zoge-
naamde ‘handelsloten’.
Waardering: V 10 jaar

(129.)
Handeling: Het vaststellen van regels
inzake de tegemoetkoming in gemaakte
kosten van collecteurs en debitanten van
de Staatsloterij
Periode: 1983–
Grondslag: Reglement Collecteurs
(Stcrt. 1983, 60), art. 3
Reglement Debitanten (Stcrt. 1983, 60),
art. 3
Waardering: V 10 jaar

(135.)
Handeling: Het geven van toestemming
aan een collecteur van de Staatsloterij
voor het uitoefenen van een ander
beroep, het voeren van een ander bedrijf
of het anderszins tegen enige vergoe-
ding verrichten van andere werkzaamhe-
den dan het verkopen van staatsloten
Periode: 1983–1992
Grondslag: Reglement Collecteurs
(Stcrt. 1983, 60), art. 21
Waardering: V 10 jaar

(136.)
Handeling: Het vaststellen van voor-
schriften ten aanzien van de wijze waar-
op collecteurs en debitanten van de

Staatsloterij hun administratie en loten-
behandeling inrichten en hun kas bijhou-
den
Periode: 1983–1992
Grondslag: Reglement Collecteurs 1983
(Stcrt. 1983, 60), art. 24 en Reglement
Debitanten 1983 (Stcrt. 1983, 60), art 24
Product: Kasinstructie collecteurs 1984
(Stcrt. 1983, 248); Kasinstructie debitan-
ten (Stcrt. 1983, 248)
Waardering: B 5

(143.)
Handeling: Het toelaten van verenigin-
gen van collecteurs tot de Commissie
van Georganiseerd Overleg in Collec-
teurszaken
Periode: 1983–1992
Grondslag: Reglement Collecteurs 1983
(Stcrt.1983, 60), art. 28, lid 2 onder b.
Opmerking: De commissie bestaat in
ieder geval uit vertegenwoordigers van
de Vereniging van Collecteurs en Collec-
trices van de Nederlandse Staatsloterij
Waardering: V 10 jaar

(144.)
Handeling: Het toelaten van verenigin-
gen van debitanten tot de Commissie
van Georganiseerd Overleg in Debitan-
tenzaken
Periode: 1983–1992
Grondslag: Reglement Debitanten 1983
(Stcrt.1983, 60, art. 28, lid 2 onder b.
Opmerking: De commissie bestaat in
ieder geval uit vertegenwoordigers van
de Nederlandse Vereniging van Debitan-
ten der Staatsloterij
Waardering: V 10 jaar

(301.)
Handeling: Het instellen van een klach-
tencommissie voor collecteuraangele-
genheden en een klachtencommissie
voor debitantenaangelegenheden
Periode: 1983
Grondslag: Reglement Collecteurs
(Stcrt.1983, 60, art. en Reglement Debi-
tanten (Stcrt.1983, 60, art.
Product: Instellingsbeschikking
Opmerking: Uiteindelijk kwamen er niet
twee klachtencommissies maar één
Klachtencommissie voor collecteurs- en
debitantenaangelegenheden.
Waardering: B 4

(145.)
Handeling: Het vaststellen van de
samenstelling, taak en werkwijze van
een klachtencommissie voor collecteur-
aangelegenheden en een klachtencom-
missie voor debitantenaangelegenheden
Periode: 1983–1992
Grondslag: Reglement Collecteurs
(Stcrt.1983, 60, art. 11, lid 1 en Regle-
ment Debitanten (Stcrt.1983, 60, art. 11,
lid 1
Product: Vaststelling Regeling klachten-
commissie Staatsloterij (Stcrt. 1988, 39)
Opmerking: Uiteindelijk kwamen er niet
twee klachtencommissies maar één
Klachtencommissie voor collecteurs- en

debitantenaangelegenheden. Deze com-
missie bestond uit twee kamers, één
voor collecteurs en één voor debitanten.
Waardering: B 4

(146.)
Handeling: Het aanwijzen van de secre-
taris van de klachtencommissie voor
collecteurs- en debitantenaangelegenhe-
den
Periode: 1988–1992
Grondslag: Vaststelling Regeling klach-
tencommissie Staatsloterij (Stcrt. 1988,
39), art. 2, lid 2; ingetrokken in 1992
(Stb. 1992, 282)
Product: Samenstelling klachtencommis-
sie Staatsloterij (Stcrt. 1988, 39)
Waardering: V 10 jaar

(147.)
Handeling: Het benoemen, schorsen of
ontslaan van de voorzitter, de leden, de
plaatsvervangende voorzitter en de
plaatsvervangende leden van de klach-
tencommissie voor collecteurs- en
debitantenaangelegenheden
Periode: 1988–1992
Grondslag: Vaststelling Regeling klach-
tencommissie Staatsloterij (Stcrt. 1988,
39), art. 4, lid 1; ingetrokken in 199
(Stb. 1992, 282)
Product: Samenstelling klachtencommis-
sie Staatsloterij (Stcrt. 1988, 39)
Opmerking: Voor zowel de vereniging
van debitanten als de vereniging van
collecteurs benoemt de Minister één lid
en één plaatsvervangend lid.
Waardering: V 10 jaar

(150.)
Handeling: Het nemen van een beslis-
sing inzake klachten die zijn ingediend
door collecteurs of debitanten van de
Staatsloterij
Periode: 1988–1992
Grondslag: Vaststelling Regeling klach-
tencommissie Staatsloterij (Stcrt. 1988,
39), art. 13, lid 1; ingetrokken in 1992
(Stb. 1992, 282)
Opmerking: De Minister kan in het
kader van een klachtenprocedure beslis-
sen dat het besluit waarover een klacht
is ingediend bij de klachtencommissie
gedurende de behandeling van de klacht
wordt geschorst (art. 7, lid 3). Verder
kan de Minister gedurende de procedure
weigeren om bepaalde inlichtingen te
verschaffen, of bepaalde stukken of
voorwerpen in te zenden waarom de
klachtencommissie heeft gevraagd (art.
10, lid 2).
Waardering: V 10 jaar na afhandeling
klacht

(151.)
Handeling: Het aanwijzen van ambtena-
ren die zijn belast met het opsporen van
strafbare feiten ten aanzien van de
Staatsloterij
Periode: 1964–1992
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Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 37; vervallen in 1992
(Stb. 1992, 282)
Waardering: V 10 jaar

De periode vanaf 1992

(154.)
Handeling: Het oprichten van de Stich-
ting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
Periode: 1992–
Grondslag: Wet Exploitatie Nederlandse
Staatsloterij, art. 2, lid 1
Waardering: B 1

(155.)
Handeling: Het bepalen welke vermo-
gensbestanddelen aan de Directie der
Staatsloterij worden toegerekend en die
zullen worden overgedragen aan de
Stichting Exploitatie Nederlandse Staats-
loterij.
Periode: 1992–
Grondslag: Wet Exploitatie Nederlandse
Staatsloterij, art. 3, lid 1
Waardering: B 5

