
Lottobedrijf vervolgd voor oplichting 

Van onze verslaggeefster 
Het gerechtshof in Den Bosch heeft het openbaar ministerie in Roermond 

opgedragen een gerechtelijk vooronderzoek te openen naar de praktijken van het lottobedrijf LOC. 
 
Het OM moet LOC - dat een postbus heeft in Venray - strafrechtelijk vervolgen wegens oplichting en 
overtreding van de Wet op de Kansspelen. 
 
Dat heeft het hof bepaald in een zaak die aanhangig is gemaakt door C. Meerts uit Baexem. Net als 
vele andere Nederlanders kreeg ook hij medio 2003 een brief van LOC in de bus met de mededeling 
dat hij een fraaie auto had gewonnen. Dan moest hij wel snel besluiten of hij voortaan mee wilde 
spelen in de Duitse lotto. Meerts stonk er niet in, maar deed aangifte van onder meer oplichting en 
overtreding van de Wet op de Kansspelen. Toen de officier van justitie hem meedeelde niet te gaan 
vervolgen, beklaagde Meerts zich daarover bij het gerechtshof in Den Bosch. Dat heeft hem nu, bijna 
twee jaar later, gelijk gegeven: het OM moet LOC alsnog vervolgen. 
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Het hof vindt dat ,,gelet op de layout en de 'aanbiedingen' van LOC, mensen 
kunnen worden bewogen tot het aangaan van een schuld middels het meedoen aan de Duitse lotto''. 
Ook vindt het hof dat LOC deelname aan een buitenlands kansspel heeft bevorderd, terwijl het 
daarvoor geen vergunning had. 
 
Een woordvoerster van het OM in Roermond laat weten dat de opdracht van het hof inderdaad wordt 
uitgevoerd. In september 2003 besloot de officier niet te vervolgen, omdat er ,,onvoldoende 
verdenking'' van een strafbaar feit bestond, zo kreeg Meerts te horen. ,,Bovendien vond de officier dat 
dit geschil civielrechtelijk moest worden uitgevochten.'' Meerts is opgetogen over de beschikking van 
het hof. ,,Ik heb gewoon een hekel aan die organisaties die gemakkelijk een hele hoop geld willen 
verdienen over de ruggen van anderen.'' 
 
Ook het College van Toezicht op de Kansspelen, dat al jaren waarschuwt tegen illegale loterijen, is blij 
met deze uitspraak: ,,Wij hebben al vaker gezegd dat deze praktijken strafrechtelijk aangepakt moeten 
worden. Het is heel bijzonder dat het OM nu een gerechtelijk vooronderzoek moet openen. Het had 
alleen wat eerder gemogen'', aldus P. Geertsen van het college. Volgens hem is het aantal klachten 
het afgelopen anderhalf jaar wel teruggelopen. ,,Maar misschien dat nu eindelijk eens duidelijk wordt 
hoe dat wereldje in elkaar zit.'' 
 
De advocaat van LOC, M. de Schepper, blijft wat vaag over de exacte activiteiten van LOC: ,,Het is 
een marketingbedrijf dat producten verkoopt.'' LOC is ,,volgens mijn informatie'' een handelsnaam van 
een Zwitserse vennootschap, zegt hij. De Schepper is teleurgesteld over de beschikking van het 
Bossche hof: ,,Ik vind het onterecht dat LOC nu moet worden vervolgd. Want van oplichting is echt 
geen sprake. Bovendien is de firma al anderhalf jaar geleden met haar lotto-activiteiten gestopt als 
reactie op de kritiek die er was. Het zou gewoon eens goed geregeld moeten worden in Nederland: 
wat je belooft moet je waarmaken, maar mensen moeten wel goed lezen.'' 
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