OPENBAAR

Besluit als bedoeld in artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur
Kenmerk verzoek:

14472 / 01.244.357

Kenmerk besluit:

14472 / 01.245.968

Openbaarmaking onder kenmerk: 14472 / 01.246.401

Besluit
1 Feiten en omstandigheden
1. Op 22 juli 2021 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. Bij brief van 27 juli 2021 heeft de raad van bestuur de ontvangst van het verzoek
bevestigd. Daarnaast is aan verzoeker medegedeeld dat is vastgesteld dat er een
derde-belanghebbende bij het verzoek betrokken is. Om deze derde-belanghebbende in
de gelegenheid te stellen een zienswijze op de voorgenomen openbaarmaking te geven,
is de termijn om te beslissen met vier weken opgeschort.
3. Bij brief van 27 juli 2021 2 is de derde-belanghebbende in de gelegenheid gesteld om
een zienswijze te geven op de voorgenomen openbaarmaking van de stukken. Bij e-mail
van 18 augustus 2021 3 heeft de derde-belanghebbende een zienswijze gegeven.
4. De raad van bestuur heeft op 20 augustus 2021 aan verzoeker medegedeeld dat er een
zienswijze is ontvangen en dat de raad van bestuur ernaar streeft om half september
een besluit te nemen op het verzoek.
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Stuk 14472 / 01.244.357
Stuk 14472 / 01.244.361
Stuk 14472 / 01.245.969
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2

Inhoud van het verzoek

5. In het verzoek van 22 juli 2021 is verzocht om openbaarmaking van het
handhavingsarrangement dat voor 9 december 2015 geldend was, dan wel om
vastlegging anderszins van afspraken over handhaving, tussen de Kansspelautoriteit en
het Openbaar Ministerie.

3 Aangetroffen documenten
6. Er is één document aangetroffen dat verband houdt met het verzoek. Het betreft het
volgende document:
a. Handhavingsprotocol tussen de Kansspelautoriteit en het Openbaar Ministerie van
13 juni 2012.

4 Beoordeling
7. Het verzoek is beoordeeld aan de hand van de Wob. Uitgangspunt van de Wob is dat er,
in het belang van een goede en democratische bestuursvoering, voor degene die om
informatie verzoekt een recht op openbaarmaking van die informatie bestaat. Het
bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten
wanneer één of meer van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde
uitzonderingsgronden of beperkingen zich voordoen.
8. Geen van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde uitzonderingsgronden of
beperkingen doet zich voor. Het aangetroffen document komt voor openbaarmaking in
aanmerking.
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5 Beslissing
9. De raad van bestuur maakt zowel het aangetroffen document als dit besluit openbaar.
10. De openbaarmaking vindt plaats door publicatie op de website. Kopieën worden
verstrekt tegen vergoeding van de kosten conform het Besluit tarieven openbaarheid
van bestuur.

Den Haag, 27 augustus 2021
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit,
namens deze,
w.g.

mr. Laurence M.A. Gimbrère
Hoofd afdeling Juridische Zaken en Ontwikkeling

Bezwaar

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 en Ontwikkeling, postbus 298, 2501 CG Den Haag.
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