(156.)
Handeling: Het bepalen welk deel van
het bedrijfsresultaat dat niet voortkomt
uit het organiseren van de staatsloterij,
na aftrek van belastingen, door de Stich-
ting Exploitatie Nederlandse Staatslote-
rij moet worden afgedragen aan de staat
Periode: 1992–
Grondslag: Wet Exploitatie Nederlandse
Staatsloterij, art. 6
Opmerking: Het gaat hier dus om de
winst die is behaald met bijvoorbeeld
het organiseren van andere loterijen of
kansspelen. De netto opbrengst van de
staatsloterij zelf vloeit ingevolge de Wet
op de kansspelen in zijn geheel naar de
Staatskas.
Waardering: B 5

(157.)
Handeling: Het stellen van nadere regels
omtrent de wijze waarop de overgang
plaatsvindt van het personeel van de
Directie der Staatsloterij van het Minis-
terie van Financiën naar de Stichting
Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
Periode: 1992–
Grondslag: Wet Exploitatie Nederlandse
Staatsloterij, art. 8, lid 4 jo. lid 8
Opmerking: De Minister kan bijvoor-
beeld bepalen dat ten aanzien van
bepaalde functies wordt afgeweken van
het principe dat personeelsleden die
overgaan naar de SENS een functie krij-
gen die zoveel mogelijk overeenkomt
met de functie die zij laatstelijk vervul-
den.
Waardering: B 5

(158.)
Handeling: Het verlenen of intrekken
van een vergunning tot het organiseren
van de staatsloterij aan één rechtsper-
soon met volledige rechtsbevoegdheid

alsmede het vaststellen, wijzigen of
intrekken van de voorwaarden die aan
deze vergunning worden verbonden
Periode: 1992–
Grondslag: Wet op de Kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 9, lid 1; zoals laatstelijk
gewijzigd in (Stb. 1992, 282)
Product: Beschikking Staatsloterij
(Stcrt. 1992, 121)
Opmerking: Het verlenen of intrekken
van de vergunning en het vaststellen van
de voorwaarden geschiedt in overeen-
stemming met de Minister van Justitie.
De Minister bepaalt tevens voor welke
duur de vergunning zal worden ver-
leend. Over het voornemen tot verlening
of intrekking van de vergunning wordt
vanaf 1996 het College van toezicht op
de kansspelen gehoord. In 1992 werd
deze vergunning voor opbepaalde tijd
verleend aan de Stichting Exploitatie
Nederlandse Staatsloterij.
Waardering: B 5

(159.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Justitie inzake het verlenen
of intrekken van de vergunning tot het
organiseren van de staatsloterij en het
vaststellen, wijzigen of intrekken van de
voorwaarden die aan een dergelijke ver-
gunning worden verbonden
Periode: 1992–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 9, lid 1; zoals laatstelijk
gewijzigd in 1992 (Stb. 1992, 282)
Waardering: B 5

(160.)
Handeling: Het goedkeuren van de (wij-
ziging) van de reglementen en statuten
van de Stichting Exploitatie Nederland-
se Staatsloterij
Periode: 1992–
Grondslag: Beschikking Staatsloterij
(Stcrt. 1992, 121) art. 3, lid 3
Opmerking: Alvorens tot goedkeuring
over te gaan hoort de Minister het Colle-
ge van toezicht op de kansspelen.
Waardering: B 5

(161.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de Stichting Exploitatie Nederland-
se Staatsloterij ten aanzien van haar
reclame- en wervingsactiviteiten
Periode: 1992–
Grondslag: Beschikking Staatsloterij
(Stcrt. 1992, 121) art. 12, lid 3
Opmerking: Bij het geven van dergelij-
ke aanwijzingen hoort de Minister het
advies van het College van toezicht op
de kansspelen.
Waardering: B 5

(162.)
Handeling: Het benoemen, schorsten of
ontslaan van commissarissen van de
raad van commissarissen van de Stich-
ting Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
Periode: 1992–

Grondslag: Statuten Stichting Exploita-
tie Nederlandse Staatsloterij, art. 5
Opmerking: Indien de raad bestaat uit
vijf of zes commissarissen, worden drie
commissarissen benoemd op voordracht
van de raad. Indien de raad bestaat uit
zeven commissarissen, worden vier
commissarissen benoemd op voordracht
van de raad.
Waardering: V 7 jaar

(163.)
Handeling: Het vooraf goedkeuren van
de beloning en onkostenvergoeding van
de commissarissen van de Stichting
Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
Periode: 1992–
Grondslag: Statuten Stichting Exploita-
tie Nederlandse Staatsloterij, art. 10
Waardering: V termijn

(164.)
Handeling: Het aanwijzen van een orga-
nisatie die een onderzoek uitvoert naar
de organisatie en de kwaliteit van de
Staatsloterij
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking Staatsloterij,
art. 9; zoals ingevoegd in 1996 (Stcrt.
1996, 157)
Waardering: B 5 opdrachtverstrekking
en eindrapport, V 5 jaar overige neerslag

Casinospelen

(229.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Ministers van Justitie en Economische
Zaken inzake de benoeming van een
commissaris in de raad van commissaris-
sen van de Nationale Stichting tot
Exploitatie van Casinospelen in Neder-
land
Periode: 1996–
Grondslag: Statuten Holland Casino’s,
art. 5
Waardering: V 7 jaar

(266.)
Handeling: Het goedkeuren van de voor-
ziening die door de vergunninghouder is
getroffen ten behoeve van de
continuïteit van de exploitatie van de
speelcasino’s
Periode: 1975–
Grondslag: Organisatiebeschikking casi-
nospelen (Stcrt. 1975, 252), art. 28;
ingetrokken in 1988 (Stcrt. 1988, 139),
Beschikking casinospelen (Stcrt. 1988,
139), art. 18; ingetrokken in 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Beschikking casinospelen 1996, art. 19
(Stcrt. 1996, 92)
Waardering: V 10 jaar na vervallen
goedkeuring
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Actor: Directeur der Staatsloterij

(111.)
Handeling: Het ter vaststelling bij de
Minister van Financiën voordragen van
het aantal series dat per staatsloterij zal
worden uitgegeven
Periode: 1964–1992
Grondslag: Beschikking Staatsloterij
(Uitvoering artikel 9 van de Wet op de
kansspelen) (Stcrt. 1964, 253) art. 2;
ingetrokken in 1973 (Stcrt. 1973, 148)
Beschikking Staatsloterij (Uitvoering
van artikel 9 van de Wet op de kansspe-
len) (Stcrt. 1973, 148) art. 2
Product: Brief
Waardering: V 10 jaar

(113.)
Handeling: Het opstellen van een plan
waarin wordt aangegeven hoe de trek-
king van de Staatsloterij zal plaatsvinden
Periode: 1945–1992
Grondslag: Besluit van den Minister van
Financiën, ter uitvoering van het besluit
van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en Justitie
van 15 October 1943 betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1945, 122) art. 11;
ingetrokken in 1950 (Stb. 1950, K619)
Loterijwet art. 8, lid 2; zoals ingevoegd
bij Stb. 1950, K619; vervallen in 1964
(Stb. 1964, 483)
Beschikking Staatsloterij (uitvoering
van artikel 9 van de Wet op de kansspe-
len) (Stcrt. 1964, 253) art. 9, lid 1;
ingetrokken in 1973 (Stcrt. 1973, 148)
Beschikking Staatsloterij (Uitvoering
artikel 9 Wet op de kansspelen) (Stcrt.
1973, 148) art. 7, lid 1
Product: Officieel plan der Staatsloterij
Opmerking: Het plan der Staatsloterij
dat per trekking van de Staatsloterij
werd opgesteld door de directeur diende
ter vaststelling aan de Minister van
Financiën te worden voorgelegd.
Waardering: B 5

