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Besluit van de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit op het bezwaarschrift van 
mevrouw [persoon 1] (hierna: bezwaarmaker) tegen het besluit van 18 februari 2022 
met het kenmerk 14749/01.257.065 
  
Openbaarmaking onder kenmerk: 14749.001/ 01.267.711 
 

Besluit op bezwaar 

1 Inleiding 
 
1. Bij brief van 5 januari 2022 heeft bezwaarmaker de raad van bestuur van de 

Kansspelautoriteit (hierna: de raad van bestuur) verzocht tot openbaarmaking van 
bepaalde documenten als bedoeld in artikel 3, eerste lid, van de Wet openbaarheid 
van bestuur (hierna: Wob).1  
 

2. Bezwaarmaker heeft verzocht om openbaarmaking van: 
 
een inventarislijst betreffende de formele en informele onderzoeken van de 
Kanssspelautoriteit naar het opereren van de Curaçaose online kansspelaanbieders 
op de Nederlandse markt. 

 
3. Bij besluit van 18 februari 2022 met het kenmerk 14749/01.257.065 (hierna: het 

bestreden besluit), heeft de raad van bestuur beslist op het verzoek om informatie 
(hierna: Wob-verzoek). De raad van bestuur heeft het Wob-verzoek afgewezen. 

 
4. Op 13 maart 2022 heeft bezwaarmaker een bezwaarschrift ingediend tegen het 

bestreden besluit.2 

2 Ontvankelijkheid 
 
5. Het bezwaarschrift voldoet aan de in de Algemene wet bestuursrecht (hierna: Awb) 

gestelde eisen. Het bezwaar is derhalve ontvankelijk. 

                                           
1 14749/01.255.856  
2 14749.001/01260.091 
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3 Hoorzitting 
 

6. De raad van bestuur heeft bezwaarmaker op 11 april 2022 – via e-mail en post - 
uitgenodigd voor een digitale hoorzitting. Bezwaarmaker heeft niet op deze 
uitnodiging gereageerd en heeft derhalve geen gebruik gemaakt van de 
mogelijkheid om gehoord te worden.  

4 Bezwaargronden 
 
7. Bezwaarmaker voert samengevat aan dat de term ‘inventarislijst’ in deze context 

heeft te gelden als een opsomming c.q. overzicht van onderzoeken.  

5 Beoordeling 
 
8. Sinds 1 mei 2022 is de Wet open overheid (hierna: Woo) in werking getreden. De 

Woo voorziet niet in overgangsrecht. Dat betekent dat Wob-verzoeken die vóór 1 
mei 2022 zijn ingediend worden afgehandeld op grond van de Woo. De Afdeling 
bestuursrechtspraak van de Raad van State heeft dit op 26 april 2022 
(ECLI:NL:RVS:2022:1223) bevestigd. Bovengenoemd verzoek zal dan ook worden 
afgehandeld conform de Woo. 
 

9. Ingevolge artikel 2.1 van Woo wordt in deze wet en de daarop rustende bepalingen 
verstaan onder document: een door een orgaan, persoon of college als bedoeld 
in artikel 2.2, eerste lid Woo, opgemaakt of ontvangen schriftelijk stuk of ander 
geheel van vastgelegde gegevens dat naar zijn aard verband houdt met de publieke 
taak van dat orgaan, die persoon of dat college.  
 

10. Een document dat een inventarislijst, opsomming of overzicht - van formele en 
informele onderzoeken van de Kanssspelautoriteit naar het opereren van de 
Curaçaose online kansspelaanbieders op de Nederlandse markt - bevat is niet 
aanwezig bij de Kansspelautoriteit.  

 
11. Nu er binnen de Kansspelautoriteit geen documenten zijn aangetroffen met de door 

bezwaarmaker gevraagde informatie is het verzoek terecht afgewezen. De door 
bezwaarmaker aangevoerde bezwaargronden brengen daar geen verandering in.  
 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0045754/2022-05-01#Hoofdstuk2_Artikel2.2
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6 Besluit 
 

12. De raad van bestuur verklaart het bezwaar ongegrond.  
 

 
Den Haag, 7 juni 2022 
 
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, 
 
w.g. 
 
 
 
drs. René J.P. Jansen 
voorzitter 
 
 
Verzonden op: 13 juni 2022 
 

Beroep 
Tegen dit besluit kan een belanghebbende beroep instellen bij de sector bestuursrecht van de 
rechtbank in het arrondissement van de indiener van het beroepschrift.  
 
Het beroepschrift moet binnen zes weken na de dag van bekendmaking door de rechtbank zijn 
ontvangen. Het beroepschrift moet op grond van artikel 6:5 van de Algemene wet bestuursrecht 
zijn ondertekend en moet ten minste bevatten de naam en adres van de indiener, de 
dagtekening, de omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht, zo mogelijk een 
afschrift van dit besluit, en de gronden waarop het beroepschrift rust.  
Van de indiener van het beroepschrift wordt griffierecht geheven door de griffier van de 
rechtbank. Nadere informatie over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betalen wordt 
door de griffie van de rechtbank verstrekt. 
 
Er kan ook digitaal beroep worden ingesteld bij genoemde rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet de indiener beschikken over een 
elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden. 
 
Let wel: het instellen van beroep schort de werking van dit besluit niet op. 
Kunt u de beslissing op uw beroepschrift niet afwachten vanwege een spoedeisend belang? Dan 
kunt u bij de sector bestuursrecht van de rechtbank in uw arrondissement een verzoek om 
voorlopige voorziening indienen. 
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