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Besluit als bedoeld in artikel 6 van de Wet openbaarheid van bestuur 
 
Kenmerk besluit:         14593 / 01.252.797 
Openbaarmaking onder kenmerk: 14593 / 01.254.928 
 

Besluit 

1. Verzoek 
 
1. Op 20 oktober 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. Op 27 oktober 2021 is de ontvangst van het verzoek bevestigd.2  

3 Wettelijk kader 
 
3. 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 (zoals bedoeld in de Wob) bestaat. 
Het bestuursorgaan kan de openbaarmaking van de gevraagde informatie achterwege laten 
wanneer (een of meer) van de in de artikelen 10 en 11 van de Wob genoemde 
uitzonderingsgronden of beperkingen zich voordoen. Daarnaast kan de raad van bestuur 
verwijzen naar documenten die reeds openbaar zijn.3 

4 Inhoud van het verzoek 
 

4. Verzoeker heeft zijn verzoek geadresseerd aan 9 partijen, waaronder de Kansspelautoriteit. 
Verzoeker heeft daarbij verzocht om openbaarmaking van verscheidene documenten. Het 
merendeel van het verzochte heeft geen betrekking op documenten waarover de 
Kansspelautoriteit beschikt, maar op stukken die (mogelijk) in het bezit zijn van de overige 
partijen tot wie het verzoek zich richt. Bij deze stukken gaat het om communicatie en 
documenten van of tussen deze overige partijen waarbij de Kanspelautoriteit niet is 

                                           
1 14593/01.249.731 
2 14593/01.249.738 
3 Zie bijvoorbeeld de uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State van 11 april 2012, 
ECLI:NL:RVS:2012:BW1556. 
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betrokken. De Kansspelautoriteit beschikt derhalve niet over deze documenten. Voor zover 
het gaat om documenten die wel betrekking hebben op de Kansspelautoriteit en waarover zij 
wel beschikt, is verzocht om de volgende informatie te verstrekken: 
 
a. Kwartaalverslagen van de Staatsloterij die gestuurd zijn aan de Kanspelautoriteit in de 

periode 2013 tot en met heden.4  
 

b. De volgende onderzoeksverslagen uit de periode 2013 tot en met heden die door 
Staatsloterij gestuurd zijn aan de Kansspelautoriteit.5 

 
een onderzoeksverslag omtrent de naleving van de 
vergunningsvoorschriften en een verklaring zoals bedoeld in artikel 
393, vierde en vijfde lid, boek 2 van het Burgerlijk Wetboek, omtrent 
de getrouwheid van de jaarrekening en het jaarverslag, opgesteld 
door een accountant die op basis van artikel 36 van de Wet op het 
accountantsberoep is ingeschreven in het accountantsregister; 
 
c. Stukken waaruit blijkt dat de Kansspelautoriteit heeft geopperd voor een bijzondere 

trekking als dertiende trekking onder de huidige vergunning om zodoende te 
bewerkstelligen dat er geen bezwaar en beroep mogelijk was. Voor wat betreft de periode 
2015 tot heden.6 

 
d. Op 4 augustus 2016 is door de Staatsloterij een mail gestuurd aan de Kansspelautoriteit 

dat de gratis loterij/bijzondere trekking zou worden uitgesteld omdat er toen veel 
ontwikkelingen waren binnen Stichting Loterijverlies.nl. Verzocht is om de inhoud van die 
mail te overleggen, alsmede eventuele antwoorden daarop.7 

5 Beoordeling  
 
5. Ten aanzien van het verzoek wordt het volgende overwogen. 

a. Kwartaalrapportages  
6. Ten aanzien van de kwartaalrapportages merkt de raad van bestuur op dat verzoeker een 

verzoek als bedoeld in artikel 3 van de Wob heeft gedaan op 30 mei 2017. Dit verzoek is bij 
de Kansspelautoriteit behandeld onder dossiernummer 10836.8 In dit verzoek vraagt 
verzoeker om openbaarmaking van alle kwartaalrapportages die door NLO zijn overgelegd 
aan de Kansspelautoriteit.  

                                           
4 Zie nummer 31 van het verzoek.  
5 Zie nummer 32 van het verzoek.  
6 Zie nummer 33 van het verzoek. 
7 Zie nummer 37 van het verzoek. 
8 Kenmerk van dit verzoek is 10836/01.010.088. 
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7. Dit verzoek is afgewezen en het bezwaar tegen deze afwijzing is ongegrond verklaard.9 Het 
door verzoeker ingestelde beroep bij de rechtbank Den Haag is behandeld ter zitting van 19 
april 2018.  