(119.)
Handeling: Het aanwijzen van twee per-
sonen die zitting hebben in de trekkings-
commissie van de Staatsloterij
Periode: 1951–1992
Grondslag: Beschikking Staatsloterij
(Uitvoering van art. 7, leden 1, 3 en 4; 8,
lid 1; en 11, leden 3 en 4, der Loterij-
wet) art. 3, lid 1; ingetrokken in 1964
(Stcrt. 1964, 253), Beschikking Staatslo-
terij (Uitvoering artikel 9 van de Wet op
de kansspelen) (Stcrt. 1964, 253) art. 9,
lid 2; ingetrokken in 1973 (Stcrt. 1973,
148) en Beschikking Staatsloterij (Uit-
voering artikel 9 Wet op de kansspelen)
(Stcrt. 1973, 148) art. 7, lid 2
Product: Samenstelling trekkingscom-
missie Staatsloterij (Stcrt. 1983, 139;
Stcrt. 1986, 209; Stcrt. 1989, 5; Stcrt.
1990, 107; Stcrt. 1991, 146) en Benoe-
ming leden trekkingscommissie Staatslo-
terij (Stcrt. 1986, 112)

Opmerking: In de beschikking uit 1952
werd nog niet gesproken van een com-
missie; de directeur van de Staatsloterij
diende twee personen aan te wijzen die
de trekking zouden verrichten.
Waardering: V 10 jaar

(130.)
Handeling: Het (goed)keuren van de
ruimte waarin een collecteur of debitant
van de Staatsloterij de loten verkoopt
Periode: 1983–1992
Grondslag: Reglement Collecteurs
(Stcrt. 1983, 60), art. 4, lid 2
Reglement Debitanten (Stcrt. 1983, 60),
art. 4, lid 2
Waardering: V 10 jaar

(131.)
Handeling: Het geven van toestemming
aan een collecteur of debitant van de
Staatsloterij om zich te laten vervangen
Periode: 1983–1992
Grondslag: Reglement Collecteurs
(Stcrt. 1983, 60), art. 5, lid 2
Reglement Debitanten (Stcrt. 1983, 60),
art. 5, lid 2
Product: kennisgeving
Opmerking: De directeur doet de debi-
tant of collecteur een kennisgeving
toekomen waarin hij verklaart geen
bezwaar te hebben tegen de vervanging.
Hieraan kunnen voorwaarden worden
verbonden.
Waardering: V 7 jaar

(132.)
Handeling: Het vaststellen van het tijd-
stip waarvóór collecteurs en debitanten
van de Staatsloterij hun loten moeten
bestellen
Periode: 1983–1992
Grondslag: Reglement Collecteurs
(Stcrt. 1983, 60), art. 9, lid 1
Reglement Debitanten (Stcrt. 1983, 60),
art. 9, lid 2
Opmerking: Wanneer op dat tijdstip nog
geen bestelling is ontvangen wordt de
collecteur of debitant geacht hetzelfde
aantal loten te hebben besteld als hij bij
de vorige loterij heeft verkocht
Waardering: V 7 jaar

(133.)
Handeling: Het afgeven van loten aan
de collecteurs en debitanten van de
Staatsloterij
Periode: 1983–1992
Grondslag: Reglement Collecteurs 1983
(Stcrt. 1983, 60), art. 9, lid 5
Reglement Debitanten (Stcrt. 1983, 60),
art. 9, lid 5
Opmerking: De genoemde bepalingen
zijn niet direct de grondslag voor deze
handelingen. Er staat daar alleen dat de
directeur de afgifte van de loten kan
opschorten wanneer een collecteur of
debitant niet aan zijn verplichtingen
heeft voldaan.
Waardering: V 7 jaar

(134.)
Handeling: Het uitbetalen van de prijzen
van de staatsloterij, dan wel het uitstel-
len van deze betaling wanneer er gerede
twijfel bestaat ten aanzien van de recht-
matigheid van het bezit van een lot door
de aanbieder
Periode: 1945–1992
Grondslag: Besluit van den Minister van
Financiën, ter uitvoering van het besluit
van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en Justitie
van 15 October 1943 betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1945, 122) art. 7 en
Reglement Collecteurs 1983 (Stcrt.
1983, 60), art. 12
Opmerking: Na 1951 vindt uitbetaling
plaats op het kantoor van de verkoper
van het lot. Ook dan is er de mogelijk-
heid van het uitstellen van de betaling
indien twijfel bestaat aan de rechtmatig-
heid van het bezit van een lot (art. 12
aldaar).
Waardering: V 7 jaar

(137.)
Handeling: Het geven van nadere aan-
wijzingen aan collecteurs en debitanten
voor zover het gaat om zaken die niet in
de reglementen van collecteurs en debi-
tanten zijn geregeld
Periode: 1983–1992
Grondslag: Reglement Collecteurs 1983
(Stcrt. 1983, 60), art. 27 en Reglement
Debitanten 1983(Stcrt. 1983, 60), art. 27
Waardering: B 5 algemeen geldende
aanwijzingen
V 10 jaar aanwijzingen aan individuele
collecteurs

(138.)
Handeling: Het aan de hand van prak-
tijkgegevens, zowel voor individuele
gevallen als in het algemeen, stellen van
nadere regels ten aanzien van de hoe-
veelheid contant geld een collecteur of
debitant ten hoogste in kas mag hebben
Periode: 1984–1992
Grondslag: Kasinstructie collecteurs
1984 (Stcrt. 1973, 248), art. 3, lid 2 en
Kasinstructie debitanten 1984 (Stcrt.
1983, 248), art. 3, lid 2
Opmerking: In de kasinstructie is
bepaald dat de omvang van contante
gelden beperkt moet blijven tot het
bedrag dat nodig is om prijzen tot en
met tweehonderdvijftig gulden uit te
betalen. De overige gelden dienen door
collecteur of debitant te worden gestort
op de zogenaamde subrekening (een ten
behoeve van iedere collecteur of debi-
tant afzonderlijk gereserveerde postreke-
ning op naam van de directeur van de
Staatsloterij en onderdeel uitmakend
van de hoofdrekening)
Waardering: V 10 jaar
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(139.)
Handeling: Het verlenen van toestem-
ming aan collecteurs en debitanten om
andere uitgaven ten laste van de kas te
laten komen dat voorzien zijn in de kas-
instructie
Periode: 1984–1992
Grondslag: Kasinstructie collecteurs
1984 (Stcrt. 19873, 248), art. 4 onder d
en Kasinstructie debitanten 1984 (Stcrt.
19873, 248), art. 4 onder d.
Opmerking: In de kasinstructies van
1984 is bepaald dat contante uitbetalin-
gen van de prijzen, afstortingen op de
subrekening en netto-provisies volgens
opgave van de directeur ten laste mogen
komen van de kas.
Waardering: V 10 jaar

