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Besluit als bedoeld in artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur 
 
Kenmerk verzoek: 14852 / 01.260.105 
 
Kenmerk besluit:  14852 / 01.266.102 

 
 

Besluit 

1 Feiten en omstandigheden 
 
1. Op 11 maart 2022 heeft de raad van bestuur van de Kansspelautoriteit (hierna: de raad 

van bestuur) een verzoek ontvangen tot openbaarmaking van informatie als bedoeld in 
artikel 3 van de Wet openbaarheid van bestuur (hierna: Wob).1  
 

2. 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. 
 

3. Bij brief van 12 april 2022 is de raad van bestuur in gebreke gesteld, omdat is 
nagelaten tijdig een beslissing te nemen op het Wob-verzoek en is verzocht om binnen 
twee weken na 12 april 2022 te reageren.  
 

4. Bij brief van 14 april 2022 heeft de raad van bestuur de ontvangst van het verzoek 
bevestigd. Daarbij is aangegeven dat de zaak onverhoopt is blijven liggen binnen de 
Kansspelautoriteit in verband met een interne aangelegenheid en dat het verzoek met 
spoed wordt opgepakt.  

2 Inhoud van het verzoek 
 
5. In het verzoek van 11 maart 2022 is verzocht om openbaarmaking van een (digitale) 

kopie van alle documenten inzake de “vooraf vastgestelde criteria” als bedoeld in artikel 

                                           
1  Stuk 14473 / 01.244.357 
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6 van het handhavingsprotocol tussen de Kansspelautoriteit en het Openbaar Ministerie 
van 13 juni 2012 (getekend op 20 november 2012).  

3 Geen documenten na zoekslag 
 
6. Op basis van het verzoek heeft een zoekslag plaatsgevonden binnen de afdeling 

Handhaving van de Kansspelautoriteit.  
 

7. In de database van de Kansspelautoriteit is gezocht op de relatie “Openbaar Ministerie”. 
Daaruit kwamen vijf relaties naar voren:  
 

• 303010 – Openbaar Ministerie, Arr.parket Noord-Nederland 
• 302378 – Openbaar Ministerie, Arr.parket Rotterdam 
• 302076 – Openbaar Ministerie, Functioneel Parket Amsterdam 
• 300561 – Openbaar Ministerie, Functioneel Parket Den Haag 
• 302415 – Openbaar Ministerie, Functioneel Parket Zwolle 

 
8. Aan deze relaties zijn documenten gekoppeld. Deze zijn handmatig doorzocht, waarbij 

geen documenten zijn gevonden die betrekking hebben op de “vooraf vastgestelde 
criteria handhavingsprotocol" als bedoeld in artikel 6 van het handhavingsprotocol uit 
2012. 
 

9. Voorts is de database van de Kansspelautoriteit doorzocht met de zoektermen “vooraf 
vastgestelde criteria handhavingsprotocol”. Deze zoekslag leverde enkele documenten 
op. Aangezien het om een beperkt aantal documenten ging zijn deze handmatig 
beoordeeld om te zien of het ging om documenten binnen de reikwijdte van het 
verzoek. Dit bleek niet het geval. 
 

10. Vervolgens is een werkmap met betrekking tot het Openbaar Ministerie onderzocht die 
op een werkschijf staat. Ook hierin zijn geen documenten aangetroffen met betrekking 
tot het verzoek.  
 

11. Tot slot is een zoekopdracht uitgevoerd op deze werkschijf met de term “vooraf 
vastgestelde criteria handhavingsprotocol”. Ook dit leverde geen resultaten op. 
 

12. Geconcludeerd kan worden dat bij al deze zoekslagen en zoekopdrachten geen 
documenten zijn aangetroffen inzake de “vooraf vastgestelde criteria 
handhavingsprotocol" als bedoeld in artikel 6 van het handhavingsprotocol uit 2012. 
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4 Beslissing 
 
13. 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.  
 

14. Een document dat “vooraf vastgestelde criteria handhavingsprotocol" (als bedoeld in 
artikel 6 van het handhavingsprotocol) uit 2012 bevat is niet aanwezig bij de 
Kansspelautoriteit. Om deze reden kunnen wij niet tegemoetkomen aan het verzoek.  

 
15. De raad van bestuur wijst het verzoek af, nu er geen documenten zijn aangetroffen 

binnen de Kansspelautoriteit met de gevraagde informatie. 
 
 
Den Haag, 18 mei 2022 
 
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,  
namens deze, 
 
w.g. 
 
 
mr. Laurence M.A. Gimbrere 
Hoofd afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling 
 
VERZONDEN OP: 18 mei 2022 
 
Bezwaarclausule 
Binnen zes weken na de dag van verzending van dit besluit kan een ieder wiens belang rechtstreeks 
bij dit besluit is betrokken, bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet door de indiener zijn 
ondertekend en bevat ten minste zijn naam en adres, de dagtekening, een omschrijving van het 
besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Dit bewaarschrift 
moet worden gericht aan de Kansspelautoriteit, afdeling Juridische Zaken, postbus 298, 2501 CG Den 
Haag.  
 
 
Let wel: het instellen van bezwaar/beroep schort de werking van dit besluit niet op. 
Kunt u de beslissing op uw bezwaarschrift/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. 
 
 

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