8. Bij uitspraak van 8 mei 2018 heeft de rechtbank het beroep van verzoeker ongegrond 
verklaard.10 

9. De raad van bestuur gaat niet over tot openbaarmaking van de kwartaalrapportages onder 
verwijzing naar de beslissing op bovengenoemd verzoek.11 

b. Onderzoeksverslagen 
10. Ten aanzien van de opgevraagde onderzoeksverslagen verwijst verzoeker middels de cursief 

gedrukte tekst in zijn verzoek naar vergunningsvoorschriften.12 Gelet op artikel 2, sub i, van 
het Kansspelenbesluit waar deze voorschriften op gebaseerd zijn, merkt de raad van bestuur 
op dat het bij de opgevraagde verslagen gaat om accountantsverklaringen bij de betreffende 
jaarrekeningen en jaarverslagen. 

11. Nu opgevraagde informatie reeds door de Nederlandse Loterij Organisatie B.V. (hierna: NLO) 
openbaar gemaakt is via haar website, behoeft de raad van bestuur deze informatie niet 
nogmaals openbaar te maken. De raad van bestuur verwijst verzoeker in dit kader naar de 
website van de NLO.13   

c en d. Stukken omtrent de bijzondere trekking en de e-mail van 4 augustus 2016 inclusief 
eventuele antwoorden 
12. Met betrekking tot de opgevraagde stukken omtrent de bijzondere trekking en de e-mail van 

4 augustus 2016, zijn verscheidene documenten aangetroffen. De raad van bestuur wijst erop 
dat alle aangetroffen documenten al onderwerp van behandeling zijn geweest in een besluit 
op een eerder door verzoeker ingediend Wob-verzoek. Het gaat om een op 6 februari 2018 
ingediend verzoek, dat door de Kansspelautoriteit is behandeld onder dossiernummer 
12558.14  

13. De raad van bestuur verwijst voor de aangetroffen documenten naar het Wob-besluit dat in 
bovengenoemd dossier door hem is genomen.15 Voor de documenten omtrent de bijzondere 
trekking wordt verwezen naar de randnummers 77 onder a tot en met d, 77 onder f en g, 77 
onder j, m en n van dit besluit. Wat betreft de e-mail van 4 augustus 2016 met bijbehorend 
antwoord verwijst de raad van bestuur naar randnummer 77 onder e. 

14. In bovengenoemd Wob-besluit is opgenomen waarom wel of niet tot (gedeeltelijke) 
openbaarmaking van documenten over kon worden gegaan. Verzoeker heeft niets 
aangevoerd dat moet leiden tot een andere afweging. 

                                           
9 Kenmerk van het besluit is 10836/01.011.624 en van het besluit op bezwaar is 10836/01.018.027. 
10 Rb Den Haag, 8 mei 2018, ECLI:NL:RBDHA:2018:5522.  
11 Dit is eveneens in lijn met het besluit op een eerder (6-2-2018) door verzoeker ingediend Wob-verzoek. Dit 
verzoek is door de Kansspelautoriteit behandeld onder dossiernummer 12558.  
12 Zie randnummer 4 onder b van dit besluit en nummer 32 van het verzoek voor de cursief gedrukte tekst. 
13 Zie: https://over.nederlandseloterij.nl/over-ons/publicaties.  
14 Kenmerk van dit verzoek is 12558/01.024.614.  
15 Kenmerk van dit besluit is 12558 /01.041.687.  

https://over.nederlandseloterij.nl/over-ons/publicaties
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15. Voor zover de betreffende documenten niet of slechts gedeeltelijk openbaar zijn gemaakt, 
volstaat de raad van bestuur voor de motivering hieromtrent derhalve met de verwijzing naar 
dit besluit. 

6 Besluit   
 
16. De raad van bestuur verwijst naar de eerder door hem en door de NLO openbaar gemaakte 

stukken.  

17. Het verzoek wordt overigens afgewezen. 
 

18. De raad van bestuur zal dit besluit openbaar maken door publicatie op de website van de 
Kansspelautoriteit. Kopieën worden verstrekt tegen vergoeding van de kosten conform Besluit 
tarieven openbaarheid van bestuur. 

 

 
Den Haag, 6 december 2021 
 
De raad van bestuur van de Kansspelautoriteit, 
namens deze, 
 
w.g. 
 
mr. Laurence M.A. Gimbrere, 
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.  
 
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. 
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