(140.)
Handeling: Het opstellen en verstrekken
van maandverantwoordingsstaten waar-
op collecteurs en debitanten hun admi-
nistratie voeren
Periode: 1984–1992
Grondslag: Kasinstructie collecteurs
1984 (Stcrt. 19873, 248), art. 7, lid 2 en
Kasinstructie debitanten 1984 (Stcrt.
19873, 248) art. 7, lid 2
Waardering: V 10 jaar

(141.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
ten aanzien van de termijn waarbinnen
collecteurs en debitanten een nadelig
kasverschil moeten aanzuiveren en de
wijze waarop een positief kasverschil
wordt verrekend
Periode: 1984–1992
Grondslag: Kasinstructie collecteurs
1984 (Stcrt. 19873, 248), art. 7, lid 5 en
6 en Kasinstructie debitanten 1984
(Stcrt. 19873, 248), art. 7, lid 5 en 6
Waardering: V 10 jaar

(142.)
Handeling: Het geven van voorschriften
ten aanzien van de wijze waarop collec-
teurs en debitanten de administratie
voeren en de kas beheren voor zover
hiervoor niet is voorzien in de kasin-
structies
Periode: 1984–1992
Grondslag: Kasinstructie collecteurs
1984 (Stcrt. 19873, 248), art. 11en Kas-
instructie debitanten 1984(Stcrt. 19873,
248) art. 11
Waardering: V 10 jaar

(149.)
Handeling: Het adviseren van de klach-
tencommissie voor collecteurs- en
debitantenaangelegenheden inzake
klachten die zijn ingediend door collec-
teurs en debitanten van de Staatsloterij
Periode: 1988–1992
Grondslag: Regeling vaststelling klach-
tencommissie Staatsloterij (Stcrt. 1988,
39), art. 9, lid 1 onder b.; ingetrokken in
1992 (Stb. 1992, 282)
Waardering: B 5

Actor: Collecteur van de Staatsloterij

(134.)
Handeling: Het uitbetalen van de prijzen
van de staatsloterij, dan wel het uitstel-
len van deze betaling wanneer er gerede
twijfel bestaat ten aanzien van de recht-
matigheid van het bezit van een lot door
de aanbieder
Periode: 1945–1992
Grondslag: Besluit van den Minister van
Financiën, ter uitvoering van het besluit
van de Secretarissen-Generaal van de
Departementen van Financiën en Justitie
van 15 October 1943 betreffende het
loterijbedrijf (Stcrt. 1945, 122) art. 7 en
Reglement Collecteurs 1983 (Stcrt.
1983, 60), art. 12
Opmerking: Na 1951 vindt uitbetaling
plaats op het kantoor van de verkoper
van het lot. Ook dan is er de mogelijk-
heid van het uitstellen van de betaling
indien twijfel bestaat aan de rechtmatig-
heid van het bezit van een lot (art. 12
aldaar).
Waardering: V 10 jaar

Actor: Trekkingscommissie Staatslo-
terij

(120.)
Handeling: Het vaststellen van de uit-
slag van de trekking van de Staatsloterij
Periode: 1964–1992
Grondslag: Beschikking Staatsloterij
(Uitvoering artikel 9 van de Wet op de
kansspelen) (Stcrt. 1964, 253) art. 9, lid
2; ingetrokken in 1973 (Stcrt. 1973,
148) en Beschikking Staatsloterij (Uit-
voering artikel 9 Wet op de kansspelen)
(Stcrt. 1973, 148) art.7, lid 2
Product: proces-verbaal
Opmerking: De commissie is aanwezig
bij elke trekking en stelt over de resulta-
ten een proces-verbaal op. De commis-
sie zendt één exemplaar van het in
tweevoud opgemaakte proces-verbaal
naar de Minister van Financiën.
Waardering: V 10 jaar

Actor: Klachtencommissie voor collec-
teurs- en debitantenaangelegenheden

(148.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ter van Financiën inzake klachten van
collecteurs of debitanten tegen besluiten
of weigeringen daartoe van of namens
de Minister van Financiën of de direc-
teur der Staatsloterij die hen individueel
en als zodanig raken
Periode: 1988–1992
Grondslag: Vaststelling Regeling klach-
tencommissie Staatsloterij (Stcrt. 1988,
39), art. 7, lid 1; ingetrokken bij Stb.
1992, 282
Opmerking: Alvorens met een advies te
komen hoort de klachtencommissie de
klager, de directeur der Staatsloterij en
personen die de commissie zelf wens op
te roepen. Deze personen zijn verplicht
om zich door een raadsman te laten bij-

staan. De voorzitter van de commissie
kan de toelating van een bepaalde
raadsman weigeren.
Waardering: B 5

Actor: Werkgroep Privatisering
Staatsloterij (Commissie van Aarden-
ne)

(107.)
Handeling: Het adviseren van de ver-
antwoordelijke Ministers over de privati-
sering van de Staatsloterij
Periode: 1983–1984
Grondslag: Instellingsbeschikking
Product: Eindrapport Het lot in eigen
handen (Den Haag 1983)
Waardering: B 1

Actor: Interdepartementale Begelei-
dingscommissie Privatisering

(108.)
Handeling: Het adviseren van de ver-
antwoordelijke Ministers over de privati-
sering van de Staatsloterij
Periode: 1988–1989
Bron: Tweede Kamer, 1988–1989,
20 966, nr. 1
Product: advies
Waardering: B 1

Handelingen van actoren onder de
zorg van de Minister van Volksge-
zondheid, Welzijn en Sport

Actor: Minister belast met sportzaken

Kansspelbeleid in het algemeen

(1.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen en coördineren van het
algemene beleid betreffende kansspelen
Periode: 1945–
Product: Beleidsnota’s, beleidsnotities,
rapporten en adviezen
Bijvoorbeeld:
– Nota kansspelen in perspectief (1989);
– Nota Kansspelen in balans (1994);
– Nota kansspelen herijkt (1995).
Waardering: B 1

(2.)
Handeling: Het evalueren van het beleid
ten aanzien van kansspelen
Periode: 1945–
Waardering: B 2,3

(4.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Justitie over de instelling
en de geformuleerde opdracht van com-
missies en (interdepartementale) werk-
groepen ten behoeve van het algemene
kansspelbeleid
Periode: 1945–
Waardering: B 5

(9.)
Handeling: Het voorbereiden van de
wijziging of intrekking van de Loterijwet

Uit: Staatscourant 19 juli 2007, nr. 137 / pag. 14 37



Periode: 1945–1964
Product: Besluit houdende nadere rege-
len inzake de verbindende kracht van
maatregelen op het gebied van het lote-
rijbedrijf, welke zijn uitgevaardigd
gedurende de vijandelijke bezetting van
het Rijk in Europa (Stb. 1945, F103);
– Wet houdende wijziging van de Lote-
rijwet 1905 en vaststelling van enige
met het loterijwezen verband houdende
bepalingen (Stb. 1950, K619);
– Wet houdende nadere wijziging van
de Loterijwet (Stb. 1955, 339);
– Wet houdende wijziging van de Lote-
rijwet (Stb. 1961, 312);
– Wet op de loterijbelasting (Stb. 1961,
313).
Waardering: B 1

(10.)
Handeling: Het voorbereiden van de
totstandkoming en wijziging van de Wet
op de kansspelen
Periode: 1945–
Product: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483)
Wijzigingen bij: (Stb. 1967, 108); (Stb.
1968, 288); (Stb. 1970, 612); (Stb. 1971,
287); (Stb. 1973, 287); (Stb. 1974, 441);
(Stb. 1976, 229); (Stb. 1981, 154); (Stb.
1984, 91); (Stb. 1985, 600); (Stb. 1988,
672); (Stb. 1988, 673); (Stb. 1991, 394);
(Stb. 1992, 282); (Stb. 1992, 371); (Stb.
1992, 636); (Stb. 1993, 650); (Stb. 1993,
658); (Stb. 1994, 573); (Stb. 1995, 300);
(Stb. 1997, 63); (Stb. 1997, 510); (Stb.
1998, 270); (Stb. 1998, 298); (Stb. 1998,
446); (Stb. 1999, 9); (Stb. 1999, 30)
Opmerking: De Minister van Economi-
sche Zaken was niet vanaf het begin
betrokken bij de totstandkoming en wij-
ziging van de Wet op de kansspelen; hij
is voor het eerst medeondertekenaar van
de wetswijziging in 1974, waarbij casi-
no’s en de lotto werden gelegaliseerd.
Waardering: B 1

(20.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Justitie inzake de benoe-
ming of het ontslag van de voorzitter, de
overige leden of de secretaris van het
College van toezicht op de kansspelen
Periode: 1996–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
36, lid 1; zoals ingevoegd bij (Stb. 1995,
300)
Besluit College van toezicht op de kans-
spelen (Stb. 1995, 595) art. 12 jo. art 14,
lid 1 jo. 16, lid 3
Product: Brief
Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

(29.)
Handeling: Het door tussenkomst van de
Minister van Justitie richten van een
verzoek om advies aan het College van
toezicht op de kansspelen
Periode: 1996–
Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen (Stb. 1995, 595), art.
2, lid 1

Waardering: B 5

(31.)
Handeling: Het door de tussenkomst van
de Minister van Justitie richten van het
verzoek aan het College van toezicht op
de kansspelen om een onderzoek in te
stellen naar de naleving van de wettelij-
ke bepalingen, de statuten en reglemen-
ten door een rechtspersoon waaraan een
vergunning voor het organiseren van
kansspelen is verleend
Periode: 1996–
Grondslag: Besluit College van toezicht
op de kansspelen (Stb. 1995, 595), art. 5
Waardering: B 5

Loterijen, premieleningen, prijsvragen
en bijzondere vormen van kansspelen

(53.)
Handeling: Het verlenen of intrekken
van een vergunning tot het organiseren
van een instantloterij aan één rechtsper-
soon met volledige rechtsbevoegdheid
alsmede het vaststellen, wijzigen of
intrekken van de voorschriften die aan
deze vergunning worden verbonden
Periode: 1993–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
14b, lid 1 en 14c; zoals ingevoegd in
1993 (Stb. 1993, 658)
Product: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5)
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Opmerking: Over het voornemen tot
verlening of intrekking van de vergun-
ning wordt vanaf 1996 het College van
toezicht op de kansspelen gehoord.
Wanneer de voorschriften betrekking
hebben op het deel van de opbrengst dat
de houder van een instantloterij aan de
Staat moet overdragen, op inrichtingen
waar tevens deelnamebewijzen van de
staatsloterij verkrijgbaar zijn of op de
vertegenwoordiging namens de organisa-
tor van de Staatsloterij in het bestuur
van de vergunninghouder van de instant-
loterij, worden deze vastgesteld in
overeenstemming met de Minister van
Financiën.
Waardering: B 5

(54.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Justitie en de Minister van
Financiën inzake de vaststelling van
voorschriften die worden verbonden aan
de vergunning voor het organiseren van
een instantloterij
Periode: 1993–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
14c, lid 4; zoals ingevoegd in 1993 (Stb.
1993, 658)
Beschikking instantloterij (Stcrt. 1994,
5), art 3, lid 4; art. 11; art. 16, lid 3; art.
19, lid 2; art. 20, lid 4; vervallen 30 april
1996
Product: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5)

Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Opmerking: In de beschikking instantlo-
terij is precies aangegeven met de
vaststelling of wijziging van welke voor-
schriften de Minister van Financiën
moet overeenstemmen. Het gaat om
bepalingen in de beschikking instantlote-
rij waarbij is bepaald:
– dat de Minister van Financiën de bepa-
lingen in de statuten van de Stichting
Nationale Instantloterij moet goedkeu-
ren voor zover zij betrekking hebben op
de vertegenwoordiging van de Stichting
Exploitatie Nederlandse Staatsloterij
(SENS);
– wat het maximum aantal verkooppun-
ten is, waarvan 1500 eenmalig worden
aangewezen op bindende voordracht
van de SENS;
– dat een bepaald deel van de netto-
opbrengst van de instantloterij wordt
afgedragen aan de Minister van
Financiën;
– dat de Stichting Nationale Instantlote-
rij elk kwartaal een financieel verslag
aan de Minister van Justitie en de Minis-
ter belast met sportzaken stuurt, alsmede
een afschrift daarvan aan de Minister
van Financiën;
– dat de Stichting Nationale Instantlote-
rij de jaarrekening tevens aan de Minis-
ter van Financiën zendt
In de beschikking instantloterij 1996
keren deze bepalingen niet terug.
Waardering: B 5

(70.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Minister van Justitie en de Minister van
Financiën inzake de bepaling dat een
gedeelte van de opbrengst van de instant-
loterij moet worden afgedragen aan de
Staat
Periode: 1993–
Grondslag: Wet op de kansspelen, art.
14b, lid 4; zoals ingevoegd in 1993 (Stb.
1993, 658)
Product: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5)
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92)
Waardering: B 5

(71.)
Handeling: Het rapporteren aan de
Tweede Kamer der Staten-Generaal
over de werking van de Wet tot wijzi-
ging van de Wet op de kansspelen in
verband met het organiseren van de
instantloterij en de op basis daarvan ver-
leende vergunning
Periode: 1994–1996
Grondslag: Wet van 2 december 1993
tot wijziging van de Wet op de kansspe-
len in verband met het organiseren van
de instantloterij (Stb. 1993, 658) art. III
Product: De Krasloterij in Nederland.
Deelname, deelnemers, risico’s en hand-
having (Ministerie van Justitie/Den
Haag, 1995)
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Opmerking: De eerste vergunning tot
het organiseren van de instantloterij
werd als proef voor de duur van twee
jaar verleend aan de Stichting Nationale
Instantloterij. Het onderzoek voor het
rapport aan de Tweede Kamer werd in
opdracht van het Ministerie van Justitie
uitgevoerd door Bakkenist Management
Consultants en het Instituut voor Versla-
vingsonderzoek (IVO)
Waardering: B 2,3

(72.)
Handeling: Het goedkeuren van de statu-
ten en reglementen van de Stichting
Nationale Instantloterij
Periode: 1994–
Grondslag: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5) art. 3, lid 2; vervallen
30 april 1996
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92) art. 3, lid 2
Waardering: V 10 jaar

(74.)
Handeling: Het aanwijzen van een onaf-
hankelijke deskundige of keuringsinstel-
ling die de mechanische, elektrische en
elektronische processen die worden
gebruikt bij de prijsbepaling en vaststel-
ling van de winnaars van de instantlote-
rij, goedkeuren en periodiek controleren
Periode: 1994–
Grondslag: Beschikking instantloterij
(Stcrt. 1994, 5), art. 14, lid 1; vervallen
30 april 1996
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92), art. 11, lid 1
Waardering: V 5 jaar

(75.)
Handeling: Het goedkeuren van het
aanmerken van kosten, die niet recht-
streeks verband houden met het organi-
seren van de instantloterij of met de
normale bedrijfskosten, als exploitatie-
kosten
Periode: 1994–
Grondslag: Beschikking instantloterij,
(Stcrt. 1994, 5) art. 17, lid 2; vervallen
30 april 1996
Beschikking instantloterij 1996 (Stcrt.
1996, 92), art. 13, lid 2; zoals laatstelijk
gewijzigd bij Stcrt. 2000, 111
Waardering: V 5 jaar

(76.)
Handeling: Het aanwijzen van een onaf-
hankelijke instelling die van de Stich-
ting Nationale Instantloterij de opdracht
krijgt tot het opstellen en uitvoeren van
een plan tot controle van de verkooppun-
ten van de instantloterij
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking instantloterij
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 5, lid 2
Waardering: V 5 jaar

(77.)
Handeling: Het geven van aanwijzingen
aan de Stichting Nationale Instantloterij
omtrent de inrichting van haar jaarreke-
ning en jaarverslag
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking instantloterij
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 17, lid 1
Waardering: V 5 jaar

(78.)
Handeling: Het overeenstemmen met de
Stichting Nationale Instantloterij inzake
het verlenen van de opdracht aan een
onafhankelijke instelling tot het gedu-
rende een periode van tenminste vier
jaar verrichten van longitudinaal onder-
zoek naar het gedrag van deelnemers
aan de instantloterij
Periode: 1996–
Grondslag: Beschikking instantloterij
1996 (Stcrt. 1996, 92), art. 18, lid 1
Opmerking: De aangewezen instelling
rapporteert jaarlijks aan de Ministers en
het College van toezicht op de kansspe-
len.
Waardering: B 5

Sportprijsvragen en de lotto

Algemeen

(165.)
Handeling: Het voorbereiden, mede-
vaststellen en coördineren van het beleid
betreffende sportprijsvragen en de lotto
Periode: 1945–
Product: Nota’s, notities, rapporten
Opmerking: De betrokkenheid van de
Minister van Justitie bij het voorbreiden
enz. van beleid ten aanzien van sport-
prijsvragen en de lotto valt onder de
coördinerende taak van deze Minister
die is beschreven in handeling 1
Waardering: B 1

(166.)
Handeling: Het evalueren van het beleid
betreffende sportprijsvragen en de lotto
Periode: 1945–
Product: Brieven, rapporten
Opmerking: De Minister werd bijvoor-
beeld in 1984 door de Tweede Kamer
verzocht om de verdeling van de
opbrengsten van de lotto en toto te eva-
lueren. Zie TK, 1983–1984, 18 039, nr. 4
Waardering: B 2

(167.)
Handeling: Het instellen van werkgroe-
pen en commissie die de verantwoorde-
lijke Ministers adviseren over het beleid
ten aanzien van sportprijsvragen en de
lotto
Periode: 1945–
Product: Instelling Werkgroep Oranje
Instelling Projectgroep Lotto en Toto
(Commissie-Verhoeve)

Opmerking: Wanneer deze werkgroepen
mede worden ingesteld door de Minister
van Justitie als coördinerend bewinds-
persoon, dan valt de neerslag voor deze
Minister onder handeling 3.
Waardering: B 4

(170.)
Handeling: Het voorbereiden van alge-
mene maatregelen van bestuur waarbij:
– categorieën van sportverenigingen en
ondernemingen worden aangewezen die
formulieren voor deelname aan een lotto
of een sportprijsvraag beschikbaar kun-
nen stellen,
– voorschriften worden gegeven ten aan-
zien van de wijze waarop een lotto of
een sportprijsvraag worden georganiseerd
Periode: 1974–1992
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27d, lid 1; zoals inge-
voegd in 1974 (Stb. 1974, 441); verval-
len in 1992 (Stb. 1992, 636)
Product: Lotto-toto-besluit (Stb. 1974,
477)
Opmerking: De voorschriften betreffen
de verspreiding, de administratie en de
inname van formulieren, de administra-
tie en de afdracht van de ter zake ont-
vangen gelden, alsmede de vergoeding
welke aan individuele medewerkers uit
de aangewezen categorieën ter zake van
hun medewerking toekomt.
Waardering: B 5

(171.)
Handeling: Het opstellen van periodieke
verslagen over sportprijsvragen en de
lotto
Periode: 1945–
Product: Series jaarverslagen, kwartaal-
verslagen, maandverslagen
Opmerking: Het gaat hier om vormen
van verslaglegging waarvoor geen
grondslag bestaat in de wet- en regelge-
ving ten aanzien van kansspelen.
Bewaring op het hoogste niveau bete-
kent dat kwartaalverslagen alleen wor-
den bewaard als er geen jaarverslagen
zijn, en maandverslagen alleen als er
geen jaar- en kwartaalverslagen zijn,
etcetera.
Waardering: B, criterium 3 voor versla-
gen op het hoogste niveau
V 2 jaar voor verslagen op onderliggend
niveau

(172.)
Handeling: Het beantwoorden van
Kamervragen en het anderszins op ver-
zoek incidenteel informeren van leden
of commissies uit de Kamers der Staten-
Generaal betreffende sportprijsvragen
en de lotto
Periode: 1945–
Grondslag: GW 1938/46/48, art. 97;
GW 1953/56/72, art. 104; GW
1983/87/95, art. 68
Product: Brieven, notities
Opmerking: Als coördinerend bewinds-
persoon zal de Minister van Justitie
eveneens betrokken zijn bij het beant-
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woorden van Kamervragen met betrek-
king tot sportprijsvragen en de lotto, de
neerslag valt dan onder handeling 11
Waardering: B 2,3

(173.)
Handeling: Het informeren van de
Commissies voor de Verzoekschriften
en andere tot onderzoeken van klachten
bevoegde commissies uit de Kamers der
Staten-Generaal naar aanleiding van
klachten over de uitvoering of de gevol-
gen van het beleid ten aanzien van
sportprijsvragen en de lotto
Periode: 1945–
Product: Brieven, notities
Waardering: B 3

(174.)
Handeling: Het beslissen op beroeps- en
bezwaarschriften naar aanleiding van
beschikkingen betreffende sportprijsvra-
gen en de lotto en het voeren van ver-
weer in beroepschriftprocedures voor
administratiefrechtelijke organen
Periode: 1945–
Product: Beschikkingen, verweerschrif-
ten
Opmerking: In de wet- en regelgeving
ten aanzien van sportprijsvragen zijn
geen regels opgenomen ten aanzien van
beroep en bezwaar. Op basis van de
Algemene wet bestuursrecht is wel
beroep of bezwaar mogelijk.
Waardering: V 10 jaar

(175.)
Handeling: Het beantwoorden van vra-
gen van individuele burgers, bedrijven
en instellingen betreffende sportprijsvra-
gen en de lotto
Periode: 1945–
Product: Brieven, notities
Waardering: V 2 jaar

(176.)
Handeling: Het uitvoeren van voorlich-
tingsactiviteiten op het terrein van
sportprijsvragen en de lotto
Periode: 1945–
Product: Voorlichtingsmateriaal
Waardering: V 2 jaar (de eindproducten
blijven bewaard)

(177.)
Handeling: Het vaststellen van de
opdracht en het eindproduct van (weten-
schappelijk) onderzoek ten behoeve van
het beleid ten aanzien van sportprijsvra-
gen en de lotto
Periode: 1945–
Product: Nota’s, notities, onderzoeks-
rapporten
Waardering: B 1

(178.)
Handeling: Het begeleiden en financie-
ren van wetenschappelijk onderzoek ten
behoeve van het beleid ten aanzien van
sportprijsvragen en de lotto
Periode: 1945–

Product: Notulen, brieven, begrotingen,
rekeningen, declaraties
Waardering: V 5 jaar

Handelingen met betrekking tot vergun-
ningverlening

(179.)
Handeling: Het verlenen, verlengen en
intrekken van een vergunning tot het
houden van sportprijsvragen en het
opstellen, wijzigen of aanvullen van de
daaraan verbonden voorwaarden
Periode: 1959–
Grondslag: Loterijwet, art. 3; art. 18, lid
1 en 23, lid 1; zoals ingevoegd in 1961
(Stb. 1961, 312); vervallen in 1964 (Stb.
1964, 483) en Wet op de kansspelen
(Stb. 1964, 483) art. 16, lid 1 en 21, lid
2; zoals laatstelijk gewijzigd in 1974
(Stb. 1974, 441)
Product: Vergunning tot het aanleggen
en houden van sportprijsvragen d.d.
3 januari 1963 nr. LO 620/068/136
Beschikking van de Minister van Justitie
en de Staatssecretaris van Onderwijs,
Kunsten en Wetenschappen van
21 december 1964, houdende vergun-
ning voor het aanleggen en houden van
sportprijsvragen
Vaststelling vergunning tot het aanleg-
gen en houden van sportprijsvragen
(Stcrt. 1968, 146); (Stcrt. 1969, 138);
(Stcrt. 1970, 145); (Stcrt. 1973, 126);
(Stcrt. 1974, 164 en 173); (Stcrt. 1976,
2); (Stcrt. 1981, 223); (Stcrt. 1982, 253);
(Stcrt 1985, 230); (Stcrt. 1986, 13);
(Stcrt. 1987, 65); (Stcrt. 1988; 24);
(Stcrt. 1989, 14); (Stcrt. 1989, 247);
(Stcrt. 1991, 36); (Stcrt. 1992, 102);
(Stcrt. 1992, 102); Stcrt. 1992, 46) en
Beschikking Sporttotalisator (Stcrt.
1992, 244); (Stcrt. 1995, 251); (Stcrt.
1997, 197); (Stcrt. 1997, 249); (Stcrt.
1999, 246)
Opmerking: Bij de vergunning worden
tevens de voorwaarden vastgesteld.
Aangezien de vergunning voor een rela-
tief korte duur, doorgaans enkele jaren,
wordt verleend, dient deze regelmatig
verlengd te worden. Hierbij zijn van tijd
tot tijd ook wijzigingen en aanvullingen
doorgevoerd in de voorwaarden. Sinds
1992 wordt de vergunning voor het hou-
den van sportprijsvragen, het organise-
ren van een cijferspel en de lotto, ver-
leend met één beschikking, de
Beschikking Sporttotalisator. Vanaf
1996 horen de Ministers bij het verlenen
van de vergunning en het vaststellen van
de voorwaarden het College van toe-
zicht op de kansspelen.
Waardering: V 10 jaar na intrekken ver-
gunning

(180.)
Handeling: Het verlenen, verlengen en
intrekken van een vergunning voor het
organiseren van een lotto aan instellin-
gen die toestemming hebben voor het

houden van sportprijsvragen alsmede
het opstellen, wijzigen of aanvullen van
de hieraan verbonden voorschriften
Periode: 1974–
Grondslag: Wet op de kansspelen (Stb.
1964, 483), art. 27b, lid 1, 27 c, lid 1 en
art. 27f; zoals ingevoegd in 1974 (Stb.
1974, 441) en gewijzigd in 1992 (Stb.
1992, 636)
Product: Vergunning voor het organise-
ren van een lotto (Stcrt. 1974, 164);
(Stcrt. 1976, 2); (Stcrt. 1982, 253);
(Stcrt. 1985, 230); (Stcrt. 1986, 101);
(Stcrt. 1987, 65); (Stcrt. 1988; 24);
(Stcrt. 1989, 14); (Stcrt. 1989, 247);
(Stcrt. 1991, 36); (Stcrt. 1992, 147);
(Stcrt. 1992, 46)
Beschikking Sporttotalisator (Stcrt.
1992, 244); (Stcrt. 1994, 242); (Stcrt.
1995, 251); (Stcrt. 1997, 197); (Stcrt.
1997, 249); (Stcrt. 1999, 246)
Opmerking: In feite kon hiermee alleen
vergunning worden verleend aan de
Stichting de Nationale Sporttotalisator.
Na 1992 wordt de vergunning verleend
en de voorschriften vastgesteld met de
Beschikking Sporttotalisator. Over het
voornemen tot verlening of intrekking
van de vergunning wordt vanaf 1996 het
College van toezicht op de kansspelen
gehoord.
Waardering: B 5

Toezicht op het bestuur van de vergun-
ninghouder

(181.)
Handeling: Het goedkeuren van de (wij-
ziging van de) statuten en reglementen
van de Stichting De Nationale Sporttota-
lisator
Periode: (1961) 1968 -
Grondslag: Lotto-toto-besluit (Stb.
1974, 477), art. 8, lid 3; ingetrokken in
1992 (Stb. 1992, 636), Vergunning tot
het aanleggen en houden van sportprijs-
vragen (Stcrt. 1968, 146); (Stcrt. 1972,
129); (Stcrt. 1974, 173); (Scrt. 1976, 2)
art. 14, Vergunning tot het organiseren
van de lotto (Stcrt. 1974, 173) art. 1,
Vergunning tot het organiseren van een
kansspel (Stcrt. 1981, 208) lid 1,
Beschikking Sporttotalisator (Stcrt.
1992, 244); (Stcrt. 1994, 242); (Stcrt.
1995, 251); (Stcrt. 1997, 197); (Stcrt.
1997, 249) art. 3, lid 2
Opmerking: Het reglement voor de aan
de lotto medewerking verlenende onder-
nemers in het midden- en kleinbedrijf
behoefde tot 1992 tevens de goedkeu-
ring van de Minister van Economische
Zaken.
Waardering: V 10 jaar

(183.)
Handeling: Het benoemen of ontslaan
van twee onafhankelijke leden van het
bestuur van de Stichting de Nationale
Sporttotalisator die fungeren als voorzit-
ter en vice-voorzitter
Periode: 1974–
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Grondslag: Statuten Stichting Nationale
Sporttotalisator
Opmerking: Uit het dossier over de
Sporttotalisator in het archief van het
Ministerie van Justitie lijkt aanvankelijk
ook de Minister van Justitie een lid in
het bestuur van de SNS te benoemen.
Tot wanneer dit het geval zou zijn
geweest is niet duidelijk.
Waardering: V 5 jaar na einde benoeming

(184.)
Handeling: Het goedkeuren van de
samenstelling, de taak en de werkwijze
van de commissie die een vervangende
uitslag vaststelt van afgelaste sportwed-
strijden die worden gebruikt voor een
sportprijsvraag
Periode: 1968–1974
Grondslag: Opnieuw vaststelling ver-
gunning tot het aanleggen en houden
van sportprijsvragen (Stcrt. 1968, 146)
art. 14 en Vergunning tot het houden
van sportprijsvragen voor de Stichting
‘De Nationale Sporttotalisator’ (Stcrt.
1972, 129) art. 14
Opmerking: Deze handeling vervalt in
1974 omdat toen bij de wijziging van de
Wet op de kansspelen de bepaling ten
aanzien van vervangende uitslagen werd
aangepast en er daar niet langer sprake
was van een speciaal hiervoor bestemde
commissie.
Waardering: B 5

Toezicht op het financiële beheer door
de vergunninghouder

(186.)
Handeling: Het goedkeuren van de
raming van de exploitatiekosten door de
stichting De Nationale Sporttotalisator
Periode: 1974–
Grondslag: Vergunning tot het organise-
ren van sportprijsvragen (Stcrt. 1974,
173); (Stcrt. 1976, 2) art. 12a en 13,
Vergunning tot het organiseren van de
lotto (Stcrt. 1974, 173); (Stcrt. 1976, 2)
art. 12a; (Stcrt. 1981, 223) art. 12a en
art. 13 en Beschikking sporttotalisator
(Stcrt. 1992, 244) art. 12, lid 2
Opmerking: Vanaf 1974 schreven de
vergunningen aan de SNS voor dat de
stichting een taakstellende begroting
moest opstellen van haar exploitatiekos-
ten. Wanneer de stichting andere kosten
dan in de vergunning was voorzien wil-
de beschouwen als exploitatiekosten

diende de Minister belast met sportza-
ken dit goed te keuren. Beide activitei-
ten moeten onder deze handeling wor-
den gerekend. In de Beschikking
sporttotalisator vervalt de goedkeuring
van de begroting, en moet de Minister
van Justitie de raming van de exploita-
tiekosten mede goedkeuren.
Waardering: V 5 jaar

(187.)
Handeling: Het geven van richtlijnen
met betrekking tot de jaarlijkse rapporta-
ges inzake de financiële uitkomsten van
de georganiseerde prijsvragen en lotto
Periode: 1974–
Grondslag: Vergunning tot het organise-
ren van sportprijsvragen (Stcrt. 1974,
173; Stcrt. 1976, 2) art. 17, Vergunning
tot het organiseren van sportprijsvragen
d.d. 18 december 1980, art. 23,
Vergunning tot het organiseren van de
lotto (Stcrt. 1974, 173; Stcrt. 1976, 2)
art. 17,
Vergunning tot het organiseren van de
lotto d.d. 18 december 1980, art. 23 en
Beschikking sporttotalisator (Stcrt.
1992, 244) art. 15
Waardering: V 5 jaar

(188.)
Handeling: Het goedkeuren van het prij-
zenschema van het extra cijferspel dat
door de Stichting de Nationale Sporttota-
lisator wordt georganiseerd
Periode: 1981–1992
Grondslag: Verlening vergunning Stich-
ting de Nationale Sporttotalisator voor
organiseren kansspel (Stcrt. 1981, 208)
art. 9
Waardering: V 2 jaar

Toezicht op de verdeling van de
opbrengsten

(189.)
Handeling: Het houden van toezicht op
de besteding van de opbrengsten van de
sportprijsvragen en de lotto
Periode: 1961–1992
Grondslag: Vergunning tot het organise-
ren van sportprijsvragen (Stcrt. 1968,
146); (Stcrt. 1972, 129) art. 8 en 9;
(Stcrt. 1972, 129) art. 7; (Stcrt. 1974,
17); (Stcrt. 1976, 2) art. 15 en 16; Ver-
gunning tot het organiseren van sport-
prijsvragen d.d. 18 december 1980, art.
20, Vergunning tot het organiseren van

de lotto (Stcrt. 1974, 173); (Stcrt. 1976,
2) art. 15 en 16; Vergunning tot het
organiseren van sportprijsvragen d.d.
18 december 1980, art. 20
Opmerking: In deze handeling zijn ver-
schillende manieren waarop de Minister
belast met sportzaken toezicht hield op
de besteding van de opbrengsten van
sportprijsvragen en de lotto. Tot 1974
voorzag de vergunning in een adviseren-
de rol van een ambtenaar bij het opstel-
len van een verdelingsplan. Vanaf 1976
diende de SNS tweemaal per jaar een
bestedingsplan op te stellen. Tegen deze
bestedingsplannen kon door derden
bezwaar worden aangetekend bij de
Minister belast met sportzaken, die deze
bezwaarschriften vervolgens meewoog
bij het vaststellen van de bestedings-
plannen. Na 1992 zijn geen bepalingen
meer opgenomen in de vergunningen
aan de SNS die vanaf dat moment in de
Beschikking Sporttotalisator zijn gere-
geld
Waardering: B 5

Actor: Werkgroep Oranje

(168.)
Handeling: Het adviseren van de ver-
antwoordelijke Ministers over de finan-
ciële positie van de sporttotalisator
Periode: 1966/67–1968
Grondslag: Instellingsbeschikking
Product: Rapport, advies
Opmerking: In de werkgroep zaten ver-
tegenwoordigers van de Ministeries van
Justitie, CRM, Financiën
Waardering: B 1

Actor: Projectgroep Lotto en Toto
(Commissie-Verhoeve)

(169.)
Handeling: Het adviseren van de Minis-
ter van CRM over de opzet van de
instelling die zal worden belast met het
organiseren van de lotto en de toto en
eveneens een belangrijke rol zal hebben
bij de verdeling van de opbrengst daarvan
Periode: 1973–1974
Product: Advies
Opmerking: In deze werkgroep hadden
vertegenwoordigers zitting van verschil-
lende sportkoepels, gemeenten, departe-
menten en charitatieve instellingen.
Waardering: B 1.
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